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Woord vooraf 
 

 

Dit rapport bevat de bevindingen van een literatuurstudie naar de ontwikkelingen in de 

maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders en de jongeren in het bijzonder en 

mogelijke risico’s op criminaliteit en radicalisering. Daarnaast doen wij hier verslag van de 

gesprekken die we met Turks-Nederlandse jongeren en deskundigen over ontwikkelingen in 

die maatschappelijke positie en mogelijke risico’s op criminaliteit en radicalisering hebben 

gevoerd. Onze dank gaat dan ook in de allereerste plaats uit naar de Turks-Nederlandse 

jongeren die bereid waren ons kennis te laten maken met hun leven, hun (toekomstige) 

positie in de samenleving en hun kennis van en ervaringen met criminaliteit en radicalisering. 

Ook de verschillende deskundigen waaronder verschillende ondertekenaars van het in De 

Volkskrant gepubliceerde manifest dat mede aanleiding gaf tot dit onderzoek willen wij dank 

zeggen voor de bereidheid hun inzichten met ons te delen. 

 

Bij de totstandkoming van dit onderzoek zijn verschillende mensen betrokken en 

behulpzaam geweest. De dataverzameling is met en onder verantwoordelijkheid van Richard 

Staring en Fiore Geelhoed uitgevoerd door Güher Aslanoğlu en Jing Hiah. Mieke Kox is na de 

dataverzameling bij het onderzoek betrokken geraakt en heeft vooral een bijdrage geleverd 

aan het schrijfproces. Daarnaast hebben de onderzoeksassistenten Mandy Maaskant en 

Amela Okanovic vanuit de opleiding criminologie een deel van de interviews voor hun 

rekening genomen. Ook Linde van Balen, Bibi Hoosein, Sanne van Kouwenhoven en Ibrahim 

Tokmak, allen inmiddels aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgestudeerde criminologen, 

willen wij danken voor hun specifieke inbreng aan dit rapport. Willem Jan Verhoeven en 

Marike Polak hebben ondersteuning geboden bij de HOMALS analyse.  

 

Tot slot zijn wij dank verschuldigd aan de opdrachtgever, het Wetenschappelijk Onderzoek- 

en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en aan de 

begeleidingscommissie onder voorzitterschap van prof. dr. Frank van Tubergen. We danken 

ook de leden van deze begeleidingscommissie: Paul Dercon, Kutsal Yesilkagit, Casper van 

Nassau en Stijn Sieckelinck en vertegenwoordigers van het ministerie van Veiligheid en 

Justitie voor hun adviezen en deskundige commentaar.  

 

 

Rotterdam, 5 februari 2014 

 

Richard Staring  
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Samenvatting 

Achtergrond 

Veiligheidsdiensten, zelforganisaties en media hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk 

verslag gedaan van maatschappelijke problemen onder Turkse Nederlanders, die variëren 

van sociaaleconomische achterstand en terugtrekking in de eigen gemeenschap tot 

oververtegenwoordiging in de criminaliteitscijfers en toegenomen radicalisering. Deze 

berichten – die ook tot tegengeluiden vanuit Turkse gemeenschappen hebben geleid – 

vormen de aanleiding voor deze studie die zich richt op de ontwikkelingen in de 

maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders in relatie tot mogelijke risico’s op 

criminaliteit en radicalisering onder Turks-Nederlandse jongeren. 

Onderzoeksvragen en methoden 

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal:  

Welke ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van personen (in het 

bijzonder jongvolwassenen) met een Turkse achtergrond doen zich het laatste 

decennium in Nederland voor en wat betekenen deze ontwikkelingen voor 

mogelijke risico’s op criminaliteit en radicalisering? 

Deze vraagstelling is geoperationaliseerd in de volgende vier onderzoeksvragen:  

1. Welke ontwikkelingen in de maatschappelijke positie doen zich sinds 2000 onder 

personen (in het bijzonder jongvolwassenen) met een Turkse achtergrond in Nederland 

voor? 

2. Welke verklaringen zijn er voor deze ontwikkelingen in maatschappelijke posities die 

(jongvolwassen) personen met een Turkse achtergrond in Nederland innemen?  

3. Welke relaties bestaan er tussen maatschappelijke positie en risico’s op criminaliteit en 

radicalisme? 

4. Welke risico’s op criminaliteit en radicalisme zijn er onder personen (in het bijzonder 

jongvolwassenen) met een Turkse achtergrond in Nederland te benoemen? 

 

Er is voor de beantwoording van deze vragen gebruik gemaakt van verschillende 

onderzoeksmethoden. Allereerst heeft er een uitgebreide literatuurstudie plaatsgevonden 

naar de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders, en meer specifiek naar de 

ontwikkelingen van eerste en tweede generatie Turkse Nederlanders in vergelijking tot 

autochtone, Surinaamse, Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders. De aandacht is hierbij 

uitgegaan naar de positie van Turkse Nederlanders op de sociaaleconomische terreinen van 

onderwijs, arbeid en huisvesting en naar diverse aspecten van hun sociaal-culturele positie 

waaronder sociale contacten, identificatie en oriëntatie, religiositeit, en politieke activiteit. Er 

is aan de hand van de strain theorie van Merton en de Sociale Identiteitstheorie (SIT) van 

Tajfel en Turner gekeken hoe de ontwikkelingen in de maatschappelijke positie zich 

verhouden tot (risico’s) op criminaliteit en radicalisering.  

Daarnaast is er empirisch onderzoek verricht. Er zijn met 27 professionals die vanuit hun 

werk met Turkse Nederlanders te maken hebben, gesprekken gevoerd. Vijftien professionals 

zijn op individuele basis geïnterviewd en met twaalf professionals is in de context van twee 

expertmeetings gesproken. Daarnaast zijn 73 Turks-Nederlandse jongeren geïnterviewd. De 
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onderzoeksgroep bestond uit meer vrouwen dan mannen, meer hoger dan lager opgeleide 

jongeren en meer jongeren van etnisch Turkse dan van Koerdische herkomst. In de 

onderzoeksgroep zijn jongeren vertegenwoordigd die sympathie hebben of betrokken zijn bij 

bewegingen die de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) noemt in het kader 

van risico’s op radicalisering, maar sterk geradicaliseerde en extremistische jongeren 

ontbreken in deze studie. Hiermee is rekening gehouden bij het duiden van de bevindingen. 

Toenemende integratie en aanhoudende achterstand 

De literatuurstudie laat een tweeledig beeld zien wat betreft de maatschappelijke positie van 

Turkse Nederlanders op zowel sociaaleconomische als sociaal-culturele gebied. Aan de ene 

kant zijn er positieve ontwikkelingen waarbij Turkse Nederlanders hun achterstanden ten 

opzichte van autochtone Nederlanders op verschillende terreinen aan het inlopen zijn. Aan 

de andere kant is er op alle terreinen (nog) sprake van een achterstand ten opzichte van 

autochtone Nederlanders en op een aantal terreinen tevens ten opzichte van Surinaamse, 

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders. Deze geleidelijke inhaalslag waar Turkse 

Nederlanders mee bezig zijn, maakt dat het beeld van een zorgwekkende toestand of 

achteruitgang in hun maatschappelijke positie zoals in uiteenlopende media wordt geschetst, 

op basis van dit onderzoek niet kan worden bevestigd.  

Onderwijs 

Turks-Nederlandse jongeren presteren steeds beter in het basis-, voortgezet en hoger 

onderwijs. In het basisonderwijs leiden verbeterde prestaties ertoe dat Turks-Nederlandse 

kinderen in toenemende mate doorstromen naar havo en vwo. Schooluitval in het 

voortgezet onderwijs is onder deze groep bovendien relatief laag. Ook volgen Turks-

Nederlandse jongeren steeds vaker een opleiding op HBO- of WO-niveau, mede door het feit 

dat zij de neiging hebben om opleidingen te ‘stapelen’ en voor de hoogst mogelijke 

vervolgopleiding te kiezen. Dit is eveneens zichtbaar bij de – overwegend hoog opgeleide – 

geïnterviewde jongeren.  

Vergeleken met vooral autochtone Nederlanders heeft de Turks-Nederlandse groep 

echter nog een onderwijsachterstand. In het basisonderwijs is er sprake van een achterstand 

op het gebied van taal, rekenen en Cito-scores en in het middelbare en hoger onderwijs 

blijven zij achter ten opzichte van met name autochtone leeftijdsgenoten voor wat betreft 

het niveau en het studiesucces. Ook 10 van de 73 jongeren uit de onderzoeksgroep 

ontbreekt het aan een startkwalificatie.  

Uit de literatuurstudie blijkt dat de aanhoudende onderwijsachterstand deels te verklaren 

is met behulp van individuele factoren (zoals capaciteiten en motivatie), factoren op gezins- 

en groepsniveau (zoals een laag opleidingsniveau en gebrekkige taalvaardigheid van de 

ouders), schoolkenmerken (zoals ondersteuning vanuit de opleiding) en ervaringen met 

discriminatie (waardoor jongeren zich bijvoorbeeld niet ‘thuis’ voelen op de opleiding). De 

nadruk die Turks Nederlandse ouders leggen op sociale mobiliteit wordt als een belangrijke 

verklaring voor het inlopen van de achterstand genoemd. Bovenstaande factoren kunnen de 

onderwijsachterstand niet volledig verklaren, maar maken wel duidelijk dat er geen sprake is 

van een specifiek etnisch probleem. De geïnterviewde jongeren bevestigen de relevantie van 

een aantal van de genoemde factoren. Hoewel zij op gezinsniveau een druk tot opwaartse 

sociale mobiliteit van hun ouders ervaren, ontbreekt het de lager opgeleide ouders met een 

slechte beheersing van het Nederlands aan de mogelijkheid hun kinderen bij de studie te 
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ondersteunen. Daarnaast wijzen diverse respondenten op discriminatie en een gebrek aan 

sociale acceptatie. Zij geven aan zich ‘anders’ te voelen, het idee te hebben 

‘minderwaardiger’ behandeld te worden dan andere studenten, en/of het gevoel te krijgen 

door docenten gediscrimineerd te worden.  

Arbeidsmarkt 

Ook op de arbeidsmarkt laten Turkse Nederlanders geleidelijk aan verbeteringen zien, al is 

ook hier nog sprake van een achterstand. De verbeteringen op de arbeidsmarkt betreffen de 

verbeterde startpositie (door een hoger opleidingsniveau), een grotere verscheidenheid aan 

beroepsniveaus en een toename van het gestandaardiseerde inkomen (het besteedbare 

inkomen dat gecorrigeerd is voor verschillen in grootte en samenstelling van het 

huishouden) onder Turkse Nederlanders. Het gestandaardiseerde inkomen blijft echter nog 

achter bij dat van autochtone Nederlanders. Turkse Nederlanders hebben relatief vaak een 

onzekere positie door flexibele dienstverbanden en deze groep heeft in vergelijking tot de 

groep autochtone Nederlanders een beduidend grotere kans op armoede. Deze relatief 

slechte positie zou er aan kunnen bijdragen dat deze groep – vaker dan andere groepen – 

voor zelfstandig ondernemerschap kiest. Het bovenstaande laat zich lastig vergelijken met de 

ervaringen van de onderzoeksgroep aangezien de meeste respondenten een opleiding 

volgen en slechts beperkte ervaring op de arbeidsmarkt hebben.  

In de literatuur komen verschillende factoren naar voren die de achterstand van Turkse 

Nederlanders op de arbeidsmarkt zouden verklaren, namelijk demografische factoren als 

geslacht en leeftijd, maar ook traditionelere rolopvattingen, sociaal en cultureel kapitaal en 

macro-structurele en contextuele factoren zoals de huidige economische crisis, 

(overheids)beleid en ervaringen van discriminatie. De respondenten wijzen ondanks hun 

beperkte werkervaring al wel op een aantal factoren die in de literatuur met de achterstand 

van Turkse Nederlanders op de arbeidsmarkt in verband zijn gebracht. Een aanzienlijk deel 

van de respondenten stelt dat ze zich bij het zoeken naar werk of een stageplek 

gediscrimineerd voelen en door (potentiële) werkgevers en collega’s onheus, anders en 

minderwaardig bejegend voelen. Naast deze ook in de literatuur genoemde factoren wijzen 

de geïnterviewde jongeren en professionals achtereenvolgens ook op de psychosociale en 

medische problemen, een opvoedingsstijl die maakt dat jongeren tijdens 

sollicitatieprocedures onvoldoende assertiviteit aan de dag leggen, het ontbreken van 

geschikte Turks-Nederlandse rolmodellen en de sterke interne gerichtheid van de Turkse 

gemeenschap. De meeste geïnterviewde jongeren blijven ondanks negatieve ervaringen 

toegang tot de arbeidsmarkt zoeken en als dat lukt, proberen zij hun werk zo goed mogelijk 

te doen. Voor andere respondenten resulteren dergelijke ervaringen in een zoektocht naar 

werk binnen de eigen gemeenschap. Daarnaast overweegt een deel van de respondenten 

het zelfstandig ondernemerschap. Dit leidt veel tot een beweging naar de eigen 

gemeenschap omdat hiervoor vooral ondersteuning binnen het Turks-Nederlandse sociale 

netwerk wordt aangesproken. Dergelijke bewegingen van Turks-Nederlandse jongeren 

zouden op de langere termijn hun opwaartse sociale mobiliteit binnen Nederland kunnen 

belemmeren.  

Huisvesting en segregatie 

De positie van Turkse Nederlanders op de woningmarkt wordt ook gekenmerkt door 

verbetering, al is ook hier sprake van een achterstand. Er is een positieve tendens 
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waarneembaar wat betreft het aandeel Turkse Nederlanders dat een eigen woning heeft of 

in een eengezinswoning woont en ook de beschikbare woonoppervlakte neemt toe. De 

achterstand ten opzichte van autochtone Nederlanders tekent zich op dit terrein vooral af in 

een relatief grote verhuismobiliteit, een relatief slechte kwaliteit van de woning en het 

relatief vaak wonen in ‘zwarte’ wijken. Ook in vergelijking tot Antilliaanse, Marokkaanse en 

Surinaamse Nederlanders wonen Turkse Nederlanders relatief vaak geconcentreerd bij 

elkaar. De relatief slechte positie van Turkse Nederlanders op de woningmarkt wordt 

verklaard aan de hand van de migratiegeschiedenis van Turkse Nederlanders die zich ten 

tijde van gezinshereniging vooral in betaalbare stadswoningen vestigden, diverse 

demografische en sociaaleconomische factoren zoals leeftijd, inkomen, flexibele 

arbeidscontracten en opleidingsniveau en vanuit wijkkenmerken zoals de beschikbare 

woningvoorraad en de bebouwingsdichtheid.  

Ongeveer een kwart van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders woont in 

een buurt waar meer dan de helft van de bevolking van niet-westerse afkomst is. 

Zogenaamde etnische enclaves waarbij één specifieke groep de buurt domineert komt in 

Nederland nauwelijks voor. Het relatief grote aantal Turkse Nederlanders dat in ‘zwarte’ 

wijken woont, wordt verklaard vanuit zowel sociaaleconomische aspecten (inkomen, 

opleiding), sociaal-culturele elementen (kettingmigratie, aanwezigheid etnische 

voorzieningen), discriminatie en uitsluitingsmechanismen op de woningmarkt. Er bestaat 

geen eenduidigheid over de gevolgen van etnische segregatie. Sommigen stellen dat dit geen 

negatieve consequenties heeft, anderen schrijven dat etnische segregatie juist een negatieve 

invloed heeft op de sociaaleconomische en sociaal-culturele positie van migranten en de 

sociale cohesie en gevoelens van onveiligheid in een buurt beïnvloeden. 

Een aanzienlijk deel van de respondenten woont in een ‘zwarte’ wijk. Zij zeggen in deze 

wijken over veel waardevolle sociale contacten te beschikken, die de respondenten die in 

‘witte’ of ‘gemengde wijken’ wonen, aangeven te missen. De verklaringen die in de literatuur 

voor ruimtelijke concentratie worden genoemd, komen ook in de interviews naar voren. Zo 

bevestigen jongeren die de voorkeur geven aan het wonen in dezelfde buurt als hun ouders 

en vrienden het belang van sociaal-culturele factoren. Jongeren die er de voorkeur aan 

geven naar een betere wijk te verhuizen ondersteunen de sociaaleconomische verklaring. 

Tot slot, de respondenten die aangeven in hun ‘zwarte’ of ‘gemengde wijk’ te willen blijven 

wonen om discriminatie te vermijden, bieden steun voor de laatste verklaring waarin de 

invloed van uitsluiting en discriminatie centraal staat.  

Sociale relaties 

Er is een toenemende etnische heterogeniteit in de sociale relaties van Turkse Nederlanders 

waarneembaar, vooral onder tweede generatie en hoger opgeleide Turkse Nederlanders. 

Wel blijft de interne gerichtheid op de eigen groep groot, wat zich onder meer uit in de 

keuze voor een huwelijkspartner uit de eigen kring. De keuze voor sociale contacten en een 

partner worden in de literatuur verklaard met behulp van diverse factoren, zoals gelijkenis 

(attituden en demografische kenmerken), taalvaardigheid, opleidingsniveau, 

ontmoetingskansen, de invloed van het beleid en de rol van ouders. Daarnaast zou de sociale 

controle binnen Turkse kringen een heterogene sociale kring in de weg staan.  

Onder de respondenten kan de invloed van sociale controle, de heterogeniteit in sociale 

contacten en de sterke interne gerichtheid terug gevonden worden. Waar vooral de hoger 
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opgeleide respondenten over een gemengde vriendengroep beschikken en een minderheid 

zich zelfs in een exclusief niet-Turkse sociale kring bevindt, heeft een groot deel van de 

respondenten nog een overwegend Turkse vriendengroep. Respondenten verklaren dit 

vanuit de omstandigheid dat de jongeren veelal dezelfde normen en waarden delen en 

herkennen en elkaar mede hierdoor beter begrijpen (gelijkenis) en via de 

ontmoetingskansen door hun ouders en op school. De respondenten vertellen verder de 

voorkeur te geven aan een partner met een vergelijkbare etnische en religieuze achtergrond. 

Ze willen hun partner wel zelf kiezen, wat de in de literatuur veronderstelde invloed van de 

ouders op de partnerkeuze relativeert. De geïnterviewde jongeren, in het bijzonder de jonge 

vrouwen, ervaren vanuit hun omgeving een sterke sociale controle. Waar een deel van de 

respondenten de beschermende rol van deze sociale controle waardeert en zich daaraan 

conformeert, probeert een ander deel deze controle juist te omzeilen door bijvoorbeeld 

contacten buiten hun Turkse omgeving te zoeken. 

Identificatie en oriëntatie 

In termen van identificatie en oriëntatie zijn Turkse Nederlanders over het algemeen sterk op 

hun Turkse identiteit en Turkije gericht, zeker in vergelijking tot Antilliaanse, Surinaamse en 

Marokkaanse Nederlanders. Van de genoemde migrantengroepen hebben Turkse 

Nederlanders bovendien de sterkste transnationale bindingen, al is de genoemde 

identificatie en oriëntatie van vooral hoog opgeleide Turkse Nederlanders van de tweede 

generatie minder sterk. Onder deze jongeren neemt de identificatie met Nederland juist toe, 

zoals ook blijkt uit de interviews met de relatief hoog opgeleide, veelal tweede generatie 

respondenten. Minder discriminatie-ervaringen en een hoger opleidingsniveau zouden 

maken dat iemand zich meer thuis voelt in Nederland. Er is echter sprake van een 

zogenaamde integratieparadox, want hoewel hoger opgeleiden zich meer thuis voelen, 

voelen zij zich tegelijkertijd minder gerespecteerd. De relatief sterke oriëntatie op de eigen 

etnische groep hangt ook samen met de relaties van Turkse Nederlanders met andere Turkse 

Nederlanders of met hun transnationale bindingen met Turkije.  

De geïnterviewde jongeren geven over het algemeen aan zich meer Turks dan Nederlands 

te voelen, maar erkennen tegelijkertijd dat ze zich Nederlandse gewoonten eigen hebben 

gemaakt. Bovendien identificeert een aantal jongeren zich sterker met de islam of met de 

Koerden, dan met hun Turkse achtergrond. Vragen over de eigen identiteit komen vooral in 

de pubertijd naar voren wanneer ze zich bewuster worden van culturele verschillen ten 

opzichte van leeftijdsgenoten met een andere afkomst en van het sociale klimaat waardoor 

ze zich sterker ‘buitenlander’ gaan voelen. Het beeld dat in de interviews naar voren komt, is 

daarmee gedifferentieerder dan het beeld uit de literatuur. Daarbij valt op dat de jongeren 

zich zowel in Nederland als in Turkije ‘anders’ voelen. De identiteitsbeleving van deze Turkse 

jongeren komt voort uit een samenspel van religie in combinatie met de Turkse cultuur, taal 

en ruimtelijke concentratie. Voor een aantal geïnterviewde jongeren is religie bij de 

identiteitsbeleving een meer bepalende factor dan de Turkse etniciteit. Daarnaast zien de 

Koerdische jongeren zich liever als ‘Koerdische Nederlanders’ dan als ‘Turkse Koerden’. 

Ondanks hun sterke verbondenheid met Turkije, zouden de meeste geïnterviewde jongeren 

liever niet in Turkije wonen. 
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Religie 

Turkse Nederlanders vormen de grootste groep moslims in Nederland. Onder hen bevinden 

zich voornamelijk soennieten (75 procent) en alevieten (20 procent). De soennieten maken 

deel uit van verschillende groeperingen en bewegingen, te weten Diyanet, Milli Görüş, 

Süleymanci en de Fethullah Gülen beweging. De literatuurstudie laat zien dat er het 

afgelopen decennium een religieuze heropleving heeft plaatsgevonden onder vooral de 

tweede generatie Turkse Nederlanders, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in 

toegenomen moskeebezoek. Zowel in de literatuur als in de interviews komt naar voren dat 

Turkse Nederlanders veel belang hechten aan religie en meer specifiek de islam. Slechts een 

beperkt aantal respondenten betitelde zichzelf als atheïst.  

Het belang van religie vertaalt zich niet altijd in het naleven van religieuze leefregels zoals 

het vijf keer per dag bidden. Dit sluit aan bij het beeld uit de literatuur dat Turkse 

Nederlanders de islamitische leefregels minder nauwkeurig naleven dan Marokkaans-

Nederlandse moslims. Hoewel het merendeel van de religieuze respondenten de 

geloofsregels probeert na te leven, bevindt zich onder hen een klein aantal jongeren die 

vertelt de islamitische leefregels niet in de praktijk te brengen. Een zeer bescheiden groep 

van de respondenten zegt de islamitische leefregels wel en in strikte zin na te leven. Deze 

bevindingen corresponderen met het beeld dat in de literatuur wordt geschetst. Over het 

algemeen is de betekenis van de islam voor de respondenten gelegen in hun innerlijke leven 

en meer specifiek in het vinden van troost en zingeving. Slechts bij een enkele respondent 

brengen de religieuze overtuigingen ook politieke opvattingen met zich mee, zonder dat 

deze respondenten zich geroepen voelen om de politieke standpunten op activistische wijze 

in de praktijk te brengen.  

De verklaringen voor de religiositeit van (Turks-Nederlandse) migranten richten zich 

onder meer op sociaaleconomische omstandigheden, de maatschappelijke context en de 

ruimte die islam in de Nederlandse samenleving krijgt. Er bestaat geen eenduidig beeld over 

de factoren die van invloed zijn op religiositeit van in het bijzonder tweede generatie Turks-

Nederlandse jongeren. De geïnterviewde jongeren geven aan dat hun religiositeit tot 

ontwikkeling is gekomen in een context van opvoeding, persoonlijke ontwikkeling, 

stressvolle situaties en/of intense persoonlijke ervaringen en eigen interesse. Daarnaast kan 

de perceptie van sociale uitsluiting en discriminatie een rol spelen. Gevoelens van 

buitensluiting onder Turks-Nederlandse jongeren zouden mogelijk bijdragen aan een 

toename van hun religiositeit. Hoewel uit de interviews niet zozeer blijkt dat ervaringen van 

discriminatie tot meer religiositeit hebben geleid, hebben de strikt gelovige jongeren in dit 

onderzoek wel het gevoel op basis van hun geloof te worden gediscrimineerd. De minder 

gelovige jongeren schrijven discriminatie-ervaringen over het algemeen juist toe aan hun 

etniciteit. 

Politieke participatie 

Turkse Nederlanders laten een tweeledig beeld zien wat betreft hun politieke participatie. 

Enerzijds geven ze blijk van politieke betrokkenheid door een relatief sterke 

vertegenwoordiging binnen politieke zelforganisaties en een relatief sterke participatie in de 

gemeentelijke politiek. Turkse Nederlanders tonen echter weinig interesse in de Nederlandse 

(landelijke) politiek en hebben weinig vertrouwen in Nederlandse politieke instituties. Onder 

de respondenten geldt dit gebrek aan interesse (en wantrouwen) niet alleen ten aanzien van 
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de Nederlandse politiek. Er blijkt nog minder interesse te zijn voor de Turkse politiek, hoewel 

diverse Turkse politieke partijen ook binnen de Nederlandse context vertegenwoordigd zijn 

De veelal niet politiek actieve jongeren spreken zich wel – vaak kritisch – uit over het Turkse 

conflict met de Koerden. Koerdisch-Nederlandse respondenten zijn meer politiek actief dan 

de Turks-Nederlandse respondenten: een aantal van hen heeft deelgenomen aan door de 

PKK georganiseerde jongerenkampen en/of heeft (indirect) geld aan de PKK in Turkije 

gedoneerd.  

De politieke betrokkenheid en participatie worden in de literatuur verklaard met 

sociaaleconomische factoren, sociaal kapitaal en diverse individuele factoren zoals leeftijd en 

geslacht. Daarnaast werd wantrouwen tegenover de politie in de interviews toegeschreven 

aan negatieve ervaringen met en verhalen over discriminatie door de politie. De interviews 

wijzen verder op een mogelijk verband tussen opvoeding en politieke activiteit waarbij 

politiek actieve ouders ook de politieke activiteit van hun kinderen lijken te stimuleren.  

 

Bovenstaande schets van de ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van Turkse 

Nederlanders laat zien dat zij op alle sociaaleconomische als ook sociaal-culturele terreinen 

de aanwezige achterstanden langzamerhand aan het inlopen zijn, maar dat er ten opzichte 

van autochtone Nederlanders en deels ook ten opzichte van Marokkaanse, Surinaamse of 

Antilliaanse Nederlanders nog wel van achterstand sprake is. Als mogelijke verklaring van de 

aanhoudende achterstanden zijn er diverse factoren aangedragen. Een terugkerende factor 

in de literatuur die ook in de interviews sterk wordt benadrukt, betreft (percepties van) 

sociale uitsluiting en discriminatie. Dergelijke ervaringen zouden niet alleen de 

sociaaleconomische positie van Turks-Nederlandse jongeren negatief beïnvloeden, maar 

mogelijk ook een belemmering vormen bij de sociaal-culturele integratie van Turkse 

Nederlanders.  

Risico’s op criminaliteit en radicalisering: beperkte signalen 

De volgende vraag is nu hoe Turkse Nederlanders zich tot autochtone, Surinaamse, 

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders verhouden op het vlak van criminaliteit en 

radicalisering. De literatuurstudie laat zien dat Turkse Nederlanders oververtegenwoordigd 

zijn in de geregistreerde criminaliteitscijfers. In dit opzicht is de positie van de tweede 

generatie Turkse Nederlanders slechter door een sterkere vertegenwoordiging in de 

criminaliteitscijfers dan de eerste generatie. Desalniettemin zijn Turkse Nederlanders minder 

vaak als verdachte geregistreerd dan Antilliaanse, Marokkaanse en Surinaamse 

Nederlanders. Bovendien is er onder Turkse Nederlanders over de hele linie – waaronder ook 

tweede generatie – een dalende trend waarneembaar in de criminaliteitscijfers.  

Over de omvang van radicalisering onder Turkse Nederlanders zijn slechts zeer 

voorzichtige schattingen te maken. Zo is het om te beginnen niet duidelijk of alle in de 

aandacht van de AIVD staande bewegingen daadwerkelijk radicaal van aard zijn. Er bestaat 

vooral discussie over de radicale aard van de Fethullah Gülen beweging en Milli Görüş. 

Diverse bewegingen met wortels in de Turkse politiek en diaspora, zoals de religieus 

georiënteerde Kaplanbeweging, de nationalistische Grijze Wolven en de links-separatistische 

PKK worden door de AIVD wel als radicaal getypeerd. Daarnaast is er een aantal multi-

etnische islamitische bewegingen met een deels Turkse aanhang, te weten Hizb ut Tahrir en 

het sterk in de maatschappelijke belangstelling staande jihadistisch salafisme. De AIVD houdt 
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dus al met al verschillende bewegingen in de gaten, maar het aantal Turks(-Nederlands)e 

leden van deze bewegingen omvat – afgaande op de jaarverslagen van de AIVD – zelden 

meer dan enkele tientallen personen. Er is geen ander onderzoek beschikbaar waarin een 

(betrouwbare) schatting van de aantrekkingskracht van radicale bewegingen op (Turkse) 

Nederlanders wordt gemaakt.  

Vervolgens is in deze studie overgegaan tot het beantwoorden van de vraag naar de 

risico’s betreffende criminaliteit en radicalisering onder Turkse Nederlanders, bezien vanuit 

ontwikkelingen in hun maatschappelijke positie. Ten aanzien van criminaliteit is het 

aannemelijk dat criminaliteitscijfers in de toekomst zullen dalen, uitgaande van een zich 

voortzettende afnemende sociaaleconomische achterstand van Turkse Nederlanders ten 

opzichte van vooral autochtone Nederlanders. In sociaal-cultureel opzicht zullen de 

toenemende heterogeniteit in de sociale contacten en afnemende sociale controle er toe 

kunnen leiden dat Turkse Nederlanders zich in de toekomst steeds meer laten vergelijken 

met autochtone Nederlanders voor wat betreft hun vertegenwoordiging in de 

criminaliteitscijfers. Daarnaast is het mogelijk dat de toenemende religiositeit onder Turks-

Nederlandse jongeren bijdraagt aan een verminderde vertegenwoordiging in de 

criminaliteitscijfers, aangezien de islam jongeren mogelijk van criminaliteit zal weerhouden 

(zoals aangegeven door een aantal respondenten). Ontwikkelingen die de criminaliteit onder 

Turkse Nederlanders mogelijkerwijs bevorderen, betreffen ervaringen van relatieve 

deprivatie en frustraties in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.  

Met het oog op factoren die met radicalisering in verband zijn gebracht, zijn er diverse 

voorspellingen over de risico’s op radicalisering te doen. Aan de ene kant kan de afnemende 

sociaaleconomische achterstanden er toe leiden dat de risico’s op radicalisering afnemen. 

Aan de andere kant is er nog altijd sprake van een relatieve achterstand en kan relatieve 

deprivatie radicalisering in de hand werken. Op sociaal-cultureel vlak zou de tendens van een 

afnemende oriëntatie op Turkije de participatie in specifiek Turkse radicale bewegingen 

kunnen doen afnemen, maar zegt dit niets over de mogelijke deelname aan multi-etnische 

bewegingen die volgens de AIVD aanhang hebben gewonnen onder Turkse Nederlanders. 

Tegelijkertijd zouden frustraties gebaseerd op ervaringen van discriminatie en de beleving 

van het in twee culturen staan het risico op radicalisering kunnen vergroten.  

Hoewel er dus een veelheid aan factoren is die mogelijk bij zouden kunnen dragen aan 

criminaliteit en radicalisering onder Turks-Nederlandse jongeren, is in het bijzonder de vraag 

naar de exacte risico’s op radicalisering moeilijk te beantwoorden. Daarvoor zijn 

verschillende redenen. Ten eerste zijn er weliswaar tal van factoren uit de literatuur en de 

interviews af te leiden die in verband staan met radicalisering, maar de aard van dit verband 

is onduidelijk: causale verbanden zijn op basis van eerder onderzoek en de bevindingen in 

deze studie niet vast te stellen. Ten tweede legt eerder onderzoek veel factoren bloot die 

mogelijk van invloed zijn op radicalisering, maar er zijn geen uitspraken te doen over het 

relatieve gewicht van elk van deze factoren en hoe zij op elkaar inwerken, elkaar versterken 

of elkaar mogelijk juist tegen werken. Ten derde wijzen verklarende studies van criminaliteit 

op overeenkomstige factoren als verklarende studies van radicalisering. Waar de ene studie 

een slechte sociaaleconomische positie opvoert ter verklaring van criminaliteit, brengt een 

andere studie deze positie in verband met radicalisering. Al met al lijkt er – getuige eerder 

onderzoek – een veelheid aan factoren mee te spelen bij het ontstaan van radicalisering 
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waarbij het op grond van ontwikkelingen in de maatschappelijke positie onvoldoende 

mogelijk is te verklaren waarom jongeren in een bepaalde situatie radicaliseren.  

Omgekeerd geredeneerd is uit deze studie gebleken dat als de met criminaliteit en 

radicalisering in verband gebrachte factoren worden bezien, er onder Turks-Nederlandse 

jongeren in beginsel alle ingrediënten aanwezig zijn voor criminaliteit en radicalisering. Dit 

roept dan ook de vraag op waarom er in vergelijking tot de andere traditionele 

migrantengroepen relatief weinig Turks-Nederlandse jongeren tot criminaliteit overgaan en 

er onder deze jongeren niet tot nauwelijks sprake is van verregaande vormen van 

radicalisering.  

Ontwikkelingen en factoren die criminaliteit en radicalisering in de weg staan 

Voor een antwoord op de vraag waarom Turks-Nederlandse jongeren minder vaak bij 

criminaliteit betrokken raken dan de andere drie traditionele migrantengroepen en zelden in 

sterke mate radicaliseren, is aansluiting gezocht bij mogelijke factoren die uit de 

literatuurstudie en de interviews zijn af te leiden. Het gaat om achtereenvolgens religieuze 

en politieke bewegingen, de hechtheid van Turkse gemeenschappen, de interne nadruk op 

opwaartse sociale mobiliteit, democratische overtuigingen en een neiging tot conformisme. 

Hoewel sommige van deze factoren met het ontstaan van criminaliteit en radicalisering in 

verband zijn gebracht, kan op basis van de positie van Turkse Nederlanders ook de vraag 

worden gesteld of er in hun geval niet juist een omgekeerd verband bestaat.  

Waar ideologie en religie – met in het bijzonder de islam – juist vaak als belangrijke 

motiverende factoren voor radicalisering worden gezien en mogelijk zelfs een 

rechtvaardiging voor criminaliteit kunnen vormen, lijkt het op basis van deze studie 

eveneens mogelijk dat de specifieke invulling van ideologie en religie in de Turkse 

gemeenschappen criminaliteit en radicalisering tegengaan. Zowel de traditie van een 

seculiere islam in het moderne Turkije vanaf de twintigste eeuw die met Turkse 

gastarbeiders en hun nakomelingen mee is gereisd als de institutionalisering van de islam via 

moskeeorganisaties als Diyanet bieden ruimte aan Turks-Nederlandse jongeren om conform 

hun streven een ‘goed’ moslim te zijn zonder hierbij te radicaliseren. Turks-Nederlandse 

jongeren lijken in toenemende mate pragmatisch en individualistischer met hun 

geloofsbeleving om te gaan waarvoor de seculiere islam de ruimte biedt. Naast religieuze 

organisaties spelen ook politieke organisaties hier een – vergelijkbare – rol in. Niet alleen is 

het Nederlandse politieke stelsel zo ingericht dat migranten en hun nakomelingen volledig 

kunnen participeren in de Nederlandse politiek, ook kunnen de Nederlanders met een 

Koerdische of Turkse achtergrond hun politieke idealen kwijt in zelforganisaties. 

Daarnaast is de hechtheid van de Turkse gemeenschappen in Nederland en de hiermee 

samenhangende sociale controle ter verklaring van de relatief lage vertegenwoordiging in de 

criminaliteitscijfers in vergelijking tot Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders 

aangevoerd. Het zou echter ook kunnen dat Turks-Nederlandse jongeren door de afnemende 

sociale controle meer op autochtoon-Nederlandse jongeren gaan lijken en dichter in de 

buurt van een vergelijkbare positie komen, waardoor het aandeel Turks-Nederlandse 

jongeren in de criminaliteitscijfers verder afneemt. Ten aanzien van radicalisering is het 

eveneens mogelijk dat de sterk intern gerichte hechtheid de Turks-Nederlandse jongeren 

geborgenheid in de eigen groep biedt en een geringere gevoeligheid voor het oordeel van de 

outgroup met zich mee brengt. In de terminologie van de Sociale Identiteitstheorie draagt dit 
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mogelijk bij aan een positieve zelfidentiteit en een gevoel van belonging. Hierdoor kunnen 

gevoelens van sociale uitsluiting, het minderwaardig behandeld worden en de perceptie van 

discriminatie worden getemperd. Door deze geborgenheid zouden Turks-Nederlandse 

jongeren minder vatbaar kunnen zijn voor radicalisering, mede omdat ze antwoorden op hun 

existentiële vragen voldoende in de gemeenschap en haar instituties zelf beantwoord 

(kunnen) zien.  

Ten derde zou criminaliteit en radicalisering kunnen worden tegengegaan door de 

overwegend positieve perceptie die Turks-Nederlandse jongeren van hun maatschappelijke 

positie hebben en de ruimte die zij zien voor opwaartse (sociale) mobiliteit waar de jongeren 

mede door hun opvoeding zoveel belang aan hechten. Door de nadruk op sociale mobiliteit 

in combinatie met een beleving van relatief succes kunnen jongeren die (al jaren) hun best 

doen om in de Nederlandse maatschappij te slagen minder snel geneigd zijn tot gedrag en 

houdingen die hiermee strijdig zijn, zoals criminaliteit en radicalisering. Immers, crimineel 

gedrag of radicalisme zullen niet alleen tot negatieve reacties in hun directe sociale 

omgeving kunnen leiden, maar deze kunnen ook een belemmering voor toekomstige 

opwaartse mobiliteit vormen. Dit is wellicht anders als ouders zichzelf ook in crimineel 

gedrag of een radicale ideologie kunnen vinden. 

Ook bij die respondenten die wel affiniteit hebben met als radicaal aangemerkte 

organisaties hoeft er geen sprake te zijn van (vergaande) radicalisering. Dit is vooral zichtbaar 

onder de politiek actieve Koerdische jongeren die allen hebben overwogen zich bij de strijd 

van de PKK in Turkije aan te sluiten. Hoewel het een aantal van deze jongeren naar eigen 

zeggen aan de benodigde moed ontbrak, was een belangrijkere reden om niet te 

participeren de keuze voor democratische oplossingen en de overtuiging om op afstand 

vanuit Nederland bij te dragen door met demonstraties mee te doen, goed onderwijs te 

volgen, geld te doneren en/of Koerdische festivals te bezoeken om zo op het belang van een 

onafhankelijk Koerdistan te wijzen. Betrokkenheid bij als radicale of als terroristisch 

gekenmerkte organisaties als de PKK had bij een deel van de jongeren bovendien eerder een 

sociale functie door daarmee mede hun identiteit te markeren dan dat het als een daad van 

radicalisering of extremisme zou moeten worden geduid. Deze jongeren ontbrak het 

bovendien aan het voor radicalisme vereiste activisme, zeker vanuit hun eigen beleving. Een 

andere nuancering ten aanzien van mogelijke radicalisering volgt uit het feit dat meningen 

over politieke kwesties als Palestina niet zozeer religieus van aard zijn, maar meer vanuit 

bijvoorbeeld mensenrechtenidealen zijn ingegeven. Ten slotte lijkt er ook binnen de Turkse 

gemeenschappen zelf geen sprake van conflicten van radicale aard: er zijn wel enige 

meningsverschillen tussen verschillende religieuze groepen van Turkse herkomst, maar die 

lijken niet tot ernstige spanningen te leiden. 

Een laatste constatering die een te grote nadruk op ontwikkelingen in de 

maatschappelijke positie in relatie tot risico op criminaliteit en radicalisering relativeert, 

betreft de doelstellingen die Turkse Nederlanders hebben en de middelen die zij hanteren. 

Deze jongeren zijn in de terminologie van de strain benadering van Merton te typeren als 

conformisten die zich bovenal vereenzelvigen met de maatschappelijk breed gedeelde 

doelen en de geïnstitutionaliseerde middelen. Zij zijn eerder conformisten dan innovators 

(door criminaliteit) of rebellisten (door radicalisering) die de maatschappelijke doelen en/of 

geïnstitutionaliseerde middelen van de samenleving verwerpen en door andere doelen en/of 

middelen vervangen. Uit de gesprekken met de jongeren over hun idealen en waar zij over 
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tien jaar in het leven zouden willen staan, komen geen hoogdravende – laat staan extreme 

ideeën en idealen – naar voren, maar juist breed gedeelde en nastrevenswaardige zaken als 

een goede opleiding, een verantwoordelijke en goed betaalde baan, een partner en/of 

kinderen. Deze Turks-Nederlandse jongeren hebben vergelijkbare ambities als Nederlands 

autochtone jongeren, met dien verstande dat een groot deel van de Turkse-Nederlandse 

jongeren daarbij ook een goed moslim wil zijn. Ze combineren deze verschillende wensen op 

een pragmatische manier waarbij hun religieuze idealen relatief eenvoudig gecombineerd 

worden met de andere doelen – als maatschappelijk succes – die zij nastreven. Daarmee 

lijken de Turkse-Nederlandse jongeren meer op hun autochtone leeftijdsgenoten dan zij 

zichzelf en de Nederlandse samenleving zich realiseren.  
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Hoofdstuk 1 Aanleiding, onderzoeksvragen en methoden 
 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

 

In dit onderzoek wordt verslag gedaan van de maatschappelijke ontwikkelingen onder Turkse 

Nederlanders en hun nakomelingen in relatie tot mogelijke risico’s die deze ontwikkelingen 

met zich mee brengen ten aanzien van criminaliteit en radicalisering. Het onderzoek is 

verricht op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

(ministerie van Veiligheid en Justitie) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 

Veiligheid (NCTV). De aanleiding tot dit onderzoek is gelegen in verschillende aanvullende, 

maar soms ook tegensprekende publicaties en incidenten waarin Turkse Nederlanders een 

rol spelen. Een lijn wordt gevormd door berichten waarin er nadrukkelijk wordt gewezen op 

toenemende risico’s van en gevoeligheid voor radicalisering onder Turkse Nederlanders. Zo 

verschijnen er verschillende berichten in de media over de toenemende betrokkenheid van 

in het bijzonder jongeren bij radicaliseringsprocessen. De voorloper van de NCTV- de 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) – schrijft in 2006 dat een groeiend 

aantal Turkse moslimjongeren aan het radicaliseren is en eigen extremistische terreurcellen 

aan het vormen is. In Elsevier (18-10-2006) verscheen naar aanleiding van een onderzoek van 

het IMES (Universiteit van Amsterdam) een bericht waarin wordt gesteld dat jonge 

Marokkanen en Turken tussen de zestien en achttien jaar in Nederland “gevoelig zijn voor 

radicalisering”.1 In Trouw (18-08-2008) verscheen een bijdrage over de aantrekkingskracht 

van Al-Qaida op jonge Turken in Turkije en in de diaspora.2 Het in De Volkskrant verschenen 

manifest ‘Problematiek jongeren zeer verontrustend’ geschreven door enkele Turks-

Nederlandse professionals (Sevincer, Daldal, Yabas et al., 2011) maakte ook deel uit van de 

aanleiding van dit onderzoek. In dit manifest spreken de auteurs zich uit over de in hun ogen 

bijzonder zorgwekkende situatie waarin Turks-Nederlandse jongeren in Nederland zich 

bevinden. Zij beschrijven hoe deze – veelal in Nederland geboren – jongeren zich niet thuis 

voelen in Nederland, hoe zij zich afwenden van de Nederlandse samenleving en 

vereenzamen, zich terugtrekken in de Turkse gemeenschap, ernstige psychische problemen 

ontwikkelen of hun heil zoeken in religie, (nationalistische) politiek en aangetrokken worden 

door “de verleidingen van radicalisme of criminaliteit” (De Volkskrant 10-01-2011). Het 

manifest ontlokt debat in Nederland waarbij ook duidelijk wordt dat de geconstateerde 

problemen en gepercipieerde oplossingen niet in de volle breedte van de Turkse 

gemeenschappen in Nederland worden gedeeld (e.g. Rijken, 2011).  

De door de auteurs van het manifest (Sevincer et al., 2011) geconstateerde problemen 

onder Turks-Nederlandse jongeren waaronder de vermeende gevoeligheid voor 

radicalisering loopt niet in de pas met de bevindingen van de AIVD en het NCTV over de 

risico’s van radicalisering onder Turkse Nederlanders die de laatste jaren nauwelijks een 

expliciete rol van betekenis in de AIVD publicaties lijken te hebben. De AIVD schrijft in 2008 

                                                           
1
 http: //www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2006/10/Jonge-moslims-gevoelig-voor-radicalisering-

ELSEVIER096310W/. 
2
 http: //www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1263224/2008/07/18/Steeds-meer-jonge-Turken-

zwichten-voor-Al-Qaida.dhtml. 
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enerzijds dat het beperkte aantal Nederlanders met een Turkse achtergrond, dat 

“radicaliseert tot het jihadisme” gering maar aan het toenemen is.3 Anderzijds stelt de AIVD 

dat er op de korte en middellange termijn “geen gevaar [is] voor grootschalige 

ontvankelijkheid voor radicale religieuze ideeën binnen de Turkse gemeenschap in 

Nederland” (2009, p. 30). In het jaarverslag van de AIVD over 2011 wordt weliswaar nog 

melding gemaakt van een beperkt aantal jihadisten dat actief is in Nederland, maar er wordt 

geen expliciet verband gelegd tussen deze jihadisten en Turkse Nederlanders en de AIVD 

stelt wederom dat er slechts sprake is van een geringe aantrekkingskracht van Jihadistische 

netwerken op Nederlandse ingezetenen met een Turkse achtergrond (AIVD, 2012, p. 12). 

Wel meldt de AIVD in haar jaarrapportage over 2011 dat de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) 

jongeren rekruteert in Nederland en andere Europese landen voor de gewapende strijd 

tegen het Turkse leger in Turkije. Daarnaast signaleert de AIVD enkele verstoringen van de 

openbare orde in Nederland door leden van de PKK (2012, p. 12).4 

Voor de NCTV gaven deze alarmerende rapportages en berichten in de media aanleiding 

om meer inzichten te verkrijgen in de maatschappelijke positie van Nederlanders met een 

Turkse achtergrond, de ontwikkelingen die zich daarbinnen voordoen en of deze 

ontwikkelingen risico’s op criminaliteit en radicalisering in het bijzonder onder Turkse 

Nederlanders impliceren.  

 

1.2 Probleemstelling, onderzoeksvragen en afbakeningen 

 

In dit onderzoek stellen we ons de vraag of de zorgen die de NCTV en anderen zich maken 

over mogelijke risico’s op radicalisering onder Turkse Nederlanders terecht zijn. Hiertoe 

zullen we in de eerste plaats de maatschappelijke positie van personen met een Turkse 

achtergrond in Nederland beschrijven en we besteden hierbij aandacht aan actuele 

ontwikkelingen in die maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders. In de tweede plaats 

zullen we deze kenmerken van en ontwikkelingen in de maatschappelijke positie relateren 

aan mogelijke risico’s op criminaliteit en radicalisering onder Turkse Nederlanders. De 

centrale vraagstelling in het onderhavige onderzoek luidt:  

 

Welke ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van personen (in het bijzonder 

jongvolwassenen) met een Turkse achtergrond doen zich het laatste decennium in 

Nederland voor en wat betekenen deze ontwikkelingen voor mogelijke risico’s op 

criminaliteit en radicalisering? 

 

Deze richtinggevende probleemstelling wordt verder geoperationaliseerd in de volgende vier 

onderzoeksvragen:  

                                                           
3
 Er worden in deze rapportages geen exacte aantallen genoemd. Het AIVD schrijft hierover: “Wel blijkt – zoals 

ook al vermeld in het jaarverslag over 2007 – dat het aantal individuen dat zich onttrokken heeft aan deze 
weerstand en vervolgens radicaliseert tot jihadisme, wel toeneemt. Het internet, met name radicaal islamitische 

sites en forums, speelt in sommige gevallen een rol bij deze radicalisering” (2008, p. 30). 
4
 In het drieëndertigste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (2013) maakt de NCTV melding van de toenemende 

onderhandelingen tussen de PKK en de Turkse regering waarbij er ook sprake zou zijn van terugtrekking van 
gewapende Koerdische eenheden van Turks grondgebied (NCTV 2013, p. 4).  
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1. Welke ontwikkelingen in de maatschappelijke positie doen zich sinds 2000 onder 

personen (in het bijzonder jongvolwassenen) met een Turkse achtergrond in Nederland 

voor? 

2. Welke verklaringen zijn er voor deze ontwikkelingen in maatschappelijke posities die 

(jongvolwassen) personen met een Turkse achtergrond in Nederland innemen?  

3. Welke relaties bestaan er tussen de maatschappelijke positie en risico’s op criminaliteit 

en radicalisme? 

4. Welke risico’s op criminaliteit en radicalisme zijn er onder personen (in het bijzonder 

jongvolwassenen) met een Turkse achtergrond in Nederland te benoemen? 

 

Deze centrale probleemstelling behoeft op vier punten een nadere duiding: (1) ten aanzien 

van de onderzoeksgroep, (2) ten aanzien van de periodisering, (3) ten aanzien van de 

maatschappelijke positie en (4) ten aanzien van het begrip radicalisme.  

 

Ad 1) Een eerste noodzakelijke afbakening bij de probleemstelling is gerelateerd aan de 

onderzoeksgroep ‘personen met een Turkse achtergrond in Nederland’. Uitgaande van de 

CBS definitie van niet-westerse allochtonen doelen we op die personen die in Turkije zijn 

geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren waarvan tenminste 

één van de ouders in Turkije is geboren (de tweede generatie). Daarnaast willen we waar 

mogelijk ook de derde generatie in dit onderzoek onderscheiden. Onder de derde generatie 

vallen die jongeren waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren en minimaal één 

grootouder in Turkije is geboren. In 2008 wonen er bijna zesduizend derde generatie 

jongeren met een Turkse achtergrond in Nederland en in 2011 is dit aantal opgelopen tot 

ongeveer 9.800 personen. Verreweg het grootste deel van deze derde generatie jongeren is 

onder de veertien jaar (CBS, 2010, p. 10). 

Daarnaast zullen we ons binnen de personen met een Turkse achtergrond in het bijzonder 

richten op de Turks-Nederlandse jongeren. In de bredere publieke en wetenschappelijke 

discussie over radicalisering gaat veel aandacht uit naar jongeren. Jongeren nemen in de 

mediaberichtgeving zoals het manifest van de Turkse professionals een prominente plaats in 

(Sevincer et al., 2011). Ook in de AIVD rapportages gaat het vooral over Turks-Nederlandse 

jongeren die bijvoorbeeld door de PKK gerekruteerd worden. In de inleiding van een 

themanummer over radicalisering en radicale groepen van het Tijdschrift voor Criminologie 

(2009, p. nr. 4) schrijven de auteurs dat radicalisering vaak wordt “opgevat als een vraagstuk 

dat zich in het bijzonder manifesteert onder jongeren” (De Graaf, De Poot & Kleemans, 2009, 

p. 334; cf. Pels & de Ruyter, 2011). Gegeven deze aandacht voor jongeren in relatie tot 

processen van radicalisering zal in dit onderzoek daar waar mogelijk de aandacht uitgaan 

naar de problematiek en de ontwikkelingen van jongeren met een Turkse achtergrond. Dit 

betekent onder meer dat voor het empirische deelonderzoek van deze studie vooral is 

gesproken met jongeren met een Turkse achtergrond.  

Tot slot, het CBS registreert op herkomst en niet op etniciteit, terwijl dit in de context van 

(risico’s op) radicalisering een belangrijk onderscheid kan zijn. Daar waar mogelijk zullen we 

in de literatuurstudie en zeker in het empirische onderzoek ontwikkelingen relateren aan 

etnische zelfdefinities als een Turkse, Koerdische of Armeense identiteit. Als we in het 
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hiernavolgende schrijven over personen met een Turkse achtergrond kunnen hier dan ook 

verschillende etnische groepen achter schuil gaan. 

 

Ad 2) Naast een afbakening van de onderzoeksgroep, zal er bij het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag ook sprake zijn van een afbakening in de tijd. In de context van de 

geschetste problematiek lijkt het ons relevant om het accent vooral op recente 

ontwikkelingen te leggen. Vanuit deze gedachte hebben we als startpunt voor de 

ontwikkelingsschets de periode na 2000 genomen. In het licht van de gebeurtenissen die zich 

aan het begin van dit millennium waaronder 9/11 en de moord op Fortuyn en Van Gogh 

hebben voorgedaan, lijkt 2000 als startpunt voor het beschrijven van ontwikkelingen binnen 

de Turkse Nederlanders in relatie tot risico’s op radicalisering het meest voor de hand te 

liggen. Daar waar dat relevant en noodzakelijk is, zullen we deze recente ontwikkelingen 

relateren aan eerdere periodes. 

 

Ad 3) Een derde afbakening heeft betrekking op het centrale concept ‘maatschappelijke 

positie’. Een breed gedeelde overtuiging in de wetenschappelijke literatuur is dat deze 

maatschappelijke positie niet alleen het resultaat is van het handelen van de migrant maar 

ook bepaald wordt door het migratie- en integratiebeleid en de houding van de dominante 

samenleving ten opzichte van deze migranten (cf. Portes & Rumbaut, 1990). Om 

verschillende redenen zullen we ons bij de operationalisatie van het concept 

maatschappelijke positie beperken tot een selectie van kenmerken die in de 

wetenschappelijke literatuur gebruikt wordt om de ontwikkelingen in maatschappelijke 

posities van niet-westerse migranten te duiden. De invloed van het beleid en de houdingen 

van de dominante samenleving zullen niet systematisch beschreven worden, maar daar waar 

nodig in de verklaringen betrokken worden. Deze afbakening is vooral ingegeven door de 

onuitputtelijk lijkende hoeveelheid literatuur over maatschappelijke posities, hoe dit concept 

op uiteenlopende wijzen geoperationaliseerd wordt en door de grote mate van diversiteit in 

het verklaren van deze maatschappelijke positie. Niet alle kenmerken, ontwikkelingen en 

verklaringen van maatschappelijke posities lijken bovendien even relevant voor het 

beantwoorden van de probleemstelling over ontwikkelingen in maatschappelijke positie en 

mogelijke risico’s op criminaliteit en radicalisering. In de volgende paragraaf zullen we op 

basis van de literatuur deze eerste afbakening van relevante kenmerken rondom 

maatschappelijke positie in relatie tot risico’s op radicalisering beschrijven.  

 

Ad 4) In de centrale probleemstelling en onderzoeksvragen behoeven de concepten 

‘radicalisme’ en ‘radicalisering’ nadere toelichting. Vooral sinds de aanslagen van 9/11 heeft 

de populariteit van deze termen in beleidsstukken en wetenschappelijke literatuur een grote 

vlucht genomen. Radicalisme is in de dominante visie een veiligheidsrisico voor de 

samenleving dat op basis van het voortijdig ingrijpen op deze risico’s kan en moet worden 

opgelost.5 Daarbij zijn, zoals Schmid (2013) opmerkt, radicalisme en radicalisering in 

                                                           
5
 Van San, Sieckelinck en de Winter wijzen juist op een positieve waardering van jonge radicalen die zij typeren als 

jongeren die op zoek zijn naar een “actieve burgerschapsrol met sterke overtuigingen die houvast bieden voor de 
identiteitsontwikkeling” (2010, p. 28). 
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toenemende mate als synoniem of als voorstadium van extremisme in verband gebracht met 

(jihadistisch) terrorisme (e.g. Sageman, 2008).  

Ondanks de grote populariteit van deze termen, ontbreekt er overeenstemming over een 

definitie, hetgeen zich vertaalt in een veelvoud aan betekenissen die aan deze termen 

worden toegedicht (Schmid, 2013). Gezien deze meningsverschillen is het van belang om 

duidelijk te maken wat we in het kader van dit onderzoek onder radicalisme en radicalisering 

verstaan. Daarvoor haken we aan bij de Nederlandse context. Binnen Nederland zijn er 

eveneens verschillende definities in omloop. Zo heeft de AIVD (2007) radicalisme en 

radicalisering in brede en algemene zin gedefinieerd als:  

“Het (actief) nastreven of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in 
de samenleving, die een gevaar kunnen opleveren voor (het voortbestaan van) 

de democratische rechtsorde, eventueel met het hanteren van 

ondemocratische of democratie belemmerende methodes die afbreuk kunnen 

doen aan het functioneren van die rechtsorde. In het verlengde hiervan is 

radicalisering dan het proces van groeiende bereidheid dergelijke 

veranderingen, eventueel op ondemocratische wijze, na te streven en/of 

anderen daartoe aan te zetten.” (AIVD, 2007, p. 10) 

Deze definitie van radicalisering is volop in de Nederlandse publieke en academische 

discussie gebruikt.6 Het is echter weinig zinvol om een dergelijk algemene definitie van 

radicalisme en radicalisering met lastig te operationaliseren begrippen te gebruiken. Om 

beide begrippen te kunnen operationaliseren zijn heldere criteria nodig die bovendien 

voldoende ruimte bieden voor noodzakelijke nuances, zoals het onderscheid tussen 

radicalisme en extremisme. Buijs, Demant en Hamdy (2006) presenteren een omschrijving 

van islamitisch radicalisme en extremisme, die wel aan deze eisen voldoet. Aangezien het in 

dit onderzoeksvoorstel niet uitsluitend om religieus radicalisme gaat, maar ook om 

nationalistisch en separatistisch radicalisme onder Turkse allochtonen en hun nakomelingen, 

vatten we de kernelementen van de definitie van radicalisme door Buijs et al. (2006, p. 14-

15) als volgt samen:  

1. “een grote ontevredenheid over de huidige maatschappelijke (vooral politieke) 

inrichting;  

2. het leggen van de verantwoordelijkheid van de huidige toestand bij bepaalde ‘schuldige’ 

personen en instellingen;  

3. een beeld van het ‘juiste’ alternatief, dat voortkomt uit een religieuze, nationalistische of 

etnisch-separatistische ideologie;  

4. de overtuiging dat het nodig is om zelf een activistische houding aan te nemen en de 

situatie te veranderen.” 7 

De term radicalisme zullen we in het onderhavige onderzoek dan ook op deze wijze 

operationaliseren, waarbij we aandacht hebben voor radicalisering in termen van houdingen 

en gedrag.  

                                                           
6
 Zie ook een vergelijkbaar brede definitie van radicalisering in het Actieplan radicalisering en polarisatie 2007-

2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In verschillende studies is uitgegaan van 
deze definitie, zie bijvoorbeeld Koomen en Van der Pligt (2009); Moors, Balogh, Van Donselaar & De Graaff (2009) 

en Van den Bos, Doosje en Loseman (2009). 
7
 Roex, Van Stiphout & Tillie (2010) hebben deze kernelementen voor islamitisch radicalisme geoperationaliseerd.  
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Een dergelijke, afstandelijkere invulling van radicalisering laat ruimte voor een 

onderscheid met extremisme, dat te zien is als de meest extreme mate van radicalisering. In 

het geval van extremisme wordt het beeld van de maatschappelijke werkelijkheid ultiem 

dualistisch door een strikt onderscheid tussen goed en slecht, wij en zij te hanteren. 

Bovendien wordt er over extremisme gesproken als daarbij geweld als legitiem middel wordt 

gezien om de ideologische of religieuze strijd te winnen (Buijs et al., 2006; Geelhoed, 2011; 

Schmid, 2013).  

Een aspect waar in bestaande literatuur wel overeenstemming bestaat, is het feit dat 

radicalisering een (dynamisch) proces betreft (Schmid, 2013). Iemand is niet van de ene op 

de andere dag ‘een radicaal’, maar doorloopt een proces. Diverse auteurs onderscheiden 

daarbinnen verschillende fasen. Buijs et al. (2006) verwijzen in dit kader naar het werk van 

de politicoloog Sprinzak (1991) die in het radicaliseringsproces drie fasen onderscheidt. 

Tijdens de eerste fase van radicalisering ontstaat er een vertrouwenscrisis waarin de 

bestaande maatschappelijke en/of politieke orde in toenemende mate wordt gewantrouwd. 

Gedurende de tweede fase is er sprake van een legitimiteitconflict waarbij individuen de 

legitimiteit van het huidige systeem gaan betwijfelen en waarbij ze een alternatief politiek, 

ideologisch of religieus systeem naar voren schuiven. In de derde fase, tot slot, ontwikkelt 

zich een legitimiteitscrisis waarin zich een dualistische visie uitvergroot waarin iedereen die 

niet met hen is, tegen hen is en de vijand wordt. Moghaddam (2005) beschrijft zelfs vijf fasen 

die naar terrorisme zouden leiden.  

In de praktijk blijken zulke fasen echter niet altijd even duidelijk herkenbaar. Bovendien, 

hoewel radicalisering als een proces kan worden opgevat, wil dat nog niet zeggen dat het per 

definitie een uniform en lineair proces betreft (Buijs et al., 2006; Geelhoed, 2011; Sageman, 

2008). Radicalisering is dus een uitermate relatief begrip; het betreft een proces op een 

continuüm dat vele vormen aan kan nemen en richtingen uit kan gaan (Moskalenko & 

McCauley, 2009; Sedgwick, 2010). Individuen kunnen niet alleen in verschillende fasen 

instromen, maar ook weer uitstromen. Zo laat Geelhoed (2011) in haar onderzoek onder 

radicaliserende jongeren zien hoe een bekeerling binnen enkele jaren van een extremistische 

tot een zeer gematigde houding overging en zich vervolgens tot een orthodoxe – niet 

activistische – salafistische interpretatie bekeerde.  

 

1.3 Maatschappelijke positie en integratie 

Immigranten en hun maatschappelijke positie  

In de literatuur over de maatschappelijke positie van migranten wordt dikwijls de link gelegd 

met het vraagstuk van integratie dat antwoord tracht te geven op de vraag hoe immigranten 

en hun nakomelingen deel kunnen worden van de ontvangende samenleving en in hoeverre 

de overheid dit proces kan en moet faciliteren. Castles en Miller (2009) stellen dat integratie 

als concept geen neutrale term is maar veelmeer een van de mogelijke antwoorden op de 

vraag naar hoe nieuwkomers deel kunnen uitgaan maken van de ontvangende samenleving.8 

                                                           
8
 De term integratie is ook bekritiseerd om het normatieve karakter dat besloten ligt in de richting van de 

maatschappelijke positie waarin immigranten zich dienen te ontwikkelen. Zo wijst Schinkel (2008, p. 15) op het 
uitsluitende effect dat het gebruik van het begrip ‘integratie’ op de zogenaamde ‘niet-geïntegreerden’ heeft. 
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Zij kiezen voor de in hun ogen neutralere term incorporatie en zij onderscheiden 

verschillende modellen van incorporatie waaronder assimilatie, integratie en 

multiculturalisme.9 Bij integratie gaat het om een graduele aanpassing aan het land van 

vestiging (Castles & Miller, 2009, p. 247-248). Integratie van etnische groepen wordt dan 

afgemeten aan een evenredigheidsprincipe: de mate waarin zij eenzelfde positie innemen als 

vergelijkbare categorieën autochtonen in belangrijke domeinen zoals onderwijs, arbeid en 

huisvesting (Engbersen & Gabriëls, 1995; Dagevos, 2012, p. 30).  

Esser (2001) kent vier verschillende dimensies aan integratie toe: acculturatie, 

participatie, interactie en identificatie. Onder acculturatie verstaat hij het verwerven van 

cultureel bepaalde kennis en vaardigheden die mensen nodig hebben om op een 

betekenisvolle wijze met elkaar om te gaan in de samenleving. Acculturatie heeft bovenal 

betrekking op de cognitieve socialisatie van mensen. Onder participatie verstaat Esser de 

deelname aan de belangrijke instituties van de omringende samenleving. In de dimensie 

interactie staat de sociale uitwisseling tussen actoren centraal, waarbij mensen een relatie 

met elkaar opbouwen met behulp van kennis en cultureel bepaalde symbolen. Identificatie 

betreft het gevoel dat men heeft van verbondenheid met de samenleving (2001, p. 8-11). 

Esser maakt met deze duiding van het begrip integratie duidelijk dat het geen 

eendimensionaal begrip is, maar dat integratie op verschillende manieren plaatsvindt en dus 

op verschillende aspecten kan worden gemeten. Ook Penninx (2007, p. 11-12) stelt dat 

integratie op verschillende niveaus kan worden gemeten: op het individuele niveau, het 

collectieve niveau van de migrantengroepering en op het institutionele niveau.  

Het integratiebegrip wordt vaak onderverdeeld in de sociaaleconomische integratie (ook 

structurele integratie genoemd) en de sociaal-culturele integratie (Crul & Heering, 2008; 

Gordon, 1964; SCP, 2009; Snel, Boom, Burgers & Engbersen, 2000; Snel, Engbersen & 

Leerkes, 2006; Vermeulen, 1997; Vermeulen & Penninx, 1994). Binnen de eerder besproken 

dimensies van Esser (2001) valt sociaaleconomische integratie binnen de dimensie van 

participatie (in SCP, 2009). Volgens Entzinger (2009) is participatie veruit de belangrijkste 

dimensie van integratie. De tegenpool van sociaaleconomische integratie wordt 

marginalisering genoemd (Vermeulen & Penninx, 1994). Sociaal-culturele integratie betreft 

de dimensies acculturatie, interactie en identificatie (SCP, 2009). 

Sociaaleconomische of structurele dimensies van integratie 

Organisaties als het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) operationaliseren in hun Jaarrapporten Integratie de structurele en de 

sociaal-culturele dimensie van integratie. Onder structurele (of sociaaleconomische) 

integratie vatten zij de terreinen van de arbeidsmarkt, het inkomen, het onderwijs, de 

huisvesting, de ruimtelijke spreiding en criminaliteit. Deze centrale velden worden op hun 

beurt weer verder geoperationaliseerd. Zo meten de SCP onderzoekers op de velden arbeid 

en inkomen achtereenvolgens de mate van participatie op de arbeidsmarkt, het 

arbeidsniveau, het type dienstverband, het percentage van zelfstandige ondernemers, het 

werkloosheidspercentage, het percentage dat een bijstandsuitkering geniet en de aard en 

                                                                                                                                                                       

Overheden die zich van een dergelijk terminologie bedienen, plaatsen grote groepen mensen buiten de 

samenleving, aldus Schinkel. 
9
 Vermeulen en Penninx (2000) en Entzinger (1994) spreken ook van verschillende integratieregimes. 
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hoogte van het inkomen. De onderwijspositie brengen zij in kaart aan de hand van het 

onderwijsniveau, de mate van participatie in het onderwijs, voortijdige schoolverlating en de 

mate van onderwijssegregatie. Tot slot meten de onderzoekers de huisvestingspositie aan de 

hand van het type woning, of het een huur of koopwoning betreft, de mate van etnische 

concentratie in de wijk, de sociaaleconomische status van buurten en de woonwensen (CBS, 

2010; Commissie Blok, 2004; Crul & Heering, 2008; SCP, 2009, 2012; Vermeulen & Penninx, 

1994). 

Sociaaleconomische integratie wordt ook wel maatschappelijke emancipatie genoemd 

waarbij minderheden hun achterstandspositie op autochtonen inhalen, of waarbij een 

specifieke minderheidsgroep haar positie ten opzichte van (een) andere 

minderheidsgroep(en) of de autochtone groep verbetert (Vermeulen & Penninx, 1994; 

VROM, 2007). Het SCP schrijft hierover “dat de positie van migrantengroepen zich in de 

richting van de autochtone groepen moet bewegen” (2012, p. 30).  

Sociaal-culturele dimensies van integratie 

In de wetenschappelijke literatuur wordt sociaal-culturele integratie op uiteenlopende 

manieren geoperationaliseerd. Zo verstaan Vermeulen en Penninx (1994, p. 3) onder sociaal-

culturele integratie de sociale contacten die leden en organisaties van minderheden 

onderhouden met de wijdere samenleving en de culturele aanpassingen aan die 

samenleving. Het SCP (2009) meet sociaal-culturele integratie aan de hand van 

demografische gegevens zoals het al dan niet behouden van de eigen nationaliteit; de 

leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen; het aantal kinderen dat zij krijgen; en de 

partnerkeuze. Daarnaast kijken zij naar de mate van interetnisch contact; de culturele 

oriëntaties; de religieuze identificatie en religieus gedrag. 

Crul en Heering (2008) maken onderscheid tussen drie verschillende dimensies binnen de 

sociaal-culturele integratie. Zij spreken over 1) sociale relaties; 2) partnerkeuze en 

gezinsvorming; 3) en religie en identiteit. Zij voegen aan de opsomming van het SCP nog een 

aantal factoren toe waarmee zij de sociaal-culturele integratie meten. Met betrekking tot de 

eerste dimensie voegen zij de participatie in etnische en culturele organisaties en de 

percepties op persoonlijke en groepsdiscriminatie toe. Zij scharen onder de tweede dimensie 

het tijdstip van samenwonen en trouwen; de locatie van ontmoeting van de partner; de 

karakteristieken van partners en de taakverdeling binnen het gezin. Tot de derde dimensie 

rekenen zij de mate van religieuze opvoeding; de voorkeur voor culturele normen; en de 

perceptie op de multiculturele samenleving.  

De sociaal-culturele dimensie van integratie is meer nog dan de sociaaleconomische 

dimensie bekritiseerd. Zo vraagt het SCP in haar Integratierapport (2009) zich af of zij door 

de sociaal-culturele dimensie centraal te stellen een normatief standpunt inneemt. Door 

contacten en opvattingen te meten, kan de indruk gewekt worden “dat leden van niet-

westerse groepen met autochtonen móéten omgaan en of moderne opvattingen móéten 

hebben” (SCP, 2009, p. 227).  

Wederzijdse beïnvloeding van de structurele en sociaal-culturele dimensies 

De verschillende velden binnen de structurele en sociaal-culturele dimensie zijn geen 

onafhankelijke velden maar er is ook sprake van wederzijdse beïnvloeding van 

sociaaleconomische en sociaal-culturele dimensies van integratie. Een slechte beheersing 

van de Nederlandse taal, een sociaal-cultureel aspect, kan van negatieve invloed zijn op de 
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het vinden van werk en uiteindelijk resulteren in een slechte positie op de arbeidsmarkt; een 

structureel aspect van integratie. De twee verschillende aspecten van integratie zijn in een 

dergelijk perspectief niet onafhankelijk van elkaar. De kritiek van Scheffer (2004) op het 

rapport Bruggen bouwen van de Commissie Blok (2004) heeft dan ook betrekking op het 

achterwege laten van een evaluatie van de sociaal-culturele positie van niet-westerse 

migranten door deze parlementaire commissie. Hierdoor zou een vertekend beeld van de 

integratie van niet-westerse migranten zijn ontstaan. Scheffer pleit voor een evaluatie van de 

integratie van niet-westerse migranten waarbij ook het sociaal-culturele aspect van de 

integratie wordt meegenomen en niet slechts de achterstandenproblematiek (2004, p. 148-

149). Omgekeerd waarschuwt Scheffer voor de toenemende segregatie van migranten en 

hun gezinnen in steden en in het onderwijs – velden in de structurele dimensie van integratie 

– en de veronderstelde gevolgen die hieruit voortvloeien voor de onderwijs- en 

arbeidsmarktpositie van migranten, maar ook voor sociaal-culturele elementen van 

integratie zoals culturele vervreemding (2004, p. 149-162; cf. Engbersen & Gabriëls, 1995).  

Het Nederlandse integratiebeleid 

De maatschappelijke positie van migranten ligt niet alleen in handen van de migrant, maar 

wordt mede bepaald door de institutionele context waarin zij zich bevinden (Park, 1928; 

Penninx, 2007). In deze visie beïnvloedt zowel het immigratie- en integratiebeleid van een 

samenleving als ook de publieke houding tegenover migranten in een samenleving de kansen 

van nieuwkomers en meer gevestigde migranten (Castles & Miller, 2009, p. 252; Crul & 

Vermeulen, 2003; Portes & Rumbaut, 1990). Sommige academici zijn hierbij expliciet van 

mening dat een restrictief integratiebeleid een voedingsbodem voor radicalisering onder 

moslimjongeren in Europa kan zijn (Murshed & Pavan, 2011; Nesser, 2008; Pekelder, 2010). 

We zullen daarom hieronder de ontwikkelingen in het integratiebeleid vanaf het begin van 

de jaren tachtig, als het eerste beleidsstuk over minderheden (Minderhedennota 1983) 

verschijnt, in grove lijnen schetsen10. 

Het integratiebeleid in de jaren tachtig kenmerkt zich door de leus ‘integratie met behoud 

van eigen identiteit’. Dit multiculturalisme past binnen de Nederlandse traditie van verzuiling 

(Scholten, 2011; Scholten & Holzhacker, 2009). Het integratiebeleid was in deze periode 

primair gericht op het bieden van gelijke kansen. Zelforganisaties van minderheidsgroepen 

waren van mening dat van deze doelstelling in praktijk weinig terecht kwam. Toch kan er 

geconstateerd worden dat het beleid in deze periode vooruitgang heeft geboekt in de 

juridische en politieke participatie van migranten en de huisvestingspositie van migranten. 

Het beleid was echter minder succesvol in het aanpakken van de achterstanden in het 

onderwijs en de arbeidsmarkt (Kruyt & Niessen, 1997).  

De onvrede over het integratiebeleid neemt in de jaren negentig toe en er komt steeds 

meer kritiek op het devies van integratie met behoud van eigen cultuur in Nederland. 

Allochtonen zouden zich te veel gericht hebben op de eigen gemeenschap en cultuur, en het 

minderhedenbeleid heeft ervoor gezorgd dat allochtonen zijn ‘doodgeknuffeld’, waardoor de 

integratie niet van de grond kon komen (Van der Welle, 2011). In de periode hierna worden 

                                                           
10

 Voor een historische en nuchtere visie op de (recente) immigratie bewegingen, het bijbehorende 

migratiebeleid en de kritiek hierop, zie in het bijzonder de eerste drie hoofdstukken van Winnaars en verliezers 
van Leo en Jan Lucassen (2011, p. 21-103). 
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in het integratiebeleid de termen burgerschap en participatie geïntroduceerd (Kruyt & 

Niessen, 1997). Deze periode kenmerkt zich door een integratie denken dat meer gebaseerd 

is op het idee van assimilatie waarin een sterke nationale Nederlandse identiteit een 

belangrijke rol speelt. Er wordt van nieuwkomers verwacht dat zij zich aanpassen aan en 

meedoen in de Nederlandse samenleving (Scholten & Holzhacker, 2009; Verkuyten & Yildiz, 

2007; Kruyt & Niessen, 1997). 

In het nieuwe millennium neemt in het beleid het belang van sociaal-culturele integratie 

toe, waarbij waarden en normen niet alleen gerespecteerd moeten worden, maar ook 

moeten worden gedeeld en uitgedragen. Groepen die hier niet aan voldoen worden gezien 

als bedreigers van de sociale cohesie in Nederland. Daarbij is er ook een verschuiving 

zichtbaar van de aandacht voor de herkomst van de doelgroepen in het integratiebeleid naar 

de religieuze achtergrond. Naast termen zoals ‘minderheidsgroep’, ‘allochtoon’, ‘cultuur’ en 

‘etniciteit’ wordt ook de term ‘moslim’ populair om de twee grootste groepen, de Turken en 

Marokkanen, van het integratiebeleid aan te duiden (Van der Welle, 2011, p. 82-83).  

De integratienota ‘Integratie, binding, burgerschap’ (2011) van het eerste kabinet-Rutte 

kondigt een omslag van specifiek beleid voor specifieke groeperingen naar meer generiek 

beleid waar aandacht is voor problematiek onder alle burgers: “niet afkomst, maar toekomst 

telt” (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2011, p. 7). Deze integratienota 

speelt onder andere in op de gevolgen van categorisering in het integratiebeleid. In 

navolging van verschillende academici, zou de categorisering een uitsluitende werking 

hebben op grote groepen mensen, hun integratie niet bevorderen en de scheidslijnen tussen 

groepen in de samenleving benadrukken. Murshed en Pavan (2011) stellen dat een generiek 

integratiebeleid een voedingsbodem kan zijn voor radicalisering omdat de collectieve 

identiteit van moslims wordt aangetast. In navolg van deze redenering zou gesteld kunnen 

worden dat de nadruk op de sociaal-culturele integratie zorgt voor culturele marginalisering 

onder moslims, en dit in combinatie met economische achterstanden, zorgt voor een 

toename van risico’s op radicalisering (cf. Nesser, 2008; Pekelder, 2010). 

 

1.4 Criminaliteit en radicalisme verklaard 

 

Structurele en sociaal-culturele elementen komen niet alleen naar voren in het Nederlandse 

integratiedebat, dergelijke elementen komen ook terug in het brede scala aan verklaringen 

voor radicalisme en criminaliteit en meer specifiek criminaliteit onder etnische minderheden 

(cf. Van der Leun, Kromhout, Easton et al., 2010). In deze paragraaf worden verschillende 

verklaringen voor criminaliteit en radicalisme die gerelateerd zijn aan de verschillende 

dimensies van maatschappelijke positie uitgewerkt. Deze schetsmatige beschrijving staat in 

dienst van de toepassing op Turks-Nederlandse jongeren in latere hoofdstukken en is 

daarmee geen poging tot volledigheid of recht doen aan de enorme diversiteit aan 

verklaringen van en theorievorming rondom criminaliteit.  

Criminaliteit 

Een belangrijke verklaring voor criminaliteit wordt gezocht in structurele kenmerken als 

inkomens- en arbeidspositie, scholing en woonsituatie. De algemene verwachting is dat als 

migranten een gelijkwaardige positie op de terreinen van opleiding, arbeid, inkomen en 
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huisvesting innemen, zij waarschijnlijk ook een gelijkwaardige positie innemen op het terrein 

van criminaliteit (Bovenkerk, 2009, p. 10). Zo zijn bevolkingsgroepen die in relatief slechte 

sociaaleconomische omstandigheden verkeren, oververtegenwoordigd in de 

criminaliteitscijfers, in het bijzonder op het gebied van vermogens- en geweldsdelicten 

(Bovenkerk & Leuw, 2007). Hierbij wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen absolute en 

relatieve deprivatie. Absolute deprivatie wil zeggen dat de minder gunstige economische 

positie van mensen ertoe kan leiden dat zij meer geneigd zijn tot het plegen van 

vermogensdelicten zoals diefstal en inbraak om zo hun economische positie te verbeteren 

(Jennissen, 2009). Relatieve deprivatie houdt in dat mensen geneigd zijn hun 

inkomenspositie te vergelijken met de inkomenspositie van anderen waardoor zij zich 

achtergesteld kunnen voelen ook als hier feitelijk geen sprake van is. Dit kan leiden tot een 

zekere sociale frustratie die maakt dat de motivatie om over te gaan tot het plegen van 

criminaliteit groter wordt, vooral als geïnstitutionaliseerde mogelijkheden tekort schieten 

om de gewenste doelen te behalen (Merton, 1938; Pratt, 2001; Young, 1999).  

Het opleidingsniveau is een tweede structureel kenmerk dat in verband wordt gebracht 

met criminaliteit. Dit is gebaseerd op de gedachtegang dat het volgen en afronden van een 

opleiding de kans op een (goede) baan met een (goed) inkomen positief beïnvloedt. Daarbij 

bepaalt het niveau van de opleiding vaak de kans om een baan te vinden en de hoogte van 

het inkomen. Daarnaast bestaat het idee dat met het volgen van een opleiding er ook sprake 

is van een (zinvolle) dagbesteding waardoor minder snel tot criminaliteit wordt overgegaan. 

Uit onderzoek blijkt tevens dat jongeren die voortijdig stoppen met het volgen van 

onderwijs, bijvoorbeeld omdat hen de motivatie ontbreekt, en jongeren die veelvuldig 

spijbelen tijdens hun schoolcarrière een groter risico lopen om in aanraking te komen met 

criminaliteit (Weerman & Van der Laan, 2008; Herweijer, 2008). Het percentage jongeren dat 

van een misdrijf wordt verdacht is onder voortijdig schoolverlaters bovendien veel hoger dan 

onder jongeren die niet tot deze groep behoren. Dit geldt zowel voor het voortgezet 

onderwijs als het middelbare beroepsonderwijs (Jennissen & Blom, 2007). 

Verder kan de woonsituatie een verklaring voor criminaliteit zijn, en dan meer specifiek 

de stedelijkheid al dan niet in combinatie met etnische segregatie van het gebied waar 

iemand woonachtig is (Pauwels, Weerman, Bernasco & Volker, 2012). Bruinsma en Van de 

Bunt (1998) maken hierbinnen een onderscheid in twee soorten verklaringen. Enerzijds 

verklaringen gebaseerd op een sociaaleconomische benadering die ruimtelijke verschillen in 

criminaliteit primair verklaren aan de hand van de bevolkingssamenstelling in een gebied en 

de gevolgen die dit voor de sociale processen in dit gebied met zich brengt. Anderzijds zijn er 

verklaringen die meer op de omgeving zijn gericht en waarbinnen de nadruk ligt op het 

(rationele) keuzegedrag van daders en de situationele factoren die van invloed zijn op het 

ontstaan van criminaliteit. Daarbij wordt aangenomen dat daders bewust tot delinquent 

gedrag overgaan en dat zij hun delicten doorgaans relatief dicht bij huis plegen waarbij zij 

mede worden aangetrokken worden door de aanwezigheid van publieke voorzieningen als 

winkels, restaurants en uitgaansgelegenheden (Bernasco, 2011; Bernasco, Luykx & Elffers, 

2004).  

Naast deze structurele elementen worden ook verschillende sociaal-culturele elementen 

gezien als verklaring voor specifieke vormen van criminaliteit. Dit betreft ten eerste de 

sociale bindingen die iemand heeft met bijvoorbeeld ouders, werk en de samenleving als 

geheel. Hirschi (1969) stelt dat er geen specifieke motivatie voor crimineel gedrag nodig is, 
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maar dat hiertoe wordt overgegaan als de sociale bindingen verzwakt of verbroken zijn 

waardoor deze geen buffer tegen criminaliteit meer vormen. Hij maakt hierbij een 

onderscheid in vier soorten bindingen. De eerste binding bestaat uit ‘attachment’: dit heeft 

betrekking op iemands emotionele gehechtheid aan andere personen die gevoelig maakt 

voor de reactie van deze personen. De tweede binding ziet op ‘commitment’: hiermee doelt 

Hirschi op verplichtingen die iemand is aangegaan die in geval van delinquent gedrag kosten 

met zich brengen. De derde binding omvat ‘involvement’: dit wil zeggen dat iemand bezig is 

met allerlei op de maatschappij gerichte conventionele bezigheden die maken dat iemand 

vastzit aan afspraken, werkuren en plannen waardoor er weinig tijd voor criminele 

activiteiten overblijft. De vierde en laatste binding bestaat uit ‘belief’: dit betekent dat 

iemand geloof heeft in de geldigheid van de maatschappelijke regels en deze accepteert 

waardoor deze worden opgevolgd en minder snel tot criminele activiteiten overgegaan zal 

worden. Hoewel deze theorie van Hirschi herhaaldelijk is bekritiseerd omdat de vier centrale 

begrippen lastig te operationaliseren zijn, wordt deze wel gebruikt om de betrokkenheid van 

migranten bij criminaliteit verklaren. De gebrekkige sociaal-culturele integratie van 

migranten en hun beperkte binding met de (voorgeschreven gedragsnormen in de) 

Nederlandse samenleving zou een verklaring kunnen zijn voor hun sterke betrokkenheid bij 

criminaliteit (Jennissen, Blom & Oosterwaal, 2009; Junger & Polder, 1990; Junger-Tas, 2001).  

Bovenkerk wijst er echter op dat de immigrantengroepen die op het sociaal-culturele vlak 

het minst geïntegreerd zijn – en in de visie van Hirschi dus de geringste buffer tegen het 

plegen van criminaliteit ervaren – juist het slechtst vertegenwoordigd zijn in de 

criminaliteitscijfers. Andersom zijn die immigrantengroepen die sociaal-cultureel het best 

geïntegreerd zijn het sterkst vertegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Hij verklaart dit 

vanuit sociale frustratie – strain – ten gevolge van een relatief snelle aanpassing aan de 

Nederlandse samenleving. Een dergelijke wijze van integreren kan bij migranten resulteren 

in een gevoel te worden achtergesteld wat er vervolgens toe kan leiden dat zij naar 

alternatieven zoeken om datgene waarop zij recht menen te hebben alsnog te claimen 

(Bovenkerk, 2009, p. 10-11).  

Ten tweede zijn er zogenaamde culturele verklaringen die vooral criminaliteit onder 

migrantengroepen proberen te verklaren. Deze culturele verklaringen vinden hun basis in de 

opvattingen en gewoonten die mensen hebben en de betekenissen die zij zelf aan 

criminaliteit en regelovertredend gedrag toekennen. Hierbinnen zijn drie varianten te 

onderscheiden: culturele deviantie, culturele dissonantie en de straatcultuur. Culturele 

deviantie heeft betrekking op specifieke culturele elementen van een bepaalde 

bevolkingsgroep die verklaren waarom iemand zich wel of juist niet met criminaliteit inlaat. 

Deze elementen kunnen aldus een bepaalde betrokkenheid bij criminaliteit of de vorm 

waarin dat gebeurt begrijpelijker maken (Driessen, Völker, Op den Kamp, Roest et al., 2002, 

Van Gemert, 1998, Van San, 1998). Het betreft onder meer factoren als wantrouwen ten 

opzichte van autoriteiten, het belang om status(symbolen) te verwerven en de mannelijkheid 

te verdedigen (Van Noije & Kessels, 2012, p. 214). Culturele dissonantie is de tweede 

culturele verklaring. Deze verklaring ziet op de confrontatie tussen twee culturen met ieder 

specifieke kenmerken waaruit problemen kunnen voortvloeien. Migranten leven in twee 

culturen: enerzijds hebben zij te maken met de cultuur uit het herkomstland, anderzijds 

worden zij geconfronteerd met de cultuur van het vestigingsland. Dit geldt in mindere mate 

voor de eerste generatie migranten. Zij hebben vaak een sociaaleconomisch leven dat sterk 
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is geworteld in de eigen (transnationale) migrantengemeenschap (Jennissen, et al., 2009). 

Ten derde is er een alternatieve culturele verklaring die de zogenaamde straatcultuur als 

uitgangspunt neemt. Binnen deze verklaring staat niet de cultuur vanuit het herkomstland 

centraal, maar ligt de basis in de groepsprocessen en ongeschreven regels die jongeren op 

straat hebben ontwikkeld en die een nieuwe cultuur zijn gaan vormen (Miedema, 2002). De 

Jong (2007) stelt dat Marokkaanse jongeren voor het bevredigen van hun behoefte aan 

erkenning en vermaak aangewezen zijn op straat en daar zogenaamde straatwaarden zoals 

autonomie, lef hebben en onaantastbaarheid hebben ontwikkeld die kunnen leiden tot 

escalerend en deviant gedrag in groepen. Ook in ander onderzoek komt naar voren dat leden 

binnen een groep of een netwerk onder meer via interne druk een subcultuur ontwikkelen 

waarbinnen ze elkaar kunnen aanzetten tot deviant gedrag (e.g. Bol, Terlouw, Blees & 

Verwers, 1998). Daarnaast leggen sommige sociaalpsychologische en intergroeps-

georiënteerde studies de nadruk op de impact van negatieve interacties tussen diverse 

(etnische) groepen in de samenleving, die conflicten in de vorm van criminaliteit kunnen 

bevorderen (De Jong, 2007).  

Verder wordt religie gezien als een sociaal-culturele factor die het plegen van criminaliteit 

belemmert. Coene, Dumortier, Huisman et al. (2013) schrijven dat er vanaf de jaren tachtig 

steeds meer onderzoek is gepubliceerd waaruit blijkt dat gelovigen minder crimineel gedrag 

vertonen dan niet-gelovigen. Zo zouden mensen die regelmatig hun geloof belijden minder 

betrokken zijn bij misdaad, drugsgebruik en geweld. Daarnaast schijnt religiositeit 

gerelateerd te zijn aan naleving van de wet en gehoorzaamheid aan sociale normen. Dit lijkt 

veroorzaakt te worden door een sterkere internalisering van morele voorschriften, vergrote 

vaardigheden en versterkte bindingen met andere personen waardoor de onderlinge sociale 

controle toeneemt (cf. Junger & Polder, 1990). 

Bovenstaande theorieën en benaderingen nemen een belangrijke plaats in de 

criminologische literatuur in als verklaring voor criminaliteit onder etnische minderheden. 

Daarnaast zijn er ook andere theorieën en benaderingen die minder direct gerelateerd zijn 

aan de maatschappelijke positie van immigrantengroepen. Zo brengen verschillende studies 

psychosociale problemen in verband met criminaliteit. Vinkers en Duits (2011) stellen 

bijvoorbeeld dat veel van de (allochtone) jongeren in detentie met mentale stoornissen 

kampen die mogelijk hun toerekeningsvatbaarheid hebben beïnvloed. Daarnaast is er de 

sociale leerbenadering waarin de nadruk wordt gelegd op de criminele omgeving waarin 

migranten zich kunnen bevinden en waarin crimineel gedrag aangeleerd zou kunnen worden 

in interactie met betekenisvolle anderen (cf. Sutherland, 1947). Hierbij zouden processen 

zoals de overdracht van opvattingen en houdingen die wetsovertredingen bevorderen, 

imitatie van anderen, eerdergenoemde groepsprocessen en het sociale netwerk een rol 

kunnen spelen (cf. Van der Leun et al., 2010, p. 114). Verder wordt ook de 

gelegenheidsbenadering gebruikt om criminaliteit onder migranten te verklaren waarbij 

vanuit een perspectief van rationaliteit het accent ligt op specifieke gelegenheden en 

mogelijkheden die migranten kunnen hebben voor bepaalde vormen van criminaliteit en dan 

vooral op die mogelijkheden die voortvloeien uit sociale netwerken ten gevolge van de 

migratie (cf. Van der Leun et al., 2010, p. 115). Tot slot dient te worden opgemerkt dat de 

meeste criminaliteit wordt gepleegd door jongeren. Dit is inzichtelijk gemaakt in de age 

crime curve die zich kenmerkt door snel toenemende criminaliteitscijfers in de pubertijd die 

vervolgens in de late adolescentie en vroege volwassenheid een piek bereiken, waarna deze 



 

 
33 

criminaliteitscijfers onder twintigers en dertigers weer snel dalen om vanaf middelbare 

leeftijd relatief laag te blijven (Hirschi & Gottfredson, 1983). Daarnaast zijn mannen 

doorgaans vaker crimineel actief dan vrouwen. Zo laten Van der Laan en Blom (2007) in lijn 

met ander criminologisch onderzoek zien dat het zijn van adolescent tussen de veertien en 

zeventien jaar van het mannelijk geslacht het risico op delinquent gedrag vergroot.  

Radicalisme 

Deze paragraaf bevat een bespreking van factoren die volgens de literatuur in relatie staan 

tot radicalisering en die uiteindelijk in hoofdstuk 10 over radicalisering worden vergeleken 

met de situatie van Turks-Nederlandse jongeren. Bij deze bespreking gaan we niet alleen in 

op literatuur over radicalisering, maar ook op terrorismestudies. Hoewel terrorisme en 

radicalisering, zoals geconstateerd, ver van elkaar verwijderd kunnen zijn, is een 

gezamenlijke behandeling onvermijdelijk aangezien onderzoek naar radicalisering en 

terrorisme sterk met elkaar vervlochten is.  

Alvorens tot een overzicht van de belangrijkste factoren over te gaan, verdient een 

tweetal kanttekeningen aandacht. Een eerste kanttekening betreft de diversiteit aan radicale 

en extremistische bewegingen waar radicaliseringsstudies en terrorismeonderzoek zich op 

hebben gericht. De aard, doelen, historische en actuele sociale context van deze bewegingen 

en de paden naar radicalisme en extremisme van individuen verschillen sterk, waardoor 

factoren die radicalisering in het ene geval lijken te verklaren, in een ander geval niet hoeven 

op te gaan. Dit betekent dat het gezien de complexiteit en diversiteit van het fenomeen 

radicalisering moeilijk is om tot algemene verklaringen te komen (Bjørgo, 2005a; Crenshaw, 

1981; Schmid, 2013).  

Een tweede kanttekening betreft het gebrek aan empirisch onderzoek op het terrein van 

radicalisme en extremisme, zeker ook in vergelijking tot onderzoek op het terrein van de 

criminaliteit. Silke (2004) laat zich kritisch uit over de staat van terrorismeonderzoek en 

spreekt zelfs over ‘fast-food research’ (p. 68). Hij constateert dat het merendeel van de 

onderzoeken op basis van secundaire data wordt verricht, waaronder vooral publieke 

documenten zoals overheidsrapporten en mediaberichten (e.g. Bakker, 2006; Sageman, 

2004). Hoewel deze studies soms een empirische basis hebben en waardevol zijn, is het een 

beperking dat studies waarin onderzoekers met extremisten of terroristen zelf hebben 

gesproken, zijn ondervertegenwoordigd. De afgelopen jaren zijn er weliswaar in de 

Nederlandse context diverse studies over radicalisering verschenen op basis van gesprekken 

met salafistische en geradicaliseerde jongeren (e.g. Buijs et al., 2006; Geelhoed, 2011; De 

Koning, 2008; Roex, van Stiphout & Tilly, 2010; Roex, 2013). Er is echter nog steeds een 

gebrek aan kwantitatieve studies op basis van primaire data waardoor de algemene 

geldigheid van beschikbare verklaringen twijfelachtig blijft. Bovendien zou er meer 

onderzoek welkom zijn waarbij gebruik wordt gemaakt van een niet-radicale en/of een 

radicale maar niet-extremistische controlegroep (Dalgaard-Nielsen, 2008; Schmid, 2013; 

Silke, 2004; zoals overigens wel is gedaan door Geelhoed, 2011). 

Deze kanttekeningen in het achterhoofd houdend zijn er uit de beschikbare studies 

diverse factoren af te leiden die een (deel)verklaring voor radicalisering kunnen bieden. 

Daarnaast biedt de literatuur zicht op factoren die met radicalisering in verband staan als 

katalysatoren, zoals een concrete gebeurtenis die aan (verdere) radicalisering vooraf gaat en 

een directe aanleiding daartoe vormt (Crenshaw, 1981; Bjørgo, 2005a; Veldhuis & Staun, 
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2009). Een groot deel van de factoren die ter verklaring zijn aangedragen betreffen aspecten 

van de maatschappelijke positie van geradicaliseerde groepen en individuen. In meest brede 

zin is radicalisering van moslimjongeren toegeschreven aan een gebrekkige integratie van de 

betrokken etnische groepen in de Nederlandse samenleving (Coolsaet, 2005, in navolging 

van AIVD, 2004b). Omdat integratie zowel sociaaleconomische als sociaal-culturele 

componenten bevat, wordt bij de bespreking van de verschillende factoren – in navolging 

van de bespreking van de verklaringen van criminaliteit – aangehaakt bij dit onderscheid. 

Daaropvolgend komt een aantal factoren aan de orde die niet in deze twee categorieën zijn 

onder te brengen.  

Diverse studies hebben de relatie tussen sociaaleconomische factoren en radicalisering en 

terrorisme onderzocht, zoals bij radicalisering onder jonge moslims in Europa. Deze studies 

stellen dat sociaaleconomische marginalisering door lagere lonen, werkloosheid (mede door 

discriminatie op de arbeidsmarkt), onderwijsachterstanden, en etnische concentratie in 

onderwijs en buurten radicalisering onder jonge moslims in Europa kan bevorderen 

(Boukhars, 2009; Buijs, 2009; Murshed & Pavan, 2011; Schmid, 2013).11 Ook een gebrek aan 

politieke invloed en ruimte zou radicalisering in de hand kunnen werken, zoals bij het 

ontbreken van politieke rechten, machtsongelijkheid en politieke repressie (zie Bjørgo, 

2005b voor terrorisme in het algemeen). In deze lijn zou radicalisering onder 

moslimjongeren in Europa worden gevoed door een restrictief immigratie- en 

integratiebeleid (Murshed & Pavan, 2011; Nesser, 2008; Pekelder, 2010). Ten aanzien van 

deze factoren zijn op basis van empirisch materiaal diverse nuanceringen noodzakelijk. Om 

te beginnen leidt meer democratisering, minder ongelijkheid en het geven van meer 

politieke rechten niet noodzakelijkerwijs tot minder radicalisering (e.g. Crenshaw, 1981). 

Bovendien bestaat er geen directe relatie tussen armoede en radicalisering (Bjørgo, 2005b). 

Veel radicale moslims en leden van terroristische organisaties zijn niet uit arme milieus 

afkomstig, maar uit de (hogere) middenklasse (e.g. Bakker, 2006; Sageman, 2004). Diverse 

onderzoekers spreken daarom in navolging van Gurr (1970) niet zozeer over ‘absolute 

deprivatie’, maar over gevoelens van ‘relatieve deprivatie’ (e.g. Sageman, 2004), sociale 

marginalisatie (Buijs et al., 2006) of over een “gepercipieerde belemmering van ambities” 

(Dalgaard-Nielsen, 2008, p. 4).  

Een voorbeeld van een perspectief dat past in het bovenstaande waarin ambities en 

doelen niet gerealiseerd kunnen worden betreft de ‘strain benadering’ van de socioloog 

Robert K. Merton. Merton schreef in zijn Social structure and anomie (1938) hoe een kloof 

tussen het geloof in maatschappelijk geformuleerde culturele doelen en de 

geïnstitutionaliseerde mogelijkheden om deze doelen te realiseren tot spanningen (strain) 

kunnen leiden. Merton beschrijft vervolgens vijf mogelijke reacties die het resultaat kunnen 

zijn van deze ‘strain’: conformisme, ritualisme, retraitisme, innovatie en rebellie. In het geval 

van ‘conformisme’ blijven de betrokkenen zich zowel aan de doelen die nagestreefd worden 

als aan de middelen om deze doelen te bereiken conformeren. Bij de reactie ‘innovatie’ 

blijven de individuen de cultureel genormeerde doelen nastreven, maar hebben ze de 

geïnstitutionaliseerde middelen vervangen door andere middelen. ‘Ritualisten’ daarentegen 

blijven de middelen gebruiken maar hebben de culturele doelen opgegeven. De 
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‘retraitanten’ verwerpen zowel de doelen als de middelen en trekken zich terug in de 

samenleving. De ‘rebellisten’ verwerpen de doelen en middelen en vervangen deze met 

alternatieve doelen en middelen.12 Merton beschrijft deze reacties als individuele 

aanpassingen van een rol in specifieke situaties. Individuen kunnen dan ook afhankelijk van 

het soort sociale activiteit veranderen in hun reacties (1938, p. 676). Waar criminaliteit veelal 

wordt gezien als een innovatieve reactie op het niet kunnen bereiken van cultureel gestelde 

doelen gezien, kan extremisme in dit perspectief als een vorm van rebellie worden 

gedefinieerd.  

Kortom, diverse studies stellen dat gevoelens van sociaaleconomische deprivatie en/of 

marginalisatie bij kunnen dragen aan radicalisering. Dergelijke percepties van relatieve 

deprivatie en/of marginalisatie doen zich echter niet enkel voor op sociaaleconomisch vlak, 

maar kunnen ook spelen ten aanzien van de sociaal-culturele positie (Sageman, 2004, p. p. 

95). 

Er is een breed scala aan sociaal-culturele factoren die in de wetenschappelijke literatuur 

aan radicalisering wordt gerelateerd. Meer specifiek zouden culturele en religieuze of 

ideologische oriëntatie en identificatie van belang zijn, alsmede sociale relaties en 

netwerken. De oriëntatie en identificatie kunnen in het geval van Turkse Nederlanders 

betrekking hebben op zowel cultureel als religieus vlak. In culturele zin gaat het om de 

samenleving waar zij zich op richten en de nationaliteit waar zij zich mee identificeren. In 

religieuze en ideologische zin gaat het om de stroming die Turkse Nederlanders aanhangen 

en het belang dat zij hieraan toekennen in het dagelijks leven en bij de eigen 

identiteitsvorming. 

Wat betreft culturele oriëntatie in relatie tot radicalisering onder tweede generatie 

moslimjongeren in Europa stelt Roy (2008) dat dit een teken van sociaal-culturele transitie is, 

waarbij de oriëntatie van deze jongeren verschuift. Dit raakt aan de integratieparadox en de 

verwijdering tussen Nederlandse moslimjongeren en hun ouders die sommige auteurs 

constateren. Volgens verschillende empirische studies over moslimjongeren in Europa, 

zouden moslimjongeren tussen twee culturen staan en een hybride identiteit hebben 

ontwikkeld. Dit zou enerzijds te maken hebben met de perceptie van sociale marginalisatie 

of zelf-isolement in de moderne, westerse samenleving waarin ze leven en anderzijds met de 

kloof die ze ervaren ten opzichte van hun ouders die vasthouden aan de traditionele, eigen 

cultuur. Vanuit het gevoel van vervreemding dat ze ervaren, de identiteitscrisis die ze 

beleven en de verwijdering ten opzichte van de ouders, zouden moslimjongeren deze 

onzekerheden beantwoorden door zich meer te oriënteren op fundamentalistische visies, 

wat de vatbaarheid voor radicalisering zou vergroten (Buijs, 2009; Buijs et al., 2006, p. 174-

176; Geelhoed, 2011; De Koning, 2008; zie voor een meer theoretische beschouwing Roy, 

2004, 2008). 

 Religieuze en ideologische oriëntatie en identificatie komen uitgebreid aan bod bij 

radicaliseringsstudies (Bjørgo, 2005b; Schmid & Price, 2011). Een aantal onderzoekers 

presenteert de aanname dat islamitische radicalisering voortkomt uit een clash of 

                                                           
12

 Merton wijst zelf op zijn tekort schietende rebellie als vijfde reactie waarbij zowel de culturele doelen als de 
geïnstitutionaliseerde middelen om deze doelen te realiseren, worden verworpen en van een alternatief worden 

voorzien. “…it has not adequately dealt with rebellious conduct which seeks to refashion the social framework 
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civilizations tussen het westen en de islamitische beschaving (Bawer, 2006; Jansen & Snel, 

2009; Huntington, 1996; Lewis, 2002, 2003). De meeste studies bekritiseren deze 

essentialistische visie echter en opteren, deels naar aanleiding van empirisch materiaal, voor 

een meer genuanceerde benadering. Religie en ideologie kunnen volgens sommigen wel 

degelijk een rol spelen bij radicalisering, namelijk vanwege hun beschikbaarheid in 

combinatie met de aantrekkingskracht van de krachtige boodschap die radicale 

geloofsinterpretaties bieden in tijden van maatschappelijke en politieke crisis en de 

rechtvaardiging die extremistische interpretaties geven voor geweld (Dawson, 2010; Gray, 

2003). Schmid (2013) benadrukt dat ideologie gezien de verschillende paden van 

radicalisering ook slechts als legitimatie kan dienen voor extremisme, zoals het geval is bij 

individuen die radicaliseren omdat ze bij een – in dit geval radicale – groep willen horen.  

Naast deze culturele en ideologische oriëntatie en identificatie, zijn sociale relaties op 

uiteenlopende wijzen in verband gebracht met radicalisering. Uit de bestudeerde literatuur 

blijken met name (inter)groepsprocessen van belang. Een eerste wijze waarop 

groepsprocessen een rol spelen, betreft de interacties binnen radicale groepen. Zo zouden 

de leden binnen een groep of netwerk onder meer via interne druk radicale denkbeelden 

overbrengen en in stand houden, vaak onder leiding van een charismatisch persoon 

(Wiktorowicz, 2005) of een subcultuur ontwikkelen waarbinnen ze elkaar in interactie 

bevestigen in radicale denkbeelden (e.g. Geelhoed, 2011; Hamm, 1993, 2004). Ten aanzien 

van de vorming van radicale netwerken merkt Sageman (2004) op dat individuen, die daar 

om verschillende meer persoonlijke redenen vatbaar voor zijn, daar hoofdzakelijk door 

bestaande sociale bindingen in terechtkomen. Een tweede categorie onderzoekers 

benadrukt vanuit sociaalpsychologisch gezichtspunt de nadruk op intergroepsprocessen. 

Daarbij wijzen ze op de impact van negatieve interacties tussen diverse (etnische) groepen in 

de samenleving, die percepties van sociale marginalisatie en conflicten in de vorm van 

radicalisering kunnen bevorderen (Van den Bos, Loseman & Doosje, 2009; Meertens, Prins & 

Doosje, 2006). Een concreet voorbeeld van dergelijke interacties tussen groepen betreft de 

negatieve beeldvorming over migranten en moslims, vooral sinds de opkomst van Pim 

Fortuyn en de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september aan het begin van deze 

eeuw (e.g. Bovenkerk, 2006). Bjørgo (2005b) stelt dat dergelijke ervaringen van discriminatie 

op grond van geloof of etniciteit de belangrijkste oorzaak vormen van etno-nationalistisch 

terrorisme. 

De studies over intergroepsprocessen baseren zich grotendeels op de Social Identity 

Theory (SIT) van Tajfel en Turner (1986). Deze theorie wordt gebruikt ter verklaring van 

polarisatie en geweld tussen groepen in de samenleving. De sociale identiteit van mensen 

ziet Tajfel als “that part of an individual’s self-concept which derives from his knowledge of 

his membership of a social group (or groups) together with the emotional significance 

attached to that membership” (1974, p. 69). De SIT is gebaseerd op de aanname dat mensen 

een positieve sociale identiteit als doel hebben, die in belangrijke mate tot stand komt door 

de eigen ‘in-group’ in positieve zin van ‘out-groups’ te onderscheiden. Dit gebeurt via een 

vergelijking met die andere groepen. In de praktijk leidt dit tot problemen, vooral als een 

minderheids ‘out-group’ zich achtergesteld en negatief beoordeeld voelt door de dominante 

‘in-group’, zoals het geval zou kunnen zijn bij Turkse Nederlanders en hun nakomelingen. In 

dat geval biedt de minderheidsgroep haar leden niet de gewenste positieve sociale identiteit. 

De auteurs beschrijven drie reactiemogelijkheden om toch een positief zelfbeeld te 
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realiseren. De eerste reactie is dat leden bij de groep blijven, maar ook aansluiting bij meer 

positief gewaardeerde groepen zoeken. Tweede reactiemogelijkheid is dat leden – als dat 

mogelijk is – de groep kunnen verlaten. Derde mogelijke reactie is dat groepsleden de eigen 

groep zelf positief kunnen herdefiniëren of de beeldvorming in positieve zin proberen te 

beïnvloeden door ‘positief’ gedrag te laten zien. Het lijkt waardevol om vanuit dit perspectief 

van de individuele impact van inter-groep interacties te onderzoeken in hoeverre de 

psychische problematiek, het isolement, orthodoxie en/of radicalisme onder Turkse 

allochtonen en hun nakomelingen bij deze reactiemogelijkheden aansluiten.  

Een aspect van sociale relaties dat minder aandacht heeft gekregen vanuit 

radicaliseringsstudies, betreft relaties binnen het gezin. Van San, Sieckelinck en De Winter 

(2010) zien dit als een verwaarloosd gebied en stellen op basis van een aantal case studies 

dat opvoeding van belang is bij het begrijpen van diverse typen van radicalisering, 

bijvoorbeeld doordat de steun voor of het gebrek aan een weerwoord door ouders radicale 

denkbeelden zouden kunnen afzwakken dan wel versterken (cf. Pels & de Ruyter, 2011).  

Daarnaast zijn er verschillende factoren die zich niet goed laten duiden in termen van de 

sociaaleconomische en sociaal-culturele positie zoals deze door het SCP en het CBS wordt 

geoperationaliseerd. Het gaat daarbij zowel om psychologische en demografische 

kenmerken als om macro-structurele factoren die met radicalisering in verband zouden 

staan.  

Zo wijzen radicaliseringsstudies op basis van empirisch onderzoek vooral op 

demografische kenmerken als leeftijd en geslacht. Slootman en Tillie (2006) zien vooral 

risico’s van radicalisering onder jongeren in de leeftijd van vijftien tot achter in de twintig 

jaar. Hoewel de aandacht in internationaal onderzoek overwegend uitgaat naar mannen, laat 

onderzoek naar radicalisering onder Nederlandse moslims zien dat de radicalisering van 

vrouwen niet onder hoeft te doen voor die van mannen (Buijs et al., 2006; Geelhoed, 2011).  

Daarnaast brengen verschillende empirische studies psychologische factoren in verband 

met radicalisering. Binnen radicaliseringsstudies bestaat er een breed gedragen kritiek op 

psychopathologische verklaringen; radicalisering en terrorisme zouden niet door 

psychopathologie zijn te verklaren (e.g. Bjørgo, 2005b; Crenshaw, 2000; Van der Pligt & 

Koomen, 2009). Psychopathologie is echter niet de enige wijze waarop psychologische 

factoren een rol kunnen spelen bij radicalisering. Het is namelijk niet uitgesloten dat interne 

worstelingen, bijvoorbeeld ten gevolge van persoonlijke ervaringen van discriminatie of 

lijden niet bij kunnen dragen aan psychologische problemen en mensen eventueel meer 

vatbaar maken voor radicalisering. Zo bevestigen diverse empirische studies de relevantie 

van andersoortige psychologische factoren (Horgan, 2005). Volgens Schmid (2013) ligt in 

terrorismeonderzoek zelfs het zwaartepunt bij onderzoek op individueel, psychologisch 

niveau. Ten aanzien van radicalisering variëren de verklaringen van een behoefte aan 

spanning tot de zoektocht naar vrienden en persoonlijke worstelingen (Bjørgo, 2009). 

Wiktorowicz (2005) spreekt over de noodzaak van een ‘cognitieve opening’ die individuen 

moeten hebben om vatbaar te zijn voor radicaal gedachtegoed. Verschillende onderzoekers 

brengen bovendien de ervaring van de eerder besproken identiteitscrisis in verband met 

radicalisering (Arena & Arrigo, 2006; Buijs et al., 2006; Geelhoed, 2011; de Koning, 2008; 

Rice, 2009). Diverse radicaliseringsstudies schrijven de cognitieve opening of identiteitscrisis 

toe aan een zoektocht naar persoonlijke voldoening – en daarmee een waardig doel en een 

avontuur in het leven – en acceptatie (Schmid & Price, 2011). Voor radicalisering van 
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moslimjongeren in het algemeen stelt Dawson (2010) bijvoorbeeld op basis van lessen uit 

religiestudies dat radicaliserende moslimjongeren een worsteling zouden doormaken door 

een spanning tussen hun eigen identiteit, hun persoonlijke leven, hun families en de wereld. 

Bekeerlingen, en volgens Dawson dus ook radicalen, zouden vaak door aansporing van hun 

ouders maatschappelijk begaan zijn en bovendien over-achievers zijn. Teleurstellingen 

zouden ze proberen te verwerken door een zoektocht naar hun ‘ware zelf’ die voortkomt 

vanuit “a kind of moral deprivation or lack of sense of purpose that some people are far 

more sensitive to... In truth the individuals are seeking, and once they find its greatly prize, a 

‘sacralized’ existence” (Dawson, 2010, p. 8). Geelhoed (2011) bevestigt deze nadruk op de 

zoektocht naar een ‘waar zelf’ naar aanleiding van empirisch onderzoek, maar verklaart deze 

zoektocht voor Nederlandse moslimjongeren mede in het licht van de bredere 

maatschappelijke context. Ze stelt – met verwijzing naar onder meer Giddens (1991) en 

Merton (1938) – dat een succesvolle identiteit in de huidige maatschappij tot cultureel doel 

verworden is. Zij concludeert dat het doel van een succesvolle identiteit samen met een 

combinatie van diverse, intense persoonlijke ervaringen (waaronder bijvoorbeeld persoonlijk 

lijden en percepties van sociale uitsluiting, maar ook in meer positieve zin een behoefte aan 

transcendentie) bijdraagt aan de ervaring van identity strain.13 Onder identity strain verstaat 

ze een discrepantie tussen wat mensen zien als hun ‘actuele zelf’ en hun ‘ware zelf’. Deze 

discrepantie vormt volgens Geelhoed (2011) de cognitieve opening voor het proces van 

bekering dan wel radicalisering, een proces dat in interactie met anderen binnen 

subculturele contexten plaatsvindt.14  

Tegenover mogelijke demografische en psychologische duidingen van radicalisering op 

het microniveau, zijn er factoren op macroniveau die een verklaring bieden voor het 

ontstaan van radicale bewegingen. Relevante macro-structurele factoren verwijzen naar 

internationale politieke kwesties, de specifieke historische context, de ontwikkeling van 

technologische middelen en processen van mondialisering. Politieke factoren waarvan uit 

empirische studies is gebleken dat zij bij kunnen dragen aan radicalisering betreffen 

internationale politieke kwesties zoals ervaren onrecht door Westerse steun aan illegitieme 

overheden, militaire ingrepen in landen als Afghanistan en Irak en kolonialisme, en corrupte 

overheden. Daarnaast kan een historische context die zich kenmerkt door politieke vormen 

van geweld terrorisme bevorderen en zouden technologische ontwikkelingen op het terrein 

van ICT en internet naast verdergaande processen van mondialisering terrorisme eveneens 

faciliteren (Bjørgo, 2005b; Kepel, 2002; Schmid, 2013). 

                                                           
13

 De verklaringen van Rice (2009) voor terrorisme door moslims in het algemeen sluiten aan bij die van Geelhoed 

(2011), al verwijst Rice naar Agnew’s general strain theorie. Rice stelt dat het verlies van dierbaren, ervaringen 
van discriminatie, een gebrek aan autonomie, een gebrek aan status, spanningen en daarmee negatieve emoties 

oproepen. Deze emoties, zoals woede, vernedering en schaamte, zouden middels een moreel project een uitweg 
vinden in bijvoorbeeld geweld. 
14

 Overigens is het opvallend dat onder meer het SCP psychosociale problemen niet betrekt bij de bespreking van 

de maatschappelijke positie van de verschillende etnische groepen. Er is namelijk niet alleen een grote 
hoeveelheid onderzoek die laat zien hoe sociaaleconomische en sociaal-culturele factoren bij kunnen dragen aan 

psychosociale problemen onder (kinderen van) migranten (Kirmayer et al. 2011; Amone-P’olak et al. 2009; Murad 
et al. 2003; Rijlaarsdam et al. 2012), maar andersom zullen psychosociale problemen eveneens de 

maatschappelijke positie van migranten en hun kinderen beïnvloeden. Immers, psychosociale problemen zullen 
een negatief effect hebben op de positie op de arbeidsmarkt en onderwijs. Meer concreet, iemand met een burn-

out zal bijvoorbeeld geen succes boeken op werkgebied en jongeren die lijden onder problemen in de 
familiesfeer zullen moeite hebben om mee te komen op school. 
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Radicalisering remmende en belemmerende factoren? 

Tot nu toe is in deze paragraaf een overzicht gegeven van de verschillende factoren die 

radicalisering kunnen bevorderen. Omgekeerd geredeneerd is het de vraag of er factoren zijn 

die radicalisering juist kunnen tegengaan. Het is immers aannemelijk dat radicalisering niet 

enkel uitblijft door de afwezigheid van factoren die radicalisering bevorderen, maar dat er 

ook factoren spelen die radicalisering van individuen of groepen belemmeren of remmen. 

Buijs (2009) suggereert bijvoorbeeld dat orthodox salafistische denkbeelden een weerwoord 

bieden op het extremistische discours van jihadisten en als zodanig een buffer vormen tegen 

radicalisering. Over het algemeen laat onderzoek naar radicalisering de mogelijkheid van 

zulke ‘weerbaarheidsfactoren’ echter onbesproken. In onze beschrijving van factoren die 

radicalisering kunnen tegengaan, richten we ons enerzijds op literatuur over 

deradicaliseringsprocessen vanuit de veronderstelling dat deradicalisering gepaard gaat met 

een toegenomen weerbaarheid tegen radicale denkbeelden.15 Anderzijds baseren we ons 

hierbij op de al eerder behandelde literatuur over factoren die radicalisering zouden 

bevorderen, vanuit de veronderstelling dat dezelfde factoren mogelijkerwijs in omgekeerde 

vorm radicalisering kunnen remmen. Zo is besproken dat een behoefte aan een positieve 

groepsidentiteit en een gevoel van belonging radicalisering in de hand kan werken. 

Omgekeerd zou men dan kunnen stellen dat het bestaan van een eigen hechte gemeenschap 

die in deze behoefte voorziet een buffer tegen radicalisering zou kunnen vormen. In 

vergelijkbare zin zou een sterke mate van institutionalisering binnen een etnische groep – 

waardoor deze groep als collectief hun belangen kan behartigen – de perceptie van sociale 

marginalisering en het gevoel geen (politieke) stem te hebben kunnen remmen en daarmee 

radicalisering kan voorkomen. 

Wat betreft literatuur over deradicaliseringsprocessen beperken we ons tot factoren op 

individueel niveau, hoewel deze literatuur ook melding maakt van factoren op collectief 

niveau. 16 Deze factoren hebben betrekking op motieven en redenen voor individuen om een 

radicale beweging de rug toe te keren (Bjørgo, 2009; Demant et al., 2008). Bjørgo (2009) 

maakt op individueel vlak een onderscheid tussen push en pull factoren. Onder push factoren 

valt om te beginnen desillusie. Deze desillusie kan het gevolg zijn van de kloof die radicale 

groepsleden ervaren tussen de idealen en de alledaagse realiteit van de beweging, maar ook 

van interne meningsverschillen over idealen en de juiste strategie, zoals het gevoel dat het 

geweld te ver gaat. Een andere factor die individuen kan inspireren de radicale groep te 

verlaten zijn negatieve sociale consequenties, zoals negatieve beeldvorming van ouders en 

media en de dreiging van strafrechtelijke sancties of geweld vanuit tegenbewegingen. Ook 

het krijgen van een burn-out kan deradicalisering bevorderen. Belangrijke pull factoren zijn 

een verandering in persoonlijke behoeften, zoals de behoefte aan een ‘normaal’ leven en het 

vormen van een familie. Daarnaast kunnen aan de pull-zijde het gevoel om te oud te worden 

                                                           
15

 Horgan (2009) stelt dat onderzoekers in dit veld beter kunnen spreken van ‘terugtrekking’ dan van 

‘deradicalisering’ aangezien de term ‘deradicalisering’ impliceert dat individuen hun oude idealen opgeven. Bij de 
processen en exit programma’s die in deradicaliseringsstudies centraal staan, hoeft daar echter geen sprake van 

te zijn. Het kan goed zijn dat deze individuen een radicale beweging verlaten, maar wel hun ideologische 
overtuigingen behouden (Horgan, 2009, p. 27). Demant, Slootman, Buijs en Tillie (2008) stellen echter dat men in 

deze omstandigheden toch van deradicalisering kan spreken. We volgen de laatste stellingname.  
16

 Deradicalisering op collectief niveau impliceert het einde van een radicale beweging door externe redenen, 

zoals overheidsrepressie, en interne redenen, zoals een koerswijziging naar een niet-radicale strategie of het 
uiteenvallen van de beweging (Demant et al., 2008). 
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voor het ‘radicale leven’ en het ambiëren van een geslaagd beroepsleven meespelen bij de 

keus voor terugtrekking uit een radicale beweging (Bjørgo, 2009, p. 37-40; Demant et al., 

2008, p. 259-260; Horgan, 2009, p. 22). 

Bovengenoemde factoren kunnen vertaald worden naar factoren waarvan een 

remmende of belemmerende invloed op radicalisering uit zou kunnen gaan. Een eerste 

tentatieve aanname kan zijn dat oudere radicale bewegingen mogelijk minder 

aantrekkingskracht hebben op jongeren. Wat betreft de desillusie zouden individuen 

namelijk mogelijk minder vatbaar zijn voor radicalisering als zij zien dat radicale bewegingen 

die al langere tijd bestaan in de praktijk nog altijd weinig effect hebben gesorteerd. 

Bovendien zou publieke bekendheid met interne strijd of intern geweld de voortijdige 

desillusie kunnen bevorderen. Ten tweede zou negatieve beeldvorming binnen de eigen 

sociale kring de aantrekkingskracht van radicale bewegingen kunnen verminderen. Een 

derde mogelijke factor die de weerbaarheid zou vergroten zou de nadruk zijn op een 

conventionele levensstijl. Als individuen deel uitmaken van een sociale omgeving waarin het 

vormen van een gezin en het slagen in de conventionele maatschappij een belangrijke plaats 

inneemt, zullen ze mogelijk minder vatbaar zijn voor radicale bewegingen waardoor ze dit 

(toekomst)perspectief op het spel zouden zetten.  

 

1.5 Methoden van onderzoek 

Literatuuronderzoek  

Het literatuuronderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op de maatschappelijke positie 

van niet-westerse migranten en hoe deze maatschappelijke positie wordt gemeten in de 

literatuur. In samenhang hiermee is er (inter)nationale literatuur gezocht rondom processen 

van incorporatie op het niveau van individuen, groepen en instituties. Het achterliggende 

idee van deze zoektocht was om op een zorgvuldige en beargumenteerde manier tot een 

adequate operationalisatie van maatschappelijke positie te kunnen komen. Daarnaast is er in 

de wetenschappelijke literatuur meer specifiek gezocht naar informatie over Turkse 

migranten en hun nakomelingen in Nederland in relatie tot hun maatschappelijke positie.  

Gegeven de probleemstelling is er tijdens het literatuuronderzoek speciale aandacht 

uitgegaan naar de aard en omvang van criminaliteit en radicalisering onder Turkse migranten 

en hun nakomelingen en de verklaringen die in de literatuur beschreven staan. Voor vragen 

naar de aard en verschijningsvormen van criminaliteit en radicalisering en bijbehorende 

verklaringen is er literatuuronderzoek verricht met daarbij specifieke aandacht voor de 

situatie in Nederlanden ten aanzien van Turks-Nederlandse jongeren.  

Onderzoeker Dagevos (2012) van het SCP wijst in het Jaarrapport Integratie 2011 op het 

belang van vergelijkingen tussen migrantengroepen en autochtone Nederlanders die 

overeenstemmen op de belangrijke kenmerken van structurele integratie. Het is pas mogelijk 

om valide uitspraken over de structurele integratie van migrantengroepen te doen als er 

recht wordt gedaan aan het principe van evenredigheid. Van evenredigheid is volgens 

Dagevos sprake als “niet-westerse migranten en hun nakomelingen eenzelfde positie 

innemen als een relevante vergelijkbare categorie autochtone Nederlanders” (2012, p. 30). 

Directe vergelijkingen tussen migrantengroepen en autochtone Nederlanders, die voorbij 

gaan aan belangrijke positiebepalende kenmerken zoals opleiding en sociale herkomst laten 
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verschillen zien die niet verklaard kunnen worden uit herkomst maar juist uit de verschillen 

in opleiding en of sociale herkomst. Deze positiebepalende factoren kunnen per domein 

verschillen, maar zijn wel vooral van toepassing op domeinen binnen de structurele 

integratie en minder op kenmerken die behoren tot de sociaal-culturele integratie. Zinvolle 

uitspraken over de structurele integratie van specifieke etnische groepen kunnen dan ook 

pas plaatsvinden als deze etnische groepen vergeleken worden met andere 

bevolkingsgroepen die overeenkomstige kenmerken hebben. Er is sprake van een 

succesvolle structurele integratie als niet-westerse migranten en hun nakomelingen 

eenzelfde positie innemen als een vergelijkbare categorie autochtone Nederlanders. Directe 

vergelijkingen kunnen weliswaar pregnante verschillen tussen specifieke niet-westerse 

groepen en autochtone Nederlanders laten zien, maar dezelfde verschillen kunnen 

grotendeels verdwijnen op het moment dat er gecorrigeerd gaat worden naar bijvoorbeeld 

leeftijd of het opleidingsniveau van beide groepen (ibid., p. 29-31). Voor het onderhavige 

onderzoek impliceert het bovenstaande dat we waar mogelijk gebruik zullen maken van die 

wetenschappelijke literatuur die aan dit principe van evenredigheid voldoet.  

Expertmeetings en interviews met professionals 

Er is voor dit onderzoek met 27 professionals gesproken die beroepsmatig met Turkse 

Nederlanders van doen hebben. Deze professionals zijn individueel of tijdens een 

expertmeeting geïnterviewd. Er zijn voor dit project twee verschillende expertmeetings 

georganiseerd met als doel actuele kennis en inzichten te verkrijgen over alle 

verschijningsvormen, verklaringen en aspecten van de problematiek aangaande Turkse 

migranten en hun nakomelingen in Nederland. De projectleider had in beide expertmeetings 

de rol van de gespreksleider. De meerwaarde van deze methode is dat door het 

bijeenbrengen van de verschillende organisaties de onderlinge relaties tussen de 

organisaties en de vertegenwoordigers van de organisaties ook in beeld worden gebracht. 

De eerste expertmeeting heeft plaatsgevonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam 

(VU) met ondertekenaars van het Turks manifest (Sevincer et al., 2011). Voordat deze 

expertmeeting gerealiseerd kon worden, heeft er op verzoek van de initiatiefnemers van het 

manifest een bijeenkomst in Amsterdam plaatsgevonden waarbij leden van het 

onderzoeksteam de achtergronden en doelstellingen van het onderzoek hebben uitgelegd. 

Alle ondertekenaars van het manifest zijn vervolgens aangeschreven met het verzoek om 

deel te nemen aan de expertmeeting. Uiteindelijk hebben zes ondertekenaars van het 

manifest aan deze expertmeeting deelgenomen waaronder een ‘nieuweling’ die zich na 

publicatie van het manifest heeft aangesloten. Tijdens deze expertmeeting ging het over de 

totstandkoming van het manifest, de achterliggende gedachten en motieven van de 

ondertekenaars bij de publicatie van het manifest en de reacties vanuit de samenleving op 

het manifest. Daarnaast werd de deelnemers gevraagd naar de problemen die zij 

constateren onder de doelgroep, waarop zij hun bevindingen baseren en welke oplossingen 

zij aandragen. 

Een tweede expertmeeting heeft plaatsgevonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 

waar vijf afgevaardigden van verschillende Turkse (zelf)organisaties aan hebben 

deelgenomen. Via deze bijeenkomst is er getracht te achterhalen wat de perspectieven van 

de deelnemers op de probleemstelling zijn en of zij dezelfde problematiek onder hun 

achterban constateren, waarop zij hun constateringen baseren en welke oplossingen zij 
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aandragen. Een derde ingeplande expertmeeting met jongerenwerkers is afgelast omdat te 

veel deelnemers op het laatste moment door omstandigheden niet aanwezig konden zijn. 

Uiteindelijk zijn naast de elf deskundigen die deelnamen aan de expertmeetings ook nog 

eens zestien professionals op individuele basis geïnterviewd.  

De keuze om deze professionals tijdens een expertmeeting of individueel te interviewen, 

heeft te maken met de diversiteit in hun expertise waardoor ze samen een beeld konden 

schetsen van de verschillende aspecten die spelen in de problematiek onder de doelgroep. 

Onder de professionals bevonden zich zes opbouwwerkers/jongerenwerkers die werkzaam 

zijn in wijken met een omvangrijke Turkse gemeenschap, een aantal beleidsmedewerkers, 

afgevaardigden van zelforganisaties en personen die actief zijn in het onderwijs. Het 

merendeel van de professionals heeft een Turkse achtergrond en hadden in hun werkveld 

met Turkse migranten en hun nakomelingen van doen.  

Interviews met Turks-Nederlandse jongeren 

Er is gesproken met 73 jongeren met een Turkse achtergrond. Deze interviews zijn 

voornamelijk verricht door de twee junioronderzoekers en twee onderzoeksassistenten die 

via de opleiding Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden zijn aan dit 

project. Eén van de junioronderzoekers heeft een Turks-Koerdisch-Armeense achtergrond, 

spreekt Turks en heeft een uitgebreid persoonlijk netwerk waarvan zowel Turkse als ook 

Koerdische personen deel uitmaken. De tweede junioronderzoeker met een Singaporaanse 

achtergrond en beide onderzoeksassistenten met een autochtoon Nederlandse achtergrond 

hebben onder meer via hun sociale netwerk met leden van de doelgroep contacten gelegd.  

De werving van Turks-Nederlandse jongeren heeft op vier manieren plaatsgevonden. 

Zoals uit het bovenstaande naar voren komt zijn potentiële respondenten benaderd via de 

sociale netwerken van de onderzoekers. In de tweede plaats hebben de onderzoekers 

verschillende (zelf)organisaties en instellingen benaderd met het verzoek hen in contact te 

brengen met potentiële respondenten. In de derde plaats hebben de onderzoekers 

geprobeerd om via de deelnemers aan de expertmeetings eveneens in contact te komen met 

Turks-Nederlandse jongeren. Deze wijze van werven verliep echter moeizaam. Onze 

verwachting was om op deze manier in contact te kunnen komen met jongeren met 

specifieke achtergrondkenmerken. Jongerenwerkers en de opbouwwerkers die werkzaam 

zijn in een wijk met een omvangrijke Turkse gemeenschap bleken echter weinig contact te 

hebben met Turks-Nederlandse jongeren in de wijk. Deze professionals verwijzen naar het 

gesloten karakter van de Turkse gemeenschap waardoor ook zij moeilijk toegang krijgen tot 

de Turks-Nederlandse jongeren. Ook geven de professionals aan dat deze jongeren niet of 

nauwelijks deelnemen aan de activiteiten die door hen worden georganiseerd en deze 

jongeren zich voornamelijk bezighouden met hun eigen groep. Ook pragmatische 

overwegingen (waaronder vooral tijd) speelden hierbij een rol. Als vierde wervingsstrategie 

is geprobeerd om buiten instanties om contact te leggen met Turks-Nederlandse jongeren op 

straat of via sociale media. De ‘straataanpak’ vereiste een grotere tijdsinvestering dan 

mogelijk was. Met een groot aantal jongeren werd rechtstreeks via telefoon, e-mail of 

sociale media contact gezocht. Deze laatste methode kwam vaak voor omdat de 

onderzoekers niet altijd over de telefoonnummers van de jongeren beschikten, maar wel via 

bijvoorbeeld Facebook met elkaar in contact konden komen. Het overgrote deel van deze 

jongeren stond gelijk open voor een gesprek. Jongeren met wie we op deze manieren 
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contact hebben gelegd en geïnterviewd hebben we tenslotte ook gevraagd of ze ons in 

contact konden brengen met andere Turks-Nederlandse jongeren. Via deze 

‘sneeuwbalmethode’ hebben we uiteindelijk ook een aantal jongeren bereid gevonden om 

aan het onderzoek mee te doen. 

De Turks-Nederlandse respondenten zijn weliswaar niet allemaal in Nederland geboren, 

maar hier wel opgegroeid. De interviews zijn dan ook vooral in het Nederlands afgenomen. 

De onderzoeker met een Turkse achtergrond heeft een aantal interviews in een combinatie 

van het Nederlands en Turks gevoerd. Dit was een manier om aansluiting te vinden bij 

jongeren die ook gewend zijn om hun gesprekken afwisselend in het Turks en Nederlands te 

voeren. De duur van de interviews lag tussen de één en twee uur. Met een beperkt aantal 

respondenten is over een langere periode contact onderhouden, soms face to face, meestal 

telefonisch of via sociale media om nog aanvullende informatie te verkrijgen of informatie te 

controleren. De meeste gesprekken zijn opgenomen en na afloop volledig getranscribeerd en 

thematisch in ATLAS.ti geanalyseerd. De interviews hebben plaatsgevonden in de 

woonplaats van de jongeren zelf. Dit was voornamelijk in de provincies Zuid-Holland, Zeeland 

en Brabant. De locatie van het interview werd op basis van de wensen en voorkeuren van de 

respondenten gekozen. Er werd vaak na uitwisseling van telefoonnummers een afspraak 

gemaakt om op een bepaalde plek het interview te houden. Een aantal gesprekken heeft bij 

de jongeren thuis plaatsgevonden, andere gesprekken op centraal gelegen plekken in het 

stadscentrum, zoals de centrale bibliotheek of het centraal station. Voordat er een start 

werd gemaakt met het interviewen, is er op basis van het literatuuronderzoek een topiclijst 

gemaakt. Deze topiclijst werd door alle interviewers gehanteerd en besloeg een groot aantal 

onderwerpen aangaande de maatschappelijke positie van Turks-Nederlandse jongeren. 

Respondenten kregen vragen over hun thuissituatie en ervaringen met onderwijs, arbeid, 

huisvesting en contacten met politie en justitie. Daarnaast hebben de onderzoekers met de 

Turkse Nederlandse jongeren gesproken over hun religieuze en politieke overtuigingen, over 

hun identificatie met Nederland en Turkije en de (maatschappelijke) problemen die zij 

eventueel ervaren.  

Voor aanvang van het interview werd aan de jongeren vertrouwelijkheid en anonimiteit 

gegarandeerd. Er werd ook meegedeeld dat de opname van het gesprek diende om de 

gesprekken op een goede manier te kunnen uitwerken voor de analyse. De topiclijst begint 

met de algemene en minder gevoelige vragen en in de loop van het gesprek komen een 

aantal gevoeligere onderwerpen aan de orde. Een klein aantal jongeren gaf aan dat zij in het 

verleden met politie en justitie in aanraking zijn geweest. Zij wilden tijdens de interviews niet 

altijd even uitgebreid op dit onderwerp ingaan. Dit waren thema’s die gevoelig lagen. Andere 

gevoelige thema’s hadden betrekking op hun politieke participatie of die van familieleden bij 

een illegale politieke organisatie. Veel jongeren spraken wel gemakkelijk over hun sympathie 

voor illegale politieke organisaties en het geweld dat door dergelijke organisaties wordt 

gebruikt.  

Belangrijk voor het vertrouwen van de jongeren is dat zij voornamelijk via het sociale 

netwerk van de onderzoekers zijn bereikt. De onderzoeker en de respondenten kenden 

elkaar persoonlijk of via andere bekenden in het sociale netwerk. Dit zou kunnen betekenen 

dat de jongeren informatie achterhouden omdat zij er vanuit gaan dat deze informatie al 

bekend is. We hebben dit proberen te ondervangen door bij onvolledige informatie of in 

geval van twijfel jongeren opnieuw telefonisch of via sociale media te benaderen met vragen 
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om uitleg of aanvulling. Een andere mogelijke consequentie van deze onderlinge bekendheid 

tussen de onderzoeker en de geïnterviewde zou kunnen zijn dat de jongeren gevoelige 

informatie niet prijsgeven omdat ze bang zijn dat deze informatie via de onderzoeker bij 

anderen in het sociale netwerk belanden. Het benadrukken van anonimiteit voor de 

respondent en ook en het belang van anonimiteit voor ons als onderzoekers om het 

onderzoeksproject tot een goed einde te kunnen brengen, waren hierop onze antwoorden. 

Uiteindelijk zijn we er van overtuigd dat de voordelen van de wederzijdse bekendheid en het 

hiermee samenhangende vertrouwen opwoog tegen de mogelijke nadelen.  

De onderzoeksgroep bestaat uit jongeren die het in verschillende opzichten goed lijken te 

doen. Er bevinden zich in de onderzoeksgroep geen jongeren die zich in de Nederlandse 

samenleving extremistisch uiten dan wel extremistisch gedrag ten toon spreiden. De waarde 

van deze interviews met een selectieve groep relatief hoog opgeleide Turks-Nederlandse 

jongeren is tweeërlei. In de eerste plaats kunnen deze gesprekken inzichten bieden in die 

factoren die radicalisering kunnen voorkomen of tegengaan en een beschermende invloed 

kunnen hebben op mogelijke processen van radicalisering en extremisme. Deze jongeren 

kunnen daarmee inzichten bieden in mogelijke factoren die juist geen aanleiding geven tot 

het proces van radicalisering. In de tweede plaats bieden de interviews directe inzichten in 

de leefwereld van de Turks-Nederlandse jongeren die anders zijn dan inzichten die verkregen 

zijn op basis van grootschalige surveys waar veel academisch onderzoek op gebaseerd is. De 

gesprekken met de Turks-Nederlandse jongeren kunnen daarmee niet alleen inzichten 

bieden in de dynamiek van het alledaagse bestaan van deze jongeren, die ontbreekt in 

gestandaardiseerd in het grootschalige survey onderzoek, maar kan door het exploratieve en 

open karakter van de gesprekken ook leiden tot nieuwe inzichten. 

Enkele achtergrondkenmerken van de respondenten 

In deze paragraaf volgt een eerste globale beschrijving van de respondenten op basis van de 

volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, culturele/etnische achtergrond, religieuze 

overtuiging, taal, opleidingsniveau, en arbeid. 

 

- Geslacht en leeftijd: de onderzoeksgroep bestaat uit 73 Turks-Nederlandse jongeren in 

de leeftijdscategorie van 15 tot en met 25 jaar waaronder 47 vrouwen en 26 mannen. 

- Geboorteland: 56 jongeren zijn in Nederland geboren, 13 jongeren zijn in Turkije 

geboren, 1 jongere is in België geboren en 1 respondent in Saoedi Arabië. Deze eerste 

generatie migrantenjongeren hebben zich allen tussen hun derde en tiende in Nederland 

gevestigd. Van twee respondenten weten we niet waar ze zijn geboren.  

- Etnische achtergrond: onder de 73 Turks-Nederlandse jongeren bevinden zich 57 

jongeren met een etnisch Turkse achtergrond. Hun ouders zijn vooral afkomstig uit 

Centraal Turkije, Oost Turkije en het Zwarte Zee gebied in het noorden en noordoosten 

van Turkije. De overige zestien jongeren hebben een etnisch Koerdische achtergrond, 

waaronder twee personen met een Koerdisch-Armeense achtergrond.  

- Religieuze overtuiging: Van de 73 jongeren vertelden 53 jongeren soennitisch te zijn. 

Daarnaast gaven 15 jongeren aan zichzelf als aleviet te zien en vijf jongeren stelden niet 

te geloven. Er bestaan onder de jongeren grote verschillen in hoe zij het geloof beleven 

en in welke mate zij het geloof praktiseren.  
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- Taal: van vijftig jongeren weten we welke taal ze thuis spreken. Ruim de helft (n=33) 

spreekt thuis Turks dan wel Koerdisch, een minderheid (n=7) spreekt thuis (vrijwel) 

uitsluitend Nederlands en tien jongeren spreken thuis afwisselend Nederlands en Turks. 

- Onderwijs: 53 jongeren nemen ten tijde van de dataverzameling deel aan onderwijs 

waaronder 45 jongeren die bezig zijn met een hbo of wo opleiding. Vijf jongeren volgen 

een opleiding op mbo niveau, twee jongeren de havo/vwo en een jongere de vmbo. In 

de onderzoeksgroep bevinden zich twintig jongeren die geen onderwijs meer volgen 

waaronder tien jongeren die niet over een startkwalificatie beschikken.17 Zij zijn niet 

verder gekomen dan de basisschool (n=6) of hebben de vmbo (n=4) afgerond. Acht 

respondenten beschikken wel over een startkwalificatie waaronder vier jongeren met 

een afgeronde mbo opleiding en vier jongeren met een afgeronde hbo/wo opleiding. 

Van twee jongeren is de onderwijskwalificatie niet duidelijk geworden. 

- Arbeid: 50 jongeren beschikken over een betaalde baan waaronder 14 jongeren die 

fulltime werken en 33 jongeren die parttime werk verrichten. Van drie werkende 

jongeren weten we niet hoeveel uur ze werken. Negentien jongeren hebben aangegeven 

geen betaald werk te verrichten. Vijf van de negentien jongeren in deze groep waren 

werkloos volgens de definitie van het CBS.18 Deze vijf mannen beschikten niet over een 

baan en volgden bovendien geen opleiding. Tot slot, van vier jongens hebben we niet 

kunnen vaststellen of ze wel of niet betaald werk verrichten.  

Selectiviteit, beperkingen en afbakeningen in het onderzoek 
In dit onderzoek is er uiteindelijk voor gekozen om de werving van Turks-Nederlandse 

jongeren voor de interviews niet te beperken tot jongeren die deel uitmaken van 

ideologische of religieuze groeperingen die genoemd worden in de context van 

radicalisering. Er zijn zoals eerder vermeld wel verschillende gerichte pogingen in die richting 

ondernomen, maar deze waren weinig succesvol. Het bleek dat een dergelijke gerichte 

benadering van Turks-Nederlandse jongeren zou moeten samengaan met een (te) langdurig 

proces van contact leggen en vertrouwen winnen alvorens de gesprekken daadwerkelijk 

gevoerd zouden kunnen worden. De bredere werving van respondenten, die meer het 

karakter heeft gekregen van een ‘convenience sampling’, heeft overigens wel geleid tot 

verschillende respondenten die sympathie hebben voor en soms ook ideologisch en religieus 

betrokken zijn bij bewegingen die de AIVD bespreekt in de context van risico’s op 

radicalisering. Ook hebben we gesproken met jongeren die er – in de ogen van velen – een 

meer problematische levensstijl van rondhangen op straat en criminaliteit op na houden.  

De initiële werving van de Turks-Nederlandse jongeren via de persoonlijke netwerken van 

de onderzoekers en in tweede instantie via de sneeuwbalmethode en andere instanties 

heeft de onderzoeksgroep wel een specifieke kleur gegeven. De onderzoeksgroep bestaat uit 

relatief veel jongeren die met een opleiding op hbo en wo niveau bezig zijn. Bovendien is er 

geen evenwichtige verdeling naar geslacht en etnische achtergrond: vrouwen en jongeren 

                                                           
17

 De Nederlandse overheid spreekt over een startkwalificatie als een leerling een havo, vwo of mbo (niveau 2) 
diploma heeft behaald. Leerlingen tot achttien jaar vallen onder de kwalificatieplicht 

(http://www.rijksoverheid.nl).  
18

 Volgens het CBS is de officiële werkloosheid in Nederland “het cijfer van de werkloze beroepsbevolking. Dat zijn 

alle personen van 15-64 jaar zonder werk (of met werk van minder dan twaalf uur per week), die actief op zoek 
zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week en daarvoor beschikbaar zijn” (CBS, 21-03-2013). 
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met een etnisch Turkse achtergrond zijn in de onderzoeksgroep oververtegenwoordigd. Het 

uiteindelijke selectieve karakter van de onderzoeksgroep waarin sterk geradicaliseerde en 

extremistische jongeren ontbreken en het beeld gedomineerd wordt door Turks-

Nederlandse jongeren die bezig zijn met een opleiding op niveau werpt een ander licht op de 

beantwoording van de onderzoeksvragen. 

In de bespreking van de wetenschappelijke literatuur in de volgende hoofdstukken zal 

naar voren komen dat het moeilijk is om te spreken van de maatschappelijke positie van 

Turkse Nederlanders net zo min als dat er sprake is van de Turkse groep. Er bestaat veel 

differentiatie in achtergronden (etnisch, religieus, geografisch en sociaal) onder Turkse 

Nederlanders en bovendien is er sprake van een veelheid aan maatschappelijke posities. Ook 

zal het onmogelijk blijken om causale relaties te leggen tussen kenmerken van de 

maatschappelijke positie en mogelijke risico’s op criminaliteit en radicalisering. De waarde 

van dit onderzoek ligt niet zozeer in het concreet aanwijzen van specifieke maatschappelijke 

posities die aanleiding geven tot verregaande vormen van radicalisering onder Turks-

Nederlandse jongeren maar vooral in het duiden van mogelijke (theoretische) relaties tussen 

maatschappelijke positie, de ontwikkelingen hierbinnen en hoe zich deze ontwikkelingen 

kunnen verhouden tot risico’s op criminaliteit en radicalisering.  

 

1.6 Conclusie en leeswijzer 

 

In dit onderzoek geven we antwoord op de centrale vraag welke ontwikkelingen binnen de 

maatschappelijke positie van personen (in het bijzonder jongvolwassenen) met een Turkse 

achtergrond zich het laatste decennium in Nederland voordoen en wat deze ontwikkelingen 

kunnen betekenen voor mogelijke risico’s op criminaliteit en radicalisering onder Turkse 

Nederlanders. Hiertoe hebben we in hoofdstuk 1 allereerst de maatschappelijke positie in 

relatie tot integratie gedefinieerd en geconstateerd dat de maatschappelijke positie een 

momentopname betreft van de positie van migrantengroepen op verschillende 

maatschappelijke domeinen ten opzichte van de autochtone groep. In de tweede plaats 

hebben we de maatschappelijke positie verder geoperationaliseerd in een 

sociaaleconomische (of structurele) en sociaal-culturele dimensie die elk weer verder 

geoperationaliseerd kunnen worden. Daarbij is het van belang te realiseren dat verschillende 

actoren – in het bijzonder de migrant en de ontvangende samenleving – de maatschappelijke 

positie bepalen. In de derde plaats hebben we in navolging van Penninx (2007) beschreven 

hoe deze maatschappelijke positie op het niveau van individuele migranten, op het niveau 

van migrantengroepen en op het niveau van instituties in de Nederlandse samenleving en 

instituties van en voor de migrantengroeperingen geanalyseerd kan worden. Bovendien 

hebben we in dit hoofdstuk de theoretische perspectieven over strain (Merton) en sociale 

identiteit (Tajfel & Turner) beschreven, die we waar mogelijk zullen toepassen om de 

bevindingen te duiden en de onderzoeksvragen te beantwoorden. 

In de analyse van de literatuur en de empirische data richten we de aandacht zowel op 

individuele kenmerken van Turkse Nederlanders als op verschillende sociaaleconomische en 

sociaal-culturele kenmerken van hun maatschappelijke positie. Individuele factoren als 

geslacht en leeftijd zullen als verklaring voor de maatschappelijke positie van migranten en 

mogelijke risico’s op radicalisering en criminaliteit eveneens in de analyse betrokken worden. 
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Voor wat betreft de sociaaleconomische factoren zullen we in elk geval aandacht 

besteden aan het opleidingsniveau, de positie op de arbeidsmarkt, huisvesting en etnische 

segregatie. Op individueel niveau is een concrete vraag in hoeverre Turks-Nederlandse 

jongeren ambities hebben op deze terreinen en hier succesvol op zijn. Een concrete vraag op 

(inter)groepsniveau is in hoeverre Turks-Nederlandse jongeren op de genoemde terreinen 

discriminatie ervaren en tevens hoe zij hierop reageren. Deze vragen sluiten vooral aan op de 

strain benadering en Sociale Identity Theory. 

De sociaal-culturele kenmerken van de maatschappelijke positie die van belang blijken, 

hebben betrekking op de religieuze, politieke en ideologische oriëntatie en identificatie van 

Turkse Nederlanders en de jongeren in het bijzonder en de sociale relaties die zij 

onderhouden. Meer specifiek gaat het op het individuele niveau om in hoeverre Turks-

Nederlandse jongeren zich met de Nederlandse of juist Turkse samenleving identificeren en 

daarin participeren. Op groepsniveau gaat het om de relaties die zij hebben met hun ouders 

en hun wijdere omgeving, waaronder de religieuze, politieke en vriendengroepen waar zij 

deel van uitmaken. Op groeps- en institutioneel niveau dient het model aandacht te 

besteden aan in hoeverre Turks-Nederlandse jongeren ervaren dat ze in Nederland – vanuit 

andere groepen in de samenleving en de politiek – ruimte krijgen voor identificatie met de 

Nederlandse samenleving. Deze vragen sluiten goed aan bij de Social Identity Theory.  

Leeswijzer 

Dit rapport is opgebouwd uit elf hoofdstukken. In de komende hoofdstukken zullen we op 

basis van literatuuronderzoek en de gesprekken met deskundigen en Turks-Nederlandse 

jongeren de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders en de ontwikkelingen hierin 

vanaf 2000 beschrijven. We zullen hierbij allereerst aandacht besteden aan 

sociaaleconomische kenmerken als onderwijs (hoofdstuk 2), arbeid (hoofdstuk 3) en 

huisvesting en etnische segregatie (hoofdstuk 4) als ook aan de sociaal-culturele dimensies 

van de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders. Achtereenvolgens gaat het om 

sociale contacten (hoofdstuk 5), identificatie en oriëntaties (hoofdstuk 6), religie (hoofdstuk 

7) en politiek (hoofdstuk 8). De ontwikkelingen van Turkse Nederlanders op het terrein van 

criminaliteit wordt beschreven in hoofdstuk 9 en de ontwikkelingen rondom radicale 

groeperingen die aan Turkse Nederlanders worden verbonden staan centraal in hoofdstuk 

10. In hoofdstuk 11 tot slot, worden de centrale onderzoeksvragen beantwoord. 

De komende hoofdstukken zijn zoveel mogelijk identiek opgebouwd. Elk hoofdstuk begint 

met een beschrijving van de ontwikkelingen op een specifiek terrein van de 

maatschappelijke ontwikkeling waarbij de Turkse Nederlanders waar mogelijk door de tijd 

heen vergeleken zullen worden met de autochtone Nederlanders en Nederlanders met een 

Antilliaanse, Surinaamse en Marokkaanse achtergrond. Deze vergelijkende 

ontwikkelingsschets wordt in het hoofdstuk gevolgd door een uiteenzetting van de mogelijke 

verklaringen voor deze beschreven ontwikkelingen. Deze beide eerste onderdelen zijn 

volledig gebaseerd op de bestaande literatuur. Deze ontwikkelingsschetsen van de 

maatschappelijke posities worden in elk hoofdstuk gevolgd door een analyse van de 

kwalitatieve empirische data van de gesprekken met een heterogene groep Turks-

Nederlandse jongeren (n=73) en deskundigen (n=27). De bevindingen uit de interviews zullen 

gepresenteerd worden in het licht van de bevindingen uit de literatuur studie. Dit betekent 

dat deze beschrijvingen soms een gezicht geven aan de kwantitatieve beschrijvingen uit het 
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eerste deel en soms ook nieuwe inzichten zullen bieden. In het slothoofdstuk zullen we de 

onderzoeksvragen beantwoorden door de verschillende ontwikkelingen binnen de dimensies 

van de maatschappelijke positie met elkaar te verbinden en tevens te relateren aan de 

mogelijke risico’s op criminaliteit en radicalisering onder Turks-Nederlandse jongeren. 
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Hoofdstuk 2 Onderwijs  
 

 

De positie van Turkse Nederlanders in het onderwijs staat in dit hoofdstuk centraal. Eerst 

wordt ingegaan op de literatuur over de onderwijspositie van Turkse Nederlanders: 

achtereenvolgens is aandacht voor het opleidingsniveau van en de schooluitval onder Turks-

Nederlandse jongeren, hun positie in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs, en de 

verklaringen voor de onderwijspositie van deze groep. Vervolgens wordt ingegaan op de 

ervaringen van de geïnterviewde Turks-Nederlandse jongeren in het onderwijs waarbij waar 

mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de literatuur. Het hoofdstuk wordt tot slot afgesloten 

met een conclusie over de onderwijspositie van Turks-Nederlandse jongeren.  

 

2.1 De onderwijspositie van Turks-Nederlandse jongeren 

 

In deze paragraaf wordt de positie van Turks-Nederlandse jongeren van basisonderwijs tot 

en met wetenschappelijk onderwijs beschreven. Hierbij wordt waar mogelijk een vergelijking 

met andere etnische groepen gemaakt en een onderscheid in geslacht en generatie 

aangebracht.  

Prestaties van Turks-Nederlandse kinderen in het basisonderwijs 

De deelname en leerprestaties van Turks-Nederlandse kinderen in het basisonderwijs zijn de 

afgelopen decennia verbeterd, al is er nog wel sprake van een aanhoudende achterstand 

(Gijsberts & Iedema, 2012; Hartgers, 2012). Deze ontwikkelingen blijken uit cijfers van het 

Prima (tot en met 2004/2005) en het (Pre)COOL-project (vanaf 2007/2008) waarvoor de 

tweede en laatste meting in 2010-2011 plaatsvond.19  

Ten aanzien van de prestaties van Turks-Nederlandse kinderen in het basisonderwijs sinds 

1995 valt een onderscheid te maken in ontwikkelingen op het terrein van taal, rekenen en 

Cito-scores. De taalachterstand onder Turks-Nederlandse jongeren in het basisonderwijs lijkt 

te zijn afgenomen. Zo is in groep acht vooral een afname zichtbaar, terwijl de 

taalachterstand in groep twee nog groot is. Tegen de tijd dat Turks-Nederlandse kinderen 

groep acht bereiken, hebben zij tot en met 2007/2008 ongeveer 20 procent van de 

taalachterstand op autochtoon-Nederlandse kinderen ingelopen tegenover ruim 25 procent 

in het geval van Marokkaans-Nederlandse jongeren. Voor de kinderen van Surinaamse en 

Antilliaanse herkomst is de verbetering iets minder duidelijk zichtbaar. Als we echter kijken 

naar de ontwikkeling tussen 1995 en 2011 bij kinderen wiens ouders een laag 

opleidingsniveau hebben en die de zwaarste achterstandscategorie vormen, dan laten alle 

etnische groepen in groep acht een aanzienlijke afname van de taalachterstand zien. Dit 

geldt vooral voor de groep van Turkse en Marokkaanse herkomst. Over het geheel genomen, 

is de taalachterstand van deze groepen zelfs meer dan gehalveerd (Driessen, 2012b, p. 18-

21; Gijsberts & Iedema, 2012, p. 87-88; Stevens, Clycq & Timmerman, 2011, p. 13). 

                                                           
19

 De rapportages over deze cijfers maken geen onderscheid naar geslacht of generatie. Hieronder worden 

daarom enkel de cijfers voor het totaal aantal kinderen van Turkse herkomst met die van andere groepen 
vergeleken. 
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Op het vlak van rekenen zijn Turks-Nederlandse kinderen sinds 1995 steeds beter gaan 

presteren (Stevens et al., 2011). Kinderen van Turkse en Marokkaanse herkomst hadden in 

2007/2008 ongeveer 30 procent van hun achterstand in 1995 ten opzichte van autochtoon-

Nederlandse kinderen weggewerkt. In groep acht presteren Turks-Nederlandse kinderen het 

best op rekenen van de verschillende niet-westerse etnische groepen, waaronder kinderen 

van Surinaamse en Antilliaanse herkomst. Waar deze laatste twee groepen hun achterstand 

op autochtone leerlingen niet hebben weten in te lopen, is de achterstand onder Turks-

Nederlandse jongeren in 2007/2008 met 54 procent gereduceerd. Voor Marokkaans-

Nederlandse kinderen is dit percentage 43 procent. Deze positieve ontwikkeling geldt 

eveneens, hoewel in iets minder sterke mate, voor de meest achtergestelde kinderen 

waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben. Deze groep kinderen heeft in de 

periode 1995 tot en met 2011 een deel van de achterstand ingelopen. De groepen van 

Turkse en Marokkaanse herkomst laten hierbij een grotere verbetering zien dan die van 

Surinaamse en Antilliaanse herkomst (Driessen, 2012b, p. 24; Gijsberts & Iedema, 2012, p. 

88-90). Opvallend is verder dat allochtone kinderen (inclusief overige niet-westerse groepen) 

die ouders met een hoog opleidingsniveau hebben in groep acht beter op rekenen presteren 

dan autochtoon-Nederlandse kinderen (Driessen, 2012b, p. 23). 

 Wat betreft de Cito-scores hebben Turks-Nederlandse kinderen in de periode 1994/1995 

tot en met 2007/2008 ongeveer 40 procent van hun achterstand op autochtoon-

Nederlandse kinderen ingelopen. Een vergelijkbare verbetering laten kinderen van 

Surinaamse en Marokkaanse herkomst zien. Kinderen van Antilliaanse herkomst lopen 

achter bij deze inhaalslag. Desalniettemin is de gemiddelde totaalscore onder Turks-

Nederlandse kinderen in 2007/2008 nog altijd laag. De gemiddelde totaalscores zijn in 

2007/2008 voor autochtoon-Nederlandse kinderen 535, voor Surinaams-Nederlandse 

kinderen 530, voor Marokkaans-Nederlandse kinderen 529, voor Turks-Nederlandse 

kinderen bijna 528 en voor kinderen van Antilliaanse herkomst iets meer dan 527. Over de 

hele linie hebben de diverse groepen van allochtone herkomst hun achterstand op de Cito-

score in 2011 ongeveer gehalveerd ten opzichte van 1995 (Driessen, 2012b, p. 25; Gijsberts 

& Iedema, 2012, p. 90-91; Stevens et al., 2011).  

Zoals op basis van de verbeterde Cito-scores te verwachten is, krijgen Turks-Nederlandse 

kinderen ook vaker een havo- of vwo-advies. Waar in 1994/1995 nog slechts 11 procent van 

de Turks-Nederlandse kinderen dit advies kreeg, is het percentage in 2007/2008 

toegenomen tot 19 procent. Desondanks is het aantal havo- en vwo-adviezen onder deze 

groep in vergelijking tot de andere etnische groepen nog altijd het laagst. Bij Marokkaans-

Nederlandse kinderen kreeg in 2007/2008 24 procent een havo- of vwo-advies, terwijl dit 

percentage onder kinderen van Surinaamse en Antilliaanse herkomst in dat jaar 26 procent 

bedraagt. Desondanks is er voor alle groepen nog sprake van een grote achterstand ten 

opzichte van de autochtoon-Nederlandse kinderen waarbij het aandeel havo- of vwo-

adviezen in de loop van de jaren licht is gestegen tot 50 procent (Gijsberts & Herweijer, 

2009, p. 106).  

Niveau en uitval van Turks-Nederlandse kinderen in het voortgezet onderwijs 

Ook in het voortgezet onderwijs geldt dat Turks-Nederlandse jongeren hun achterstand 

momenteel inlopen, al is ook hier nog sprake van een achterstand. Zo is het aandeel Turks-

Nederlandse jongeren op havo en vwo niveau vanaf het eind van de jaren negentig van de 
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vorige eeuw enigszins toegenomen (Herweijer, 2012; Stevens, et al., 2011). Het Jaarrapport 

integratie 2011 schetst de ontwikkeling vanaf 2003/2004 toen 21 procent van de Turks-

Nederlandse jongeren aan het derde leerjaar van havo/vwo deelnamen. Dit percentage is 

gestegen tot 25 procent in 2010/11 (Herweijer, 2012, p. 103-104). In 2011/2012 nam circa 24 

procent deel aan het derde leerjaar van havo/vwo. Daarbij is het aandeel vmbo-leerlingen in 

deze groep in dezelfde periode gedaald van 79 procent tot 75 procent. In 2011/2012 

bedroeg dit percentage 76 procent (Hartgers, 2012, p. 74). Binnen de groep vmbo-leerlingen 

is bovendien het aantal leerlingen op het laagste vmbo niveau (vmbo-basis) afgenomen van 

38 procent in 2003/2004 tot 27 procent in 2010/2011 en 2011/2012 (Herweijer, 2012, p. 

103-104; Hartgers, 2012, p. 74). Turks-Nederlandse leerlingen blijven echter, samen met 

Marokkaans-Nederlandse leerlingen, nog altijd achter bij Surinaamse en Antilliaanse 

Nederlanders, waarvan in 2010/2011 respectievelijk 32 en 36 procent van de leerlingen het 

derde leerjaar havo of vwo volgden al is dit percentage voor de Antilliaanse Nederlanders in 

2011/2012 gedaald tot circa 28 procent (Herweijer, 2012, p. 103-104; Hartgers, 2012, p. 74). 

Voor deze vier groepen geldt dat zij nog een grote achterstand hebben op autochtoon-

Nederlandse leerlingen die het steeds beter zijn gaan doen en waarvan 49 procent van de 

leerlingen in het derde leerjaar in 2010/2011 op de havo of het vwo zit. De kloof tussen 

autochtone en allochtone Nederlanders – en met name Turkse Nederlanders – is op dit punt 

dus nauwelijks verkleind (Herweijer, 2012, p. 103-104).  

Ten aanzien van geslacht laten cijfers van het CBS over de periode 2003/2004 tot en met 

2012/2013 zien dat meisjes consequent op een iets hoger niveau – met enkele procenten 

verschil – aan het voorgezet onderwijs deelnemen dan jongens. Deze tendens is zichtbaar bij 

elk van de vijf beschreven groepen (CBS Statline, 2013).  

Het opleidingsniveau van de tweede generatie Turkse Nederlanders blijkt in de loop van 

deze periode een paar procenten hoger te liggen dan dat van de eerste generatie. Bij vooral 

de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders is er sprake van een groter verschil en presteert 

de tweede generatie beduidend beter dan de eerste. Daarbij dient wel de kanttekening te 

worden geplaatst dat de eerste generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders in het 

voortgezet onderwijs een steeds kleinere groep betreft. In de leerjaren drie tot en met zes 

behoort in 2011/2012 nog 948 van de leerlingen tot de eerste generatie ten opzichte van 

14.572 tweede generatie leerlingen (CBS Statline, 2012). Mede in het licht van deze 

verhouding en het feit dat actuele cijfers geen inzicht geven in het opleidingsniveau van de 

eerste generatie in de decennia daarvoor, is de waarde van een vergelijking tussen de eerste 

en de tweede generatie dus beperkt. 

Het aantal uitvallers is in de periode 2004/2005 tot en met 2009/2010 sterker afgenomen 

onder Turks-Nederlandse kinderen dan onder kinderen uit andere etnische groeperingen. 

Daardoor is de uitval in 2009/2010 onder Turks-Nederlandse nog slechts 1,3 procent 

tegenover 1,7 procent onder Marokkaans-Nederlandse kinderen, 1,6 procent onder 

Surinaams-Nederlandse kinderen en 2,5 procent onder kinderen van Antilliaanse herkomst. 

Daar komt bij dat Turks-Nederlandse kinderen in dit opzicht hun achterstand op autochtoon-

Nederlandse kinderen hebben ingelopen, die het met 1 procent uitval nog altijd het beste 

doen (Herweijer, 2012, p. 105-106).  

De schoolloopbaan van Turks-Nederlandse kinderen verloopt echter het meest 

problematisch doordat zij vaker blijven zitten en vaker voor het eindexamen zakken dan 

andere groepen (CBS Statline, 2012; Herweijer, 2012; Hartgers, 2012:76). In de schooljaren 
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2003/2004 tot en met 2010/2011 is er consequent een achterstand van Turks-Nederlandse 

jongeren zichtbaar in de eindexamenresultaten ten opzichte van de andere grote etnische 

groepen. Dit beeld geldt in ongeveer gelijke mate voor mannen als voor vrouwen en voor 

zowel de (beperkte groep van de) eerste generatie als de tweede generatie (CBS Statline, 

2012). Deze relatieve achterstand is er vooral op havo en vwo niveau en ondanks het feit dat 

de slagingspercentages voor havo en vwo in het algemeen iets zijn afgenomen. Waar van de 

Turks-Nederlandse jongeren die in 2003/2004 aan het eindexamen deelnamen voor de havo 

72 procent en voor het vwo 77 procent slaagde, waren deze percentages in 2010/2011 

respectievelijk 67 en 68 procent. Over het gemiddelde genomen liggen deze percentages 

voor de havo rond de 9 procent lager dan voor de Marokkaans-Nederlandse en Surinaams-

Nederlandse groep, 14 procent lager dan de jongeren van Antilliaanse en Arubaanse 

herkomst en ruim 20 procent lager dan bij de autochtoon Nederlandse leerlingen het geval 

is. Op vwo niveau ligt het slagingspercentage van Turks-Nederlandse leerlingen tussen 

2003/2004 en 2010/2011 met gemiddeld ongeveer 5,5 procent lager dan bij leerlingen met 

een Marokkaanse en Surinaamse achtergrond. Turks-Nederlandse leerlingen lopen 

gemiddeld bij Antilliaans- en Arubaans-Nederlandse en bij autochtoon Nederlandse 

leerlingen zelfs respectievelijk 16 en 20 procent achter. In de afgelopen drie jaar is de 

achterstand van Turks-Nederlandse leerlingen bovendien iets toegenomen ten opzichte van 

de leerlingen van Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse en autochtoon-Nederlandse 

herkomst. Of hier sprake is van een trend voor de langere termijn is op basis van deze korte 

tijdspanne niet te zeggen. Op het vmbo is de spreiding van het slagingspercentage wat 

minder groot. Daar slagen Turks-Nederlandse leerlingen vanaf 2003/2004 steevast met 

ongeveer 85 procent. Ter vergelijking, 95 procent van de autochtone leerlingen slaagt 

jaarlijks. Dit slagingspercentage is voor Marokkaanse Nederlanders ongeveer 89,5 procent, 

voor Surinaamse Nederlanders ongeveer 91 procent en voor de groep van 

Antilliaanse/Arubaanse herkomst ongeveer 92 procent (CBS Statline, 2012). Een 

consequentie van de moeizamere schoolloopbaan van vooral Turks-Nederlandse leerlingen is 

dat er relatief weinig van hen het voortgezet onderwijs verlaten met een diploma op havo en 

vwo niveau. Van de in 2003/2004 begonnen Turks-Nederlandse leerlingen in het voortgezet 

onderwijs heeft zes jaar later slechts vier procent een vwo diploma en tien procent een havo 

diploma gehaald, een diploma dat een startkwalificatie biedt. De overige leerlingen hebben 

een vmbo diploma (57 procent), zijn nog actief in het voortgezet onderwijs zonder een 

diploma (2 procent) of heeft het voortgezet onderwijs zonder diploma verlaten (28 procent). 

Hiermee presteren Turks-Nederlandse jongeren samen met hun Marokkaans-Nederlandse 

jaargenoten waarvan deze percentages vier en elf procent luiden, het slechtst van de 

verschillende etnische groepen. In die periode haalt zeven procent van de Surinaams-

Nederlandse leerlingen een vwo diploma en veertien procent een havo diploma tegenover 

negen procent vwo en elf procent havo diploma’s onder leerlingen van Antilliaanse en 

Arubaanse komaf. Al deze groepen blijven nog aanzienlijk achter bij autochtoon-Nederlandse 

leerlingen, waarvan over alle autochtone leerlingen na zes jaar 16 procent een vwo en 22 

procent een havo diploma op zak heeft (Herweijer, 2012, p. 108-109).  
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Beroepsonderwijs, hbo en universiteit: in- en uitstroom van Turkse Nederlanders  

De doorstroom van tweede generatie Turks-Nederlandse jongeren van het middelbaar 

onderwijs naar het vervolgonderwijs is positiever.20 Zo gaat een groter aandeel Turks-

Nederlandse jongeren dan autochtone Nederlandse jongeren met havo- of vwo-diploma 

door met studeren. Bovendien zetten Turks-Nederlandse jongeren net als Marokkaans-

Nederlandse jongeren – ongeacht het opleidingsniveau – hoog in door vaker dan andere 

groepen voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding te opteren. Turks-Nederlandse jongeren 

kozen in het jaar 2009/2010 bijvoorbeeld in vergelijking tot de autochtoon Nederlandse 

groep en andere allochtone groepen relatief vaak voor de mogelijkheid om van het vmbo 

naar de havo door te stromen. Dit wijst er op dat jongeren van vooral Turkse herkomst 

opleidingen ‘stapelen’ en zo een steeds hoger niveau behalen (Herweijer, 2012; Stevens et 

al., 2011).  

Jongeren met een Turkse achtergrond stromen bovendien in toenemende mate op het 

hoogste niveau van het mbo in. Herweijer (2012) laat zien dat in 2009/2010 29 procent van 

de Turks-Nederlandse jongeren op dit niveau instroomt en dat ze hiermee een deel van hun 

achterstand op vooral autochtonen (39 procent) en Surinaamse Nederlanders (33 procent) 

inlopen. Deze trend heeft zich doorgezet tot en met het schooljaar 2011/2012 (Hartgers, 

2012, p. 80). Eenzelfde zich doorzettende ontwikkeling geldt voor Marokkaans-Nederlandse 

jongeren die het niveau van de Surinaamse Nederlanders het dichtst benaderen met een 

instroom op niveau 4 van 32 procent. Daarentegen laten de Antilliaanse Nederlanders in 

verhouding de minste vooruitgang en de laagste instroom op niveau 4 (27 procent) zien in 

2009/2012 al lijken ook zij een stijgende lijn te laten zien (Hartgers, 2012, p. 80). Een andere 

verbetering binnen het mbo betreft het feit dat de uitval is afgenomen en dat deze uitval 

vooral onder de Turks-Nederlandse jongeren laag is. In de periode 2004/2005 tot en met 

2009/2010 is de uitval onder deze groep afgenomen van vijftien tot tien procent. In deze zin 

doen ze het beter dan de andere groepen van allochtone herkomst waar de uitval in 

2009/2010 varieert van twaalf tot veertien procent. Desondanks blijven ze achter bij de 

autochtoon-Nederlandse leerlingen bij wie de uitval in dezelfde periode van negen naar zes 

procent is gedaald. Daar komt bij dat er ook een (beperkte) achterstand op het mbo blijft 

bestaan in de slagingspercentages ten opzichte van autochtoon-Nederlandse leerlingen. Van 

de leerlingen die in 2005/2006 aan het mbo zijn begonnen, heeft 75 procent van de Turks-

Nederlandse leerlingen na vijf jaar hun diploma gehaald en daarmee een startkwalificatie 

(waaronder 31 procent op niveau vier) tegenover 82 procent van de autochtone leerlingen 

(waaronder 40 procent op niveau vier). Onder de andere etnische groepen liggen de totale 

slagingspercentages enige procenten lager, namelijk tussen de 71 en 73 procent, hoewel de 

Surinaams-Nederlandse groep net iets vaker een diploma op niveau vier binnen haalt, 

namelijk in 33 procent van de gevallen. De Marokkaans-Nederlandse leerlingen presteren 

wat betreft niveau vier gelijk aan de Turks-Nederlandse leerlingen terwijl de leerlingen van 

Antilliaanse herkomst het verst achterblijven met slechts 24 procent die een diploma op 

niveau vier haalt (Herweijer, 2012).  

Verder zijn Turks-Nederlandse jongeren sinds 1995/1996 iets meer dan twee maal zo 

vaak gaan deelnemen aan het hoger onderwijs terwijl het aandeel van de verschillende 
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 De beschikbare cijfers betreffen enkel de tweede generatie onder meer vanwege het feit dat de eerste 
generatie in het hoger onderwijs van zeer beperkte omvang is. 
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etnische minderheidsgroepen samen is verdubbeld. Turks-Nederlandse jongeren zijn echter, 

net als jongeren van Marokkaanse herkomst, nog wel vier keer zo vaak vertegenwoordigd in 

het hbo als in het wo, terwijl autochtone studenten slechts twee keer zo vaak een hbo- als 

een wo-opleiding volgen. Binnen de verschillende etnische groepen zijn vrouwen beter 

vertegenwoordigd in het hoger onderwijs dan mannen.21 Onder de Turks-Nederlandse groep 

heeft de meest spectaculaire toename van vrouwen plaatsgevonden. Waar de mannelijke 

deelname aan het hoger onderwijs tussen 1995/1996 en 2010/2012 bijna is verdubbeld van 

20 procent tot 36 procent, is de deelname van vrouwen verdriedubbeld van 15 tot 53 

procent (Hartgers, 2012, p. 84). Turks-Nederlandse vrouwen maken, in bijna vergelijkbare 

mate als bij de andere grote etnische groepen het geval is, in 2011/2012 meer dan de helft 

van het aantal eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs uit (CBS Statline, 2012). 

Daarnaast hebben Turks-Nederlandse studenten hun positie verbeterd door na zeven jaar 

studie vaker een diploma in het hoger onderwijs te hebben behaald. Het percentage dat na 

zeven jaar een hbo-diploma op zak heeft, is toegenomen van 48 procent in 2002/2003 tot 54 

procent in 2010/2011. Bij de overige allochtone groepen is dit percentage ongeveer gelijk 

gebleven, na enige schommeling, zoals bij de Surinaamse Nederlanders (van 51 procent in 

2002/2003 naar 52 procent in 2010/2011), of zelfs gedaald, wat het geval is bij de 

Marokkaans-Nederlandse en Antilliaans-Nederlandse groep (beide een daling van 4 procent, 

resulterend in respectievelijk 51 en 47 procent in 2010/2011). Daarmee lijken de Turks-

Nederlandse studenten hun achterstand op autochtoon-Nederlandse jongeren, waarvan het 

percentage stabiel bleef en in 2010/2011 71 procent bedroeg, iets in te lopen. In het 

wetenschappelijk onderwijs is het aantal diploma’s na zeven jaar voor alle etnische groepen 

aanzienlijk toegenomen. Weer presteren de Turks-Nederlandse jongeren hier het beste van 

de verschillende allochtone groepen door hun achterstand op de groep van Marokkaanse en 

Antilliaanse herkomst goed te maken met een snelle stijging van 44 procent in 2002/2003 

naar 63 procent in 2010/2011. Desalniettemin blijven alle groepen nog achter bij de 

autochtone studenten die in dezelfde periode het aandeel diploma’s zag stijgen van 64 tot 

79 procent (Herweijer, 2012, p. 117-120).  

Recente ontwikkelingen laten tevens zien dat er nog steeds veel te verbeteren valt aan de 

positie van Turks-Nederlandse jongeren in het hoger onderwijs. Zo zijn Turks-Nederlandse 

jongeren van de diverse groepen nog altijd het slechtst vertegenwoordigd in het hoger 

onderwijs en hebben zij daarmee van de verschillende groepen de grootste achterstand bij 

de autochtoon-Nederlandse jongeren. Bovendien blijken vooral jongeren die opleidingen 

stapelen (bijvoorbeeld door van het vmbo door te stromen naar het mbo, van het mbo naar 

het hbo en van het hbo naar het wo) vaker uit te vallen. Tegenover deze zeer algemene 

beelden dient wel een kanttekening te worden geplaatst. Severiens, Wolff en Rezai (2006) 

constateren dat allochtone groepen niet bij alle opleidingen in het hoger onderwijs minder 

studievoortgang boeken ten opzichte van autochtone leerlingen. In sommige gevallen 

presteren groepen van allochtone herkomst zelfs beter.22 
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 Cf. Wolff, 2007 die er op wijst dat vrouwen over de hele linie beter presteren dan mannen. 
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 Betere prestaties hangen volgens Severiens, Wolff en Rezai (2006) vooral af van opleidingskenmerken en een 

aantal individuele kenmerken. Zo zouden allochtone studenten bijvoorbeeld meer vooruitgang boeken bij studies 
waarbij sprake is van een groot aanbod aan begeleiding en gebaat zijn bij een goed informeel contact met 

docenten. Op het individuele vlak is de studievoortgang van meisjes beter dan van jongens en hangen hogere 
cijfers samen met een grotere tijdsinvestering in de studie en minder bijbaantjes.  
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2.2 Verklaringen voor de onderwijspositie 

 

Voor de achterstand van Turks-Nederlandse jongeren in het onderwijs zijn diverse 

(combinaties van) verklaringen aangedragen. De belangrijkste verklaringen betreffen (1) 

gezins- en groepskenmerken, (2) individuele kenmerken, (3) school- en buurtkenmerken en 

(4) achterstelling en discriminatie. Sommige verklaringen gelden voor onderwijs in het 

algemeen, terwijl andere verklaringen betrekking hebben op een specifiek onderwijsniveau. 

Gezins- en groepskenmerken 

Op gezins- en groepsniveau zijn verschillende factoren aangedragen die de achterstand van 

Turks-Nederlandse jongeren in het onderwijs kunnen verklaren. Zo kan de lage sociaal 

economische positie van Turkse ouders een negatief effect hebben op de prestaties van hun 

kinderen (Herweijer, 2012; Van der Slik, Driessen & De Bot, 2006; Stevens et al., 2011; Van 

de Werfhorst & Van Tubergen, 2007). Meer concreet kan het niet hebben van betaald werk 

van de ouders en het onderdeel uitmaken van een eenoudergezin prestaties in het 

basisonderwijs negatief beïnvloeden. Wat betreft het betaalde werk gaat met name 

werkloosheid van de vader gepaard met slechtere schoolprestaties (Van der Slik et al., 2006). 

Ooijevaar (2010) sluit echter lage inkomsten evenals het hebben van gescheiden ouders als 

verklarende factoren voor de achterstand binnen het hoger onderwijs uit. 

Andere veelvuldig genoemde verklaringen voor de onderwijsachterstand zijn het 

opleidingsniveau en de taalvaardigheid van de ouders, factoren die in elk geval in het 

basisonderwijs de sterkste verklaring zouden bieden (Ours & Veenman, 2003; Stevens et al., 

2011). Voor het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld, zou het thuis spreken van de Turkse taal 

in negatieve zin samenhangen met leerprestaties van de kinderen (Stevens at al., 2011; Van 

de Werfhorst & Van Tubergen, 2007). Herweijer (2012, p. 107) oppert dat het zitten blijven 

te maken kan hebben met de relatief grote taalachterstand die de Turks-Nederlandse groep 

kenmerkt. De lagere slagingspercentages op het havo en vwo zouden mede het gevolg 

kunnen zijn van het feit dat de exameneisen zijn verzwaard, wat juist de leerlingen met een 

achterstand zou kunnen raken.  

De literatuur biedt verschillende duidingen van het verband tussen opleidingsniveau van 

de ouders en prestaties van hun kinderen. Zo is voor het voortgezet en hoger onderwijs 

aangevoerd dat een hoger opleidingsniveau van ouders een positieve uitwerking heeft, 

onder meer doordat hoger opgeleide ouders een meer intellectueel thuisklimaat bieden en 

kinderen daardoor thuis vaker over (elementaire) studiefaciliteiten zullen beschikken 

(Herweijer, 2012; Van der Veen, 2003; Severiens et al., 2006; Wolff & Crul, 2003). Daarbij is 

aangevoerd dat veel laag opgeleide ouders onbekend zijn met het Nederlandse 

onderwijssysteem en hun kinderen daardoor minder goed zouden kunnen ondersteunen. 

Over het algemeen ontkrachten onderzoekers deze aanname echter en stellen ze dat het 

gebrek aan steun van ouders door beperkte kennis weinig uitmaakt voor de leerprestaties. 

Daarentegen zou de steun van familie, inclusief broers en zussen en peers in bredere zin, en 

het niet zijn van de eerste die gaat studeren wel uitmaken (Herweijer, 2009; Stevens et al., 

2011; Wolff, Rezai en Severiens, 2010). Van der Veen (2003) stelt daarentegen op basis van 

eigen onderzoek voor het voortgezet onderwijs dat ondersteuning door broers en zussen 
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niet zozeer een positief effect heeft, maar onder haar 106 respondenten juist vaker 

samenging met gebrek aan succes. In het hoger onderwijs weerspreken Wolff et al. (2010) de 

verklaringskracht van het opleidingsniveau als geheel. De auteurs stellen dat etnische 

herkomst daarentegen van groter belang is. Daarmee doelen ze op de mate waarin onder 

meer Turks-Nederlandse studenten zich thuis en geaccepteerd voelen binnen de opleiding 

en bij andere studenten. 

Een groepskenmerk dat bij zou kunnen dragen aan de achterstand van Turks-Nederlandse 

jongeren in het onderwijs betreft de interne gerichtheid binnen Turkse gemeenschappen. De 

nadruk op het behoud van de eigen cultuur zou een sterke belemmering vormen voor een 

goede integratie van hun kinderen in het Nederlandse onderwijssysteem (Stevens et al., 

2011).  

Ten slotte is er tegenover deze negatieve effecten een gezinskenmerk dat mogelijk 

bijdraagt aan een verbetering van de onderwijspositie van Turks-Nederlandse jongeren. 

Ouders van Turkse (en Marokkaanse) herkomst zijn sterk gericht op sociale mobiliteit 

waardoor ze hun kinderen stimuleren om succesvol te zijn op school. Deze oriëntatie op 

sociale mobiliteit zou een positieve invloed kunnen hebben, doordat ouders hun kinderen zo 

een sterke wil meegeven om te slagen (Stevens et al., 2011; Van der Veen, 2003). Met name 

in de Turkse gemeenschap zou uitval taboe zijn (Pásztor, 2010; Wolff & Crul, 2003). Het is 

echter ook denkbaar dat de hoge ambities van de ouders een te grote druk op jongeren 

leggen en zo juist uitval in de hand werken. 

Individuele kenmerken 

Eerder onderzoek wijst op verschillende individuele kenmerken ter mogelijke verklaring van 

de onderwijsachterstand van Turks-Nederlandse jongeren. Zo heeft onderzoek op het niveau 

van het basisonderwijs zich gericht op de verklaringskracht van kenmerken zoals geslacht, 

leeftijd en geboorteland van de leerlingen. Deze blijken echter voor zowel taal- als 

rekenachterstanden een zwakke verklaring te bieden (Gijsberts & Iedema, 2012, p. 94-97). In 

het voortgezet onderwijs lijkt geslacht wel in zekere mate een verklaring te bieden. Kuyper, 

Dijkstra, Buunk en Van der Werf (2011) laten zien dat jongens van Turkse en Marokkaanse 

herkomst hun eigen capaciteiten (onterecht) hoger inschatten dan die van hun 

medeleerlingen in het voortgezet onderwijs. Door zichzelf te overschatten, zouden ze zich 

minder kunnen gaan inspannen, wat weer kan resulteren in lagere cijfers gevolgd door 

teleurstelling en een afnemende motivatie. Dit zou uiteindelijk uitval in de hand kunnen 

werken. Op basis van deze studie is echter onduidelijk in hoeverre dit de achterstand van 

Turks-Nederlandse jongens in het onderwijs kan verklaren.  

Over het algemeen bieden individuele kenmerken evenmin een sterke verklaring voor de 

achterstand van Turks-Nederlandse jongeren in het hoger onderwijs. Zo hangt geslacht op 

zich wel samen met prestaties in het hoger onderwijs omdat Turks-Nederlandse vrouwen 

beter presteren dan Turks-Nederlandse mannen, maar verklaart geslacht onvoldoende de 

achterstand van Turkse Nederlanders ten opzichte van andere groepen, mede omdat 

vrouwen het binnen alle groepen beter doen dan mannen (Ooijevaar, 2010). Het behoren tot 

de eerste of tweede generatie biedt evenmin een verklaring voor betere of slechtere 

prestaties in het hoger onderwijs (Wolff et al., 2010). Als demografische factor die wel van 

belang is, noemt Herweijer (2009) leeftijd waarbij een gemiddeld hogere leeftijd van onder 



 

 
57 

meer Turkse Nederlanders een negatieve impact zou hebben op de prestaties in het hoger 

onderwijs.  

Naast demografische factoren zijn er individuele kenmerken met betrekking tot de 

capaciteiten van studenten, hun motivatie en de tijd die ze te besteden hebben. Van de 

Werfhorst en Van Tubergen (2007) noemen capaciteit en inspanning als twee belangrijke 

verdiensten waarvan succes van onder meer Turks-Nederlandse kinderen in het voortgezet 

onderwijs afhankelijk is. Severiens et al. (2006) opperen echter dat studenten van allochtone 

herkomst mogelijk – bij gelijke tijdsbesteding – meer problemen hebben met het 

combineren van bijbaantjes en studie, al wordt niet duidelijk waar deze problemen door 

veroorzaakt worden. Voor het hoger onderwijs stelt Herweijer (2009) dat lage 

eindexamencijfers bij de vooropleiding samenhangen met slechte prestaties in het hoger 

onderwijs. Anderen beargumenteren daarentegen dat deze eindexamencijfers geen impact 

hebben op de afstudeerkansen van onder meer Turkse Nederlanders (Ooijevaar, 2010, p. 39; 

Severiens et al., 2006, p. 11). Daarnaast zouden lagere netwerkvaardigheden, de 

mogelijkheid dat studenten door voor de hoogst mogelijke optie gaan te hoog inzetten en 

daarmee hun eigen kansen op succes onrealistisch schatten, alsmede een gebrekkige 

taalbeheersing (voor met name de eerste generatie) een negatieve uitwerking op de 

prestaties in het hoger onderwijs kunnen hebben (Herweijer, 2009; Tolsma, Need & De Jong, 

2010; Wolff & Crul, 2003). Ten aanzien van de motivatie zou het kunnen dat de studiekeuze 

van groepen van allochtone herkomst door het ontbreken van een goede oriëntatie op de 

mogelijkheden onvoldoende intrinsiek is gemotiveerd (Herweijer, 2009; Wolff & Crul, 2003). 

Dit verklaart echter niet het verschil in prestatie tussen Turks-Nederlandse jongeren en 

jongeren van andere allochtone herkomst (Ooijevaar, 2010).  

Schoolkenmerken 

Een derde groep verklaringen betreft schoolkenmerken, namelijk etnische segregatie en 

ondersteuning vanuit de opleiding. Etnische segregatie is een veelgehoorde verklaring voor 

de achterstand van onder meer Turks-Nederlandse jongeren op het niveau van het basis- en 

voortgezet onderwijs. Veel kinderen van niet-westerse herkomst, zoals Turks-Nederlandse 

kinderen, zitten op zwarte scholen (Stevens et al., 2011). Diverse studies voeren aan dat het 

bestaan van zulke zwarte scholen en de aanwezigheid van veel verschillende niet-westerse 

etnische groepen de onderwijsprestaties op die scholen omlaag kunnen halen (Dronkers, 

2009; Onderwijsraad, 2006; Traag & Van der Velden, 2007). Andere onderzoeken 

ontkrachten echter het negatieve effect van etnische segregatie. Herweijer (2009) stelt 

bovendien voor het basisonderwijs dat dit effect de afgelopen jaren is afgenomen. Hoewel 

de prestaties op zwarte basisscholen te wensen overlaten, valt de etnische verklaring in het 

basisonderwijs grotendeels weg als men corrigeert voor de sociaaleconomische context en 

meer specifiek het gemiddelde opleidingsniveau van ouders, het aantal moeders dat werkt, 

de hoogte van het inkomen en werkloosheid van de vader. Op basisscholen heeft etnische 

segregatie enkel een zeer beperkt effect op de leesvaardigheid en de Cito-score, het effect 

op taalachterstand is niet significant (Herweijer, 2011; Van der Slik et al., 2006). Aangezien 

de Cito-score in grote mate het advies voor vervolgonderwijs bepaalt, is dit beperkte effect 

desondanks van belang. Al met al bieden schoolkenmerken in het basisonderwijs bij 

taalachterstand een minder sterke verklaring dan bij rekenen, waar deze kenmerken ruim 20 

procent van de rekenachterstanden kunnen verklaren (Gijsberts & Iedema, 2012, p. 94-97). 
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Voor het voortgezet onderwijs zou een negatief effect van etnische segregatie evenmin zijn 

aan te tonen. Na controle voor het onderwijsniveau van scholen – een niveau dat in sterke 

mate blijkt samen te hangen met het opleidingsniveau van ouders op die school – is geen 

effect van zwarte scholen op de leerprestaties meer zichtbaar, met uitzondering van een 

klein effect op de woordenschat (Herweijer, 2009; 2011; 2012; cf. Severiens et al., 2006; 

Stevens et al., 2011, p. 19-20; Wolff & Crul, 2003).  

Een ander schoolkenmerk dat de leerprestaties in het voortgezet en hoger onderwijs zou 

beïnvloeden, betreft de ondersteuning en faciliteiten die de onderwijsinstelling biedt 

(Herweijer, 2009). Uit onderzoek binnen het Nederlandse hoger onderwijs volgt dat 

studenten van niet-westerse herkomst meer ondersteuning nodig hebben (Herweijer, 2009; 

Severiens et al., 2006). Als er niet voldoende steun is en studenten kunnen deze ook niet zelf 

creëren door een netwerk op te bouwen, dan neemt de kans op uitval toe (Wolff & Crul, 

2003). Het lijkt er op dat allochtone groepen beter presteren bij opleidingen die een gunstige 

leeromgeving creëren met meer persoonlijke aandacht en steun. Dit gebeurt door een focus 

op gemeenschappelijk leren in plaats van grote autonomie die in recente 

onderwijsvernieuwingen centraal staat en door beter contact tussen allochtone en 

autochtone groepen (Severiens et al., 2006).  

Buurtkenmerken 

Hoewel buurtkenmerken in de literatuur slechts een zeer beperkte plaats innemen, zouden 

deze wel bijdragen aan een verklaring van de slechtere onderwijspositie van Turkse 

Nederlanders. Herweijer (2009, 66) stelt dat sociale segregatie een negatief effect heeft op 

de schoolprestaties in het voortgezet onderwijs doordat wonen in een slechte buurt tot een 

grotere kans op uitval zou leiden (cf. Herweijer, 2008, p. 123-124). 

Discriminatie 

Op de vraag of discriminatie een factor van betekenis is in het onderwijs en wat eventuele 

effecten van discriminatie zijn op de onderwijspositie van leerlingen is geen eenduidig 

antwoord te geven. In de relevante literatuur komen drie aan discriminatie gerelateerde 

factoren die van invloed zijn op de onderwijspositie van jongeren aan bod. Het gaat hier om: 

(1) de relatie tussen etnische afkomst en het schooladvies, (2) de mate van sociale acceptatie 

en discriminatie tegen niet-westerse leerlingen en (3) de etnische segregatie in het 

onderwijs. Aangezien de etnische segregatie hiervoor aan de orde is gekomen, volgt 

hieronder enkel een bespreking van de eerste twee punten.  

De eerste factor draait om de vraag in hoeverre de etnische afkomst doorwerkt in het 

schooladvies en meer specifiek of discriminatie bijdraagt aan de ondervertegenwoordiging 

van Turks-Nederlandse leerlingen op de havo en het vwo, en vervolgens in het hoger 

beroepsonderwijs. Er zou namelijk sprake kunnen zijn van discriminatie in de vorm van 

overadvisering of onderadvisering. In Nederland zijn geen indicaties voor overadvisering 

door docenten op grond van positieve discriminatie (Driessen, 2006; Stevens et al., 2011). 

Wel wijzen studies op de mogelijkheid van onderadvisering, waardoor onder meer Turks-

Nederlandse kinderen structureel een te laag advies krijgen. Dit zou het gevolg kunnen zijn 

van onderschatting van de capaciteiten van deze kinderen door bijvoorbeeld hun 

taalachterstand of door een misinterpretatie van culturele gebruiken waardoor Turks-

Nederlandse leerlingen zich anders zouden opstellen (e.g. Pásztor, 2010). Dergelijke 

onderadvisering is in de Nederlandse situatie evenmin aan te tonen, aldus Herweijer (2011). 
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Het advies voor het voortgezet onderwijs zou samenhangen met de prestaties van de 

leerlingen zelf, waarbij de Cito-toets in toenemende mate de belangrijkste graadmeter vormt 

(Driessen, 2006). Een belangrijk kritiekpunt op de Cito-toets is echter dat deze te vroeg 

wordt afgenomen, waardoor Turks-Nederlandse kinderen onvoldoende kans krijgen om hun 

(taal)achterstand op andere groepen in te lopen (Pásztor, 2009). In dat geval kunnen we wel 

constateren dat er sprake is van onderadvisering. Deze onderadvisering is echter niet zozeer 

het resultaat van discriminerend onderwijskundig personeel, maar veeleer het gevolg van de 

opzet van het systeem. Volgens Pásztor (2009) zou de vroege selectie na het basisonderwijs 

ook nog in het hoger onderwijs negatief doorwerken (Pásztor, 2009). In Nederland wordt dit 

bezwaar echter deels ondervangen door de mogelijkheid om opleidingen te stapelen (Crul & 

Schneider, 2009). Aan de andere kant hebben stapelaars uiteindelijk nog wel een kleinere 

kans om een diploma te halen dan niet-stapelaars en zou stapelen dus toch de 

achterstandspositie toch niet volledig kunnen goedmaken (Herweijer, 2012, p. 121-122). 

Dolfing en Van Tubergen (2005) wijzen er overigens op dat Marokkaanse Nederlanders op 

het mbo vaker dan autochtone Nederlanders worden afgewezen voor een stageplek of the 

horen krijgen dat er niet of nauwelijks stagiaires in het desbetreffende bedrijf werken, al 

verschilt de mate van discriminatie per bedrijfstak. Dit duidt op discriminatie en heeft 

invloed op de slagingskansen van deze scholieren.  

De mate waarin niet-westerse jongeren zich binnen de opleiding en door medeleerlingen 

sociaal geaccepteerd voelen is een tweede belangrijke discriminerende invloed op de 

onderwijspositie van jongeren. Als jongeren zich niet sociaal geaccepteerd of zelfs 

uitgesloten en gediscrimineerd voelen, is er onder andere een grotere kans op uitval in het 

hoger onderwijs (Wolff et al., 2010; Wolff & Crul, 2003).  

Enkele kanttekeningen bij de verklarende factoren 

Bovenstaande factoren kunnen de achterstand van Turks-Nederlandse jongeren in het 

onderwijs niet volledig verklaren. Gijsberts en Iedema (2012) stellen bijvoorbeeld dat gezins-, 

school- en leerlingkenmerken de taalachterstand onder Turks-Nederlandse kinderen in het 

basisonderwijs voor 90 procent en de rekenachterstand voor 60 procent kunnen verklaren, 

maar dat het overige deel niet verklaard kan worden. Daarnaast wijzen Stevens et al. (2011) 

dat er op dat de meeste Nederlandse studies op dit terrein van kwantitatieve aard zijn en dat 

deze te oppervlakkige inzichten in verbanden bieden. Deze auteurs pleiten daarom voor 

verdiepend, kwalitatief onderzoek. Daarbij zouden er in veel van deze studies onterecht 

bepaalde causale relaties worden verondersteld. Het onderscheid tussen sociale klasse en 

etniciteit zou bijvoorbeeld kunstmatig zijn, hetgeen slechts weinig van de hierboven 

aangehaalde auteurs onderkennen. Een uitzondering vormen Van de Werfhorst en Van 

Tubergen (2007) die constateren dat etniciteit en sociale klasse aan elkaar gerelateerd 

kunnen zijn, bijvoorbeeld doordat de sociale klasse mede wordt beïnvloed door discriminatie 

op grond van etniciteit.  

 

2.3 De Turks-Nederlandse jongeren over hun onderwijs 

 

Uit het voorgaande is gebleken dat Turks-Nederlandse jongeren op het vlak van onderwijs 

beter zijn gaan presteren, maar over de complete linie nog een (forse) achterstand hebben 
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ten opzichte van autochtone leeftijdsgenoten. Vooral op de hogere niveaus (havo/vwo en 

hbo/wo) zijn Turks-Nederlandse jongeren onder vertegenwoordigd. In deze paragraaf wordt 

ingegaan op de positie van de geïnterviewde Turks-Nederlandse jongeren in het onderwijs 

en hun opvattingen over het onderwijs.  

Opleidingsniveau en uitval onder de respondenten 

De respondenten in deze studie voldoen niet aan het algemene beeld dat in de hiervoor 

besproken literatuur naar voren komt. Zij hebben juist wel vaak de havo of het vwo met 

goed gevolg doorlopen en het merendeel van de respondenten studeert aan een hogeschool 

of universiteit. Het opleidingsniveau onder de jongeren die aan deze studie hebben 

deelgenomen, is dus relatief hoog. Van de 73 jongeren in de onderzoeksgroepen waren 53 

jongeren ten tijde van de dataverzameling met een opleiding bezig. Tabel 2.1 geeft het 

hoogste, actuele opleidingsniveau van deze groep weer.  

 

Tabel 2.1 Niveau actuele opleiding naar geslacht (n=73) 
Niveau opleiding Vrouw man Totaal 

vmbo 0 1 1 

havo/vwo 2 0 2 

mbo 3 2 5 

hbo 12 11 23 

wo 18 4 22 

Niet met opleiding bezig 12 8 20 

Totaal 47 26 73 

 

Van de 53 jongeren die met een opleiding bezig zijn, volgen 45 jongeren een opleiding op het 

niveau van het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Acht jongeren volgen 

een opleiding op mbo-niveau of lager en twintig jongeren namen ten tijde van de 

dataverzameling niet deel aan het onderwijs. Onder de jongeren die geen onderwijs meer 

volgen, bevinden zich tien jongeren zonder een startkwalificatie. Het merendeel van de 

jongeren uit de onderzoeksgroep zal echter bij een succesvolle afronding van hun opleiding 

beduidend hoger geschoold zijn dan hun ouders.23 Deze ouders zijn voor het merendeel 

afkomstig uit Turkije en hebben slechts de lagere of de middelbare school in Turkije 

afgerond. 

In een ander opzicht bestaat er wel overeenstemming tussen het algemene beeld en de 

situatie van de respondenten. Deze overeenstemming betreft de stapeling van opleidingen 

en de neiging om de hoogst mogelijke vervolgopleiding te kiezen. Immers, als men kijkt naar 

de hoogst genoten vooropleiding, zoals weergegeven in tabel 2.2, dan laten de 

respondenten een veel grotere diversiteit in opleidingsniveau zien dan als men enkel kijkt 

naar de opleiding die ze ten tijde van de deelname aan dit onderzoek volgen. 

                                                           
23

 Bij een beperkt aantal derde generatie jongeren in de onderzoeksgroep zijn ook hun in Nederland geboren 
ouders hoogopgeleid.  
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Tabel 2.2 Hoogst afgeronde opleiding naar geslacht (n=73) 
Hoogst afgeronde opleiding Vrouw Man Totaal 

basisschool 3 6 9 

vmbo/mavo 6 2 8 

havo 5 5 10 

vwo 11 2 13 

mbo 5 4 9 

hbo propedeuse 3 2 5 

hbo 3 0 3 

wo 1 0 1 

onduidelijk 3 4 7 

missing 7 1 8 

totaal 40 25 73 

 

Deze diversiteit laat zien dat een deel van de respondenten via een indirecte route op 

hbo/wo niveau zijn beland, bijvoorbeeld door vanaf het vmbo en het mbo geleidelijk aan 

naar hogere opleidingsniveaus door te stromen. Twaalf jongeren hebben een langdurig 

onderwijstraject afgelegd waarbij zij verschillende vooropleidingen uiteindelijk op een hbo 

dan wel een universitaire opleiding zijn beland. Zeven respondenten (twee mannen en vijf 

vrouwen) zijn vanuit de havo uiteindelijk op de universiteit beland en vier jongeren (drie 

mannen en een vrouw) zijn vanuit een afgeronde vmbo opleiding uiteindelijk op een hbo 

opleiding terecht gekomen. Een man is zelfs vanuit een afgeronde vmbo opleiding via een 

mbo en een propedeuse hbo uiteindelijk met een universitaire opleiding bestuurskunde 

bezig.24 

De betekenis van onderwijs voor jongeren en hun omgeving 

In het navolgende zullen we de beleving van het onderwijs door Turks-Nederlandse jongeren 

beschrijven en duiden door aandacht te besteden aan de betekenis die het onderwijs voor 

hen en hun sociale omgeving heeft te kijken naar de problemen en conflicten waar jongeren 

in het onderwijs mee te maken krijgen. Deze thema’s zullen worden besproken aan de hand 

van de ervaringen van de respondenten en, voor zover mogelijk, in relatie tot de 

literatuurstudie. 

Werk, inkomen en prestige 

De neiging tot stapelen van opleidingen en de keuze voor de hoogst mogelijke 

vervolgopleiding onder de respondenten wijst op de waarde die het merendeel van de 

geïnterviewde jongeren aan het volgen van onderwijs hecht. Deze jongeren zien onderwijs 

en het behalen van een diploma als een belangrijk middel om hun uiteenlopende doelen te 

realiseren aangezien dit hen perspectief op een mooie baan en een goed inkomen biedt. 

Sommigen vinden onderwijs belangrijk omdat zij een goede bijdrage willen leveren aan de 

Nederlandse samenleving. Jonge vrouwen die het stichten van een gezin voor ogen hebben, 

vinden het volgen van onderwijs om andere redenen belangrijk. Zo vertelt de 23-jarige J25:  

                                                           
24

 Vijf jongeren geven daarnaast te kennen uiteindelijk te willen studeren maar zijn gezien hun instapniveau 

eveneens genoodzaakt om verschillende op elkaar aansluitende opleidingen te doorlopen alvorens daadwerkelijk 
te kunnen gaan studeren. 
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“[Onderwijs] is één van de basisdingen in het leven dat je moet halen. In deze 
maatschappij moet je een papiertje hebben, anders kom je niet aan werk. Ook 

al ga ik later niet werken, die kennis is voor het leven. […] Ook voor je 

ontwikkeling en in de opvoeding van je kinderen. Je moet ook de 

ontwikkelingen in de samenleving volgen. Als je kinderen komen met vragen, 
dan moet je ze kunnen helpen. Bijvoorbeeld ook internet. […] Als je als ouder 

daar niet mee weet om te gaan, dan kan je daar ook niet mee omgaan.” (J25) 

Er zijn ook meer politiek getinte motieven om te studeren. Zo vertellen een aantal 

Koerdische jongeren dat zij de studie rechtsgeleerdheid volgen vanuit de gedachte met deze 

opleiding in de toekomst iets te kunnen betekenen voor de positie van de Koerden in Turkije. 

Neem J24:  

“Dat wilde ik altijd al, ik weet niet waarom. Maar wat mij wel altijd is 

opgevallen, is dat vrijwel alle Koerden iets met rechten hebben [...] Ik denk 
omdat er heel veel onrechtvaardigheid is tegenover Koerden in het algemeen, 

de Koerdische gemeenschap en dat wij daarom rechten studeren. Om op te 

komen voor onze eigen belangen.” (J24) 

De jongeren uit de onderzoeksgroep verkeren overwegend in een omgeving waarin ook veel 

waarde wordt gehecht aan onderwijs. Dit beeld correspondeert met de literatuur waaruit al 

bleek dat Turkse ouders veel waarde hechten aan opwaartse sociale mobiliteit (Stevens et 

al., 2011; Van der Veen, 2003). De jongeren geven aan dat hun ouders het met het oog op 

hun verleden en de toekomst van hun kinderen belangrijk vinden dat jongeren een studie 

volgen en afmaken. Zo stelt J02 als ze wordt gevraagd naar hoe haar ouders onderwijs 

waarderen:  

"Ja [als] heel belangrijk. Vanaf het moment dat ik me kan herinneren, hebben 

we dat ingepeperd gekregen dat je moet studeren en dat je jezelf uit deze mess 
moet redden. ‘We hebben deze kans nooit gehad. Zorg dat je geen arbeider 

wordt, maar iemand wordt die gezocht wordt, weet je wel. Probeer gewoon een 

voet tussen de deur ergens te krijgen en een beter leven te hebben dan wij 

hebben gehad’." (J02) 

Veel jongeren geven ook aan dat hun ouders de voorkeur geven aan het afronden van 

onderwijs en het vinden van een baan en dat verdere stappen, zoals trouwen en het starten 

van een gezin, daarna kunnen komen.  

Een goede opleiding gaat volgens meerdere respondenten samen met aanzien binnen de 

Turkse gemeenschappen. Ouders hebben daarbij een sterke voorkeur voor klassieke studies 

zoals geneeskunde en rechtsgeleerdheid. In de eerste plaats worden deze beroepen door 

ouders geassocieerd met zekerheid op een baan en goede inkomsten voor de toekomst. 

Daarnaast geven deze opleidingen en de beroepen die hiermee verbonden zijn status en 

aanzien binnen de familie en de bredere Turkse gemeenschap.  

Bovendien speelt het opleidingsniveau van een jongere een rol in de huwelijksmarkt. Een 

opleiding op hoog niveau maakt een jongere niet alleen een aantrekkelijkere 

huwelijkskandidaat, het betekent ook een grotere kans op een huwelijk met een 

hoogopgeleide partner wat de kans op een toekomstige welvarende maatschappelijke 

positie vergroot. Een aantal jongeren stelt dat prestige en aanzien gekoppeld aan onderwijs 

ook binnen het gezin positiebepalend is. Jongeren die een universitaire opleiding volgen 
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krijgen van hun ouders meer zelfstandigheid geschonken, aldus deze jongeren. Het prestige 

dat onder leden van de Turkse gemeenschappen samengaat met het volgen van hoge 

opleidingen motiveert in elk geval een deel van de jongeren om te investeren in hun 

opleiding. 

Uit huis studeren en onafhankelijkheid (van meisjes) 

De geïnterviewde jongeren en hun ouders zien het onderwijs niet alleen als een middel om 

uiteindelijk een goede positie in de samenleving te bemachtigen. Deze jongeren – in het 

bijzonder de jonge vrouwen – gebruiken onderwijs ook voor meer zelfstandigheid en 

onafhankelijkheid. Zij maken hiermee verschuivende waarden en normen onder 

verschillende generaties Turkse Nederlanders zichtbaar. Zo zijn de jonge Turks-Nederlandse 

vrouwelijke respondenten van mening dat zij ook met een eventueel huwelijk voor een eigen 

inkomen moeten kunnen zorgen en zien zij een goede opleiding als de oplossing hiertoe (cf. 

Distelbrink & Loozen, 2005). Als je als vrouw geen opleiding hebt afgerond, ben je binnen je 

huwelijk afhankelijk van de inkomsten van je partner. Heb je als vrouw een opleiding, dan 

kun je binnen het huwelijk zelfstandiger en onafhankelijker opereren. Het valt op dat de 

ouders van de Turks-Nederlandse vrouwen uit deze studie, hoewel zijzelf over het algemeen 

leven naar een traditionele rolverdeling in het gezin, ook graag willen dat hun dochters hun 

zelfstandigheid en onafhankelijkheid behouden. Onderwijs is hierbij een belangrijk middel 

om dat doel te kunnen nastreven:  

“Want mijn ouders zeggen gewoon: ‘als jij trouwt dan moet je onafhankelijk 
zijn.’ Je moet niet zeg maar aan je man geld vragen want op den duur weet je, 

het is best wel zielig om afhankelijk te zijn […] Ik denk dat ze gewoon dat ermee 

bedoelen […]. Als je trouwt, behoor je een vaste baan te hebben zodat je 

zekerheid hebt.” (J70). 

Door middel van studeren proberen de 'slimme meiden' hun zelfstandigheid te behouden. 

Volgens sommige geïnterviewde deskundigen zijn deze jonge vrouwen extra gemotiveerd 

om succesvol te zijn in hun onderwijsloopbaan. Deze bevinding sluit aan bij de literatuur 

waaruit bleek dat Turks-Nederlandse jonge vrouwen steeds vaker aan het hoger onderwijs 

zijn gaan deelnemen en beter presteren dan hun mannelijke leeftijdsgenoten (Herweijer, 

2012; Stevens et al., 2011). 

Hoewel veel ouders van jongeren uit deze studie onderwijs zien als een middel waarin 

hun dochters hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid kunnen uitdrukken, wijkt de praktijk 

bij een aantal Turks-Nederlandse (soennitische en alevitische) vrouwen uit de 

onderzoeksgroep hiervan af. De ouders van deze jonge vrouwen beperken hen soms in hun 

onderwijs- en opleidingskeuze als zij aangeven uit huis te willen gaan wonen om te kunnen 

studeren. Dit leidt in een aantal gevallen tot stevige discussies thuis waarbij ouders 

uiteindelijk toch in de keuze van hun dochter meegaan om een opleiding buiten de 

woonplaats te volgen en uit huis te gaan. Bij andere jonge vrouwen leidt dit er toe dat zij 

weliswaar in een andere stad een opleiding gaan volgen, maar dat zij wel thuis blijven 

wonen. Een klein aantal jonge vrouwen conformeert zich aan de norm en besluit thuis te 

blijven wonen en kiest voor een andere opleiding. In het geval van J50 betekende dit 

bijvoorbeeld dat zij een opleiding onder haar niveau in haar woonplaats is gaan volgen 

omdat haar moeder na het overlijden van haar man niet wilde hebben dat zij buiten deze 

stad zou gaan studeren. J39 keurt het zelfstandig wonen om te studeren op basis van haar 
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overtuigingen af: hoewel ze het liefst in Rotterdam had willen studeren, vonden zowel zij als 

haar familie het ongepast om als jonge vrouw op zichzelf te gaan wonen.  

Waar zelfstandig wonen om te kunnen studeren voor Turks-Nederlandse jonge vrouwen 

wordt geproblematiseerd, geldt dit blijkens de interviews niet voor de Turks-Nederlandse 

jongens. Zij genieten traditioneel meer vrijheid, maar paradoxaal genoeg blijven ook zij 

vooral thuis wonen. Slechts zes jonge mannen uit de onderzoeksgroep wonen zelfstandig. 

Problemen en conflicten in het onderwijs 

Relatief veel jongeren uit de onderzoeksgroep participeren in het hoger onderwijs. Uit de 

gesprekken met zowel de deskundigen en de jongeren komt naar voren dat zij in het 

onderwijs met verschillende problemen geconfronteerd worden. Deze problemen komen 

overeen met problemen die in de literatuur naar voren komen en hebben betrekking op 

taalachterstand, gebrekkig ouderlijke ondersteuning, vroegtijdige schooluitval, geringe 

eigenwaarde en negatieve ervaringen met uitsluiting en discriminatie. Deze problemen staan 

niet op zichzelf, maar zijn aan elkaar gerelateerd waarbij individuele kenmerken, 

groepskenmerken en meer structurele factoren op elkaar inspelen en elkaar kunnen 

versterken. Deze verklaren deels de onderwijsachterstand van Turks-Nederlandse jongeren 

zoals deze in de literatuur naar voren is gekomen. 

Taalachterstand en taalbeheersing 

Vrijwel alle jongeren uit deze studie zijn tweetalig en spreken zowel Nederlands als Turks. De 

geïnterviewde jongeren met een Koerdische achtergrond beheersen ook het Koerdisch. 

Slechts een klein aantal jongeren spreekt uitsluitend Nederlands. Deze jongeren zijn buiten 

de Randstad opgegroeid en hadden relatief weinig contacten met leden van de Turkse 

gemeenschap.  

Verschillende geïnterviewde deskundigen bevestigen de taalachterstand onder Turks-

Nederlandse jongeren die ook in de literatuur naar voren komt. Die achterstand betreft 

volgens de deskundigen echter niet alleen de Nederlandse, maar ook de Turkse taal (cf. 

Herweijer, 2011; Van der Slik et al., 2006). Uit de gesprekken met zowel hoog- als 

laagopgeleide jongeren blijkt dat zij op dat moment of in het verleden met taalachterstand 

te maken hebben (gehad) en dat zij zich hier tijdens het onderwijs op de basis- en 

middelbare school erg bewust van waren. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in de score op de 

Cito-toets. Daarbij voelde een deel van deze jongeren zich hierdoor soms denigrerend 

bejegend door docenten.  

Er zijn in de gesprekken met de jongeren en deskundigen verschillende aannemelijke 

verklaringen voor de taalachterstand naar voren gekomen. Zo vertelden veel jongeren – 

zoals ook in de literatuur wordt gesteld (Herweijer, 2011; Van der Slik et al., 2006) – thuis 

met hun ouders voornamelijk Turks of een mengelmoes tussen het Turks en het Nederlands 

te spreken en dat er in de opvoeding weinig aandacht was voor taal. Een voorbeeld hiervan 

is de 21-jarige J52 die nu in ploegendienst bij een farmaceutisch bedrijf werkt en op haar 

periode in het basisonderwijs en de middelbare school terugkijkt:  

“Ik ben opgegroeid met oma en opa en mijn ouders samen, met zijn allen in een 
huis. […] Ik ging toen meer met Turkse mensen om. Kijk, je hebt thuis je oma en 

opa, je vader en moeder werken dan en je Nederlands gaat dan, blijft dan een 

stuk achteruit gaan. Dan zie je Turkse mensen op school en dan denk je: ‘die 
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kunnen ook Turks.’ En ik kan alleen maar Turks, of in ieder geval meer Turks dan 

Nederlands. Het was makkelijker […]. Als je een Turk ziet, ga je makkelijker op 

een Turk af ook al ken je die niet, dan naar een Nederlander. […Mijn ouders] zag 

ik alleen even tijdens het eten en voor het slapen gaan, maar ik was meer met 

ouderen, met bejaarden eigenlijk, zij konden helemaal geen Nederlands.” (J52) 

Volgens sommige geïnterviewde deskundigen beheersen veel Turkse ouders het Nederlands 

maar matig waardoor zij hun kinderen niet (kunnen) stimuleren om Nederlands te spreken 

en hen evenmin kunnen corrigeren. Sommige respondenten – vaak Koerdische jongeren met 

een asielachtergrond – hebben een taalachterstand omdat zij pas op oudere leeftijd naar 

Nederland zijn gemigreerd. Daarnaast stelt een opbouwwerkster (E09) dat Turks-

Nederlandse jongeren te veel naar Turkse televisie kijken wat een slechte invloed op hun 

Nederlandse taalbeheersing heeft. De jongeren zelf geven ook aan veel naar Turkse soaps 

en/of Turks voetbal te kijken. Deskundigen uit de onderzoeksgroep wijzen bovendien op de 

aanwezigheid van Turkse voorzieningen in de grootstedelijke context waardoor Turkse 

Nederlanders in het alledaagse leven niet gedwongen worden om Nederlands te spreken, 

maar zich in het Turks kunnen redden. Zo kunnen Turkse Nederlanders boodschappen doen 

in Turkse supermarkten, bij een Turkse dokter terecht en bij Turkse bedrijven werken. 

Hierdoor hoeven zowel ouders als jongeren geen Nederlands te spreken en wordt er ook 

feitelijk minder Nederlands gesproken, stellen deze deskundigen.  

De school van de jongeren vormt een andere verklaring voor de taalachterstand die in de 

gesprekken naar voren komt. Een beperkt aantal jongeren geeft aan op een ‘zwarte school’ 

te hebben gezeten waar over het algemeen slecht Nederlands werd gesproken. Deze 

verklaring lijkt voor deze groep echter beperkt te gelden, nu veel jongeren uit deze studie 

juist een ‘witte’ of ‘gemengde’ school hebben bezocht, terwijl ook zij aangeven moeite te 

hebben (gehad) met de Nederlandse taal.  

Vertraging door switchen en stapelen  

Uit de gesprekken met de jongeren over hun onderwijsloopbaan blijkt dat een aanzienlijk 

aantal van hen een relatief lange studieloopbaan doorloopt. Dit heeft te maken met het 

regelmatig switchen tussen opleidingen en met het stapelen van opleidingen. Het komt vaak 

voor dat jongeren door slecht gemaakte citotoetsen op een te laag niveau hun 

middelbareschooltijd beginnen om vervolgens stap voor stap door te stromen naar een 

hoger onderwijsniveau. Verschillende jongeren vertellen hoe goed ze het deden op de 

basisschool (havo/vwo niveau), maar dat ze bij de Cito-toets slecht presteerden en dat 

docenten zich hier bij hun schooladvies toch op baseerden. Een voorbeeld hiervan is J10:  

"In groep acht had ik twee negens en tienen, ik haalde nooit lager dan een 
negen. Dus ik was best gedreven. Dit werd ook gezien, maar op het eind, je 

denkt: ‘Ze zien mijn rapportcijfers, mijn doorzettingsvermogen.’ En toen zei mijn 

docent van groep acht van: ‘Ga maar naar mavo.’ Mijn cito-test uitslag was ook 

mavo/havo, maar ik ben niet zo goed in Cito-toetsen. Ik zei: ‘Nee, ik wil naar de 

havo, ik wil niet naar de mavo.’ Dus we vonden het al raar, dus ze zeiden van: 

‘Ga maar, ik zie wel of je er met opgeheven hoofd uitkomt.’ […] Het schijnt dat 
hij veel Turkse mensen gelijk naar de mavo heeft gestuurd en niet de kans heeft 

gegeven naar de Havo te gaan." (J10) 
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Dergelijke ervaringen laten zien dat er wel degelijk sprake kan zijn van onderadvisering 

hoewel het schooladvies op grond van de uitslagen van de Cito-toets is te verdedigen (cf. 

Driessen, 2006).  

Het veelvuldig switchen van opleiding is tevens gerelateerd aan de studiekeuze van deze 

jongeren. Zo constateert een onderwijsdeskundige (E13) dat Turks-Nederlandse jongeren 

niet door hun ouders ondersteund worden bij het kiezen voor een specifieke opleiding. Dit 

kan komen doordat ouders zelf geen goed inzicht hebben in het onderwijssysteem en de 

verschillende studies die jongeren kunnen kiezen. De jongeren laten zich vervolgens 

beïnvloeden door de studiekeuze van hun vrienden. Dit kan het gevolg hebben dat de 

opleiding die ze hebben gekozen inhoudelijk tegenvalt en de jongere in een later stadium 

besluit om te stoppen met de opleiding en weer aan een nieuwe opleiding besluit te 

beginnen. Daarmee bevestigt de praktijk van deze jongeren het algemene beeld uit de 

literatuur dat Turks-Nederlandse jongeren stapelaars zijn en relatief vaak uitvallen, mede 

door een tekortschietende oriëntatie (Herweijer, 2009, 2012; Stevens et al., 2011; Wolff & 

Crul, 2003). 

Gebrekkige ondersteuning tijdens de onderwijsperiode 

Uit de gesprekken met de jongeren en in het bijzonder de deskundigen komt ook naar voren 

dat ouders weliswaar positief staan tegenover onderwijs, maar dat de feitelijke 

ondersteuning bij het onderwijs om verschillende redenen (grotendeels) ontbreekt. Zoals 

besproken bij de literatuurstudie hangt dit gebrek aan ondersteuning samen met slechtere 

onderwijsprestaties van Turks-Nederlandse jongeren (zie o.a. Herweijer, 2012; Stevens et al., 

2011; Van der Veen, 2003). Uit een aantal gesprekken met jongeren blijkt dat hun ouders 

zich ook bewust zijn van de problemen op school van hun kinderen. Sommige ouders hebben 

er daarom expliciet voor gekozen om hun kind op een overwegend ‘witte school’ te plaatsen 

zodat hun kind Nederlands moet spreken en zich verder kan ontwikkelen. Daarbij brengen 

sommige ouders hun kinderen ook naar huiswerkbegeleiding en extra taallessen zodat hun 

kinderen de taalachterstand kunnen inlopen.  

Verschillende vertegenwoordigers van zelforganisaties stellen dat ouders van Turks-

Nederlandse jongeren niet inhoudelijk betrokken kunnen zijn bij het onderwijstraject van 

hun kinderen omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en/of onbekend zijn 

met het Nederlandse onderwijssysteem. Een onderwijsdeskundige (E13) stelt dat het niet 

alleen te maken heeft met de capaciteiten van ouders om hun kinderen inhoudelijk bij te 

staan, maar dat ouders zich ook onttrekken aan hun verantwoordelijkheid voor de 

onderwijsparticipatie van hun kinderen. Turkse ouders vragen over het algemeen wel aan 

hun kinderen hoe het gaat op school, maar bij een positief antwoord is de kwestie afgedaan. 

Als kinderen problemen ervaren op school, dan worden deze in het gezin niet besproken, 

aldus deze deskundige. 

Een strategie die een beperkt aantal ouders van onze respondenten gebruiken om hun 

kinderen bij het (religieus) onderwijs te ondersteunen zijn de Turkse internaten die door 

verschillende religieuze Turkse bewegingen zijn opgestart. Het doel van de internaten is om 

jongeren religieus te onderwijzen, bewust te maken van het geloof en hen reguliere 

huiswerkbegeleiding te bieden. J20 vertelt over een internaat van de Milli Görüş waar hij 

heeft gewerkt en waar hij ook tussen zijn veertiende en achttiende heeft doorgebracht:  
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“Jongeren komen vijf dagen in de week slapen, van zondag zeven uur komen ze 
op het internaat aan en zaterdag na de zaalvoetbalactiviteit, dat ze zelf leuk 

vinden, mogen ze naar huis. En de jongeren komen ook uit heel Nederland. Een 

aantal komen van ver, maar de meesten komen uit Rotterdam en omstreken, 

Zuid-Holland en Breda. Ze krijgen daar islamitische les, leeskwartier, twee uur 
per dag moeten ze aan hun huiswerk werken, als ze geen huiswerk hebben 

moeten ze dat kunnen laten zien. Ze worden verantwoordelijk gesteld voor de 

cijfers die ze behalen. Uhh, er is gewoon een bepaalde controle daar, ze kunnen 

daar ook terecht voor privé begeleiding.” (J20) 

Deze respondent stelt dat het hem hielp om van de straat te blijven, maar dat zijn 

studieresultaten uiteindelijk niet goed waren. Een andere respondent (J19)heeft een aantal 

maanden in een internaat van de Fethullah Gülen beweging doorgebracht omdat hij zich 

wilde focussen op zijn opleiding en hij zich in het internaat volledig op zijn opleiding en zijn 

geloof kon richten. Hij vertelt hoe deze beweging zich richt op het verbeteren van de 

maatschappelijke positie van de Turken. Enkele deskundigen zijn minder positief dan de 

jongeren over de internaten. Zo stelt een beleidsmedewerker uit Dordrecht (E15) dat de 

Fethullah Gülen beweging beweert zich te richten op het verbeteren van de onderwijspositie 

van Turkse probleemjongeren, maar dat zij zich voornamelijk richt op de kansrijke jongeren. 

Zowel een onderwijsdeskundige (E13) als een bestuurslid van een Turkse arbeidersvereniging 

(E25) merken kritisch op dat ouders niet altijd met de juiste motieven besluiten om hun 

kinderen in te schrijven bij een internaat. Naar hun overtuiging verplaatsen ouders hun 

verantwoordelijkheid als opvoeders soms te veel naar een internaat. 

Verder wordt prestatiedruk vanuit het gezin en de bredere familie een enkele keer door 

jongeren genoemd als een belemmering voor hun onderwijsprestaties. In deze gevallen 

vinden ouders onderwijs ontzettend belangrijk en leggen veel druk op hun zoon of dochter 

om succesvol te zijn in zijn of haar onderwijscarrière. Een voorbeeld hiervan is J02 die 

aangeeft dat haar ouders en overige familieleden veel van haar verwachten bij het maken 

van de toets:  

"Ik wist niet wat me overkwam. Ik ben dus blijkbaar niet zo goed in 

toetsmomenten. Ik kreeg een vmbo kaderberoepsgericht advies. Echt het 

laagste van het laagste. Ik denk dat het kwam omdat ik onder druk niet 
presteer. En dat heb ik nu nog steeds. […] Deels komt dit vanuit mijzelf, de 

faalangst, maar dit wordt ook deels vanuit mijn omgeving aangemoedigd omdat 

ik natuurlijk wel de oudste ben. Ik heb altijd meegekregen van: ‘Ja, als het goed 

gaat met jou, gaat het ook goed met die andere twee [haar broertje en zusje]. 

Ze nemen altijd een voorbeeld aan jou, dus als jij ontspoort, dan kunnen we die 

andere twee ook vergeten.’”(J02) 

Het komt volgens een Dordrechtse jongerenwerker (E16) ook voor dat naast de ouders ook 

de onderwijsinstelling waar jongeren hun opleiding volgen de problemen van jongeren niet 

altijd even goed signaleert en/of aanpakt. Jongeren met gedragsproblemen worden vaak als 

vervelend ervaren in de les, maar de school doet geen verder onderzoek naar de 

achterliggende oorzaken van de gedragsproblemen van jongeren. De geïnterviewde 

deskundige verbonden aan een zelforganisatie voor vrouwen (E01) vult aan dat 

onderwijsinstellingen ook vaak niet weten hoe zij de problemen met Turks-Nederlandse 
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jongeren moeten aankaarten bij ouders en welke culturele factoren een mogelijke rol spelen 

in de problematiek en de potentiële oplossingen.  

Voortijdig schoolverlaters 

Naast de relatief hoge uitval in het hoger onderwijs onder Turks-Nederlandse jongeren is uit 

de literatuurstudie ook gebleken dat uitval kan leiden tot het ontbreken van een 

startkwalificatie. Op mbo-niveau blijven Turks-Nederlandse jongeren in dat opzicht nog altijd 

achter bij autochtoon Nederlandse jongeren al halen ze in verhouding tot de andere grote 

etnische groepen relatief vaak een startkwalificatie (Herweijer, 2012). Tien jongeren in deze 

studie hebben geen startkwalificatie omdat zij ‘slechts’ een vmbo opleiding hebben afgerond 

of hun opleiding zonder diploma hebben verlaten. Het betreft vier vrouwen en zes mannen, 

allen met een soennitische achtergrond. Deze jongeren zonder startkwalificatie hebben op 

een na een Turkse achtergrond. Vijf van deze jongeren werken ten tijde van het interview en 

vijf hebben geen dagbesteding. De vijf jongeren die geen dagbesteding hebben, zijn allemaal 

jongens. 

De redenen die ze noemen voor het voortijdig schoolverlaten lopen uiteen. Een van de 

redenen die zowel in de literatuur als in de gesprekken naar voren komt betreft financiële 

overwegingen gerelateerd aan het (lagere) inkomen van de ouders (zie Stevens et al., 2011; 

Van de Werfhorst & Van Tubergen, 2007). Daarnaast noemen de respondenten 

psychosociale of medische problemen, problemen tijdens de opleiding en het gebrek aan 

interesse in een schoolcarrière en/of voorkeuren voor werk of ‘de straat’ (cf. Crul & 

Doomernik, 2003). Zo ook de volgende respondent: 

“Ik zat hier […] op de middelbare school, dat is een praktijkschool. […] Na die 
drie jaar wou ik eigenlijk gewoon stoppen met school. Tot zestien was het toen 

verplicht dat je naar school ging, maar ik was toen 15,5 jaar en ik had dat laatste 

jaar stage gelopen bij de supermarkt en ik dacht: ‘Geld hey, ik wil stoppen met 
school, werken en geld verdienen.’ […] Dus ik dacht: ‘Ik doe makkelijk BBL25, een 

dag naar school en vier dagen werken.’ Dat heb ik drie maandjes gedaan, toen 

was ik zestien en toen ben ik helemaal gestopt met school. Ben ik meteen gaan 

werken. Ik wou eigenlijk achter de kassa werken of bij het kinderdagverblijf. […] 

Werken dat vond ik eigenlijk makkelijker. Ik weet niet waarom, het geld ook, 

toen ben ik gaan werken vanaf mijn zestiende.” (J53) 

Het gebrek aan interesse in de opleiding en het aantrekkelijke alternatief van de straat komt 

tevens naar voren in het gesprek met J19. Hij heeft weliswaar zelf zijn opleiding afgemaakt, 

maar vertelt dat veel Turkse vrienden gestopt zijn met hun opleiding vanwege de invloed van 

de straat: jongeren, voornamelijk vroegtijdige schooluitvallers, spreken over de 

aanwezigheid van dergelijke negatieve rolmodellen die zich inlaten met criminaliteit als het 

dealen van (soft)drugs hun inkomsten vergaren en een zekere aantrekkingskracht 

uitoefenen.26  

Tot slot werden gevoelens van discriminatie als reden genoemd om met de opleiding te 

stoppen:  

                                                           
25

 BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Dit is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren: 
leerlingen gaan een dag naar school en werken vier dagen per week in een bedrijf of instelling. 
26

 In hoeverre dit een verklaring biedt voor criminaliteit onder Turks-Nederlandse jongeren achtergrond zal in 
hoofdstuk 8 worden behandeld. 
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“Ik had [bij mijn laatste stage] heel goed mijn best gedaan en ik kreeg daar toch 
een onvoldoende. […] Die mensen die daar werkten waren ook niet echt van de 

buitenlanders weet je wel. Dat voelde je wel, zeker wel, wat ze allemaal zeiden: 

‘Dit moet je doen en dat moet je doen/’ Ja, ik ben daar niks verplicht… Je kan 

altijd op een nette manier iets zeggen, dan doe ik alles voor je. Maar als ze 
zeggen: ‘Je moet dit. Doe dat.’ Dat pik ik niet. Dat werd alleen bij mij gedaan. Ik 

kom daar om stage te lopen maar ik ben geen slaaf. […] Hoe ze daar deden, was 

niet netjes. […] Toen ik die onvoldoende kreeg van hun… Ik had ook niet anders 

verwacht van ze […]. Toen had ik er eigenlijk geen zin meer in.”(J54) 

Anders dan anderen 

Turks-Nederlandse jongeren zouden – zoals eerder besproken – meer bereiken in het hoger 

onderwijs naarmate ze zich daarin meer op hun plaats en geaccepteerd voelen. Indien 

jongeren zich ‘anders’ voelen, vormt dit een belemmering voor de studievoortgang (Wolff et 

al., 2010).  

Verschillende Turks-Nederlandse jongeren uit de onderzoeksgroep bevestigen dit beeld 

uit de literatuur en geven aan dat ze in het verleden het gevoel hadden anders te zijn dan 

hun medescholieren en studenten. Niet alleen omdat ze er anders uitzien, maar vooral 

omdat ze de Nederlandse taal minder goed beheersen. Deze jongeren geven aan zich in het 

verleden wel eens geschaamd te hebben voor hun slechte taalbeheersing. Dit zijn vaak 

jongeren die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen. J37 is op haar zevende naar 

Nederland gekomen en zij vertelt over haar ervaringen tijdens de basisschool:  

“Het was moeilijk want ik sprak de taal niet. Er waren allemaal Nederlandse 
blondines met blauwe ogen en ik wilde ook zo zijn eigenlijk. Ik vond het altijd 

heel zwaar. Ik weet dat ik ook niets durfde, ik was ook heel verlegen. En ook, als 

ik iets zei, weet ik dat ze me uitlachten. Hierdoor heb ik ook een keertje in mijn 
broek geplast omdat ik niet durfde te vragen waar de wc was. Want ik was bang 

dat ik het verkeerd zou uitspreken.” (J37) 

Naast het verschil in taalbeheersing en uiterlijk spreekt J04 ook over het verschil in 

sociaaleconomische achtergrond tussen haar en haar medestudenten van een prominent 

opleidingsprogramma bij de Universiteit Utrecht. Haar medestudenten hadden volgens haar 

een ‘streepje voor’. Haar ouders hebben een gastarbeidersachtergrond, maar de ouders van 

haar medestudenten hebben allemaal een universitaire opleiding genoten en werken in het 

bedrijfsleven.  

Het gevoel van anders zijn dan hun medescholieren komt volgens de respondenten voort 

uit religieuze of culturele verschillen. Zo beschrijven verschillende soennitische vrouwelijke 

respondenten na schooltijd niet met hun autochtone medescholieren om te gaan, omdat die 

andere hobby’s hebben die niet bij hun religie of cultuur aansluiten. Zij doelen hiermee op 

het gebruik van alcohol op bijvoorbeeld een terrasje of uitgaan in de avond. In hun geval 

draagt het gevoel van ‘anders zijn’ dus duidelijk bij aan het zoeken van aansluiting bij 

jongeren met een vergelijkbare achtergrond (cf. Wolff et al., 2010). Dit komt ook voor voren 

in het volgende interviewfragment:  

“Ik ging naar de havo hier in Waalwijk en de eerste twee, drie jaar was de 
afstand tussen de Turkse en Nederlandse cultuur nog niet zo groot, toen was 

het gewoon je kon met alles makkelijk meegaan. Maar op een gegeven moment 

begint het uitgaan, relaties, drinken. Dan komen er onderwerpen in je leven 



 

 
70 

waarbij het verschil tussen de Nederlandse en Turkse cultuur heel groot is en 

toen pas begon ik te ervaren van 'hey hierin is het anders, hierin is de Turkse 

cultuur wat ik van huis uit mee krijg, dat is niet hetzelfde als wat ik op school 

mee krijg.' Nou bijvoorbeeld uitgaan en drinken. Dat werd op de havo heel 

belangrijk voor mijn klasgenoten, alles draaide om zuipen. Dat was heel erg. Ik 
ben daar toen niet in mee gegaan, uitgaan, feesten, want de waarden van mijn 

familie die waren heel anders. Uitgaan paste niet bij onze cultuur. Mijn 

klasgenoten hadden dan wel vragen van: 'Waarom ga jij dan niet uit? Waarom 

drink jij niet?’ Ik moet je ook heel eerlijk zeggen: ‘Die behoefte was bij mij ook 

niet zo groot.’” (J44). 

Uitgesloten en gediscrimineerd 

De Monitor rassendiscriminatie 2009 (Boog, Dinsbach, Van Donselaar & Rodrigues, 2010) laat 

zien dat zes procent van de ondervraagde jongeren in 2009 discriminatie heeft ervaren in het 

onderwijs. Dit is een daling van vijf procent ten opzichte van 2005 waarin elf procent het 

gevoel had gediscrimineerd te worden. Bijna de helft van deze ervaringen betreft 

discriminerende opmerkingen en veertig procent spreekt over ongelijke behandeling. 

Opvallend is dat bijna de helft van de respondenten in die studie aangeeft door docenten 

gediscrimineerd te worden (Braakman, 2010, p. 75).  

Zowel geïnterviewde jongeren als deskundigen maken melding van discriminatie. Het valt 

hierbij op dat jongeren vaker aangeven zich gediscrimineerd te hebben gevoeld door 

docenten, dan door medescholieren. Zij noemen voorbeelden waarin zij zich minachtend 

aangesproken voelden over hun taalvaardigheid of over politieke gebeurtenissen in de 

Turkse diaspora of Turkije. Een bestuurslid van een grote moskee vertelt:  

“Toen met Theo van Gogh. Toen werd het op school verteld. Ik heb het je toen 
ook gezegd, hoe mijn dochter en een vriendin van haar, de enige buitenlanders 

in de klas, werden vastgepakt aan de arm door de docent. Het zijn kinderen. Dit 

kan je toch niet doen. De motivatie van zulke dingen is discriminatie. Turkse 

kinderen voelen zich op hun ziel getrapt op school.” (E02)  

Een jonge Turkse vrouw spreekt over de vooroordelen en de negatieve beeldvorming over 

Turkse migranten en moslims die zij heeft ervaren op de middelbare school. Zij geeft als 

voorbeeld de Holocaust die niet in de geschiedenisles werd besproken omdat de docente 

bang was voor antisemitisme onder de islamitische scholieren in haar klas. Een andere 

respondent (J40) vertelt dat zij de klas niet in mocht toen zij op zestienjarige leeftijd besloot 

een hoofddoek te gaan dragen. Haar leraar natuurkunde had het idee dat zij hiertoe door 

haar familie werd gedwongen:  

"In de winter, na de kerstvakantie, droeg ik een hoofddoek. Ik kwam daar zo in 
de klas en de natuurkunde leraar riep me naar buiten. Hij vroeg toen aan mij: 

'Ja, draag je dat voor de sier of is dat voor altijd?' Ik antwoordde: 'Het is voor 

altijd.' Hij zo: 'Ja, maar het staat niet in het reglement he?' Ik zo: 'Jawel, ik heb 

de regels gelezen, je mag alleen geen sluier.' En de decaan stond erbij en die zei 

helemaal niks. Hij [de natuurkundeleraar] ging verder: 'Ik wil het niet meer 

hebben in de klas.' Ik wist op dat moment niet wat ik moest zeggen. Ik zei: 'Is 

goed.' […] Toen ben ik drie dagen niet naar school geweest. In het reglement 

staat dat ik een hoofddoek mag dragen, maar hij accepteert dat gewoon niet. En 
de decaan, die stond volgens mij een beetje aan zijn kant en ze hebben volgens 

mij toen gekeken of het echt uit mijn eigen wil is dat ik een hoofddoek ben gaan 
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dragen, of dat ik gepusht ben door mijn familie. Het was gewoon puur vanuit 

mezelf, maar daarna heb ik gewoon echt, gewoon expres heb ik heel hard 

geleerd voor natuurkunde. ‘Dan krijg ik in ieder geval hogere cijfers,’ dacht ik. 

Eén van de hoogste cijfers van de klas had ik toen. Ja. De natuurkunde docent 

werd toen echt gek. Zo is dat gegaan. Maar ik had wel heel erg steun van mijn 

wiskundedocent.” (J40) 

Een andere respondent vertelt dat zij vanwege haar islamitische achtergrond in eerste 

instantie niet toegelaten werd tot een christelijke basisschool. Na veel discussie en 

onderhandelingen hebben haar ouders haar toch – als eerste moslima – kunnen inschrijven 

op deze school. Ook respondenten met een Turkse of Koerdische achtergrond die op een 

overwegend ‘witte basisschool’ hebben gezeten maken melding van denigrerende 

opmerkingen van docenten over hun taalbeheersing. 

Over discriminatie en uitsluiting door medescholieren en studenten op school wordt 

minder gesproken. Slechts een tweetal jongeren geeft aan wel eens incidenten op school te 

hebben meegemaakt waarbij andere scholieren waren betrokken. Een eerste voorbeeld 

betreft een Turks-Nederlandse religieuze vrouw die in de klas uitgescholden werd vanwege 

haar religie. Deze scheldpartij escaleerde in een vechtpartij waarbij de politie heeft moeten 

ingrijpen. Een respondent met een alevitische achtergrond (J03) geeft aan dat zij op de 

middelbare school veel discussies had met medescholieren bij het vak levensbeschouwing 

waarbij naar har mening negatief over de islam en moslims gesproken werd. Dit was voor 

haar, zelfs als alevitische, een reden om de vriendschappen met deze vriendinnen te 

verbreken. 

Andere respondenten vertelden het gevoel te hebben dat zij niet geaccepteerd worden 

door de dominante Nederlandse samenleving en zichzelf bijgevolg niet meer te kunnen 

motiveren tot het volgen van onderwijs. Zo vertelt een aantal Turks-Nederlandse jongens 

vertelt over hun problematische zoektocht naar een stageplaats. Dit betreft ook J29:  

“Twee jaar geleden wilde ik dus weer gaan studeren, ik wilde boekhouder 

worden. Hogeschool van Arnhem kwam in mijn zoektocht naar voren als beste 
opleiding op hbo niveau voor accountancy. Nou zo gezegd, zo gedaan. Ik had me 

ingeschreven en was begonnen. […] Ik moest na zes maanden een kantoor 

vinden om stage te lopen. […] Voordat mijn inschrijving rond was, was ik al 

begonnen met het zoeken naar accountancybedrijven. Als ik mijn e-mailadres 

opengooi, dan weet ik zeker dat zo makkelijk 500 bedrijven naar voren komen 

waarop ik allemaal op heb gesolliciteerd en dat meer dan de helft ‘nee’ heeft 

gezegd en dat de andere helft niet eens heeft gereageerd.[…] Ik [was] de enige 

die geen werkplek had kunnen vinden. De rest van mijn klasgenoten wel. Ik was 

de enige Turk en de enige buitenlander. De rest van de studenten waren 

allemaal Hollanders. Toen we met de docenten in gesprek waren over waar 
iedereen had gesolliciteerd, kwam ik erachter dat die mensen op dezelfde 

plekken hebben gesolliciteerd, bij dezelfde recruiter waar ik ook had 

gesolliciteerd. Zij waren zelfs later begonnen met solliciteren. Zij zijn wel 

aangenomen en ik niet. Dat is een indicatie van discriminatie. Ik weet zeker dat 

als ik mijn cv met een andere naam had opgestuurd, dan was ik daar echt 

aangenomen.”(J29) 

De respondent vertelt vervolgens het probleem aangekaart te hebben bij de hogeschool en 

dit met zijn medestudenten besproken te hebben. Omdat hij het gevoel had dat zijn 
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probleem niet werd erkend en hij geen steun ontving in zijn zoektocht naar een stageplaats, 

besluit hij te stoppen met zijn opleiding aangezien hij zonder stageplaats niet verder kan met 

zijn opleiding. Nu hij een aantal jaar heeft gewerkt, is hij weer van plan om te beginnen met 

een nieuwe studie. 

Meerdere respondenten hebben het gevoel niet door de Nederlandse samenleving 

geaccepteerd te worden vanwege hun Turkse (en islamitische) achtergrond. Ook een 

respondent die huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren – waaronder veel Turks-

Nederlandse jongeren – geeft, constateert dat deze jongeren weinig vertrouwen hebben in 

zichzelf en in de Nederlandse samenleving en dat zij zich ongewenst voelen. Dit beeld komt 

ook naar voren in interviews met deskundigen van zelforganisaties die constateren dat als 

jongeren zich ongewenst voelen, zij ook niet gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor hun 

onderwijsloopbaan. Dit geldt ook voor een aantal hoofddoekdragende soennitische 

respondenten. Hun negatieve ervaringen met het dragen van een hoofddoek, zoals 

geweigerd worden tot toegang in de les door docenten en negatieve opmerkingen door 

medestudenten, hebben bijgedragen aan een negatief toekomstbeeld. Een van deze 

respondenten vertelt bijvoorbeeld altijd graag lerares op een basisschool te hebben willen 

worden, maar deze droom te hebben laten varen toen zij op haar zestiende een hoofddoek 

is gaan dragen nu het volgens haar erg moeilijk is om in de provincie als lerares geaccepteerd 

te worden op een ‘witte school’.  

2.4 Reacties 

In het voorgaande werd duidelijk dat Turkse ouders belang hechten aan een geslaagde 

onderwijscarrière van hun kinderen en hiermee druk op de kinderen kunnen leggen. 

Daarnaast is er sprake van een onderwijsachterstand bij de Turks-Nederlandse jongeren en 

ervaren zij gevoelens van ‘anders zijn’ en/of discriminatie binnen het onderwijs. De jongeren 

in deze studie reageren verschillend op deze (negatieve) ervaringen. Veruit de grootste 

groep wordt gevormd door jongeren die mede als reactie op deze factoren zich lijken vast te 

bijten in het onderwijs en juist nog meer gaan leren. In Merton’s typologie (1938) zijn zij te 

karakteriseren als ‘conformisten’ die zich vereenzelvigen met geaccepteerde doelen van 

sociale mobiliteit en succes en dit ondanks negatieve ervaringen van uitsluiting via het 

onderwijs proberen te blijven realiseren. Deze jongeren gebruiken meer studie en hoger 

onderwijs als middel zich te wapenen tegen mogelijke discriminatie als zij de arbeidsmarkt 

gaan betreden. Een voorbeeld hiervan is J29 die het idee heeft dat hij als Turk en moslim bij 

sollicitaties naar werk oneerlijk behandeld wordt. Hij heeft zijn propedeuse gehaald op het 

hbo en zich ten tijde van het interview ingeschreven bij de opleiding econometrie aan de 

Universiteit van Amsterdam. De keuze om door te stromen naar een universitaire opleiding 

is ingegeven door het idee dat je als hoogopgeleide allochtoon minder snel gediscrimineerd 

zult gaan worden. Dit geldt ook voor J14:  

"Het stimuleert mij om beter door te studeren en op dezelfde hoogte echt als de 
Nederlandse bevolking te komen. We hebben natuurlijk een stapje achter in de 

derde generatie. En tot nu toe zijn we niet echt in hogere posities gekomen en 

misschien helpt het als we in gelijke positie komen, dat we dan op gelijk niveau 

kunnen praten en omgaan met elkaar. Zodat mensen zien van: oh er is niet zo 

heel veel verschil." (J14) 
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Ten tweede is er een aantal jongeren zonder startkwalificatie. Deze jongeren zijn vervroegd 

gestopt met onderwijs en laten een uiteenlopend beeld zien. Sommigen zijn weliswaar 

vervroegd gestopt met het volgen van onderwijs, maar zijn wel volop aan het werk. Anderen 

hebben een meer fatalistische perceptie op hun mogelijkheden in Nederland en hebben 

geen vertrouwen in de Nederlandse samenleving, aldus een van de jongerenwerkers (E01). 

Deze jongeren hebben het idee dat ze niet geaccepteerd worden door de bredere 

samenleving en ook met een diploma op zak geen baan zullen bemachtigen. Jongeren raken 

hierdoor gedemotiveerd en zijn minder bereid te investeren in hun onderwijs. 

In de context van het onderwijs wordt de invloed van de sterke interne gerichtheid en 

oriëntatie op de herkomstgroep op de onderwijspositie van Turks-Nederlandse jongeren ook 

duidelijk. Deze sterke interne gerichtheid heeft tenminste twee gezichten. De respondenten 

beschrijven de Turkse gemeenschap over het algemeen als een hechte gemeenschap waarbij 

de leden van de gemeenschap elkaar helpen wanneer er problemen of conflicten ontstaan. 

Een Turkse beleidsmedewerker in Dordrecht (E15) benadrukt de positieve kant van deze 

oriëntatie op de herkomstgroep die volgens hem samengaat met een sterke onderlinge 

sociale controle. Deze beleidsmedewerker signaleert een afnemende sociale controle binnen 

de Turkse gemeenschap waardoor het ook minder snel wordt opgemerkt als jongeren 

voortijdig stoppen met onderwijs en de dwang om school weer op te pakken ook minder 

groot is. Vanuit deze gedachtegang draagt sterke sociale controle binnen de Turkse 

gemeenschap dus bij aan een betere onderwijspositie van Turks-Nederlandse jongeren, 

terwijl een afnemende sociale controle juist tot een verzwakking van deze onderwijspositie 

zou kunnen leiden.  

De sterke interne gerichtheid en de onderlinge steun die hiermee samengaat kan echter 

ook een keerzijde hebben voor de onderwijspositie van de Turks-Nederlandse jongeren. 

Jongeren hebben soms het idee dat zij geen onderwijs hoeven te volgen of af te ronden 

omdat zij altijd terug kunnen vallen op hun sociale netwerk en kunnen gaan werken in een 

bedrijf van familie of vrienden. Sommige deskundigen wijzen er op dat soms op binnen 

families verwacht wordt dat jongeren meewerken in het bedrijf, ook als het huiswerk 

hieronder zou leiden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij twee Koerdische zussen (J37 en J38). 

De vader van deze jonge vrouwen neemt een prominente plaats binnen de Koerdische 

gemeenschap in waardoor zijn dochters zich niet kunnen onttrekken aan de Koerdische 

kwestie en bijbehorende activiteiten. Ook wanneer het voor hen minder goed uitkomt om 

een demonstratie te bezoeken omdat zij moeten studeren voor tentamens, verwachten hun 

ouders dat zij participeren in het evenement dat georganiseerd is.  

 

2.5 Conclusie 

 

Turks-Nederlandse jongeren hebben vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger 

onderwijs een achterstand ten opzichte van autochtone jongeren en andere traditionele 

migrantengroepen. De laatste tien jaar is er echter sprake van een positieve ontwikkeling in 

de onderwijspositie van Turks-Nederlandse jongeren: zij zijn op vrijwel alle vlakken bezig met 

een inhaalslag en komen steeds dichter bij de onderwijspositie van autochtone Nederlandse 

leerlingen te staan.  
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De achterstand van de Turks-Nederlandse jongeren in het onderwijs wordt verklaard door 

verschillende factoren. Het betreft ten eerste factoren op gezins- en groepsniveau zoals het 

opleidingsniveau en de taalvaardigheid van de ouders met een Turkse achtergrond en de 

interne gerichtheid van Turkse Nederlanders. De tweede verklarende factor betreft 

individuele kenmerken zoals de (inschatting van) capaciteiten van studenten, 

taalvaardigheden, motivatie en/of de tijd die ze te besteden hebben. De derde categorie 

verklarende factoren ziet op kenmerken van de school zoals etnische segregatie en de 

ondersteuning van de opleiding. Tot slot wordt discriminatie als verklarende factor gezien 

voor de achterstand van de Turks-Nederlandse jongeren in het onderwijs: het gaat hierbij 

vooral om discriminatie in relatie tot etnische afkomst en het schooladvies, en daarnaast de 

mate van sociale acceptatie en discriminatie. Ernstige vormen van uitsluiting en discriminatie 

kunnen tot schooluitval leiden en aanleiding geven tot aansluiting bij jongeren met een 

gedeelde etnische achtergrond. De sterke oriëntatie van ouders met een Turkse achtergrond 

op sociale mobiliteit zou daarentegen bijdragen aan de wil om in het onderwijs te slagen en 

dus op het inlopen van de achterstand. Deze factoren worden niet als voldoende gezien om 

de achterstand van Turks-Nederlandse jongeren in het onderwijs te verklaren, maar deze 

verduidelijken wel dat er geen sprake is van een specifiek etnisch probleem: de factoren 

wijzen er namelijk op dat de achterstand mede wordt veroorzaakt doordat Turkse 

Nederlanders bij hun komst naar Nederland met een achterstand in het onderwijs zijn 

begonnen en het tijd kost om deze in te lopen.  

Deze verklaringen komen ook terug in de interviews met de Turks-Nederlandse jongeren 

en deskundigen. Deze jongeren zijn relatief hoog opgeleid in vergelijking tot het beeld dat in 

de literatuur naar voren komt, al hebben tien geïnterviewde jongeren geen startkwalificatie 

omdat zij vanwege psychosociale of medische problematiek, financiële overwegingen of 

motivatieproblemen vroegtijdig het onderwijs hebben verlaten. De overige geïnterviewde 

jongeren hechten in het algemeen grote waarde aan het onderwijs omdat dit hen 

perspectief biedt voor de toekomst en het een middel is om – in tegenstelling tot hun ouders 

– meer zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bewerkstelligen. Desondanks ondervinden 

ook deze hoogopgeleide jongeren verschillende problemen in hun onderwijscarrière zoals 

een gebrekkige ondersteuning vanuit het thuisfront, een taalachterstand, 

minderwaardigheidsgevoelens vanwege deze taalachterstand, en discriminatiegevoelens ten 

gevolge van hun religie en/of cultuur. Deze problemen worden door zowel geïnterviewde 

jongeren als deskundigen toegeschreven aan factoren die ook in de literatuur naar voren 

gekomen zijn zoals het opleidingsniveau en de taalvaardigheid van hun ouders, hun 

motivatie, de segregatie en ondervonden discriminatie. De problematiek resulteert in 

relatieve deprivatie en in spanning onder een deel van de jongeren. Het merendeel van de 

jongeren reageert hierop door meer onderwijs te volgen en zo onderwijs te stapelen, of juist 

door te stoppen met de opleiding en – veelal binnen de eigen herkomstgroep – werk te 

zoeken. Dit laat zien dat deze Turks-Nederlandse jongeren problemen in het onderwijs 

ervaren, maar dat zij onderwijs nog steeds als een belangrijk middel beschouwen en hier 

waarde aan hechten aangezien het hen perspectief voor de toekomst biedt en meer 

zelfstandigheid en onafhankelijkheid kan brengen. Indien zij hier niet in slagen, gaan zij op 

zoek naar andere middelen in de vorm van werk binnen de eigen gemeenschap om zo alsnog 

de door hen gewenste doelen te bereiken.   
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Hoofdstuk 3 Arbeid 
 

 

In dit hoofdstuk staat de positie van Turkse Nederlanders op de arbeidsmarkt centraal. het 

eerste deel bevat een overzicht van relevante literatuur over de positie van Turkse 

Nederlanders op de arbeidsmarkt. In het tweede deel worden de ervaringen van de 

geïnterviewde jongeren op de arbeidsmarkt besproken waarbij waar mogelijk aansluiting 

met de literatuur wordt gezocht. In het derde deel komen de verschillende reacties van de 

Turks-Nederlandse jongeren op hun positie op de arbeidsmarkt aan bod. Het hoofdstuk 

wordt vervolgens afgesloten met een conclusie waarin aandacht is voor de positie van Turkse 

Nederlanders en in het bijzonder Turks-Nederlandse jongeren op de arbeidsmarkt. 

 

3.1 De arbeidsmarktpositie van Turkse Nederlanders 

 

De positie op de arbeidsmarkt is op verschillende wijzen te meten. In dit rapport ligt de 

nadruk op de werkgelegenheid, waaronder de netto arbeidsparticipatie, het beroepsniveau, 

het type dienstverband, de mate van werkloosheid en de hoogte van het inkomen. Alvorens 

de literatuur op deze punten uiteengezet wordt is het van belang om te realiseren dat de 

positie van Turkse Nederlanders op de arbeidsmarkt in zijn historische context dient te 

worden bezien. De arbeidsmarktpositie van deze groep is namelijk relatief slecht doordat zij 

vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw voornamelijk als laaggeschoolde en laagbetaalde 

gastarbeiders naar Nederland zijn gekomen. De startpositie van Turkse Nederlanders wordt 

bijgevolg gekenmerkt door een grote achterstand (Zorlu & Hartog, 2008). Tegenwoordig is er 

onder Turkse Nederlanders veel meer differentiatie dan ten tijde van de komst van de eerste 

gastarbeiders: Turkse Nederlanders zijn anno 2012 gemiddeld hoger opgeleid en op diverse 

beroepsniveaus werkzaam. De positie op de arbeidsmarkt vertoont dus een groei, maar er 

kan nog niet van een geslaagde inhaalslag gesproken worden. Een dergelijke inhaalslag 

vereist een ontwikkeling over meerdere generaties. Het zou – om met de woorden van 

Vermeulen en Penninx (1994) te spreken – getuigen van ‘democratisch ongeduld’ om te 

verwachten dat Turkse Nederlanders een dergelijke achterstand met één generatie volledig 

in zouden kunnen halen. 

Netto arbeidsparticipatie 

De positie van Turkse Nederlanders op de arbeidsmarkt is sinds hun komst naar Nederland in 

veel opzichten verbeterd, al nemen zij op een aantal vlakken nog een ongelijke positie ten 

opzichte van autochtone Nederlanders en vergelijkbare niet-westerse migrantengroepen in. 

Zo laat de ontwikkeling van de netto arbeidsparticipatie27 onder Turkse Nederlanders in de 

periode van 2001 tot het derde kwartaal van 2012 verbetering zien. Waar de netto 

arbeidsparticipatie in 2001 onder Turkse Nederlanders 49,4 procent bedroeg, ligt dit 

percentage in het derde kwartaal van 2012 op 54,2 procent. Deze stijging vond vooral plaats 

tussen 2004 en 2008. In laatstgenoemd jaar bereikte de netto arbeidsparticipatie van Turkse 

                                                           
27

 De netto arbeidsparticipatie betreft personen binnen de werkzame beroepsbevolking die meer dan twaalf uur 
per week in loondienst of als zelfstandig ondernemer werken. 
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Nederlanders een hoogtepunt van 55,3 procent waarna het percentage enige tijd iets 

daalde, schijnbaar parallel aan de economische crisis. In verhouding tot andere etnische 

groepen valt op dat de netto arbeidsparticipatie onder Turkse Nederlanders over de hele 

periode achterblijft bij personen met een autochtoon Nederlandse (70 procent in het derde 

kwartaal van 2012), Surinaamse (61 procent in het derde kwartaal van 2012) en in mindere 

mate ook bij personen met een Antilliaans/Arubaanse achtergrond (56,7 procent in het 

derde kwartaal van 2012). Turkse Nederlanders presteren in dit opzicht alleen structureel 

beter ten opzichte van personen van Marokkaanse herkomst (46,6 procent in het derde 

kwartaal van 2012) (Mars, Dankmeyer & Van der Vliet, 2012, p. 96-97). 

Deze ontwikkelingen in de netto arbeidsparticipatie gelden zowel voor mannen als voor 

vrouwen van Turks-Nederlandse herkomst. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat over de 

hele linie de netto arbeidsparticipatie van Turks-Nederlandse vrouwen ver achterblijft bij die 

van Turks-Nederlandse mannen en bij vrouwen uit andere herkomstgroeperingen. Waar de 

netto arbeidsparticipatie van Turks-Nederlandse mannen in het derde kwartaal van 2012 65 

procent is, is die van de vrouwen 43 procent. Alleen Marokkaans-Nederlandse vrouwen laten 

een nog lagere netto arbeidsparticipatie zien. Er is echter sprake van een verbetering 

aangezien de netto arbeidsparticipatie van Turks-Nederlandse vrouwen in 2000 nog 26 

procent bedroeg en er sindsdien een constante stijging heeft plaatsgevonden. Ook in 

verhouding tot mannen van Turkse herkomst zijn de vrouwen het beter gaan doen (Van Gils, 

2001, p. 106; Mars et al., 2012, p. 96-97). 

De lage vertegenwoordiging van Turkse vrouwen op de arbeidsmarkt zou te maken 

kunnen hebben met traditionele beelden over man-vrouwverhoudingen vanuit het land van 

herkomst (Huijnk, 2012a; Van Tubergen, Maas & Flap, 2004). De verbetering van de netto 

arbeidsmarktparticipatie van deze groep zou een verband kunnen hebben met het feit dat 

de omvang van de tweede generatie op de arbeidsmarkt toeneemt. Deze tweede generatie 

vrouwen zijn hoger opgeleid en hebben een modernere rolopvatting van de vrouw hetgeen 

hun positie op de arbeidsmarkt versterkt. Daarbij zouden deze vrouwen in sectoren werken 

die minder onder de economische crisis te lijden hebben – zoals de zorg – dan dat dit bij de 

mannen het geval is (Huijnk, 2012a, p. 131). Van Tubergen et al. (2004) wijzen er echter op 

dat de participatie van vrouwen moeilijk te verklaren is omdat deze samenhangt met veel 

verschillende factoren, zoals de burgerlijke staat, de aanwezigheid van (jonge) kinderen in 

het gezin en het succes van de echtgenoot op de arbeidsmarkt. Het dient hierbij bovendien 

te worden opgemerkt dat Turks-Nederlandse jongens in verhouding tot andere etnische 

groepen en in vergelijking tot Turks-Nederlandse meisjes nog altijd een veel traditioneler 

beeld van de taakverdeling tussen mannen en vrouwen hebben, hetgeen een afname van 

ongelijkheid in de toekomst zou kunnen belemmeren (De Valk, 2008). 

Het valt tot slot op dat de tweede generatie zich bij alle genoemde groepen van 

allochtone herkomst kenmerkt door een lagere netto arbeidsparticipatie dan de eerste 

generatie. Gezien het feit dat er via SCP-rapporten slechts cijfers van drie jaar beschikbaar 

zijn, is het nog wat voorbarig om een ontwikkeling te schetsen. De beschikbare cijfers maken 

wel duidelijk dat de tweede generatie van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse 

herkomst een lagere netto arbeidsparticipatie kennen dan hun generatiegenoten van 

Surinaamse en Antilliaanse herkomst (Dagevos, 2007, 2009b; Huijnk, 2012a). Deze 

verhoudingen zouden echter deels het gevolg kunnen zijn van het feit dat een groot deel van 
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de beroepsbevolking van allochtone herkomst tweede generatie jongeren betreft die nog 

een opleiding volgen (Dirven & Souren, 2011, p. 189).  

Flexibel of vast dienstverband 

Een ander aspect dat een indicatie biedt voor de arbeidsmarktpositie is het type 

dienstverband: flexibel of vast. Een vast dienstverband geeft meer zekerheid door een 

kleinere kans op ontslag, en daarmee een sterkere (rechts)positie dan een flexibel 

dienstverband. Over het algemeen hebben niet-westerse allochtonen, waaronder Turkse 

Nederlanders, een grotere kans op een flexibel dienstverband en stromen zij minder snel 

door naar een vast dienstverband (Heyma, Hop & Smid, 2010, p. 54).  

In vergelijking met andere etnische groepen is het aantal flexibele dienstverbanden onder 

Turkse Nederlanders, zowel onder mannen als vrouwen, relatief hoog (Mars et al., 2012). In 

het geval van Turkse Nederlanders is het percentage flexibele arbeidsverbanden in de 

periode 2000 tot het derde kwartaal van 2012 iets toegenomen van 22 tot 23 procent. In de 

tussenliggende jaren was er sprake van een schommeling door aanvankelijk een afname, in 

2006 en 2007 een toename, waarna zich opnieuw een lichte afname en toename inzetten. 

Alleen Antilliaans/Arubaanse Nederlanders hebben meer flexibele dienstverbanden in het 

derde kwartaal van 2012 (25 procent). Onder Marokkaanse Nederlanders is dit percentage 

20 procent en onder Surinaamse Nederlanders 18 procent. Autochtone Nederlanders 

hebben het minst vaak een flexibel dienstverband al steeg het percentage voor deze groep 

ook van 10 procent tot ruim 14 procent in de periode 2001 tot het derde kwartaal van 2012 

(Mars et al., 2012, p. 99-100).  

Bij Turks-Nederlandse vrouwen ligt het percentage flexibele dienstverbanden nog wat 

hoger dan bij Turks-Nederlandse mannen en dan bij vrouwen uit andere etnische groepen, al 

is het percentage in het derde kwartaal ten opzichte van 2001 van 27 naar 25 procent 

gedaald (Mars et al., 2012). Vrouwen zouden overigens wel minder lang in een flexibel 

dienstverband werkzaam zijn dan mannen (Heyma et al., 2010, p. 21, 41).  

Ook jongeren van de tweede generatie hebben vaker een flexibele baan dan autochtone 

leeftijdsgenoten, zeker als ze lager zijn opgeleid. In 2010 kwamen flexibele dienstverbanden 

met name voor onder de Turkse en Marokkaanse tweede generatie met respectievelijk 26 en 

27 procent tegenover 21 procent onder de Surinaamse en 16 procent onder de Antilliaanse 

tweede generatie.  

Over het algemeen wordt het aantal flexibele dienstverbanden verklaard met het lagere 

opleidingsniveau en andere vormen van persoonlijk kapitaal. Huijnk (2012a, p. 148) stelt 

echter dat hiermee voor Turkse Nederlanders ongeveer 65 procent van het verschil 

onverklaard blijft (cf. Snel, Burgers & Leerkes, 2007). Bij de tweede generatie is eveneens het 

opleidingsniveau ter verklaring onderzocht. Daarnaast is naar segmenten van de 

arbeidsmarkt gekeken. Ook deze factoren bleken niet als verklaring te volstaan. De 

economische crisis, die werkgevers ertoe zou kunnen bewegen minder vaste contracten te 

sluiten (Huijnk, 2012a, p. 144; De Vries & Wolbers, 2004), kan het verschil tussen de etnische 

groepen ook niet volledig verklaren. Daarentegen zou naast al bovenstaande genoemde 

factoren ook het achterstellen van onder meer Turkse Nederlanders meespelen door hen 

minder vaak een vast contract aan te bieden (Andriessen, Dagevos, Nievers & Boog, 2007).  
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Zelfstandig ondernemerschap 

Naast het in verhouding grote aantal flexibele dienstverbanden is relatief een groot deel van 

de Turks-Nederlandse beroepsbevolking werkzaam als zelfstandig ondernemer. Het 

zelfstandig ondernemerschap onder Turkse Nederlanders is tussen 2001 en 2010 geleidelijk 

toegenomen van bijna 9 procent tot ruim 14 procent. De afgelopen twee jaar is dit 

percentage echter weer gedaald tot iets minder dan 12 procent. Daarmee blijft de Turks-

Nederlandse bevolking in het derde kwartaal van 2012 slechts ongeveer twee procenten 

achter bij de autochtone bevolking bij wie de stijging van zelfstandig ondernemerschap 

verder doorzet. De Turkse Nederlanders onderscheiden zich van de Marokkaanse, 

Surinaamse en Antilliaans/Arubaanse Nederlanders waarbij het zelfstandig 

ondernemerschap in het derde kwartaal van 2012 varieert van 5 tot maximaal 10 procent 

(Mars et al., 2012). Vooral Turks-Nederlandse mannen zijn zelfstandig ondernemer (15,4 

procent), al kiezen ook de Turks-Nederlandse vrouwen kiezen vaker voor zelfstandig 

ondernemerschap (11 procent) dan vrouwen uit andere herkomstgroeperingen inclusief 

autochtoon Nederlandse vrouwen (Mars et al., 2012, p. 110-112).  

Het zelfstandig ondernemerschap is in het algemeen toegenomen, zowel onder de eerste 

als onder de tweede generatie. Dit is met name het geval bij personen van Turkse herkomst. 

Zo kwamen er in 2001 4.325 nieuwe zelfstandig ondernemers van Turkse herkomst bij, 

waarvan slechts veertien procent tot de tweede generatie behoorde. In 2006 ging het om 

1.940 nieuwe ondernemers waarvan 32 procent tot de tweede generatie behoorde. Toch 

blijft het zelfstandig ondernemerschap onder de tweede generatie nog fors achter bij dat 

onder de eerste generatie.  

Een veelgenoemde verklaring voor het relatief grote aantal zelfstandige Turks-

Nederlandse ondernemers zijn de onderlinge etnische banden binnen de Turkse 

gemeenschap die bijdragen aan sociaal kapitaal en zelfstandig ondernemerschap zouden 

bevorderen (Crul & Vermeulen, 2003, p. 973). Van Tubergen (2005) laat echter zien dat 

sociaal kapitaal zelfstandig ondernemerschap niet alleen kan bevorderen, maar dit ook kan 

verhinderen als de groep groter wordt en de onderlinge concurrentie toeneemt. Bovendien 

kan sociaal kapitaal binnen de eigen gemeenschap (bonding social capital) de keuze voor 

loondienst juist bevorderen, bijvoorbeeld om wat meer financiële zekerheid te krijgen bij 

gebrek aan een vangnet door contacten met de autochtone bevolking (Kanas, Van Tubergen 

& Van der Lippe, 2009).  

Een andere verklaring voor het zelfstandig ondernemerschap is dat dit allochtone 

groepen een uitweg kan bieden uit slecht betaalde banen op laag niveau (Huijnk, 2012a, p. 

145) en discriminatie (Andriessen et al., 2007; Van Tubergen, 2005). Masurel en Nijkamp 

(2004) bevestigen deze aanname naar aanleiding van een onderzoek onder Turks-

Nederlandse ondernemers in de regio Amsterdam. Zij constateren onder de bevraagde 

ondernemers wel een verschil in motivatie tussen de eerste en tweede generatie. Voor de 

eerste generatie noemen zij discriminatie, ongeldige diploma’s en behoefte aan status als 

belangrijkste motivatie voor zelfstandig ondernemerschap, terwijl de tweede generatie met 

name gemotiveerd zou zijn door het gebrek aan promotiekansen. Van den Tillaart (2007) 

stelt tot slot dat het achterblijven van de tweede generatie zelfstandig ondernemers een 

gevolg kan zijn van een minder grote noodzaak en een grotere oriëntatie op de autochtoon-

Nederlandse markt onder de tweede generatie.  
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Beroepsniveau 

Het beroepsniveau28 onder Turkse Nederlanders laat sinds het eind van de vorige eeuw een 

aanzienlijke verbetering zien. Deze ontwikkeling lijkt in 2003 echter te zijn gestagneerd: in 

2010 heeft nog altijd 56 procent van hen een beroep op elementair of laag niveau, hetgeen 2 

procent meer is dan in 2003 terwijl de stijging tot aan 2003 aanzienlijk was. Migranten van 

Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst werken gemiddeld op een 

beduidend lager niveau dan autochtone Nederlanders, maar de Turkse Nederlanders doen 

het in vergelijking tot deze andere migrantengroepen wat beroepsniveau betreft het 

slechtst. Aan het eind van de vorige eeuw gemiddeld lieten de Turkse Nederlanders nog een 

iets hoger beroepsniveau zien dan Marokkaanse Nederlanders, maar zij loopt vanaf het 

begin van dit millennium ook op deze migrantengroep iets achter (Dagevos, 2003, p. 239; 

Huijnk, 2012a, p. 139). Dit patroon is zowel bij mannen als bij vrouwen van Turkse afkomstig 

te zien, al werken Turks-Nederlandse vrouwen in 2010 gemiddeld wel minder vaak op een 

elementair of laag beroepsniveau dan Turks-Nederlandse mannen (in 51 procent van de 

gevallen tegenover 59 procent van de gevallen). Beroepen op laag en elementair niveau 

komen voor alle allochtone groepen eveneens meer voor onder de eerste generatie dan 

onder de tweede generatie. In 2010 bedroegen het percentage van de eerste generatie 

Turkse Nederlanders die op een elementair of laag beroepsniveau werkte 61 procent, terwijl 

dit voor de tweede generatie slechts 46 procent was. Desondanks lag dit percentage bij de 

tweede generatie voor de andere etnische groepen lager, namelijk tussen de 35 en 39 

procent (Huijnk, 2012a, p. 140).  

De verklaring voor het lagere beroepsniveau van migranten van Turkse afkomst wordt 

vooral gezocht in het persoonlijk kapitaal van deze migranten. Opleidingsniveau, 

werkervaring bij de huidige werkgever en eerdere perioden van werkloosheid zouden zowel 

het lagere beroepsniveau als de verbeteringen van het beroepsniveau van Turkse 

Nederlanders grotendeels kunnen verklaren (Huijnk, 2012a, p. 140, 148). 

Werkloosheid 

De zwakkere positie van Turkse Nederlanders en de drie andere klassieke niet-Westerse 

migrantengroepen ten opzichte van de autochtone bevolking wordt eveneens zichtbaar in de 

werkloosheidscijfers als percentage van de beroepsbevolking. Waar de werkloosheid van 

autochtone Nederlanders in 2001 3 procent en in het derde kwartaal van 2012 5,1 procent 

bedroeg en in de tussenliggende jaren nauwelijks boven de 5 procent is uitgekomen, zijn die 

percentages onder Turkse Nederlanders 9,1 procent in 2001, 14,2 procent in het derde 

kwartaal van 2012 en daartussen maximaal iets boven de 15 procent. De Turkse 

Nederlanders bevinden zich in een iets gunstiger positie dan personen van 

Antilliaans/Arubaanse herkomst (16,3 procent in het derde kwartaal van 2012) en op een 

vergelijkbaar niveau als personen van Surinaamse herkomst (13,7 procent in het derde 

kwartaal van 2012). Marokkaanse Nederlanders hebben over de hele linie de hoogste 

werkloosheidscijfers met 18 procent in het derde kwartaal van 2012. Uit de cijfers van 

verschillende leeftijdscategorieën blijkt bovendien dat langdurige werkloosheid onder de vier 
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 Het CBS bepaalt het niveau van een beroep aan de hand van het niveau van de meest geëigende opleiding om 

het beroep uit te oefenen. Hierbinnen wordt een onderscheid gemaakt in elementair, lager, middelbaar, hoger en 
wetenschappelijk beroepsniveau. Deze indeling is ook hier gebruikt.  
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traditionele migrantengroepen eveneens meer voorkomt dan onder autochtone 

Nederlanders, ongeacht de leeftijdscategorie waarin zij vallen (Mars et al., 2012, p. 110-104).  

Vooral vrouwen in flexibele dienstverbanden en met een laag beroepsniveau lijken 

nadeel te ondervinden van mindere economische tijden. Dit is in het bijzonder het geval voor 

Turks-Nederlandse vrouwen. Bij hen is het werkloosheidspercentage gestegen van 10 

procent in 2001 tot bijna 18 procent in het derde kwartaal van 2012, een percentage dat 

overeenkomt met dat van vrouwen van Antilliaans/Arubaanse en Marokkaanse herkomst. In 

het derde kwartaal van 2012 ligt dit percentage 6 procent hoger dan bij de Turks-

Nederlandse mannen en Surinaamse vrouwen en 13 procent hoger dan bij autochtone 

vrouwen (ibid.).  

Sinds 2000 blijkt uit diverse rapporten van het SCP dat de werkloosheid met name 

jongeren uit de verschillende migrantengroepen treft en dat de werkloosheidscijfers een 

‘alarmerende’ hoogte hebben bereikt (zie o.a. Dagevos, 2006; Dagevos & Gijsberts, 2007; 

SCP, 2005). Het Jaarrapport integratie van 2011 bevestigt deze eerdere beelden voor 

jongeren en de tweede generatie. De cijfers van 2010 laten zien dat werkloosheid met name 

een probleem is onder de Turkse en Marokkaanse tweede generatie. Respectievelijk 16 en 

18 procent van deze jongeren zijn dat jaar werkloos tegenover 13 procent van de Surinaamse 

en 10 procent van de Antilliaanse tweede generatie. Het percentage autochtone jongeren in 

de leeftijd van 15 tot 24 jaar dat werkloos is bedraagt in 2010 eveneens 10 procent. De kloof 

tussen de eerste generatie en tweede generatie is bovendien bij de Turkse Nederlanders het 

grootst (Huijnk, 2012b, p. 134). Uit beschikbare cijfers blijkt voorts dat niet-westerse 

allochtonen in het algemeen minder snel weer aan een baan komen na een periode van 

werkloosheid dan autochtone Nederlanders, ongeacht dat ze zich wel vaker gemotiveerd 

tonen om weer aan het werk te gaan (Dirven & Souren, 2011, p. 191-192).  

De verklaringen voor de werkloosheid onder migranten met een Turkse achtergrond zijn 

divers. Het sneller oplopen van het werkloosheidscijfer onder migrantengroepen in tijden 

van laagconjunctuur zou vooral te maken hebben met het gemiddelde lagere 

opleidingsniveau en de slechtere taalbeheersing onder de eerste generatie. Daarbij hebben 

ze vaker een flexibel dienstverband waarmee ze kwetsbaarder zijn in tijden van economische 

crisis (Mars et al., 2012; Huijnk, 2012a, p. 134-137). De moeilijkheden om weer aan een baan 

te komen na een periode van werkloosheid kunnen verklaard worden vanuit het lagere 

opleidingsniveau en/of taalachterstand en een gebrek aan een geschikt sociaal netwerk, 

maar deze verklaringen volstaan niet. Daarnaast zouden een alternatieve arbeidsoriëntatie 

en zoekgedrag, tekortschietende arbeidsbemiddeling en (in)directe discriminatie een rol 

spelen (Dagevos, 2006; Nievers & Andriessen, 2010). Verder blijkt uit de vergelijking met 

Duitsland dat er wat betreft de werkloosheid onder jongeren een rol is weggelegd voor het 

onderwijssysteem. In Duitsland verloopt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

beter dan in Nederland doordat leerlingen op alle onderwijsniveaus via een stage 

werkervaring in de praktijk opdoen. Werkgevers zien een dergelijke stage ook als 

werkervaring. De transitie naar de arbeidsmarkt verloopt daardoor in Duitsland soepeler dan 

in Nederland en resulteert in lagere werkloosheidscijfers onder Turks-Duitse jongeren (Crul & 

Vermeulen, 2003).  
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Inkomenspositie en uitkeringen 

Het gestandaardiseerd inkomen van Turkse Nederlanders tussen 2001 en 2011 toegenomen 

van 14.000 tot 17.100 euro per jaar.29 Ondanks deze positieve ontwikkeling bevinden Turkse 

Nederlanders zich nog altijd in een relatief slechte positie. Ten eerste is de achterstand van 

Turkse Nederlanders bij de autochtoon Nederlandse bevolking opgelopen. Waar het 

gestandaardiseerd inkomen van Turkse Nederlanders in 2001 ongeveer 70 procent van het 

inkomen van autochtone Nederlanders bedroeg, is dit percentage gedaald tot 67 procent in 

2011. Ten tweede doen Turkse Nederlanders het slechter in vergelijking tot personen van 

Surinaamse en Antilliaans/Arubaanse herkomst die hun achterstand in deze jaren juist 

hebben ingelopen. Het gestandaardiseerd inkomen van deze migrantengroepen bedraagt 

respectievelijk 21.100 en 19.000 in 2011. Alleen de inkomenspositie van Marokkaanse 

Nederlanders loopt met 16.500 in 2011 nog achter bij de Turkse Nederlanders, maar het 

inkomen van deze eerstgenoemde groep heeft ten opzichte van 2001 echter een iets 

sterkere stijging laten zien terwijl het gestandaardiseerd inkomen onder Turkse 

Nederlanders vanaf 2008 ongeveer gelijk is gebleven (Mars et al., 2012; Huijnk, 2012b, p. 

164).  

23 procent van de Turkse Nederlanders tussen de 15 en 64 jaar is in 2010 afhankelijk van 

een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering tegenover 11 procent van 

de autochtone bevolking. In vergelijking tot de andere drie grote etnische groepen bevonden 

de Turkse Nederlanders zich in een middenpositie. Van de Marokkaanse Nederlanders 

ontving 26 procent een uitkering in 2010, onder personen van Surinaamse en Antilliaanse 

herkomst ontving 20 procent een uitkering in dit jaar. Turkse Nederlanders doen 

voornamelijk een beroep op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (11 procent) en op 

bijstandsuitkeringen (9 procent). Huijnk (2012b, p. 160-161) stelt dat de dalende trend die 

sinds 2000 was ingezet in het aantal bijstandsuitkeringen bij alle groepen, ook de autochtone 

groep, lijkt te zijn omgeslagen door de economische crisis. Desondanks ligt het aantal 

bijstandsuitkeringen voor alle groepen nog altijd fors lager dan in 2000. Vooral vrouwen en 

de eerste generatie van de diverse migrantengroepen doen een beroep op een 

bijstandsuitkering (Ibid., p. 159-160). Wat betreft de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen laten 

Snel en Linder (2008) zien dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders daar minder snel van af 

komen dan autochtone Nederlanders.  

Demografische factoren – waaronder leeftijd en geslacht – en persoonlijk kapitaal kunnen 

geen verklaring bieden voor het relatieve hoge aantal uitkeringen voor Turkse Nederlanders. 

Motivatie en discriminatie – ook onder degenen die arbeidsongeschikten weer aan het werk 

moeten helpen – dragen mogelijk wel bij aan de oververtegenwoordiging van deze groepen 

(Snel & Linder, 2008).  

Het lagere inkomen van onder meer Turkse Nederlanders zou samenhangen met hun 

gemiddeld lagere beroepsniveau (Huijnk, 2012b, p. 162). De bevindingen in het 

Armoedesignalement 2012 (SCP) bevestigen dit beeld. Turkse Nederlanders lopen samen 

                                                           
29

 Het CBS definieert het ‘gestandaardiseerd inkomen’ als het besteedbare inkomen dat gecorrigeerd is voor 

verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrip-
pen/default.htm?ConceptID=291). 
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met Marokkaanse Nederlanders de grootste risico’s op armoede.30 Voor Turkse 

Nederlanders is dit het afgelopen jaar verder verslechterd van 14 procent in 2010 naar 18 

procent in 2011. Dit wordt mede verklaard vanuit de omstandigheid dat Turkse Nederlanders 

relatief vaak als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn (Hoff, Soede & Vrooman, 2012, p. 62-

63). 

Achterstand en discriminatie 

Het staat vast dat er sprake is van discriminatie tegenover Turkse Nederlanders op de 

arbeidsmarkt. Zo heeft onderzoek door middel van praktijktests uitgewezen dat discriminatie 

op de Nederlandse arbeidsmarkt zich in 2008 vooral richtte op mannen van niet-westerse 

herkomst, ongeacht of zij starter zijn of al werkervaring hadden. Discriminatie komt vooral 

voor op een lager en gemiddeld beroepsniveau en in functies waarbij klantcontact 

plaatsvindt (Andriessen, Nievers, Faulk & Dagevos, 2010). Volgens Nievers en Andriessen 

(2010) gaat het hierbij vooral om ‘statistische discriminatie’ ofwel discriminatie ten gevolge 

van stereotypen en vooroordelen waarbij Turkse Nederlanders worden gediscrimineerd, 

maar in iets mindere mate dan Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders. De discriminatie 

is de afgelopen jaren vermoedelijk toegenomen door de economische crisis aangezien 

werkgevers in tijden van economische crisis keus hebben uit meer werknemers en de 

selectiviteit ten koste van Turkse Nederlanders kan toenemen (Andriessen et al., 2010). Van 

de Werfhorst en Van Tubergen (2007) zijn echter van mening dat etniciteit en sociale klasse 

aan elkaar gerelateerd kunnen zijn door onder meer discriminatie op (onder andere) de 

arbeidsmarkt. Er is bijvoorbeeld meer werkloosheid onder de niet-westerse migranten op de 

arbeidsmarkt waardoor niet-westerse migranten een lager inkomen hebben (Van de 

Werfhorst & Van Tubergen, 2007). 

 

3.2 De Turks-Nederlandse jongeren over de arbeidsmarkt 

 

In deze paragraaf staat de positie van de geïnterviewde Turks-Nederlandse jongeren op de 

arbeidsmarkt centraal. Daarbij dient in ogenschouw te worden genomen dat het jongeren in 

de leeftijd 15 tot en met 25 jaar betreft die over relatief weinig ervaring op de arbeidsmarkt 

beschikken en voornamelijk zogenaamde bijbanen hebben. Dit betekent dat er een andere 

structuur wordt gebruikt dan in de vorige paragraaf, al wordt waar mogelijk aansluiting 

gezocht bij de besproken literatuur. Achtereenvolgens is aandacht voor de positie van de 

jongeren op de arbeidsmarkt, het werk dat door jongeren verricht wordt binnen de Turkse 

gemeenschap, de inkomenspositie van de jongeren en hun ouders, achterstand en 

discriminatie, en beperkingen van de jongeren op de arbeidsmarkt.  

De jongeren en hun positie op de arbeidsmarkt 

De Turks-Nederlandse jongeren is tijdens de interviews gevraagd of zij actief waren op de 

arbeidsmarkt. Deze gegevens zijn in relatie met het volgen van onderwijs opgenomen in 

tabel 3.1. Van de 73 respondenten beschikten 19 respondenten om verschillende redenen 

                                                           
30

 De auteurs definiëren het armoederisico hierbij op twee manieren: op basis van een vast koopkrachtbedrag 

(de ‘lage-inkomensgrens’) en op basis van een normbedrag (‘budgetbenadering’). Voor een toelichting zie Hoff, 
Soede en Vrooman (2012, p. 9). 
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niet over een baan. Ruim twee derde van de onderzoeksgroep (n=50) bleek ten tijde van het 

interview wel over werk te beschikken, waaronder 14 respondenten met een fulltime 

aanstelling en 33 respondenten die parttime werkten. Het betreft vooral jongeren met een 

‘bijbaan’ aangezien 53 van de 73 respondenten een opleiding volgen.  

 

Tabel 3.1 Aantal wel/niet werkende respondenten in relatie tot volgen van opleiding (n=73) 
 Met opleiding bezig Totaal 

Ja Nee 

Arbeid Parttime 30 3 33 

Fulltime 2 12 14 

Onduidelijk 1 - 1 

werk niet 14 5 19 

Missing 6 - 6 

Totaal 53 20 73 

 

Het niveau waarop de jongeren werkzaam zijn varieert. Van de 33 jongeren die in deeltijd 

werkten, volgden dertig jongeren ook een studie op hbo- of wo-niveau. Acht van deze 

jongeren hadden een bijbaan die relevant was in het kader van hun studie. Een jurist in 

opleiding werkte bijvoorbeeld als juridisch secretaresse en een tweede student 

Rechtsgeleerdheid was als student-assistent bij haar opleiding werkzaam. Een hbo student 

Scheikunde was als chemisch analist werkzaam en een informatica student hield zich voor 

zijn additionele inkomsten met ‘data entry’ bezig. De overige jongeren werkten in een 

(kleding)winkel, horecagelegenheid, supermarkt, telecombedrijf, of een zorginstelling.  

Veertien respondenten werkten voltijds waaronder vijf jongeren zonder startkwalificatie 

of jongeren die hun opleiding voortijdig hadden afgebroken. Zij verrichten vooral 

ongeschoold werk en werkten bijvoorbeeld als arbeiders in ploegendienst bij verschillende 

fabrieken, als magazijnmedewerker, inpakker, schoonmaakster of als uitzendkracht in 

verschillende bedrijven. Twee respondenten die voltijds werkten, volgden daarnaast nog een 

hbo of wo studie. De overige respondenten hadden een baan als ambtenaar, 

communicatieadviseur en ingenieur op het niveau van hun opleiding (van mbo tot wo).  

Tot slot waren er negentien respondenten die niet werkten waaronder veertien personen 

die een opleiding volgden en vijf jongeren die – volgens de definitie van het CBS – werkloos 

waren. De redenen voor hun werkloosheid waren gelegen in psychosociale en medische 

problematiek en in het gebrek aan werk vanwege onmogelijkheid of onwil om een baan te 

krijgen. Deze jongeren volgden bovendien geen opleiding. Zij hadden allen vroegtijdig het 

voortgezet onderwijs verlaten met als gevolg dat zij het onderwijs (voorlopig) met 

basisonderwijs hebben afgesloten. Het betreft vier alleenstaande tweede generatie 

migranten met een Turkse achtergrond en één respondent met een Koerdische achtergrond. 

Deze mannen woonden allen bij hun ouders thuis en werden financieel bijgestaan door hun 

familieleden. Vier van deze mannen zijn in het verleden in aanraking geweest met politie en 

justitie en drie van deze mannen vertelden met psychosociale problematiek te kampen te 

hebben.  

De ervaringen van de jongeren laten zich lastig vergelijken met het beeld dat in de 

literatuur naar voren is gekomen omdat het merendeel van de onderzoeksgroep bezig is met 

een opleiding en vooralsnog niet volledig beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Dit heeft 
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betrekking op de gegevens over zowel de arbeidsparticipatie, het beroepsniveau als het 

soort dienstverband.  

Werken binnen de Turkse gemeenschap 

De uiteenzetting van de literatuur liet zien dat een relatief groot aantal Turkse-Nederlanders 

een zelfstandige onderneming heeft opgezet. De reden hiervoor zou zijn gelegen in de sterke 

onderlinge banden binnen de Turkse gemeenschap, de grote beschikbaarheid van sociaal 

kapitaal en de kansen die dit biedt om een uitweg uit slecht betaalde banen op een laag 

niveau en/of het gebrek aan promotiekansen te vinden. De verhalen van de betreffende 

respondenten laten zien dat een beperkt aantal respondenten werkzaam was in een 

onderneming van Turkse Nederlanders, en meer specifiek van familieleden of vrienden. 

Daarnaast verrichtte een beperkt aantal Turks-Nederlandse jongeren vrijwilligerswerk in de 

Turkse gemeenschap, bijvoorbeeld als bestuurslid van een Turks culturele vereniging of als 

huiswerkbegeleider.  

Deze jongeren werken bij verschillende soorten ondernemingen, variërend van een kleine 

fietsenzaak in de buurt tot een groot internationaal staalconstructiebedrijf. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de achttienjarige J75 die zijn carrière op de arbeidsmarkt begon met een 

bijbaan voor in de weekenden bij een Turkse bakker en die nu als kok in het restaurant van 

een Turkse vriend werkzaam is. Hij overweegt nu om net als veel van zijn familieleden op een 

schip in de staalconstructie te gaan werken. Een tweede voorbeeld is J08. Hij werkte ten tijde 

van de dataverzameling in een meubelzaak, een internationaal bedrijf, dat hij samen met zijn 

neven en ooms draaiende houdt. Hij houdt zich bezig met de doorverkoop van meubels. Hij 

kiest dus meubels uit in het buitenland, onder meer in China, en regelt de financiële kant van 

dit proces. 

Daarnaast zijn vier jongeren die nu een hbo- of en wo-opleiding volgen betrokken 

(geweest) bij het bieden van huiswerkbegeleiding aan Turks-Nederlandse jongeren in het 

voortgezet onderwijs. Dit werd soms vanuit een Turkse religieuze zelforganisatie gedaan 

maar vaker werd dit werk verricht via Nederlandse welzijnsorganisaties die niet specifiek aan 

de Turkse gemeenschap verbonden waren. Deze jongeren hadden daarbij wel een Turkse 

doelgroep toegewezen gekregen vanwege de veronderstelling dat zij deze doelgroep met 

hun Turkse achtergrond beter zouden kunnen bereiken en motiveren.  

Hoewel de Turks-Nederlandse jongeren ten tijde van de interviews slechts beperkt 

werken voor Turkse ondernemers of voor Turkse Nederlanders, blijft het voor verschillende 

jongeren een reële optie om voor andere Turkse Nederlanders te gaan werken. Tenminste 

drie jongeren vertellen hoe zij na hun studie in een onderneming van familieleden aan de 

slag kunnen gaan. Zo vertelt een respondent na de afronding van haar hbo-studie op de HR-

afdeling van de onderneming van haar oom te kunnen gaan werken (J39). Weer een andere 

respondent (J08) weet nog niet zeker wat te gaan doen na zijn studie Fiscaal recht, maar hij 

heeft uiteenlopende ambities waaronder les geven aan kinderen met lichamelijke 

beperkingen. Daarnaast zou hij ook het familierestaurant willen overnemen en huizen willen 

bouwen en verkopen op het land van zijn vader in Turkije.  

Inkomenspositie 

In de beschrijving van de literatuur kwam naar voren dat de inkomenspositie van Turkse 

Nederlanders relatief slecht is. Dit punt is ook naar voren gekomen in de interviews. Een 

belangrijk argument voor thuiswonende respondenten om te werken was namelijk hun 
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relatief slechte financiële situatie. Hun ouders hadden een uitkering op bijstandsniveau of zo 

weinig inkomsten uit werk dat zij hun kinderen niet konden ondersteunen in hun wensen die 

verder gingen dan de reguliere levensbehoeften. 

“Ik voelde me heel erg als een allochtoon, want ik zag alleen maar rijke mensen 
bij mij, al mijn vriendinnetjes waren rijk. Zij hadden gewoon genoeg geld, wij 

moesten altijd knokken en ik moest vanaf mijn veertiende altijd werken. Ik 

kreeg niets betaald weet je wel, altijd moest ik alles regelen. Dan wil je ook 

ervoor vechten, om ook zo te worden, om ook een nieuwe fiets te kunnen 

kopen. Dat stimuleert meer denk ik dan dat je alleen maar met tuig zit. […] Ik wil 

dat dus ook. En wat moet ik daarvoor doen? Studeren en gewoon werken. En 

ook al studeer ik niet, gewoon hard voor werken en sparen.” (J10) 

Ruim een kwart van de jongeren uit de onderzoeksgroep groeiden net als J10 op in een 

omgeving waarin hun ouders werkloos waren of waarbij de financiële situatie in huis door 

scheiding, overlijden van een van de ouders of ziekte op het minimale niveau lag. Een ruime 

meerderheid van de respondenten (n=48) beschikte over een betaalde baan. Ook jongeren 

die deel uitmaakten van een gezin met een (boven)modaal inkomensniveau beschikten over 

een (bij)baantje.  

Achterstand en discriminatie 

De werkzame geïnterviewde jongeren ervaren hun werk doorgaans als positief en geven aan 

dat zij het op hun werk of stageplaats naar de zin hadden. Sommigen vertellen volstrekt 

onproblematisch aan werk gekomen te zijn. Zelfs jongeren die voortijdig de school hebben 

verlaten, hebben soms weinig problemen ondervonden in hun zoektocht naar werk. J35 – 

die hieronder aan het woord komt – legt uit dat het met hem wel goed gaat ook al heeft hij 

zijn school niet afgemaakt:  

“Dat komt doordat ik waarschijnlijk beter dan hem kan nadenken. Kijk, ik ben 
iemand die het later goed wil hebben in het leven. Ik kan niet zonder geld. Je 

wilt er goed bij lopen, je wilt je eigen auto. Als jij dat allemaal wil, dan moet je er 

wat voor doen, toch? Ja kijk, ik heb het allemaal, maar ik heb er wel wat voor 

gedaan. Ik werk al vanaf mijn dertiende. Dus ja, dat is het verschil tussen hem en 

mij. Hij heeft niks, maar omdat hij er niets voor doet. […] Zo ben ik gewoon. Als 

ik iets wil moet ik er zelf voor vechten, gewoon omdat mijn moeder niet 

financieel in staat is om het voor mij te betalen. [...] En ja, als jij iets wil, moet je 

er zelf voor vechten.” (J35) 

Daartegenover staat een groot aantal geïnterviewde jongeren die vertelden problemen te 

hebben ondervonden met solliciteren en tijdens het werk. Daarin zullen ze tijdens deze 

huidige economische recessie niet afwijken van vele andere leeftijdsgenoten die moeite 

hebben met het vinden van werk, maar de Turks-Nederlandse jongeren laten in hun verhalen 

zien dat ze met een extra handicap van doen hebben. Zij menen en ervaren op basis van hun 

Turkse naam en/of achtergrond door potentiële werkgevers en collega’s onheus bejegend en 

in vergelijking tot hun autochtone Nederlandse leeftijdsgenoten anders behandeld te 

worden.  

Deze ervaringen van discriminatie spelen zowel bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt 

als tijdens de uitvoering van hun werk. Zo vertelt een meerderheid van de werkende 

jongeren die aan deze studie hebben deelgenomen dat zij zich wel eens gediscrimineerd 
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hebben gevoeld bij het solliciteren naar een functie. Deze respondenten gaven aan veel 

moeite te hebben om een baan of stageplaats te vinden, ook als zij aan de functievereisten 

voldeden. De problemen om een stageplaats te vinden hebben ertoe geleid dat enkele 

respondenten hun studie op hebben moeten geven aangezien de stage een vereiste was om 

het diploma te kunnen behalen. De Turkse achtergrond was volgens de betreffende jongeren 

de voornaamste oorzaak van de problemen om een baan of stageplaats te vinden. Dit komt 

bijvoorbeeld naar voren in het verhaal van een respondent (J15) die vertelt dat hij het idee 

had dat hij geen baan kon vinden omdat hij niet op de juiste manier gekleed was en zich niet 

gedroeg zoals (Nederlandse) werkgevers van hun werknemers verwachten. De betreffende 

jongeren zijn zich er van bewust dat discriminatie moeilijk te bewijzen is en dat zij niet met 

zekerheid kunnen zeggen dat dit de oorzaak is van het niet kunnen vinden van een baan of 

een stageplaats. Door de als ongepast ervaren vragen die soms tijdens een sollicitatiegesprek 

gesteld werden, drong zich echter sterk het gevoel op dat ze anders en minderwaardig 

behandeld werden. Zo vertelde een respondent (J03) dat haar zusje tijdens een 

sollicitatiegesprek werd gevraagd of ze uitgehuwelijkt zou worden. Een andere respondent 

(J24) vertelt dat het broertje tijdens een sollicitatiegesprek werd gezegd dat hij met een 

accent sprak, terwijl dit volgens de betreffende respondent niet het geval was. Dit maakt dat 

respondenten zich wel gediscrimineerd voelden. Dit blijkt ook duidelijk uit het antwoord van 

een respondent op de vraag of hij zich wel eens gediscrimineerd heeft gevoeld:  

R: “Ja, bijvoorbeeld toen ik op zoek was naar een stageplek. Ik heb er echt een 
jaar over gedaan. En ja, heel de tijd afwijzingen en op een gegeven moment had 

ik zoiets van ja, wat moet ik nu, is het wel nuttig, is het wel handig om door te 

studeren? Het ging zo ver dat ik de moed niet meer had en dat ik het had 

opgegeven.” I: “Waarom werd je afgewezen?” R: “Dat weet ik dus niet. Maar als 

je zo vaak een afwijzing krijgt van Nederlandse werkgevers… En op de 

universiteit hoorde ik de hele tijd van de Nederlandse mensen dat zij wel een 

stageplek konden krijgen, toen dacht ik dat het kwam door mijn achtergrond. Ze 
zeggen dat niet direct: ‘wij wijzen je af voor dit en dat.’ Maar ik had wel het idee 

dat het door mijn achtergrond kwam. Via via kwam ik toen bij dit kantoor 

terecht. Dit is een kantoor van een Turkse en Koerdische man samen. Het is een 

maatschap van die twee. Toen kon ik ineens wel stage lopen. […] Toen begon ik 

echt te denken van: ‘Ik heb echt honderd sollicitatie brieven de deur uitgedaan. 

Ik heb bij een heleboel Nederlandse kantoren gesolliciteerd. Overal afgewezen, 

waarom nu wel?’ Dat vond ik wel heel verdacht.” (J24) 

In de interviews werd door respondenten ook vaak gesproken over discriminatie op de 

werkvloer. Zo vertelden drie respondenten (J45, J46 en J47) die in ploegendiensten werkten 

bij een farmaceutisch bedrijf dat de autochtone collega’s niet tegen hen spraken. Dit vormde 

voor deze respondenten reden om vooral met elkaar om te gaan. Een andere respondent 

vertelde dat hij vanwege zijn Turkse achtergrond een eerder toegezegde promotie niet heeft 

gekregen. Op de vraag of hij vaker dergelijke zaken had meegemaakt, antwoordt hij:  

“Ja, pas nog. Ik werkte al een tijdje voor een facilitaire callcenter en de 
verantwoordelijke daar ken ik al heel lang. Die kende ik voordat ik daar kwam 

werken en die gaf aan dat ik hier nog even moest blijven werken. Ik wilde daar 

namelijk weg gaan, want ik vond het daar saai. Hij zei: ‘blijf hier werken en ik 

kan ervoor zorgen dat je teamleider gaat worden.’ […] Voor mijn leeftijd is dat 
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best wel goed. Dat vind ik best wel leuk om te doen. Alles was afgesproken, ik 

zou meer salaris gaan krijgen, noem het maar op. En uiteindelijk was er toch een 

andere verantwoordelijke die zei van: ‘Nee, ik wil niet dat hij dat gaat worden.’ 

[…] Hadden ze voor een Hollandse jongen gekozen. Hij heet Atilla, een Turkse 

naam, maar dat was toch een Hollandse jongen. Op de één of andere manier 
was zij [de andere verantwoordelijke] ertegen dat ik gekozen werd, de reden 

hebben ze niet gezegd. […] Ik heb de dag daarna gewoon ontslag genomen.” 

(J29) 

De respondent duidt deze handelswijze van een van zijn leidinggevenden in termen van 

discriminatie. Het is onduidelijk of aan deze toegezegde maar uiteindelijk geweigerde 

promotie daadwerkelijk discriminatoire motieven ten grondslag hebben gelegen. Uiteindelijk 

is dit ook een overbodige vraag aangezien de consequenties van de overtuiging van deze 

jongere – het ingediende ontslag – reëel zijn. In de gesprekken met de jongeren dragen zij 

talloze vergelijkbare voorbeelden aan waarin de jongeren het gevoel hebben discriminatoir 

behandeld te worden. Jongeren illustreren hun ervaringen met discriminatie bijvoorbeeld 

met verhalen over collega’s die negatieve opmerkingen maken over allochtone collega’s. Een 

respondent (J01) die verder erg positief was over haar werk in een ziekenhuis, vertelt 

bijvoorbeeld dat één van haar collega’s voortdurend negatieve opmerkingen maakte over 

een Turkse stagiaire. Deze stagiaire werd ook door andere collega’s van diefstal beschuldigd 

hoewel hier geen enkel bewijs voor was. Deze negatieve bejegening van een Turks-

Nederlandse stagiaire resulteerde er in dat de respondent zich eveneens negatief bejegend 

voelde. Een andere respondent (J12) vertelde over een soortgelijke ervaring met autochtone 

Nederlanders collega’s op haar werk. Deze collega’s vertelden haar dat ze geen ‘buitenlandse 

vriend’ zouden willen, wat maakte dat de betreffende vrouw zich buitengesloten voelde. 

Naast deze negatieve ervaringen waarin respondenten het gevoel hadden dat ze werden 

gediscrimineerd vanwege hun Turkse achtergrond, is de verwachting gediscrimineerd te 

worden ook een rol gaan spelen bij de jongeren. Jongeren zijn deels gaan anticiperen op 

discriminatie. Zij komen er dan ook wel achter dat de werkelijkheid niet overeenstemt met 

hun verwachting. Dit geldt bijvoorbeeld voor een jonge Turks-Nederlandse vrouw die stage is 

gaan lopen in de bouw:  

“Dat was ook een hele andere ervaring, ook voor de bouwvakkers. Ik had een 
hoofddoek en een helm op. Kwam ik daar de eerste twee weken, hadden ze 

zoiets van ja, wat moeten we doen? Maar het was wel zo dat het bedrijf waar ik 

stage heb gelopen veel rekening heeft gehouden met mijn situatie. Die man 
belde mij ook van: ‘goh, mag jij wel een broek dragen op de bouw? Mag je wel 

zo’n bouwpak aan?’ Ik zo: ‘Dat is geen probleem hoor, dat doe ik wel aan.’ En de 

eerste twee weken waren heel erg moeilijk. Het waren ook allemaal 

Arnemuidenaars, maar op den duur heb ik gewoon bewezen dat ik gewoon 

zoals anderen ben, dat hebben ze ook gezien. En toen begon het allemaal te 

klikken. Was gewoon een hele leuke tijd op de bouw. Was heel erg gezellig, en 

mensen denken dat bouwvakkers ook, die nemen graag afstand van 

bouwvakkers, maar zijn hele lieve mensen, niet zoals mensen ze van buiten 

kennen. Zijn gewoon nette mensen eigenlijk. Ze doen dat gewoon allemaal om 

te plagen.” (J40) 

Negatieve ervaringen met vermeende discriminatie of uitsluiting kunnen heel goed 

samengaan met positieve ervaringen met sollicitaties of tijdens het werk. Dit is bijvoorbeeld 
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het geval bij de 21-jarige J73 die bouwkunde studeert. Hij vertelt allereerst over twee 

negatieve ervaringen:  

“Als jij solliciteert bij een bedrijf en hij krijgt twee cv’s of twee brieven binnen, 

op de één staat ‘Jan’ en op de ander staat ‘Abdel’ of noem maar op. Ja, ik weet 
niet. […] Ik denk dat ie toch eerder voor ‘Jan’ gaat, zou ik dan denken maar, ja.” 

I: Heb je zelf ook weleens een sollicitatiebrief gestuurd?” R: “Ja, ik had vooral 

voordat ik begon bij die fietsenmaker, toen ging ik al een paar plekken 

solliciteren. Wat ik heel gek vond was dat een klasgenoot van mij, die heet Job, 

en hij had bij de Albert Heijn gesolliciteerd. Daar had ik al eerder gesolliciteerd, 

en hij had daar gesolliciteerd. Ik kreeg geen brief terug, maar hij was wel 

aangenomen. Dat vond ik wel apart, maar het kan. […] Ja, je voelt je er niet fijn 

denk je natuurlijk. Je denkt van: ‘Wat ik heb ik nou anders dan bij Job?’” (J73)  

J73 vervolgt met een beschrijving van zijn stageperiode bij een bedrijf waar hij bijna lyrisch is 

over de stemming op het werk en hoe collega’s hem daar bejegenden. Hij eindigt vervolgens 

met: “Ik voelde me helemaal niet buitengesloten. Het waren allemaal Nederlanders, maar ze 

waren heel aardig, heel behulpzaam. Ik voelde me er heel fijn erbij.”  

Het is evident dat de Turks-Nederlandse jongeren onderling veel spreken over hun 

negatieve ervaringen met het zoeken naar werk en de discriminatoire praktijken waar ze 

tijdens werk tegenaan lopen. De interviews maken ook duidelijk dat de geïnterviewde 

jongeren ook snel het idee hebben dat ze gediscrimineerd worden en dat zij vooruitlopend 

op een eventuele feitelijke discriminatie hun gedrag hierop aanpassen wat op zijn beurt weer 

kan bijdragen aan een grotere afstand tot collega’s en een verdere terugtrekking van de 

Turks-Nederlandse jongeren. De vanzelfsprekendheid en de verwachting gediscrimineerd te 

worden gaat zelfs zo ver dat sommige jongeren die bij een sollicitatie wel gekozen worden, 

dit succes verklaren door te verwijzen naar hun goede taalbeheersing of de onzichtbaarheid 

van hun Turkse achtergrond. Deze bevindingen zijn in lijn met de literatuur waarin naar 

voren kwam dat discriminatie van Turkse-Nederlanders op de arbeidsmarkt vaststaat. Dit zou 

vooral voortkomen uit de stereotypen en vooroordelen die over migranten met een Turkse 

achtergrond bestaan en vooral voorkomen op een lager en gemiddeld beroepsniveau en in 

functies waarbij klantcontact plaatsvindt. Deze discriminatie zou door de economische crisis 

bovendien verder toegenomen zijn. Het wekt dan ook geen bevreemding dat veel 

respondenten melding maken van dergelijke gevoelens en zich met deze problematiek 

geconfronteerd zien.  

Niet alleen de literatuur en de geïnterviewde jongeren maken melding van discriminatie 

van migranten met een Turkse achtergrond op de arbeidsmarkt, ook verschillende 

deskundigen die in het kader van dit onderzoek zijn geïnterviewd bevestigen deze negatieve 

ervaringen van de jongeren met werk. Veel van deze deskundigen hebben ook persoonlijk 

ervaringen met discriminatoire praktijken. Zo weten zij te vertellen dat een derde van de 

jongeren met een Turkse achtergrond problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt ervaart 

waaronder problemen met het verkrijgen van een baan. Naast de jongeren die het onderwijs 

vroegtijdig verlaten en daardoor niet over een startkwalificatie beschikken, gaat het hierbij 

ook om hoogopgeleide Turks-Nederlandse jongeren die over een uitstekende 

startkwalificatie beschikken, maar desondanks niet aan een baan kunnen komen. Deze 

laatste groep is in deze studie niet naar voren gekomen, maar dat heeft wellicht te maken 
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dat het merendeel van de respondenten hun opleiding ten tijde van het interview nog niet 

had afgerond.  

De achterstand op de arbeidsmarkt verklaard 

De geïnterviewde deskundigen wijzen naast het gevoel gediscrimineerd te worden nog op 

andere factoren die een mogelijke verklaring bieden voor de moeizame weg naar werk van 

Turks-Nederlandse jongeren. Zo wijzen zij ook op de aanwezigheid van psychosociale of 

medische problemen bij jongeren die het vinden van werk negatief beïnvloeden. De 

hulpverlening om deze jongeren ondanks deze problematiek aan een baan te helpen was 

niet toereikend, aldus een beleidsmedewerker van de gemeente Dordrecht (E15). Volgens 

deze beleidsmedewerker valt het op dat dergelijke problemen vaak in combinatie met 

vroegtijdig schoolverlaten voorkomen.  

Tijdens de interviews werden ook factoren binnen het gezin genoemd als verklaring voor 

problemen die Turks-Nederlandse jongeren op de arbeidsmarkt ondervinden. Zo zou de 

gerichtheid op de Turkse gemeenschap volgens een van de geïnterviewde deskundigen (E22) 

een verklaring bieden voor de problemen op de arbeidsmarkt van de jongeren met een 

Turkse achtergrond. Jongeren raken hierdoor volgens deze respondent gewend aan de 

cultuur thuis en de wijze waarop Turken met elkaar omgaan. De Turkse manier van 

opvoeden zou echter te ver af staan van de Nederlandse samenleving en de eisen die 

hierbinnen worden gesteld voor participatie. Daarbij zouden Turks-Nederlandse jongeren 

zich geen juiste houding weten aan te meten bij een sollicitatiegesprek omdat zij dit niet 

vanuit huis of via school hebben geleerd. De bescheidenheid van de Turken werd hierbij als 

reden genoemd dat zij het bij sollicitatiegesprekken minder goed doen. Te meer als zij 

wonen in een wijk waarin Turkse Nederlanders zich geconcentreerd hebben. Als zij dan 

ergens gaan werken, worden zij geconfronteerd met de cultuur van het bedrijf. Deze is 

doorgaans anders wat ertoe leidt dat Turks-Nederlandse jongeren het idee krijgen dat 

collega’s hen niet mogen, ook als het andere omgangsvormen betreft. Dit komt in het 

volgende interviewfragment naar voren:  

“Ja, kijk op werk omdat je gewoon dan acht uur samen met hem bent, dan merk 
je dat gewoon echt. De tweede keer was ik offshore in Afrika. […] Toen had ik 

een Nederlandse collega, een goede man, aardige man en al. Twee weken goed 

met elkaar samen gewerkt. Toch merk je dan soms dat hij door de mand valt. 

Dat hij dan toch zo een opmerking maakt, of dat hij net achter je rug om gaat 
klagen bij de baas. [...] Terwijl wij daar super werk hebben geleverd. Niemand 

kon het beter. Laten we het zo zeggen, wij hebben gewoon ons werk 

gedaan.”(J19) 

Daarnaast zou het gebrek aan rolmodellen binnen het gezin problemen op de arbeidsmarkt 

veroorzaken voor jongeren met een Turkse achtergrond, aldus deskundigen. De 

werkloosheid onder de ouders van jongeren met een Turkse achtergrond wordt door één 

van de professionals (E02) als voorbeeld genoemd. Deze man, die verbonden is aan een 

moskee in Dordrecht, ziet dat jongeren die problemen veroorzaken doorgaans afkomstig zijn 

uit gezinnen waarin de ouders werkloos zijn. Een geïnterviewde opbouwwerkster (E09) 

concludeert dat de werkloosheid onder de ouders en het rondhangen dat hiermee gepaard 

gaat, maakt dat de jongeren geen voorbeeldfiguur hebben en dat dit de prestaties in het 

onderwijs en op de arbeidsmarkt negatief beïnvloedt. Jongeren zouden hierdoor niet weten 



 

 
90 

hoe zich te gedragen. Dit gebrek aan rolmodellen zou ook spelen op het niveau van de 

Turkse gemeenschappen. Twee respondenten klagen hier expliciet over. Zo maakt een jonge 

vrouw (J10) zich boos omdat zij in haar omgeving ziet dat veel Koerdische vrouwen in haar 

gemeenschap een uitkering ontvangen waar dit niet nodig is omdat ze ook zouden kunnen 

werken. Daarnaast constateert een jongeman (J35) dat veel jongeren in de Turkse 

gemeenschap gebruik maken van studiefinanciering, terwijl ze niet naar school gaan met als 

gevolg dat ze schulden opbouwen.  

De door de geïnterviewde deskundigen geschetste verklaringen voor de beperkingen die 

Turks-Nederlandse jongeren ondervinden bij het verkrijgen van toegang tot de arbeidsmarkt 

en bij de uitoefening van hun baan kunnen worden onderverdeeld in verschillende niveaus. 

Ten eerste noemen zij verklaringen op individueel en/of gezinsniveau, namelijk 

psychosociale en medische problematiek in combinatie met de Turkse opvoedingsstijl die 

maakt dat jongeren niet goed weten hoe een sollicitatieproces aan te pakken en niet 

assertief genoeg zijn in een dergelijk proces. Ten tweede factoren op gemeenschapsniveau, 

zoals het ontbreken van rolmodellen onder zowel de bredere Turkse ‘volwassen’ eerste 

generatie als onder de ‘peers’ en de interne gerichtheid van de Turkse gemeenschap. Ten 

slotte noemen zij factoren op het niveau van de bredere Nederlandse samenleving, zoals de 

discriminatie bij de poort en in de werkomgeving. Deze laatste verklaring komt ook naar 

voren in de literatuur en is ook door de jongeren uitvoering besproken tijdens de interviews 

(cf. Dinsbach & Walz, 2010). De overige verklaringen komen hier in mindere mate of minder 

expliciet aan bod. 

 

3.3 Reacties als gevolg van de arbeidsmarktpositie  

 

Het bovenstaande laat de moeizame weg naar werk of een stageplaats van Turks-

Nederlandse jongeren zien. Hoewel de meeste jongeren zich ondanks de ondervonden 

moeilijkheden op de gebruikelijke wijze inzetten om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, 

laten de interviews met zowel de jongeren als de deskundigen zien dat een aantal jongeren 

zich terugtrekt en dat er jongeren zijn die zich een fatalistischere houding aanmeten als 

gevolg van de beperkingen op de arbeidsmarkt. Beiden worden in deze paragraaf besproken.  

Een terugtrekkende beweging 

Tijdens de gesprekken met deskundigen over discriminatie en hoe de reacties van Turks-

Nederlandse jongeren op deze ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt grepen zij bij 

verschillende gelegenheden terug op de metafoor van de discotheek om te laten zien dat 

Turken een terugtrekkende beweging maken als reactie op uitsluiting of het gevoel van 

uitsluiting. Een medewerker van het Inspraak Orgaan Turken (E24) en een bestuurslid van de 

PvdA in Amsterdam (E25) en tevens voorzitter van de Turkse Arbeidersvereniging in 

Nederland, vullen elkaar aan:  

E24: “Zo eind jaren tachtig, begin jaren negentig begonnen Turks-Nederlandse 
jongeren in het uitgaansleven en die mochten, of buitenlandse jongeren 

überhaupt, mochten de discotheken niet in. Marokkaanse jongeren maakten 

een geweldige stampei. Dat betekende niet dat zij er inkwamen, maar 

uiteindelijk heeft dat in het uitgaansleven wel iets veranderd. Na tientallen 
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jaren. Turks-Nederlandse jongeren kwamen de volgende avond niet meer terug. 

Organisatievermogen, eigen contacten, commercieel inzicht, ze begonnen hun 

eigen discotheken. Je weet niet wat je ziet als je kijkt naar wat er aan Turkse 

uitgaansgelegenheden is. Maar ja, dan zit je in je eigen uitgaansgelegenheid. 

Hoe moet je dan verder?” […] E25: “Als een Turk naar de bakker komt en wil een 
brood kopen en hij voelt zich niet correct behandeld… De volgende dag begint 

de Turk aan de overkant eenzelfde bakker.”  

Deze terugtrekkende beweging uit frustratie heeft ook tot resultaat dat Turks-Nederlandse 

jongeren zich nadrukkelijker oriënteren op een baan binnen de Turkse gemeenschap. Dit kan 

volgens zowel geïnterviewde jongeren als deskundigen op verschillende manieren, 

bijvoorbeeld als werknemer in een Turks bedrijf of als zelfstandig Turks ondernemer. 

Meewerken als werknemer in de zaak van een Turkse ondernemer biedt relatief snel en 

gemakkelijke mogelijkheden voor de jongeren op het moment dat zij om wat voor reden dan 

ook geen baan kunnen vinden. Ook uit de literatuur blijkt dat Turkse-Nederlanders relatief 

vaak een zelfstandige onderneming hebben omdat dit een uitweg biedt uit slecht betaalde 

banen op een laag niveau en/of een gebrek aan promotiekansen. Het lijkt echter met name 

voor jongeren op de langere termijn niet de meest voor de hand liggende oplossing om hun 

positie te verbeteren. 

Fatalisme  

Daarnaast was er een zekere vorm van fatalisme ten aanzien van de arbeidsmarkt waar te 

nemen bij een aantal geïnterviewde jongeren. Dit werd ook veroorzaakt werd door de 

problemen die zij of andere jongeren met een Turkse achtergrond ondervonden bij het 

verkrijgen van toegang tot de arbeidsmarkt. Zo vertelde een respondent (J16) onderwijs erg 

belangrijk te vinden, maar hij had niet het idee dat een goede opleiding hem verder zou 

helpen omdat werkgevers volgens hem toch de voorkeur aan een autochtone werknemer 

zouden geven. Ook uit het verhaal van een andere respondent (J40) bleek dat hij het idee 

had dat werkgevers autochtone Nederlanders – “het eigen volk” in zijn woorden – voor 

zouden trekken. Dit zou mede veroorzaakt worden door de economische crisis. Weer een 

andere respondent (J39) vertelt haar droom om lerares te worden te hebben opgegeven 

nadat zij op haar zestiende een hoofddoek is gaan dragen. Zij meent dat autochtone ouders 

moeite zullen hebben met een hoofddoekdragende lerares en dat ze dus geen werk zal 

kunnen krijgen met haar hoofddoek.  

Een mildere vorm van fatalisme was vooral te zien bij de geïnterviewde soennitische 

vrouwen die een hoofddoek droegen. Zij zien hun hoofddoek als belemmering op de 

arbeidsmarkt vanwege de negatieve vooroordelen die hierover volgens hen bestaan. Zo 

vertelt één van deze vrouwen (J56) die in opleiding was voor accountant assistente 

problemen te voorzien bij haar zoektocht naar een baan nu een dergelijke functie veel 

klantencontact vraagt:  

“Want een accountant assistent is heel erg netjes gekleed weet je wel. Ik kleed 
me ook heel netjes, maar het zal wel moeilijker worden met klantcontacten. Ik 

hou gewoon van klanten, om ermee in contact te komen. Maar ze kunnen niet 

iemand neerzetten die een hoofddoek draagt. Ze zijn bang dat klanten dan ‘nee’ 

gaan zeggen. Sommigen klanten zijn racisten. Bijvoorbeeld mijn buren die 

vinden een hoofddoek ook echt niks. Ze accepteren het van mij omdat we elkaar 

al twintig jaar kennen, maar ze zeggen wel eerlijk dat ze er niets van moeten 
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hebben. […] Het zal voor mij heel moeilijk worden, ik moet dan gewoon bij een 

Turks bedrijf gaan solliciteren of een islamitische school, maar mijn hoofddoek 

af doen? Dat is geen optie voor mij. Dat hoop ik niet of ik moet echt heel arm 

zijn en niet aan werk kunnen komen erdoor, dan pas, maar anders echt niet. 

Laatst had ik ook een gesprek met een collega en die zei ook al tegen mij: 
‘Waarom doe je het in deze tijd? Alles wordt steeds moeilijker en jij gaat nu een 

hoofddoek dragen.’ Ik zeg: ‘Ja, je moet ooit beginnen, misschien is het over een 

paar jaar nog moeilijker, ik voel dat ik het nu gewoon moet doen.’” (J56) 

In bovenstaand voorbeeld worden grote belemmeringen gezien, maar dit betekent zeker 

niet altijd dat er hierdoor andere keuzes gemaakt worden. In dit kader wordt door een 

respondent (J11) gesproken over “een glazen plafond” voor allochtonen op de arbeidsmarkt. 

Hij verduidelijkt dit door te stellen dat hij verwacht dat hij vanwege zijn allochtone afkomst 

nooit minister-president van Nederland kan worden, ook als hij dit heel graag zou willen.  

 

3.4 Conclusie 

 

De startpositie van Turkse Nederlanders op de arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een 

grote achterstand doordat zij in de jaren zestig van de twintigste eeuw als gastarbeiders zijn 

geworven en hier vooral laaggeschoold en slecht betaald werk hebben verricht. Turkse 

Nederlanders zijn hun achterstand op de arbeidsmarkt ten opzichte van autochtone 

Nederlanders aan het inlopen en er is tegenwoordig veel meer differentiatie onder deze 

groep op het gebied van beroepsniveau, gestandaardiseerd inkomen en de verschillen met 

het inkomen van autochtone Nederlanders. Het is echter nog te vroeg om van een geslaagde 

inhaalslag te spreken.  

De verklaringen voor de achterstand worden gezocht in demografische factoren als 

geslacht en leeftijd, de meer traditionele rolopvattingen onder migrantengroepen, 

persoonlijk, sociaal en cultureel kapitaal, en structurele, contextuele factoren als de 

economische omstandigheden, (overheids)beleid en discriminatie. Het wegwerken van de 

initiële achterstand wordt bovendien bemoeilijkt door de huidige economische crisis en de 

discriminatie waar Turkse-Nederlanders zich mee geconfronteerd zien bij het verkrijgen van 

toegang tot de arbeidsmarkt. Turkse Nederlanders – en in het bijzonder de jongeren – 

worden in vergelijking tot autochtone Nederlanders zwaar getroffen door de huidige 

werkloosheid. Turkse Nederlanders beschikken in vergelijking tot andere groepen over een 

goot aantal flexibele dienstverbanden en bovendien is een relatief groot deel van de Turkse 

beroepsbevolking als zelfstandig ondernemer werkzaam. Dit laatste zou een mogelijk 

antwoord kunnen zijn op de relatief slecht betaalde banen op een laag niveau. Turkse 

Nederlanders hebben bijgevolg een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en hun 

inkomenspositie is relatief slecht. Zij hebben samen met Marokkaanse Nederlanders de 

grootste kans op armoede. 

De Turks-Nederlandse jongeren uit de onderzoeksgroep zijn niet goed vergelijkbaar met 

het beeld uit literatuur nu zij tussen de 15 en 25 jaar zijn, overwegend naar school gaan, 

relatief weinig arbeidservaring hebben en de meerderheid bovendien niet volledig 

beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Ondanks deze nog beperkte ervaringen op de 

arbeidsmarkt, komt in de gesprekken naar voren dat relatief veel jongeren uit de 
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onderzoeksgroep zich gediscrimineerd voelen bij zowel het verkrijgen van toegang tot de 

arbeidsmarkt als het uitoefenen van hun werk of stage. Zij menen op basis van hun Turkse 

naam en/of achtergrond door (potentiële) werkgevers en collega’s onheus, minderwaardig 

en anders behandeld te worden dan hun autochtone leeftijdsgenoten. De Turks-Nederlandse 

jongeren spreken hier onderling veel over, anticiperen op vermeende discriminatie en 

vergroten daarmee ook bewust of onbewust de afstand tussen hen en hun collega’s. 

Daarnaast komen in de gesprekken met zowel jongeren als deskundigen andere factoren 

naar voren die van invloed zijn op de kansen van deze jongeren op de arbeidsmarkt. Dit 

betreft onder meer psychosociale en medische problematiek, de Turkse opvoedingsstijl die 

maakt dat jongeren niet goed weten hoe zij een sollicitatieprocedure moeten aanpakken en 

onvoldoende assertief zijn tijdens de procedure, het ontbreken van rolmodellen onder 

groepsgenoten en de interne gerichtheid van de Turkse gemeenschap. Dit maakt in 

combinatie met de ondervonden discriminatie dat veel van deze jongeren het gevoel hebben 

dat zij veelvuldig afgewezen worden op zowel de reguliere arbeidsmarkt als door de 

dominante samenleving.  

De meeste geïnterviewde jongeren proberen ondanks deze afwijzingen die zij voelen, 

toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Als ze hierin slagen, proberen zij hun werk zo goed 

mogelijk te doen. Deze afwijzingen leiden er echter toe dat sommige jongeren op hun beurt 

de dominante samenleving afwijzen en op een negatieve reactie anticiperen door zelfstandig 

ondernemer te worden of dit te ambiëren, of door zich op werkgevers met een Turkse 

achtergrond in Nederland te richten. Hoewel deze interne route de problemen met het 

vinden van een plek op de arbeidsmarkt op de korte termijn oplost, is het de vraag of een 

dergelijke keuze de sociale mobiliteit op de lange termijn juist niet belemmert.  
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Hoofdstuk 4 Huisvesting en etnische segregatie 
 

Huisvesting en etnische segregatie van Turkse Nederlanders staan centraal in dit hoofdstuk. 

In de eerste twee paragrafen is aandacht voor de literatuur over achtereenvolgens de positie 

van Turkse Nederlanders op de woningmarkt en de mate van etnische segregatie waarbij 

tevens mogelijke verklaringen voor etnische segregatie en gevolgen hiervan worden 

besproken. In de twee hierop volgende paragrafen is aandacht voor de huisvesting en de 

etnische segregatie van de geïnterviewde Turks-Nederlandse jongeren waarbij waar mogelijk 

aansluiting wordt gezocht bij de literatuur. Vervolgens wordt het hoofdstuk afgesloten met 

een conclusie over de huisvesting van en etnische segregatie onder Turkse Nederlanders. 

4.1 De huisvesting van Turkse Nederlanders 

 

De huisvesting van Turkse Nederlanders dient net als de arbeidsmarktpositie van Turkse 

Nederlanders in zijn historische context te worden bezien. Deze Turkse immigranten zijn 

vanaf de jaren zestig als gastarbeiders naar Nederland gekomen en verbleven destijds vooral 

in krappe particuliere woningen (Bolt & Van Kempen, 2002). In de jaren zeventig kwamen de 

(flinke) gezinnen van deze gastarbeiders naar Nederland waardoor grotere woonruimte 

vereist was. Kullberg (2012) schrijft dat deze gezinnen vooral in kleine, vooroorlogse 

stadswoningen terecht zijn gekomen aangezien de toegang tot kwalitatief goede en toch 

betaalbare corporatiewoningen aanvankelijk moeizaam verliep. De Turkse Nederlanders 

woonden vooral in de stadskernen waar de buurten verslechterden en de autochtone 

Nederlanders niet meer wilden wonen. Dit gaf Turkse Nederlanders de mogelijkheid hier een 

huis te kopen (Bolt & Van Kempen, 2002). De oude stadswijken zijn zo geleidelijk het domein 

van onder meer Turkse Nederlanders geworden (Kullberg, 2012, p. 177). Door de 

economische recessie en het instorten van de huizenmarkt werden begin jaren tachtig veel 

Turkse Nederlanders gedwongen hun huis te verkopen. Door de openstelling van de sociale 

woningmarkt voor immigranten en stadsvernieuwingen, zijn zij in de loop van de jaren 

negentig ook naar vroeg-naoorlogse wijken getrokken. Momenteel zijn zij relatief vaak in 

deze wijken en in de stadskernen woonachtig (Kullberg, 2012, p. 177; Bolt & Van Kempen, 

2002, p. 405-406).  

De geschiedenis van Turkse Nederlanders voor de recentste eeuwwisseling wordt verder 

buiten beschouwing gelaten, maar het is van belang te realiseren dat Turkse Nederlanders 

en ook andere traditionele migrantengroepen hierdoor een achterstand op de woningmarkt 

ten opzichte van autochtone Nederlanders hebben. Deze achterstand is de afgelopen jaren 

minder geworden. De tweede generatie doet het beter op de woningmarkt dan de eerste 

generatie en ook de kwaliteit van de woningen en de tevredenheid over de woningen en de 

woonomgeving zijn toegenomen. In deze paragraaf worden verschillende aspecten van 

huisvesting van Turkse Nederlanders worden besproken. Achtereenvolgens is aandacht voor 

koop- en huurwoningen, eengezinshuizen en grondgebonden woningen, de 

woonoppervlakte, de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving, en de 

verhuisfrequentie.  
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Koop- en huurwoningen 

Het eigenwoningbezit onder huishoudens van niet-westerse afkomst is aanzienlijk lager dan 

onder autochtonen. Zo had 30 procent van de Turkse Nederlanders in 2009 een koophuis, 

tegenover 62 procent van de autochtone Nederlanders. De Turkse Nederlanders nemen een 

middenpositie in ten opzichte van de andere drie traditionele migrantengroepen aangezien 

gemiddeld 29 procent van deze migrantengroepen een koophuis heeft. Surinaamse 

Nederlanders hebben relatief vaak (36 procent) en Marokkaanse en Antilliaanse 

Nederlanders bezitten relatief weinig (15 respectievelijk 23 procent) een koophuis. De 

gezinssamenstelling van mensen met een koophuis is nauwelijks anders voor de 

verschillende migrantengroepen en autochtone Nederlanders.  

De tweede generatie van niet-westerse afkomst – en dan vooral de tweede generatie 

Turkse en Marokkaanse Nederlanders – heeft ondanks de jonge leeftijd vaker een koophuis 

dan de eerste generatie. Hieruit wordt afgeleid dat jongeren met een Turkse of Marokkaanse 

achtergrond meer gericht zijn op het kopen van een eigen woning dan hun ouders (Kullberg, 

2012, p. 181-182). Sinds de jaren negentig is het eigenwoningbezit onder alle groepen maar 

vooral onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders toegenomen. De Turkse Nederlanders 

laten een groei zien van 15 procent in 1998 naar 30 procent in 2009 waar het 

eigenwoningbezit van autochtone Nederlanders van 53 procent in 1998 naar 61 procent in 

2009 en van Marokkaanse Nederlanders van 3 procent in 1998 tot 23 procent in 2009 is 

gestegen (Ibid., 2012, p. 183). 

Het bovenstaande laat zien dat een relatief groot deel van de niet-westerse 

migrantengroepen (nog) geen eigen woning heeft en zich tot de huurmarkt wendt. Kullberg 

(2012) schrijft dat de overgrote meerderheid (92 procent) van de huurders van niet-westerse 

afkomst in een sociale huurwoning woont waar 80 procent van de autochtone Nederlanders 

een sociale huurwoning bewoont. Niet-westerse migranten wonen in mindere mate in 

particuliere huurwoningen. En als zij hier wonen, betreft het in vergelijking tot autochtone 

Nederlanders doorgaans woningen van een particuliere persoon en relatief minder vaak van 

een institutionele belegger. Deze laatste zijn doorgaans echter van betere kwaliteit (Ibid., p. 

181-182). 

De verschillen in het eigenwoningbezit kunnen vooral verklaard worden aan de hand van 

individuele kenmerken zoals leeftijd en inkomen die het kopen van een eigen woning al dan 

niet mogelijk maken. Daarnaast zijn regionale en lokale omstandigheden van de 

woningmarkt van invloed op de mogelijkheid om een woning te kopen (Kullberg, 2012, p. 

191-192). Dit soort verklaringen is echter niet afdoende. Dit betekent dat een deel van de 

Turkse en ook Marokkaanse Nederlanders het huurhuis niet verruilt voor een koophuis 

ondanks een inkomen dat hen hiertoe in staat stelt. Volgens Kullberg (2012, p. 194) komt dit 

doordat jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst weinig gestimuleerd worden om een 

huis te kopen aangezien hun ouders dit niet gewend zijn. Deze intergenerationele overdracht 

zou maken dat Turkse en Marokkaanse jongeren vertraagd toetreden tot de koopmarkt. De 

eerste generatie zou zich daarnaast meer richten op het herkomstland en liever daar een 

huis kopen in verband met een gunstigere prijs-kwaliteitverhouding. In Nederland wordt 

huren als een alternatief gezien waar een eigen woning in het herkomstland vaak de enige 

manier is om over een (vakantie)huis te beschikken. Ook zouden de flexibele 

arbeidscontracten en het hiermee gepaard gaande onzekere inkomensperspectief van 

invloed kunnen zijn op de mogelijkheden om een hypothecaire lening te krijgen en dus om 
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een huis te kopen. Verder zouden er religieuze bezwaren bestaan tegen het lenen van geld 

waarover rente betaald moet worden, wat maakt dat een afsluiten van een hypothecaire 

lening niet tot de mogelijkheden behoort. Tot slot zouden niet-westerse allochtonen niet 

altijd zeker weten of hun toekomst in Nederland ligt wat maakt dat zij liever niet overgaan 

tot de aanschaf van een eigen woning (Ibid., p. 192-194). Deze verklaringen zouden ertoe 

leiden dat Turkse Nederlanders minder dan autochtone Nederlanders geneigd zijn om een 

woning te kopen.  

Eengezinshuizen en grondgebonden woningen 

Turkse Nederlanders hebben van de niet-westerse migranten groepen het vaakste een 

eengezinshuis of een grondgebonden woning met de voordeur aan de straat, een woonvorm 

die hoger wordt gewaardeerd dan bijvoorbeeld appartementen, flats en etagewoningen. 48 

procent van de Turkse Nederlanders beschikt over een dergelijke woonvorm, tegenover 39 

procent van de Marokkaanse, 39 procent van de Surinaamse en 33 procent van de 

Antilliaanse Nederlanders. De migranten met een Turkse achtergrond blijven in dit opzicht 

wel achter bij de autochtone Nederlanders van wie 72 procent een eengezinshuis bezit. Ook 

hier geldt dat de tweede generatie vaker dan de eerste generatie over een dergelijke 

woonvorm beschikt. Het valt echter op de groei beperkt is. Het aantal Turkse Nederlanders 

met een eengezinshuis of een grondgebonden woning is – na een lichte daling in 2002 en 

2006 – slechts met één procent gestegen ten opzichte van 1998. De autochtone 

Nederlanders zijn in dit opzicht al jaren stabiel, maar andere migrantengroepen laten hier 

een sterkere groei zien (Kullberg, 2012, p. 183-85). 

De verklaring voor het bovenstaande verschil wordt vooral gezocht in de toegang tot 

eengezinshuizen in combinatie met de woningvoorraad. De toegang tot deze huizen zou 

verbeterd zijn doordat het aanbod hiervan in stadswijken en vooral in de zogenaamde 

aandachts- of krachtwijken de afgelopen jaren door stedelijke vernieuwing is toegenomen. 

Niet-westerse migranten wonen vaker in deze wijken waardoor zij hier het meeste van 

hebben kunnen profiteren. Er zijn echter geen grote verschuivingen in het aandeel mensen 

in een eengezinshuis te verwachten aangezien de woningvoorraad niet snel verandert 

(Kullberg, 2012, p. 184).  

Woonoppervlakte 

De Turkse Nederlanders doen het samen met de Surinaamse Nederlanders het beste van de 

niet-westerse migrantengroepen wat betreft het vloeroppervlak van hun woning. Beide 

groepen hebben gemiddeld de beschikking over 97m² vloeroppervlak waar Marokkaanse 

Nederlanders 90m² en Antilliaanse Nederlanders 89m² vloeroppervlak tot hun beschikking 

hebben. De autochtone Nederlanders steken er in dit opzicht bovenuit met 123m² 

woonoppervlak. De tweede generatie heeft ook hier – behalve bij de Surinaamse 

Nederlanders – een groei doorgemaakt wat betreft vloeroppervlak. Zij beschikken over meer 

ruimte dan de eerste generatie. De achterstand van de niet-westerse migrantengroepen ten 

opzichte van de autochtone Nederlanders lijkt bovendien terug te lopen doordat de 

gemiddelde woningbezetting van vooral Turkse en Marokkaanse Nederlanders de afgelopen 

jaren is teruggelopen (Kullberg, 2012, p. 186). 

De verklaring voor bovenstaande verschillen wordt enerzijds gezocht in het toegenomen 

inkomen dat mensen in staat stelt om groter te gaan wonen. Anderzijds wordt de afname 

van de grootte van de huishoudens als verklaring gezien waardoor de woonoppervlakte met 
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minder mensen wordt gedeeld wat maakt dat de achterstand van niet-westerse migranten 

per lid van het huishouden gestaag terugloopt (Kullberg, 2012, p. 185-186). 

Kwaliteit van de woning en de woonomgeving 

Kullberg (2012, p. 186) heeft daarnaast de kwaliteit van de woning en de woonomgeving van 

niet-westerse migrantengroepen en autochtone Nederlanders vergeleken. De totale 

woningkwaliteit is een schatting van de onroerende zaakwaarde van de woning gecorrigeerd 

naar regionale prijsverschillen, waarbij de woninggrootte, het type woning, de 

onderhoudstoestand en de uitrusting zijn meegenomen. Koopwoningen worden daarbij 

doorgaans beter gewaardeerd dan huurwoningen.  

Kullberg concludeert dat de woningkwaliteit van niet-westerse migranten achterblijft bij 

de woningkwaliteit van autochtone Nederlanders. Op een schaal van 1 tot 1.000 scoren 

autochtone Nederlanders 703 punten, tegenover 667 punten voor Turkse Nederlanders. De 

Turkse Nederlanders scoren hier minder punten dan de Surinaamse (716) en de Antilliaanse 

Nederlanders (692), maar meer dan de Marokkaanse Nederlanders (654). Het valt echter op 

dat de verschillen in woningkwaliteit tussen de eerste en tweede generatie Turkse 

Nederlanders nauwelijks verschilt, waar de overige migrantengroepen een duidelijke groei 

over de generaties laten zien wat betreft de woningkwaliteit (2012, p. 186-188). 

De kwaliteit van de woning hangt samen met de kwaliteit van de woonomgeving. De 

Turkse Nederlanders zijn het meeste kritisch op hun woonomgeving in vergelijking tot zowel 

autochtone als niet-westerse allochtone Nederlanders. Zo heeft 67 procent van de 

Nederlanders met een Turkse achtergrond waardering voor de woonomgeving tegenover 73 

procent van de Marokkaanse, 76 procent van de Surinaamse, 79 procent van de Antilliaanse 

en 85 procent van de autochtone Nederlanders. De waardering voor de woonomgeving is 

sinds 1998 bij alle groepen afgenomen. Bij Turkse Nederlanders is het aantal mensen dat in 

2009 de woonomgeving waardeert echter tien procent lager, terwijl dit aantal bij de overige 

groepen slechts één of twee procent lager ligt. Daarbij valt het op dat de tweede generatie 

kritischer is dan de eerste generatie, vooral onder de Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse 

Nederlanders (Kullberg, 2012, p. 190). 

Gezien het bovenstaande wekt het wellicht geen verbazing dat autochtone Nederlanders 

doorgaans tevredener zijn met hun woning dan niet-westerse migranten. Zo geeft 92 

procent van de autochtonen aan tevreden te zijn met hun woning, tegenover 77 procent van 

de Surinaamse, 75 procent van de Antilliaanse, 70 procent van de Turkse, en 66 procent van 

de Marokkaanse Nederlanders. De tweede generatie is – behoudens de tweede generatie 

Surinaamse Nederlanders – in grotere mate tevreden dan de eerste generatie. De 

tevredenheid over de woning is sinds 1998 voor alle groepen – behalve de Antilliaanse 

Nederlanders – gestaag toegenomen (Kullberg, 2012, p. 190).  

Kullberg (2012, p. 190) stelt dat de verschillen in de woonkwaliteit verklaard kunnen 

worden aan de hand van kenmerken van de huishoudens. Daarmee doelt ze op leeftijd en 

inkomen. De woningkwaliteit waarover groepen van niet-westerse afkomst – vooral Turkse 

en Marokkaanse Nederlanders – beschikken is minder dan de woningkwaliteit van 

autochtone Nederlanders omdat zij jonger zijn en een lager inkomen hebben waardoor zij 

kwalitatief mindere woningen (moeten) kopen. Roet en Mulder (2010) stellen dat de 

verschillen in tevredenheid grotendeels verdwijnen wanneer rekening wordt gehouden met 

sociaaleconomische verschillen in bijvoorbeeld opleidingsniveau en inkomen. Daarnaast 
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wordt door Kullberg (2012) een verklaring gevonden in feitelijke verschillen in de 

woonomgeving zoals de mate van verloedering en de geringe sociale cohesie in de wijk. 

Bovendien vormen andere wijkkenmerken zoals de bebouwingsdichtheid en de 

multiculturele bevolkingssamenstelling een verklaring voor het verschil in de tevredenheid 

met de waardering voor de woonomgeving. En ook huishoudens- en woningkenmerken 

hebben een rol volgens haar. Zo zijn vooral gezinnen met kinderen kritisch op de omgeving 

(Ibid., p. 190-195). Verder stellen Roet en Mulder (2010) dat mensen vaker tevreden zijn met 

hun woonomgeving als ze hulpbronnen hebben om hun woonvoorkeuren te realiseren. 

Turkse Nederlanders zijn volgens Kullberg (2012) vooral kritisch op de 

bevolkingssamenstelling. Dit zou ermee te maken hebben dat de eerste generatie Turkse 

Nederlanders het familienetwerk in de buurt waardeert en koestert, terwijl de jongere 

tweede generatie de hiermee gepaard gaande sociale claims van de familie tegelijkertijd als 

lastig ervaart. Daarnaast ergeren zij zich aan het vertrek van autochtone Nederlanders uit de 

wijk aangezien zij – mede in het kader van integratie – de voorkeur geven aan een gemengde 

wijk boven een meer geconcentreerde wijk (Kullberg, 2012, p. 190-195). Dit zouden 

belangrijke aspecten zijn voor de kwaliteit van de woonomgeving waardoor Turkse 

Nederlanders deze minder zouden waarderen. 

Verhuisfrequentie 

Immigranten blijken gemiddeld één keer in de drie tot vier jaar in de eerste jaren na hun 

immigratie verhuizen, hierna verhuizen zij gemiddeld één keer in de zes tot zeven jaar. Dit is 

vaker dan autochtone Nederlanders die gemiddeld één keer in de tien jaar verhuizen 

(Boschman & Van Dam, 2012, p. 205). Er wordt niet ingegaan op een eventueel onderscheid 

tussen de verschillende niet-westerse migrantengroepen en/of mogelijke verschillen over 

generaties.  

Het verschil in verhuisfrequentie wordt volgens Boschman en Van Dam veroorzaakt 

doordat immigranten die zich in Nederland vestigen vaak in een tijdelijke woonsituatie 

terecht komen en pas naar een meer definitieve woning verhuizen als ze meer kennis 

hebben van de lokale woonsituatie en woningmarkt. Daarnaast heeft dit te maken met de 

jonge leeftijd van de immigranten. Jongeren zouden aan het begin van hun wooncarrière 

staan en in deze fase vaker verhuizen dan ouderen die al een langere wooncarrière hebben 

en in een huis wonen waar zij enige tijd willen blijven (2012, p. 205).  

Tot slot 

In deze paragraaf is de huisvesting van Turkse Nederlanders beschreven. Het is duidelijk 

geworden dat zij een achtergestelde positie hebben ten opzichte van autochtone 

Nederlanders, maar dat zij deze deels hebben ingelopen. Turkse Nederlanders beschikken in 

vergelijking tot eerdere periodes in grotere mate over een koopwoning, zijn vaker 

woonachtig in eengezinshuizen of grondgebonden woningen en hebben een steeds groter 

woonoppervlakte. Wel blijft de woonkwaliteit van en de waardering van de woonomgeving 

door Turkse Nederlanders achter bij autochtone Nederlanders en de andere drie 

migrantengroepen. Daarnaast verhuizen zij nog relatief vaak.  

Deze verschillen in huisvesting dienen begrepen te worden vanuit de historische context. 

Turkse Nederlanders bevinden zich pas sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw op de 

Nederlandse woningmarkt en zijn destijds in de slechtere wijken terechtgekomen. Deze 

achterstandspositie zijn zij momenteel aan het inhalen. Daarnaast zijn er verschillende 
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verklaringen voor bovenstaande verschillen wat betreft de woningkenmerken benoemd. 

Deze verklaringen richten zich enerzijds op individuele en sociaaleconomische kenmerken 

zoals leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en flexibele arbeidscontracten. Anderzijds is 

aandacht voor wijkkenmerken zoals de woningmarkt en woningvoorraad in een wijk. Het 

achterblijven van de woonkwaliteit en de waardering van de woonomgeving wordt ook 

gezocht in sociaaleconomische kenmerken, maar daarnaast ook in wijkkenmerken zoals de 

bebouwingsdichtheid, de mate van verloedering en sociale cohesie in de wijk en de 

specifieke voorkeur voor een (gemengde) woonomgeving.  

 

4.2 Etnische segregatie 

 

In het bovenstaande zijn al verschillende wijkkenmerken aan bod gekomen als verklaring 

voor de tevredenheid over de woonomgeving. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op 

de wijken waarin Turkse Nederlanders wonen en meer specifiek de mate waarin er sprake is 

van etnische segregatie in deze wijken. Achtereenvolgens is aandacht voor de spreiding van 

Turkse Nederlanders over Nederland, de mate van etnische segregatie, mogelijke 

verklaringen hiervoor en de gevolgen hiervan.  

 

Spreiding over Nederland  

De niet-westerse bevolking is vanwege natuurlijke aanwas en de komst van immigranten 

snel gegroeid in de afgelopen jaren. Een belangrijk deel van deze groei is opgevangen door 

de grote steden en daarbinnen door bepaalde wijken (Kullberg & Kulu-Glasgow, 2009). Niet-

westerse migranten wonen vooral in het westen van het land, en dan voornamelijk in de vier 

grote steden en andere stedelijke gemeenten in de Randstad (Nicolaas et al., 2012, p. 57). 

Dit is sinds de eeuwwisseling niet wezenlijk veranderd (Kullberg, 2012, p. 178).  

Het bovenstaande geldt ook voor Turkse Nederlanders. In 2011 woonde ongeveer 60 

procent van deze groep in het westen van Nederland, circa twintig proces in Oost-Nederland, 

18 procent in Zuid-Nederland en 2 procent in Noord-Nederland (Kullberg, 2012, p. 178). 

Turkse Nederlanders wonen in vergelijking tot autochtone Nederlanders relatief vaak in de 

grote stad. Bijna 50 procent van de Turkse Nederlanders woont in de G4 (Rotterdam, 

Amsterdam, Den Haag en Utrecht) en de randgemeenten daaromheen terwijl het 

percentage autochtone Nederlanders dat hier woont net 20 procent bedraagt (Kullberg, 

2012, p. 179). Er zijn tot slot nauwelijks verschillen in de regionale spreiding van Turkse 

Nederlanders van de eerste en de tweede generatie. 

De mate van etnische segregatie  

Etnische segregatie wil zeggen dat een groep personen met een gedeelde etnische 

achtergrond geconcentreerd bij elkaar in een buurt of wijk wonen. In Nederland is hier 

nauwelijks sprake van. Zogenaamde etnische enclaves waarbij één specifieke groep de buurt 

domineert komt in Nederland hoegenaamd niet voor. Er is een klein maar groeiend aantal 

wijken waar de meerderheid van de bewoners bestaat uit niet-westerse migranten. In 1998 

betrof dit 23 postcodegebieden, in 2011 waren dit er 52 (Kullberg, 2012, p. 180). Het gaat 

echter om nog geen anderhalf procent van alle postcodegebieden (Boschman & Van Dam, 
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2012). Ongeveer een kwart van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders woont 

in een buurt waar meer dan de helft van de bevolking van niet-westerse afkomst is. Dit geldt 

in mindere mate voor Antilliaanse Nederlanders en overige niet-westerse migranten. Het 

merendeel van de migranten van niet-westerse afkomst woont dus in een gemengde buurt 

en niet zozeer in een etnisch gesegregeerde buurt (Kullberg, 2012, p. 180). Kullberg 

concludeert dan ook dat er nauwelijks sprake is van enclaves van één specifieke groep in 

Nederland (2012, p. 180).  

Turkse Nederlanders – en in mindere mate Marokkaanse Nederlanders – wonen het 

meeste geconcentreerd. Zij wonen vooral in oude en vroeg naoorlogse wijken, wat 

voortkomt uit hun huisvestingsgeschiedenis in Nederland zoals beschreven in de inleiding 

van paragraaf 4.1. Turkse Nederlanders zijn vooral woonachtig in de (vier) grote steden, 

maar ook in kleinere steden zoals Zaanstad, Roermond en Leerdam. In Den Haag is de 

segregatie van Turkse Nederlanders het hoogste (Boschman & Van Dam, 2012). Er is echter 

een suburbanisatietrend gaande waaraan ook Turkse Nederlanders deelnemen door vanuit 

de stadskernen meer naar voorsteden te verhuizen (Kullberg & Kulu-Glasgow, 2009). 

Desalniettemin is de verwachting dat de etnische segregatie niet op korte termijn drastisch 

zal verdwijnen in Nederland aangezien migranten in mindere mate dan autochtone 

Nederlanders wegtrekken uit concentratiebuurten en migranten juist meer dan autochtone 

Nederlanders naar dergelijke buurten toetrekken (Bolt & Van Kempen, 2010).  

Verklaringen voor etnische segregatie 

De verklaringen voor deze ruimtelijke concentratie van migranten lopen uiteen. Zo zouden 

onder meer sociaaleconomische factoren en kenmerken van het huishouden verklaren 

waarom migrantenhuishoudens vaker dan autochtone huishoudens in concentratiebuurten 

wonen (Park, 1925; Gordon, 1964). Een verbeterde sociaaleconomische positie en een 

versterkte sociaal-culturele integratie van migranten zou hierbij gepaard gaan met een 

opwaartse woonmobiliteit. Deze sociale stijging zou maken dat migranten minder behoefte 

hebben om bij elkaar te wonen en een toenemende behoefte voelen om in een ‘betere’ 

buurt te wonen (Bolt, Kleinhans & Lindeman, 2011). Deze verklaring wordt wel het ruimtelijk 

assimilatiemodel genoemd (Bolt & Van Kempen, 2010). 

In Nederland heeft de sociaaleconomische status van personen minder invloed op de 

woonmobiliteit. De Nederlandse overheid is een voorstander van gemengde wijken en 

overheidsinmenging in de huisvestingsmarkt zorgt voor minder marktwerking en daarmee 

samenhangende woonongelijkheid (Musterd & Deurloo, 1997; cf. Meusen & Van Kempen, 

1995). Dit neemt echter niet weg dat sociaaleconomische factoren zoals inkomen, 

opleidingsniveau en generatie ook in Nederland invloed hebben op de keuze voor een buurt 

(Bolt & Van Kempen, 2010). Ook Logan (2006, p. 507-508) toont aan dat in Amsterdam de 

sociaaleconomische status van migranten invloed heeft op de mate van geografische 

mobiliteit. Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders hebben een grotere kans om uit een 

concentratiebuurt te verhuizen dan Turkse en Marokkaanse Nederlanders omdat zij over een 

betere arbeidsmarkt- en onderwijspositie beschikken. Dit speelt ook een rol bij de 

zogenaamde ‘witte vlucht’: het wegtrekken van autochtone Nederlanders uit een 

geconcentreerde buurt waartoe zij – in tegenstelling tot niet-westerse migranten – mede 

door hun sociaaleconomische status in staat worden gesteld (Dagevos, 2009a). De 

bevindingen van Burgers en Van de Lugt (2005) in hun onderzoek naar verhuismotieven van 
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Surinaamse ex-Rotterdammers sluiten hierbij aan. Volgens deze auteurs is het primair de 

sociaaleconomische status die de woonkeuze van migranten bepaalt. 

Een tweede verklaring voor etnische segregatie is gericht op sociaal-culturele elementen 

zoals de aanwezigheid van het sociale netwerk en etnische voorzieningen. Succesvolle’ 

migranten zouden – ook als hun sociaaleconomische positie hen in staat stelt naar een 

betere wijk te verhuizen – er vanwege deze sociaal-culturele elementen de voorkeur aan 

geven om in een etnische geconcentreerde wijk te blijven wonen (Bolt et al., 2011; Dagevos, 

2009a). Deze opvatting staat ook wel bekend als het etnische enclavemodel (Bolt & Van 

Kempen, 2010). Dergelijke sociaal-culturele elementen zijn ook voor Turkse Nederlanders 

reden om zich vooral in stadsgewesten te vestigen waar al veel personen van dezelfde 

herkomst wonen. Deze ‘kettingmigratie’ wordt mede veroorzaakt door de nabijheid van het 

sociale netwerk en etnische voorzieningen, de vrees niet geaccepteerd te worden in een 

witte of gemengde wijk, de angst te moeten opboksen tegen de negatieve beeldvorming 

over moslims en/of etnische minderheden, en in minder mate de nabijheid van een moskee 

(Kullberg, 2012, p. 200; Boschman & Van Dam, 2012, p. 199; Kullberg & Kulu-Glasgow, 2009; 

Dagevos, 2009a). Ook Bolt en Van Kempen (2010, p. 351) laten zien dat – naast de 

sociaaleconomische achtergrond van migranten – ook specifieke etnische en/of culturele 

voorkeuren invloed hebben op de verhuismobiliteit van etnische minderheden. In 

vergelijking tot autochtone Nederlanders verlaten zij minder vaak de concentratiewijk en 

verhuizen zij vaker van een niet-concentratiewijk naar een concentratiewijk.  

Tot slot zijn er verklaringen voor etnische segregatie waarin de nadruk wordt gelegd op 

discriminatie en andere achterliggende uitsluitende mechanismes op de huisvestingsmarkt 

die niet-westerse migranten belemmeren in hun opwaartse woonmobiliteit. Migranten 

zouden volgens deze verklaring mede door discriminatie geen woning kunnen vinden die bij 

hun sociaaleconomische achtergrond past. Cijfers van oververtegenwoordiging van 

migranten in concentratiewijken worden hierdoor niet gecorrigeerd door de 

sociaaleconomische achtergrond van inwoners in de wijk (Bolt et al., 2011). Deze opvatting 

wordt ook wel het etnische achterstellingsmodel genoemd (zie Musterd, Ostendorf & 

Breebaart, 1998.) 

Dagevos (2009a) stelt dat discriminatie geen directe rol op de Nederlandse woningmarkt 

lijkt te spelen, maar dat het indirect wel van belang is. Migranten hebben vaak een minder 

lange wachttijd opgebouwd voor een sociale huurwoning en zij hebben een relatief urgente 

verhuisbehoefte wat maakt dat er minder keuze is voor een geschikte woonruimte en zij 

vaak in minder goede wijken terecht komen. Daarbij zijn niet-westerse migranten ook meer 

op de huursector georiënteerd wat de mogelijkheden in andere – betere – wijken beperkt 

(Dagevos, 2009a). Van der Zwaard (2005, p. 471) schrijft op basis van kwalitatief onderzoek 

naar het samenleven in Rotterdamse migrantenwijken dat de samenhang tussen 

sociaaleconomische stijging en verhuismobiliteit complexer is dan binnen het ruimtelijk 

assimilatiemodel – dat alleen van sociaaleconomische aspecten uitgaat – wordt 

verondersteld. Sociale stijgers die in een concentratiewijk wonen, willen niet in een 

concentratiewijk blijven wonen, maar hebben de voorkeur voor een gemengde wijk waarin 

ze zowel een aantal landgenoten/ niet-autochtonen als autochtone Nederlanders in de straat 

hebben wonen (cf. Zorlu & Latten, 2010). Daarbij staat de keuze voor een woonlocatie onder 

spanning door de ervaren vijandigheid tegenover immigranten en de islam die vooral Turkse 

(en Marokkaanse) Nederlanders ervan weerhoudt om de gewenste stap in hun wooncarrière 
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te maken, terwijl de stigmatisering van de oude wijk het blijven onaantrekkelijk maakt (cf. 

Kullberg & Kulu-Glasgow, 2009). 

Gevolgen van etnische segregatie 

De vraag of etnische segregatie schadelijk is voor de maatschappelijke positie van migranten 

wordt niet eenduidig beantwoord. Er zijn wetenschappers die stellen dat etnische segregatie 

geen problemen met zich brengt (Van Kempen et al., 2000; Ostendorf & Musterd, 2005), 

maar hiertegenover staan onderzoekers die verschillende negatieve gevolgen van etnische 

segregatie beschrijven die enerzijds door individuele kenmerken en anderzijds door 

buurteffecten veroorzaakt worden (Dagevos, 2009a; Gijsberts, Vervoort, Havekes & Dagevos, 

2010; Vervoort, 2011). 

Zo wijzen meerdere academici op de sociale achterstandspositie van bewoners van 

concentratiewijken: hoe hoger het aandeel bewoners van niet- westerse herkomst, des te 

lager het gemiddelde sociaaleconomische niveau van de buurt (CBS, 2010). 

Woonconcentratie zou gepaard gaan met sociaaleconomische achterstand, maar dit wordt in 

Nederland – in tegenstelling tot in bijvoorbeeld de Verenigde Staten – niet ondersteund door 

wetenschappelijk onderzoek: er is namelijk nauwelijks samenhang tussen het wonen in 

concentratiewijken en de arbeidsmarktpositie van allochtonen (Gijsberts & Dagevos, 2007). 

Das, Musterd, De Vos en Latten (2011) hebben naar het omgekeerde effect gekeken en 

concluderen dat buurten met een hoger gemiddelde aan inkomsten en meer 

sociaaleconomische menging tot een grotere individuele inkomstenstijging van bewoners 

leiden. Niet-westerse migranten zouden bijgevolg wel meer baat hebben bij het wonen in 

een ‘witte wijk’: zij maken een grotere inkomstenstijging door dan autochtonen als zij in een 

‘witte wijk’ in plaats van in een gemengde buurt wonen. De sociale achterstandspositie van 

migranten in geconcentreerde buurten zou echter eerder door individuele kenmerken van 

buurtbewoners – zoals opleidingsniveau en de beheersing van de Nederlandse taal – 

veroorzaakt worden dan door het effect van de buurt en de mate van segregatie in die buurt 

(Dagevos, 2009a, p. 16). 

Het wonen in een concentratiebuurt zou ook een negatieve invloed hebben op de mate 

van sociaal-culturele integratie van niet westerse migranten. Concentratie kan namelijk 

leiden tot culturele vervreemding waardoor de culturele afstand tussen verschillende 

groepen in de samenleving wordt vergroot (Scheffer, 2004, p. 60). In een studie van het 

Sociaal Cultureel Planbureau (Gijsberts et al., 2010) naar de invloed van de buurt op 

interetnisch contact van inwoners wordt de invloed van concentratiebuurten op de sociaal-

culturele integratie enigszins bevestigd. Etnische concentratie in een buurt remt de mate van 

interetnisch contact bij niet-westerse migranten met zowel autochtone Nederlanders als 

andere migrantengroepen. Dit zou op zichzelf niet als iets negatiefs gezien hoeven te 

worden. Gijsberts et al. (2010) stellen bijvoorbeeld dat hogeropgeleiden ook voornamelijk 

omgaan met hogeropgeleiden zonder dat dit als een belangrijk maatschappelijk probleem 

wordt gezien. Etnische segregatie wordt echter wel geproblematiseerd omdat het de 

kwaliteit van de sociale bindingen met autochtone Nederlanders negatief beïnvloedt 

(Vervoort, 2011). Daarbij heeft dit een negatieve invloed op de Nederlandse taalbeheersing 

en het taalgebruik van niet-westerse migranten. Ook zou het de identificatie met Nederland 

belemmeren (Gijsberts et al., 2010). Ruimtelijke concentratie versterkt aldus sociale 

segregatie (Dagevos, 2009a). Daarentegen geldt het omgekeerde voor autochtone 
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Nederlanders aangezien autochtonen die in een gekleurde wijk wonen vaker omgaan met 

niet-westerse migranten dan autochtonen die in een witte wijk wonen (Gijsberts et al., 2010, 

p. 13). Dit effect is ook – wellicht in minder mate – aangetoond voor de beeldvorming van 

niet-westerse migranten over autochtone Nederlanders. In etnische geconcentreerde wijken 

blijken migranten een negatievere houding tegen autochtonen aan te nemen dan in witte 

wijken (ibid., p. 19). De belemmering van de sociaal-culturele integratie wordt in grote mate 

veroorzaakt door de etnische segregatie en door de bovenstaande problematiek die 

bijgevolg optreedt. Dit zou opgevat kunnen worden als een negatieve invloed op de sociale 

cohesie (Dagevos, 2009a, p. 16-19). 

Tot slot worden zogenaamde zwarte wijken gekenmerkt door hoge criminaliteitscijfers en 

onveiligheidsgevoelens. Bewoners van buurten met een lage sociaaleconomische status, een 

hoog aandeel migranten en een snel veranderende bevolkingssamenstelling lopen een 

grotere kans om slachtoffer te worden van criminaliteit en/of zich onveilig voelen te dan 

bewoners in rijkere, wittere buurten met en stabiele bevolkingssamenstelling (o.a. 

Wittebrood & Van Dijk, 2007; Nieuwbeerta, Mc Call, Elffers et al., 2008). Ook hier wordt 

benadrukt dat individuele (sociaaleconomische) verschillen van grotere betekenis zijn dan 

zogenaamde buurteffecten (Dagevos, 2009a). 

Het bovenstaande laat zien dat etnische segregatie meerdere negatieve gevolgen met 

zich brengt en dat er in veel gemengde wijken een cumulatie van problemen bestaat 

(Gijsberts et al., 2010). Deze problemen kunnen enerzijds verklaard worden door individuele 

kenmerken van de buurtbewoners, anderzijds door processen in de buurt als gevolg van 

etnische concentratie en segregatie. Het zwaartepunt ligt bij de individuele kenmerken zoals 

werk, opleidingsniveau, beheersing van de Nederlandse taal en de generatie waartoe de 

migrant behoort (Gijsberts et al., 2010). Dagevos (2009a, p. 19) stelt dat de buurt er toe doet 

en van invloed is op zowel integratie als leefsituatie en in het bijzonder op de onderlinge 

contacten, de sociale cohesie en de criminaliteit in de buurt.  

Tot slot 

In deze paragraaf is naar voren gekomen dat de mate van etnische segregatie in Nederland 

beperkt is, maar dat Turkse Nederlanders het meeste geconcentreerd wonen van de vier 

traditionele niet-westerse migrantengroepen. De verklaringen voor etnische segregatie 

worden gezocht in zowel sociaaleconomische aspecten, sociaal-culturele elementen en 

discriminatie en uitsluitingsmechanismen op de woningmarkt. Er bestaat geen eenduidigheid 

over de gevolgen van etnische segregatie. Er wordt enerzijds gesteld dat dit geen negatieve 

gevolgen met zich brengt, anderzijds wordt geschreven dat etnische segregatie een 

negatieve invloed heeft op de sociaaleconomische positie van migranten, hun sociaal-

culturele integratie en bijgevolg de sociale cohesie in een buurt, en op de criminaliteitscijfers 

en onveiligheidsgevoelens. Individuele kenmerken zouden hier echter een zwaarwegendere 

rol in spelen dan zogenaamde buurteffecten.  

 

4.3 Turks-Nederlandse jongeren over huisvesting 

 

De beschrijving van de literatuur in paragraaf 4.1 heeft laten zien dat Turkse Nederlanders 

een achterstand op de woningmarkt hebben ten opzichte van autochtone Nederlanders. In 
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deze paragraaf wordt de positie van de geïnterviewde jongeren op de woningmarkt 

besproken. Daarbij is het wederom van belang te realiseren dat het jongeren tussen de 15 en 

25 jaar betreft die zich aan het begin van hun wooncarrière bevinden en veelal nog bij hun 

ouders inwonen. Dit betekent dat bovenstaande literatuurstudie niet geheel aansluit bij 

situatie van deze jongeren, maar waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij de literatuur.  

Koop- en huurwoningen voor Turks-Nederlandse jongeren 

Het is van ongeveer de helft van de jongeren uit de onderzoeksgroep bekend of zij in een 

koop- of een huurwoning woonden. Een ruime meerderheid van deze groep vertelde in een 

huurwoning te wonen. 

Het valt op dat meer dan de helft van deze jongeren één of meerdere keren verhuisd is, 

hoewel zij relatief jong zijn en relatief vaak bij hun ouders inwonen zoals later zal blijken. Dit 

is in de lijn met de literatuur waarin naar voren komt dat niet-westerse migranten vaker 

verhuizen dan autochtone Nederlanders. Het merendeel van deze jongeren is van een 

huurwoning naar een andere huurwoning verhuisd, maar een tiental jongeren heeft de stap 

van een huurwoning naar een koopwoning gezet. Ook dit komt overeen met de 

literatuurstudie waaruit blijkt dat steeds meer Turkse Nederlanders overgaan tot 

eigenwoningbezit al heeft vooralsnog slechts 30 procent van de Turkse Nederlanders een 

koopwoning. In de interviews komt net als in de literatuur naar voren dat Turkse 

Nederlanders vooruitgaan op de woningmarkt. één van de respondenten gaat tijdens het 

interview dieper in op de wooncarrière van migranten met een Turkse achtergrond en 

vertelt dat de Turkse Nederlanders bij hun komst in Nederland in eerste instantie niet van 

plan waren om zich definitief in Nederland te vestigen en dat zij daarom geen huis kochten. 

Dit verandert nu langzaamaan omdat de Turken die zich in Nederland hebben gevestigd of 

zich hier definitief willen vestigen alsnog overgaan tot het kopen van een woning. Er 

bevinden zich dan ook steeds meer Turkse Nederlanders in wijken met vooral 

koopwoningen, aldus deze respondent. Dit is in lijn met het beeld dat naar voren is gekomen 

in de paragraaf 4.1 beschreven literatuur.  

Verschillende woonvormen 

De jongeren uit de onderzoeksgroep is gevraagd hun woonsituatie te beschrijven. In tabel 

4.1 is de woonsituatie van de jongeren weergegeven.  

 

Tabel 4.1 Woonsituatie naar geslacht (n=73) 

Woonsituatie Vrouw Man Totaal 

Thuis bij ouders 37 19 56 

Uitwonend 10 7 17 

Bij familie 1 2 3 

Zelfstandig 8 2 10 

Opvang 0 2 2 

Met eigen gezin  1 1 2 

Totaal 47 26 73 

 

De interviews laten zien dat de keuze voor de woonsituatie van de jongeren uit de 

onderzoeksgroep grotendeels bepaald wordt door culturele en/of religieuze aspecten en 

praktische overwegingen. In deze paragraaf worden de verschillende woonsituaties en de 

keuzes voor een dergelijke woonsituatie toegelicht.  
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Inwonend bij de ouders 

Het merendeel van de jongeren uit de onderzoeksgroep, zowel man als vrouw, woont in bij 

de ouders. De betreffende jongeren geven hiervoor verschillende redenen. Zo spelen 

culturele of religieuze aspecten een rol bij de keuze om bij de ouders te blijven wonen. De 

norm van de ouders van deze respondenten is dat dochters het ouderlijk huis niet dienen te 

verlaten voordat ze getrouwd zijn. De meeste respondenten hebben deze norm 

geïnternaliseerd of zich hieraan geconformeerd. Zij willen het ouderlijk huis niet verlaten 

voordat ze een eigen gezin hebben gesticht. Dit komt ook naar voren in het volgende citaat:  

“Bij ons is het ook zo dat we na onze achttiende niet uit huis hoeven, we blijven 

gewoon bij onze ouders leven totdat we getrouwd zijn. Ja, het is gewoon een 
soort bescherming, dat je niet als vrouw alleen gaat wonen maar een man hebt 

die je ouders ook vertrouwen, zodat hij je kan beschermen als het nodig is.” 

(J56) 

Sommige respondenten zien niet het huwelijk, maar het behalen van een diploma en het 

verkrijgen van een voltijdbaan als voorwaarde om op zichzelf te gaan wonen. Ook als zij op 

dat moment niet getrouwd zijn, willen zij toch het ouderlijk huis verlaten om zelfstandig een 

woonruimte te betrekken. Zij kiezen niet direct voor een gezin, maar voor een carrière. Deze 

keuze wordt doorgaans door de betreffende ouders geaccepteerd: het diploma en de baan 

wordt een voldoende stabiele basis gevonden en geeft voldoende vertrouwen. De keuze van 

de betreffende respondenten om dan zelfstandig te wonen kan aldus ‘verantwoord’ worden. 

Volgens één van de respondenten heeft dit onder meer te maken met het gegeven dat haar 

ouders nu een andere opvatting van het huwelijk hebben dan dat zij destijds zelf hebben 

meegekregen:  

“Als ze maar zien dat ik gewoon heel erg gelukkig ben. Zij vinden het veel 

belangrijker dat ik een heel mooi huis heb en gelukkig ben. En kan reizen en 
gelukkig ben alsnog dan dat ik inderdaad trouw en ongelukkig word. En ook niet 

ver kom. Want ze willen… Mijn moeder zei nog laatst… Is heel grappig. Twee 

weken geleden zei ze dat: ‘Ik hoop dat je niet gaat trouwen,’ zei ze. Ik zo: ‘he? 

Wat zeg jij nou? Je was toch juist van trouwen, trouwen…?’ Zegt ze: ‘Nee, want 

ik merk gewoon dat de mensen die trouwen, die komen weer terug.’ Had ze in 

het Turks gezegd. Ik zo: ‘Hoe bedoel je dan?’ Zegt ze: ‘Ja, binnen twee of drie 

jaar gaan ze scheiden weet je. Hebben ze wel een groot trouwfeest gehouden, 

40.000 euro kosten en baten. Maar uiteindelijk worden jonge stellen elkaar zat, 

want ze zijn niet gewend hoe ze die relaties moeten onderhouden.’” (J04) 

Bij mannen speelt deze bescherming geen rol, maar ook zij geven aan het ouderlijk huis pas 

te verlaten op het moment dat ze gaan trouwen. Deze afweging is voornamelijk gebaseerd 

op praktische overwegingen. De jongeren hebben zo lang als ze inwonen bij hun ouders geen 

verplichting om huur te betalen en om huishoudelijke taken op zich te nemen. De 

geïnterviewde mannen menen bovendien niet op zichzelf te kunnen wonen omdat ze niet 

weten hoe het huishouden te voeren. Het merendeel van de gezinnen waar de 

respondenten deel van uit maken kent een traditionele rolverdeling waarbij de man zorgt 

voor het inkomen en de vrouw zorg draagt voor het huishouden. Bij zowel de geïnterviewde 

mannen als bij hun ouders ontbreekt het vertrouwen dat zij zichzelf kunnen redden indien ze 

zelfstandig zouden wonen. Dit komt onder meer naar voren in het volgende fragment:  
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“Ik denk dat ik ook pas… Als ik ga trouwen denk ik dat ik echt… Echt ff… Ik moet 
wel even een vrouw naast me hebben die dan de dingen die ik niet doe wel 

doet, weet je wel. Dingen als de afwas en echt dat huishouden. Ik kan het wel, 

maar dat heeft mijn moeder altijd gedaan. Ik kan iets laten liggen, want ik weet, 

mijn moeder ruimt dadelijk op, weet je wel. Dus in die zin heb ik het nooit 
gedaan, dus het komt nu ook niet vanzelf. Dus als ik nu op mezelf zou gaan 

wonen, dan ben ik bang dat over een maand de boel echt gaat ruiken. Het zit 

ook een beetje in de cultuur. Ze willen ook gewoon. Je gaat nu niet zomaar op 

jezelf wonen terwijl je ouders er nog zijn. Want ja, mijn moeder is… Ik weet niet, 

misschien elke moeder, maar zij heeft zoiets van: ‘Nee, jij kan niet voor jezelf 

zorgen. En jij gaat… Binnen een maand val jij neer, moet ik de ambulance bellen 

en dan doe je de deur niet meer open.’ Dat soort verhalen. Dus sowieso, dat is 

haar wantrouwen.” (J18) 

Daarnaast geven respondenten aan ook thuis te willen blijven wonen vanwege de prettige 

huiselijke sfeer en de goede onderlinge relaties binnen het gezin. Enkele jongeren waarderen 

bovendien ook de vrijheid die samen gaat met het periodieke tijdelijke verblijf van hun 

ouders in Turkije. Respondenten voelen daarnaast ook een zekere verantwoordelijkheid voor 

hun ouders. Dit draagt eraan bij dat zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook wensen zij 

dicht bij hun ouders te blijven wonen als zij het ouderlijk huis verlaten, ongeacht hun 

opvattingen over de wijk waarin hun ouders woonachtig zijn. Zo kunnen zij hun ouders 

helpen indien nodig, de ouders kunnen dan op hun beurt klaar staan voor de kinderen als die 

bijvoorbeeld zelf kinderen krijgen.  

Uitwonend: zelfstandig 

Een ruime minderheid van de respondenten woont zelfstandig. Het merendeel van deze 

uitwonende respondenten woont op kamers omdat zij een studie volgen in een andere 

plaats. De beslissing om elders te gaan wonen is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. 

De betreffende respondenten vertellen dat hun ouders niet wilden dat zij zelfstandig zouden 

gaan wonen omdat zij bevooroordeeld waren over het studentenleven en het wonen in een 

studentenwoning. Sommige jongeren slagen er in het wantrouwen van de ouders te 

overwinnen, mede vanwege de lange reistijd tussen het ouderlijk huis en de universiteit 

waaraan zij studeren. Door een aantal respondenten is deze reistijd overigens bewust 

gecreëerd: zij hadden ook dichter bij het ouderlijk huis kunnen gaan studeren, maar wilden 

met behulp van de grote reistijd goedkeuring afdwingen om op zichzelf te gaan wonen. 

Woonruimte werd vervolgens veelal gevonden via familie of bekenden uit de Turkse 

gemeenschap. De betreffende ouders hebben hun zoon of dochter om praktische redenen 

toestemming gegeven om zelfstandig te gaan wonen, maar zij hebben hier wel voorwaarden 

aan verbonden. Zo mogen vrouwen niet met mannen in één huis wonen en moeten zij goede 

studieresultaten behalen. De betreffende respondenten kunnen zich hier in vinden.  

De zelfstandig wonende respondenten ervaren voorwaarden als hierboven omschreven 

als positief waarbij ze het gevoel hebben te leren verantwoordelijkheid te nemen. Bovendien 

geeft het hen meer vrijheid om zelfstandig tot een beslissing te komen. Er blijft echter wel 

enige mate van sociale controle vanuit de Turkse gemeenschap bestaan. Twee jongeren uit 

de onderzoeksgroep vertellen echter te zijn teruggekeerd naar hun ouderlijk huis. Dit had bij 

een respondent te maken met problemen met haar huisbaas die ongevraagd haar woning 

binnen kwam. Ze vond dit niet prettig, maar durfde het niet tegen haar familie te vertellen 
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uit angst voor conflicten en heeft uiteindelijk besloten weer bij haar ouders te gaan wonen. 

Bij een andere respondent had het te maken met zijn studieresultaten: deze hadden te lijden 

onder het leven in een drukke stad met veel afleiding door vrienden en uitgaan. Hij vertelt:  

“Omdat er elke dag iets leuks te doen is, dan doe je dat ook. In [dorp] moet je 
echt plannen en moet je echt nadenken, moet je echt een afspraak maken voor 

iets leuks. En ben je dan toch sneller geneigd om niks te doen.” (J06) 

Nadat hij terug is gekeerd naar het dorp om weer bij zijn ouders te gaan wonen, zijn zijn 

studieresultaten sterk verbeterd. Dat geldt overigens ook voor de vrouw die vanwege de 

problemen met haar huisbaas is teruggekeerd naar het ouderlijk huis. Beide respondenten 

beschouwen het wonen in een dorp en bij de ouders als rustgevend. Het zorgt er bovendien 

voor dat zij zich niet druk hoeven te maken om de huishoudelijke zaken en zich volledig 

kunnen concentreren op hun studie. Dit heeft een positieve impact op de studieresultaten, 

aldus deze respondenten.  

Tot slot bleek uit de interviews dat een aantal respondenten op zichzelf wil wonen, maar 

dat hun ouders dit afkeuren. Deze ouders hechten weliswaar belang aan goed onderwijs 

volgens de geïnterviewde jongeren, maar keuren het zelfstandig wonen af als de betreffende 

onderwijsinstelling op te grote afstand gelegen is waardoor zij moeilijker ‘toezicht’ kunnen 

houden op deze jongeren. Deze ouders zijn sceptisch over het nut van zelfstandig wonen, 

zeker als de betreffende jongeren niet per se hoeven te reizen voor hun opleiding als 

onderwijsinstellingen zich dicht bij het ouderlijk huis bevinden. De jongeren willen conflicten 

met de ouders uit de weg gaan en dit heeft er toe geleid dat respondenten of broers en/of 

zussen van de respondenten bij de ouders zijn blijven wonen en dat er waar mogelijk een 

onderwijsinstelling dicht bij het ouderlijk huis werd gezocht. Dit laatste was echter niet altijd 

mogelijk, getuige het verhaal van de volgende respondent:  

“Volgens mij denken ze echt dat je in een bordeel gaat wonen of zo, ik weet niet 
wat ze ervan denken. Mijn zus, die wilde vroeger heel graag op kamers. Omdat 

ze in Amsterdam ging studeren. (…) Mijn vader zei gewoon: ‘Nee, ga je lekker 

gewoon naar Rotterdam. Desnoods ga je maar hbo doen.’ (…) Toen heeft ze 

vier, vijf jaar lang op en neer gereisd naar Amsterdam.” (J03) 

Uitwonend: bij familie en in de beschermde woonopvang 

Een drietal respondenten woont ten tijde van het interview bij familie in huis nu zij vanwege 

een echtscheiding respectievelijk problemen tussen de jongere en zijn ouders niet meer bij 

de ouders kunnen wonen. Een van de geïnterviewde vrouwen is bijvoorbeeld na de scheiding 

van haar ouders met haar moeder en haar broer bij haar grootouders ingetrokken waar zij na 

het overlijden van haar moeder is blijven wonen. Een geïnterviewde jongeman vertelt dat hij 

sinds twee jaar bij zijn oom woont:  

“Ja, mijn ouders zijn echt heel oplettend op alles, zijn een beetje streng. Maar ja, 
lief streng. Dus ja. En ik ben een persoon die altijd laat thuis wil komen gewoon. 

Maar mijn oom mag mij heel erg, samen met mijn tante. Dus maak het niet echt 

veel uit. Ik kan mijn gang gaan, bij mijn ouders lukt het niet. Dus tsja, ik heb 
liever dat ik een paar jaartjes, twee of drie jaar, daar ga wonen. Het is geen 

grote afstand, misschien twee kilometer. Ik ben ook vaak bij mijn ouders thuis, 

ik doe ook veel dingen met mijn broertje. Dus ja, dat vinden ze ook niet erg. Dat 

vinden ze ook leuk.” (J30) 
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Uit de betreffende interviews blijkt dat de gezinnen die met eerdergenoemde problematiek 

worstelen hiervoor een oplossing trachten te zoeken binnen de Turkse gemeenschap. Zij 

zoeken geen externe hulp, maar vragen familieleden om hulp die dan tevens de ouderrol op 

zich nemen. Ook het volgende citaat maakt dit duidelijk:  

“[Zij is] een tante van mij, die best wel close bij de familie is en ja, heel veel met 
ons was geweest. Ik heb haar als soort van moeder zeg maar beschouwd. En ik 

wilde bij haar wonen en mijn vader vond het oké en mijn moeder vond het ook 

maar oké of zo. Ja, mijn moeder was toen nog heel jong en had heel erg haar 

eigen issues met mijn vader en zo. Achteraf hoorde ik dat ze het maar over zich 

heen heeft laten komen, maar dat ze daar absoluut niet blij mee was. Natuurlijk, 
als je kind iemand anders als moeder beschouwt. Maar toen gingen we naar 

Roosendaal verhuizen. Ja, dan moet je wel mee. Want als je ouders gaan, dan ga 

je mee. En vanaf toen ben ik bij mijn ouders gaan wonen.” (J02) 

Slechts één respondent woont ten tijde van de dataverzameling buiten de Turkse 

gemeenschap. Hij woont in een ‘beschermende woonopvang’ vanwege – volgens eigen 

zeggen – problemen met zijn vrienden, een verbroken relatie en de te hoge verwachtingen 

van zijn ouders:  

R: “Het ging niet zo heel goed bij mijn huis, bij mijn ouders. Ik wil eigenlijk niet 
graag over deze dingen praten. […] Ik had gewoon problemen weet je. Ik kon 

gewoon niet goed omgaan met mijn ouders. En ik kon niet zijn wat mijn ouders 

van me hadden verwacht. Dus toen dacht ik zo van: ‘Ik moet uit huis man.’ Het 

werd teveel voor mij, want elke dag geouwehoer op je hoofd van: ‘zoon, doe 

dat, zoon doe dit.’ […] Kijk, ik ben muzikant weet je, en ik wil gewoon dingen 

bereiken met muziek en zo. Ik geef maar een voorbeeld ja. Je wil graag dingen 

bereiken met muziek, je wil graag gaan optreden. In die wereld leven gewoon, 

in die wereld komen. Maar je ouders houden je elke keer gewoon tegen, laat me 

zo zeggen.” I “Want wat hebben zij dan liever?” R: “Zij hebben liever dat je 

gewoon advocaat of dokter wordt. Snap je wat ik bedoel?” (J15) 

Wonen in een internaat  

Vijf respondenten vertellen in het verleden een bepaalde periode in een internaat gewoond 

te hebben waar zij naast het reguliere onderwijs aanvullend islamitisch onderwijs genoten. 

De keuze van de ouders om hun kinderen naar een internaat te sturen is volgens deze 

respondenten vooral ingegeven door positieve ervaringen van andere ouders in hun 

kennissenkring omdat kinderen in dergelijke internaten worden onderwezen in de islam, de 

Turkse cultuur en geschiedenis, en de Turkse taal.  

Voor sommige respondenten betekende dit dat ze door de weeks in het internaat 

verbleven en (om) de weekenden thuiskwamen. Zo heeft J08 van zijn twaalfde tot en met 

zijn vijftiende jaar op een islamitisch internaat gezeten. Hij verbleef in het internaat dat op 

loopafstand van zijn ouderlijke woning was en ging om de twee of drie weekeinden naar 

huis. Vanuit het internaat bezocht hij de middelbare school en na schooltijd ging hij terug 

naar het internaat. Dan werd er gegeten en na het eten kregen ze drie uur de tijd om 

huiswerk te maken. Ook werd er gebeden en kregen ze lessen in de islam. Er verbleven 

volgens deze respondent ongeveer 65 kinderen met bijna uitsluitend een Turkse achtergrond 

op het internaat. De begeleiders van het internaat waren ook betrokken bij de voortgang op 

de reguliere middelbare school.  
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Een enkele respondent die in het verleden zelf op een internaat heeft gezeten, is nu nog 

actief betrokken bij dit internaat. Deze respondent (J20) is nu met de bachelor 

Rechtsgeleerdheid bezig en probeert wekelijks te helpen met de huiswerkbegeleidingsuren 

op het internaat dat aan de Milli Görüş gelieerd is. Hij is tevens coach van twee jongens die 

nu op het internaat zitten. Naast de vijf jongeren die een deel van hun jeugd op een 

internaat hebben doorgebracht, heeft een enkeling gedurende de laatste jaren van de 

basisschool onderwijs in de islam genoten op een zogenaamd ‘weekendinternaat’.  

Respondenten die in een internaat hebben gewoond, wijzen in positieve zin op het 

controlerende karakter van het leven in een internaat. Zo menen zij dat zij niet het criminele 

pad zijn opgegaan doordat ze op een internaat hebben gezeten. Eventuele verleidingen om 

tot crimineel handelen over te gaan werden teniet gedaan omdat de jongeren er 

eenvoudigweg de mogelijkheid niet toe hadden. Deze respondenten menen dat zij juist door 

hun verblijf in het internaat gestimuleerd werden om de middelbare school succesvol af te 

ronden. Hierbij vergelijken deze respondenten zich met hun leeftijdsgenoten in de wijk, die 

niet op een internaat hebben gezeten, en uiteindelijk wel voor een criminele carrière hebben 

gekozen. De reden dat die leeftijdsgenoten zich wel bezighielden met criminaliteit kwam 

volgens de respondenten door het feit dat ze in een achterstandswijk woonden waarbij ze 

blootgesteld werden aan criminaliteit. In de visie van deze respondenten is het verblijf in een 

internaat een middel om negatieve invloeden die van langdurig verblijf in een 

achterstandswijk uit kunnen gaan te vermijden en de nadruk te leggen op een succesvolle 

schoolcarrière om zo een betere sociaaleconomische positie te bereiken.  

Het was echter niet enkel positief. Zo misten de betreffende respondenten enige 

mogelijkheid tot het ontplooien van naschoolse activiteiten, zoals het beoefenen van een 

sport. Deze jongeren hebben geen mogelijkheid gehad om een hobby of sport op te pakken, 

omdat ze gebonden waren aan de routine binnen het internaat. Daarnaast werden de sociale 

contacten beperkt tot andere aanwezige jongeren in het internaat. In veel gevallen waren 

dat voornamelijk jongeren van de eigen etnische achtergrond en waardoor zij weinig tot 

geen contacten hadden met jongeren met een andere (etnische) achtergrond.  

Tot slot gaf één respondent aan dat haar ouders na verloop van tijd besloten hebben om 

haar niet meer naar een internaat te sturen. Ze vertelde aan haar ouders dat er negatief 

werd gekeken naar Atatürk en zijn beleid. De anti-Atatürk instelling van het internaat beviel 

haar ouders niet, omdat haar vader een Kemalist zou zijn. De respondent hoefde hierdoor 

niet meer naar het internaat. Zelf was ze hier blij mee, omdat ze het internaat streng vond en 

teveel gebonden was aan strikte regels over onder meer tijdstippen waarop je mocht eten, 

huiswerk maken, ontspannen. 

Tot slot 

Het bovenstaande laat zien dat de geïnterviewde jongeren vooral in een huurhuis wonen. 

Het eigenwoningbezit onder de onderzoeksgroep was net als in de literatuur relatief beperkt. 

Daarnaast komt naar voren dat een ruime meerderheid van de onderzoeksgroep nog steeds 

bij de ouders of bij familie inwoont, de rest woont zelfstandig, bij familie of in een 

beschermde woonopvang. Vijf respondenten hebben in een internaat gewoond. De keuze 

voor de woonvorm is grotendeels ingegeven vanuit culturele of religieuze motieven, al 

spelen ook praktische of onderwijsgerelateerde afwegingen hierbij een rol.  



 

 
110 

Gezien de jonge leeftijd van de jongeren uit de onderzoeksgroep en het gegeven dat zij 

aan het begin van hun wooncarrière staan, laten hun ervaringen zich niet één-op-één 

vergelijken met de in de voorgaande paragrafen uiteengezette literatuur. Het is echter 

duidelijk dat ook de jongeren uit de onderzoeksgroep het idee hebben dat de positie van 

Turkse Nederlanders op de woningmarkt verbeterd. Daarbij lijken deze jongeren in 

tegenstelling tot het beeld dat in de literatuur naar voren kwam over de woontevredenheid 

van Turkse Nederlanders tevreden te zijn met hun eigen woonsituatie en woonomgeving.  

 

4.4 Turks-Nederlandse jongeren over etnische segregatie 

 

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de woonomgeving van de geïnterviewde 

jongeren en dan meer specifiek op de spreiding van de respondenten over Nederland, de 

mate van etnische segregatie van de onderzoeksgroep, die verklaringen die zij hiervoor 

geven en de gevolgen die zij hiervan ondervinden. In de interviews is niet expliciet gevraagd 

naar etnische segregatie, maar verschillende facetten van dit fenomeen zijn tijdens de 

gesprekken aangestipt of door respondenten zelf ter sprake gebracht. Deze worden in deze 

paragraaf achtereenvolgens uiteengezet. 

Spreiding van de respondenten over Nederland.  

In paragraaf 4.2 kwam naar voren dat Turkse Nederlanders voor het merendeel woonachtig 

zijn in het westen van Nederland, en dan vooral in de vier grote steden. De jongeren die aan 

dit onderzoek hebben meegewerkt, wonen verspreid over Nederland: zij zijn afkomstig uit 

Rotterdam (28,8 procent), Waalwijk (19,2 procent), Den Haag (9,6 procent), Middelburg (8,2 

procent), Dordrecht (5,5 procent) en Amsterdam (4,1 procent). Dit betekent dat 

respondenten uit Zuid Holland en Noord Brabant oververtegenwoordigd zijn in de 

onderzoeksgroep. De onderzoeksgroep kan aldus – zoals ook in hoofdstuk 1 uiteengezet – 

niet als representatief worden gezien voor alle jongeren met een Turkse achtergrond in 

Nederland.  

De mate van etnische segregatie van de onderzoeksgroep 

Het is niet letterlijk aan de jongeren voorgelegd of zij in een etnisch gesegregeerde wijk 

wonen, maar de jongeren is gevraagd of zij de samenstelling van de wijk konden beschrijven. 

Uit de antwoorden blijkt dat bijna de helft van de 36 jongeren waarvan de samenstelling van 

de wijk bekend is ten tijde van het interview in een witte wijk woont. De overige 

respondenten wonen in een gemengde of een zogenaamde zwarte wijk. De meeste jongeren 

die tussentijds verhuisd zijn, zijn van een zwarte wijk naar een gemengde of een witte wijk 

verhuisd al zijn sommige jongeren ook van een zwarte naar een andere zwarte wijk verhuisd. 

Dit is wat meer dan het beeld op basis van de literatuur waarin gesteld wordt dat ongeveer 

een kwart van de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders in een buurt woont 

waar meer dan de helft van de bevolking van niet-westerse afkomst is. 

Het is opmerkelijk dat de respondenten de wijk ook in termen als problematisch of niet-

problematisch kwalificeren. Dit is blijkbaar de associatie die de vraag naar de achtergrond of 

samenstelling van de wijk bij hen oproept. Het merendeel van de geïnterviewde jongeren gaf 

aan in een achterstandswijk te wonen door de aanwezigheid van drugshandel, 

woninginbraken en rondhangende of overlastgevende jongeren in de wijk. Naarmate de 
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samenstelling in de wijk etnisch gemengder is, wordt de wijk als problematischer 

beoordeeld.  

De beschrijving van de literatuur in paragraaf 4.2 laat zien dat er in Nederland een klein 

maar groeiend aantal wijken is waar de meerderheid van de bewoners bestaat uit niet-

westerse allochtonen en dat vooral Turkse Nederlanders gesegregeerd wonen. En hoewel in 

de literatuur wordt verondersteld dat de etnische segregatie van Turkse Nederlanders op 

korte termijn niet drastisch zou afnemen aangezien migranten in mindere mate dan 

autochtone Nederlanders wegtrekken uit concentratiebuurten en migranten juist meer dan 

autochtone Nederlanders naar deze buurten toetrekken (Bolt & Van Kempen, 2010), 

verplaatsen de Turkse Nederlanders zich volgens verschillende respondenten langzaamaan 

van zogenaamde achterstandswijken naar ‘betere’ wijken. Hiermee doelen zij op wijken met 

een evenwichtigere verdeling van het aantal autochtone en allochtone bewoners en met 

meer gezinnen of ouderen. Deze wijken bevinden zich bovendien verder van het 

stadscentrum. De geïnterviewde jongeren die wat betreft hun woonsituatie een dergelijke 

vlucht voorwaarts hebben gemaakt, waren positief over de nieuwe wijk in vergelijking tot de 

wijk waar zij voordien woonden.  

Genoemde verklaringen voor etnische segregatie 

In de interviews komen – net als in de literatuur – ook verklaringen voor etnische segregatie 

naar voren. Zo willen jongeren uit de onderzoeksgroep die nog bij hun ouders inwonen 

bijvoorbeeld in dezelfde wijk blijven wonen als ze het ouderlijk huis verlaten. Dit biedt hen 

namelijk de mogelijkheid om dicht bij hun ouders te zijn en voor hen te zorgen als ze ouder 

worden. Daarbij kunnen de ouders hen op hun beurt bijstaan in praktische zaken als het 

oppassen op toekomstige kinderen. Dergelijke argumenten maken dat de meeste jongeren 

uit de onderzoeksgroep die zelfstandig wonen dicht bij de ouders zijn gaan wonen. Dit is in 

lijn met het etnisch enclavemodel als verklaring voor etnische segregatie. Een respondent die 

aangeeft dat zijn familieleden in dezelfde wijk wonen, beschrijft dit als volgt:  

“Het is niet een rustige buurt, maar men kijkt er puur naar omdat de relatie 
autochtonen-allochtonen heel raar in elkaar zit. Je hebt meer allochtonen dan 

autochtonen. Ik bedoel, mijn hele straat is mini Karakoçan.31 Alleen maar 

mensen daaruit. Er woonde één Nederlandse in mijn straat, die is inmiddels 

verhuisd. En zijn woning heeft mijn oom gekocht. Verhuizen: nee. De helft van 

mijn gezin, mijn hele familie woont in dezelfde straat. Wij, hierachter woont 

mijn tante, daarnaast woont mijn neef, daarnaast woont mijn oom, de andere 

kant mijn andere oom. Dus wij wonen allemaal bij elkaar. We zijn er wel blij 

mee.” (J11) 

Ook één van de geïnterviewde deskundigen gaat hier op in:  

“Wat je ook bij de Turken ziet in het integratieproces, dat Turken heel erg, heel 

erg, hoe zeg je dat, heel erg gericht zijn op eigen instituties. Ze hebben echt 

alles. [...] Wat heb je nodig aan instituten in de samenleving? Banken, eigen 
voetbalclub, eigen kranten, eigen huis aan huis bladen zelfs. Uhhh... Eigen 

uitzendbureaus, eigen winkels, die hebben echt alles. Als je als Turk Nederland 

zou binnenkomen, hoef je helemaal geen Nederlands te spreken. Je kan met 

                                                           
31

 Karakoçan is een stad van ruim dertigduizend inwoners in de provincie Elazığ, Oost- Turkije.  
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Turks alles in Nederland. Je kan je goed redden in Nederland. Dus de behoefte 

aan taal leren is er bijvoorbeeld niet. Is alleen om met je buren te 

communiceren of op school of, of in je baan, met je collega’s te kunnen praten. 

Voor de rest heb je… Je kunt bij de Turkse winkel boodschappen doen. Je kunt 

altijd naar de Turkse makelaar. Als ik een huis wil kopen, ik ga naar een Turkse 
hypotheekverstrekker, ik ga naar een Turkse bank. [...] Turken hebben eigen 

instituties. Ze hebben een eigen wereld. Segregatie is heel erg aan de gang bij de 

Turken. Ik weet niet of dat het nou een oorzaak of een gevolg is. (…) Het kan zijn 

dat je je niet geaccepteerd voelt en je dan in jezelf keert. Dan doe je als 

samenleving, als gemeenschap heb je… Creëer je een eigen vangnet. Dat kan. 

Maar dat kan ook, segregatie kan ook de oorzaak zijn van de achterstand. Door 

de achterstand kan je in jezelf keren, maar de geïsoleerdheid kan ook leiden tot 

achterstanden. Misschien is daar wel een wisselwerking. Dat weet ik niet 

precies.” (E15) 

Dit wordt overigens niet herkend door een andere geïnterviewde deskundige. Zij (E09) geeft 

aan dat jongeren na het behalen van een diploma in het hoger onderwijs de wijk verlaten 

zodra ze hiertoe de mogelijkheid hebben. Dit is meer in lijn met het ruimtelijke 

assimilatiemodel als verklaring voor etnische segregatie. Hiervoor werd in andere interviews 

geen steun gevonden.  

Tot slot kwam ook discriminatie in de interviews naar voren als verklaring voor de 

etnische segregatie van Turkse Nederlanders. Verschillende jongeren uit de onderzoeksgroep 

vertellen met discriminatie te maken te hebben gekregen. Dit betrof discriminatie in de 

buurt waar respondenten woonachtig waren, discriminatie na een verhuizing en 

discriminatie bij het hospiteren. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het volgende 

interviewfragment:  

R: “In de eerste wijk waar we woonden hebben we veel problemen gehad, veel 

racistische dingen. één dag waren we weg en hebben ze modder uit de sloot 

gehaald en op onze ramen gegooid. Omdat we allochtonen waren. Nooit iets 
hebben we misdaan in die buurt.” I: “Waren jullie daar ook de enige 

allochtonen?” R: “Ja, ze hadden op onze muur ‘opkankeren’ gezet. Kan de 

gemeente weghalen, allemaal schoonmaken. Daar hadden we wel rotte 

ervaringen gehad.” I: “En in de wijk waar je nu woont?” R: “Helemaal mooie 

sfeer. Mensen moesten wel vertrouwen opbouwen. Het was gewoon nieuw. 

Weer allochtonen. Marokkanen kwamen er al en daar hadden ze al heel veel 

problemen mee. De buurman had een petitie getekend dat ze daar niet 

mochten komen wonen.” (J10) 

Ook hier geldt dat het gevoelens van discriminatie betreft, zonder dat hard te maken is dat 

het daadwerkelijk om discriminatie gaat. Dit neemt niet weg dat de jongeren hier wel zo op 

reageren en zij hun handelen hier op afstemmen. Discriminatie als verklaring voor etnische 

segregatie is in lijn met het in de literatuur beschreven etnische achterstellingsmodel dat de 

nadruk legt op discriminatie en andere achterliggende uitsluitende mechanismes op de 

huisvestingsmarkt die niet-westerse migranten in hun opwaartse woonmobiliteit 

belemmeren. 

Gevolgen van etnische segregatie voor Turks-Nederlandse jongeren 

Tijdens de interviews zijn ook mogelijke gevolgen van etnische segregatie naar voren 

gekomen Dit betreft – zoals in paragraaf 4.2 beschreven – enerzijds aspecten als de sociale 
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contacten in de wijk en de sociale controle die hiermee gepaard kan gaan, anderzijds gaat 

het om slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in de wijk.  

Sociale contacten en controle 

In de literatuur komt het beeld naar voren dat het wonen in een concentratiewijk het 

interetnische contact belemmert. Dit wordt als problematisch gezien vanwege de 

vermeende negatieve consequenties voor de sociaal-culturele integratie van immigranten.  

De interviews laten zien dat de aanwezigheid van sociale contacten met anderen in de 

wijk van belang is voor de respondenten voor een positief oordeel over de wijk, ongeacht of 

het mensen met een Turkse of een andere achtergrond betreft. In de praktijk hebben de 

meeste respondenten echter vooral contacten met mensen met een Turkse achtergrond, 

aangezien het contact met vooral autochtone Nederlanders moeizaam tot stand komt. Zo 

vertellen respondenten die verhuisd zijn naar een wijk met meer autochtone bewoners dat 

de bevolkingsgroepen hier “als eilandjes” naast elkaar leven en weinig contact met elkaar 

hebben. Deze beperkte menging tussen de verschillende bevolkingsgroepen die in de wijk 

woonachtig zijn – die herhaaldelijk naar voren wordt gebracht -wordt betreurd. Dit komt 

bijvoorbeeld naar voren in het volgende fragment:  

“Ik moet wel eerlijk zeggen dat, ja, op een gegeven moment… Ik denk dat met 
name de mensen die daar wonen… Ik vind dat die gewoon elkaar meer moeten 

opzoeken. Dat vind ik wel daar in de buurt. Dus je hebt er Nederlandse 

cafeetjes, dan heb je nog Turkse cafés, Nederlandse mensen die alleen maar 

met elkaar omgaan. Ik vind ook dat iedereen met elkaar moet omgaan. Dat vind 

ik wel, dus dat iedereen met elkaar moet omgaan en niet dat ze elkaar steeds 

moeten opzoeken in al die cafés, maar gewoon lekker met iedereen moeten 

omgaan.” (J32) 

Veel geïnterviewde jongeren vinden aansluiting bij andere Turkse Nederlanders, te meer 

omdat de gedeelde cultuur en taal deze sociale contacten vergemakkelijken en de Turkse 

gemeenschap sterk naar binnen is gericht (hierover meer in hoofdstukken 5 en 6). Een 

minderheid van de respondenten vindt wel degelijk aansluiting bij buurtbewoners in een 

witte of gemengde wijk en waardeert dit. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het verhaal 

van een respondent die in de Amsterdamse Pijp woont:  

R: “Toen ik twaalf jaar geleden hierheen verhuisde, waren er heel veel 
buitenlanders. En die gaan nu allemaal naar West, die gaan allemaal naar buiten 

Amsterdam. En alle studenten komen hiernaartoe. En ik vind het prachtig hoor. 

Het zijn mensen met wie ik goed mee om kan gaan eigenlijk.” I: “Wat is het 

verschil dan?” R: “[Lacht] Een verschil is minder schotel. [Lacht] Dat is een 

verschil. Ander verschil is de manier van praten, je kan wat vrijer praten. Je kan 

echt open zijn en ze zijn ook open terug. Niet dat je wat vertelt en er over je 

geroddeld wordt. Iemand die je niet kent: ‘Ow, ik ken jou. Jij was die en die 

jongen.’ Dus dat.” (J72)  

De verhuizing naar een wijk met minder Turkse Nederlanders en met minder criminaliteit 

ervaren de respondenten doorgaans als een verbetering van hun woonomgeving, maar de 

afwezigheid van een grotere Turkse gemeenschap en het gebrek aan sociale contacten met 

leden van de Turkse gemeenschap in deze ‘nieuwe’ wijk wordt als nadeel ervaren. Te meer 

omdat het interetnische contact wel gewenst wordt, maar moeizaam tot stand komt. De 
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jongeren die vanuit een wijk met meer Turkse bewoners zijn verhuisd naar een wijk met 

meer autochtone bewoners, vertellen dan ook contact te blijven onderhouden met in ieder 

geval de eigen etnische groep uit de wijk. Deze sociale contacten met de buurtbewoners in 

de oude wijk en de levendigheid die hiermee gepaard gaat worden erg gewaardeerd, aldus 

de betreffende respondenten.  

De aanwezigheid van een grote Turkse gemeenschap in de wijk heeft voor de jongeren 

echter twee kanten. Enerzijds vinden ze het belangrijk om veel contacten te hebben in de 

lokale Turkse gemeenschap. Anderzijds blijven de geïnterviewde jongeren wijzen op de 

sterke sociale controle vanuit de gemeenschap die dit met zich brengt. Deze respondenten 

zouden graag in een wijk willen wonen met minder “bekenden” zodat er minder sociale 

controle is. Ook respondenten die verhuisd zijn naar een wijk met minder Turkse 

Nederlanders en meer autochtone Nederlanders vertellen het een verademing te vinden dat 

ze nu minder te maken hebben met de sociale controle vanuit de Turkse gemeenschap die in 

de vorige wijk wel sterk aanwezig was en die door hen als negatief ervaren werd.  

Deze sociale controle geldt zowel voor respondenten die bij hun ouders inwonen als voor 

respondenten die elders (zelfstandig) wonen. Ouders informeren bij familieleden en 

bekenden binnen de Turkse gemeenschap bijvoorbeeld naar de geschiktheid van de wijk 

waar hun kind(eren) en dan vooral hun dochter(s) wil(len) gaan wonen. Dit komt 

bijvoorbeeld naar voren in het volgende fragment:  

“Toen zei ik: ‘Oké, dan ga ik bij een vrouw inwonen.’ (…) Dat is echt zo’n hele 
achterstandswijk en daar waren allemaal van die prostitutiedingen. En mijn 

vader zo: ‘We kennen hier zo’n familie. Die heeft gezegd van… Als zij hier komt, 

dan accepteren wij dat absoluut niet, dat zij daar gaat blijven. Want het is echt 

gewoon geen buurt om te verblijven.’ En toen ben ik gaan zoeken naar andere 

kamers.” (J40) 

Ook jongeren uit de onderzoeksgroep die op zichzelf wonen geven aan dat zij te maken 

hebben met sociale controle vanuit de Turkse gemeenschap. Deze controle lijkt bovendien 

groter wanneer de respondenten via leden van de Turkse of Koerdische gemeenschap een 

woning hebben bemachtigd. Dit blijkt uit de verhalen van de vrouwen uit de 

onderzoeksgroep die via een organisatie van de Fethullah Gülen en de Koerdische 

gemeenschap een studentenkamer hebben bemachtigd. Hierbij speelt het vermoedelijk een 

rol dat sympathisanten van de PKK niet vaak zelfstandig wonen. Dit zou de sociale controle 

doen toenemen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting op straat waarbij de jonge vrouwen op elk 

moment door een bekende van de familie of uit de gemeenschap kunnen worden 

aangesproken. Een respondent vertelt als volgt:  

“Je wordt gewoon gecontroleerd in alles wat je doet. Uh, laat ik het zo zeggen. 
Ik was op een festival en we gingen er stiekem van door. Het was echt zo stom. 

Het was een demonstratie slash festival. Toen de demonstratie was afgelopen, 

ging ik met mijn vriendin. (…) Toen waren we echt nog baby’s. We waren in 

Frankrijk. Kom, we gaan stiekem naar de stad. Maar we waren serieus vijf 

minuten aan het lopen en we kwamen een Koerdische man tegen En hij zei: 

‘Waar gaan jullie naartoe?’ (…) Hij denkt dat hij het recht heeft om dat aan mij 
te vragen, terwijl ik niet eens weet wie hij is. Maar hij denkt: ‘Als iemand anders 

mijn dochter zou zien, dan zou ik dat ook verwachten van die persoon. Van: 

waar ga je naar toe, twee meisjes alleen.’ Zij denken gelijk dat je de heel stad 
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afneukt of zo. Denken ze gelijk he. [...] Maar goed, wij liegen: ‘Maandverband 

kopen.’ Was hij helemaal rood en stil. Je wordt heel erg gecontroleerd (…). 

Sorry, maar ik heb daar geen interesse in.” (J38) 

De interviews laten zien dat de jongeren op twee manieren reageren op de ervaren sociale 

controle. Enerzijds conformeren respondenten zich aan deze sociale controle aangezien dit 

voor hun ouders van belang is. Hierbij ervaren de jongeren ook dat deze controle en het 

bijbehorende toezicht enige bescherming biedt die ook gewaardeerd wordt. Anderzijds 

ervaren respondenten deze sociale controle als verstikkend en proberen zij zich hieraan te 

onttrekken. Zo zoeken jongeren die in wijken wonen met een sterke sociale controle 

manieren om hun sociale contacten te kunnen onderhouden zonder onderworpen te 

worden aan de sociale controle en de mogelijke negatieve reacties vanuit de Turkse 

gemeenschap. Zo vertelt een respondent niet zelden een andere stad te bezoeken zodat ze 

niet herkend wordt door leden uit de Turkse gemeenschap:  

“Ik heb ook weleens dat als ik door de stad loop en er zitten dan van die Turkse 
mensen. Je weet gewoon wie bij dezelfde groep hoort en dan denk je van: ‘oh 

oké, kijken ze? Wedden dat ze iets zeggen of zo.’ Zo van: ‘Oh, kijk dan, daar heb 

je haar. Ze denkt dat ze alles is.’ Als ik een jurkje aan heb of weet ik veel wat. 

Dat voel ik wel erg sterk. Dat is meer een roddel eigenlijk.” (J48) 

Criminaliteit, slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens 

Criminaliteit, slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens zijn andere mogelijke negatieve 

gevolgen van etnische segregatie die in de literatuur naar voren komen. Deze thema’s zijn 

ook in de interviews naar voren gekomen. De aspecten die betrekking hebben op etnische 

segregatie komen in deze paragraaf aan bod, overige aspecten van criminaliteit, 

slachtofferschap en veiligheid worden afzonderlijk in hoofdstuk 9 besproken.  

Meerdere respondenten vertellen criminaliteit en/of overlast in de wijk ondervonden te 

hebben. Zij spreken bijvoorbeeld over woninginbraak, drugshandel en overlast van 

hangjongeren in de wijk waar zij wonen. Dit laatste komt bijvoorbeeld naar voren in het 

volgende citaat:  

“Er hangen wel veel jongeren, meestal bij pleintjes waar de ruimte beschikbaar 
is. Dat brengt overlast met zich mee. Als je twintig jongeren op een plek zet, en 

de meesten hebben niks te doen, dat is vragen om problemen. Het is heel 

moeilijk dat daar niks gaat gebeuren. Het is te begrijpen, maar soms is het een 

tandje te veel hoor. (…) Soms vechtpartijen, overlast, geluidsoverlast, dat 

gebeurt er wel allemaal. Veel, veel eh, veel jongeren studeren dan niet. Of het is 
zomerperiode dan hebben ze sowieso vrij. De dagen zijn langer, dan gaan ze 

langer op straat zitten en dat brengt problemen met zich mee.” (J07) 

Voor de ouders van een aantal respondenten vormen criminaliteit en overlast reden om naar 

een andere – betere – wijk te verhuizen aangezien ze niet willen dat hun kinderen in een 

dergelijke wijk opgroeien. Zo ook de vader van de volgende respondent:  

“Daar was mijn vader ook bang voor. Hij wou mij daar niet laten opgroeien, en 
mijn zusjes ook niet. Hij is daar vanuit ook naar een rustige plek op zoek gegaan. 

Zo zijn we ook in Almere terechtgekomen, want je had ja criminaliteit op straat, 

weet ik het allemaal. En mijn vader wou dat niet hebben. En ik vind het toch een 

slimme keuze om hierheen te komen. (…) Ik denk zelf dat ik toch wel slim 
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genoeg zou zijn om niet met die criminele activiteiten mee te gaan, maar je zou 

ze toch om je heen hebben. Ja, je zou op de een of andere manier toch, ja, iets 

doms meedoet terwijl je daar later spijt van krijgt. Hier heb ik dat absoluut niet 

gehad. Maar het was niet zo dat het echt heel actief was die criminele daden. Je 

had wel jongens op de hoek van de straat zag je dan jongeren staan op vrijdag. 

Dat is foute boel.” (J73) 

Ook enkele respondenten gaven aan dat ze later niet in de wijk wilden blijven wonen 

omwille van de lokale criminaliteit:  

I: “Zou je daar willen blijven wonen?” R: “Nee, dat niet. Want je ziet wel een 
normale wijk, maar met auto’s van een ton. Dan weet je wel dat het niet klopt.” 

(J05) 

Naast criminaliteit in de wijk is ook slachtofferschap in de wijk aan bod gekomen in de 

interviews. De meerderheid van de respondenten vertelt nooit slachtoffer te zijn geweest 

van criminaliteit, een beperkt aantal respondenten geeft aan slachtoffer van onder meer een 

diefstal of woninginbraak te zijn geweest. Daarnaast vertelt een respondent over het 

volgende incident:  

“Ik ben wel een keer gestoken. (…) Dat was hier iets verderop. Ik liep in de nacht 
met twee meisjes. En toen kwam een groep jongens met brommers langs. En 

toen, op een gegeven moment, hun reden heel snel naast me. Ook heel dichtbij 

ook. Dus ze kwamen bijna tegen me aan. Dus ik schreeuwde van: ‘Hey, wat is 

er?’ Toen draaiden die jongens om en kwamen zonder iets te zeggen. Had ie een 

schroevendraaier in zijn voorbakje, zeg maar, van zijn brommer. De 

schroevendraaier pakt ie, en toen heeft ie in mijn gezicht gestoken daarmee.” 

(J17)  

Het lijkt hier echter uitzonderingen te betreffen aangezien een meerderheid van de 

respondenten zelf niet met slachtofferschap geconfronteerd is. De jongeren voelen zich over 

het algemeen veilig in Nederland en in de wijken waar zij wonen. De respondenten die 

aangeven zich wel eens onveilig te voelen, koppelen dit bovendien niet aan etnische 

segregatie. Zo vertelt een aantal jongeren zich juist in hun eigen woonomgeving veilig te 

voelen, terwijl zij zich hierbuiten onveilig voelen. Dit geldt des te meer als ze in een omgeving 

zijn waarvan bekend is dat ze het daar “buitenlanders liever niet hebben” (J40). Enkele 

geïnterviewde vrouwen stellen zich bijvoorbeeld niet veilig te voelen als er hangjongeren op 

straat staan. Een andere respondent voelt zich niet veilig vanwege het geroddel binnen de 

Turkse gemeenschap en de angst die zij hierdoor heeft om bijvoorbeeld een jurkje aan te 

trekken. Weer andere respondenten voelen zich niet veilig doordat ze incidenten hebben 

meegemaakt waarbij er discriminerende opmerkingen over hun hoofddoek werden gemaakt 

of waarbij de hoofddoek van een vriendin op straat van het hoofd werd getrokken. Tot slot 

gaan twee respondenten in op het gebruik van wapens uit zelfbescherming: één van deze 

respondenten (J35) vertelt uit voorzorg een mes bij zich te dragen voor het geval hij – zoals 

hij eerder heeft meegemaakt – ruzie krijgt met een grotere groep jongeren. De andere 

respondent (J26) stelt dat veel jongeren van nu – zowel met een Turkse als met een andere 

achtergrond – een wapen bij zich dragen op straat.  
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Daartegen over staat dat enkele vrouwen vertellen over groepen hangjongeren in de wijk. 

Dit leidt bij sommigen van hen tot onveiligheidsgevoelens getuige ook het volgende 

interviewfragment:  

“Als ik een cijfer tussen de nul en tien zou moeten geven, is het een zes. Oké, ik 
woon sinds mijn vierde in Crooswijk. Bij mijn moeder. Iedereen kent mij. Ik kan 

er zelfs ’s avonds lopen. Ik voel mij daar niet onveilig. Misschien soms als er een 

grote groep Marokkaanse jongens op straat zijn, ze verzamelen zich bij het 

belhuis. Maar dan ga ik gewoon aan de andere kant lopen. Ik zie ook wel eens 

drugspapieren op de grond. Maar dat is niet eng. Er is meer beveiliging de 

laatste tijd. De politie zie je meer. Crooswijk is niet een veilige wijk. Dat weet ik. 

Volgens het nieuws is het de meest onveilige wijk in Nederland. Maar ik woon 

toch liever in Crooswijk dan in een kakkerwijk waar bijvoorbeeld mijn broers 
wonen. Het is daar saai. Er gebeurt niets. Ik hou gewoon van de stad. En 

Crooswijk is en blijft mijn huis.” (J27) 

Tot slot is het opmerkelijk dat sommige respondenten het idee hebben dat andere mensen 

zich onveilig kunnen voelen door hen vanwege hun Turkse achtergrond. Een respondent – 

die zelf ook wel eens op straat hangt met een groep jongeren uit de buurt – vertelt hier ook 

rekening mee te houden als hij ’s nachts op straat loopt:  

“De mensen hier, de Nederlanders die hebben… Ik weet niet wat ze over Turken 

denken, maar ik laat ze niet onveilig voelen. Ik laat mensen zich niet onveilig 
voelen wanneer ik in de nacht op straat ben. Ik loop dan altijd met een glimlach 

op mijn gezicht en loop een beetje afstandelijk, waardoor ze niets verkeerds 

hoeven te denken. […] Want ja, ik wil ook dat mensen zich op hun gemak gaan 

voelen en zich niet door mij onveilig gaan voelen. Ik maak veel gebruik van het 

openbaar vervoer en soms merk ik, als ik de bus instap of bij de bushalte wacht, 

dan komen er omaatjes en opaatjes langs en die groeten mij heel lief en 

glimlachend. Ze zeggen: ‘Hallo.’ Sommigen die kijken mij heel chagrijnig aan van: 

‘Wat heb jij hier te zoeken? Ga weg.’ Zo komt het over, zo’n uitstraling hebben 

zij dan.” (J30) 

Tot slot 

In deze paragraaf zijn de ervaringen van de jongeren uit de onderzoeksgroep met 

etnische segregatie besproken. Deze onderzoeksgroep woont net als Turkse Nederlanders in 

het algemeen verspreid over het westen van Nederland, maar kan om verschillende redenen 

niet als representatief voor de Turkse Nederlanders worden gezien. Van de respondenten 

van wie het bekend is, woont bijna de helft in een witte wijk, de rest woont in een zwarte of 

gemengde wijk. De meeste jongeren die tussentijds verhuisd zijn hebben een vlucht naar 

voren gemaakt en zijn naar een wittere wijk verhuisd. Hoewel in de literatuur naar voren 

kwam dat het afnemen van de etnische segregatie zeer langzaam zou geschieden, is er 

volgens meerdere respondenten sprake van een verplaatsing van Turkse Nederlanders van 

zogenaamde achterstandswijken naar betere wijken.  

In de interviews zijn alle drie de in de literatuur beschreven verklaringsmodellen voor 

etnische segregatie naar voren gekomen. Zo wordt gesteld dat jongeren in dezelfde wijk 

willen blijven wonen als hun ouders en het sociale netwerk wat in lijn is met het etnische 

enclave model. Daarnaast wordt beschreven dat jongeren die het goed doen juist de wijk 

willen verlaten wat overeenkomt met het ruimtelijke assimilatiemodel. En verder wordt 
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discriminatie genoemd als factor die maakt dat jongeren met een Turkse achtergrond in een 

zwarte of gemengde wijk zouden willen blijven wonen wat overeenstemt met het etnische 

achterstellingsmodel.  

Er zijn tot slot verschillende gevolgen genoemd van etnische segregatie. Dit betreft in de 

eerste plaats het beperkte interetnische contact in de wijk. De geïnterviewde jongeren gaan 

graag met andere mensen met een Turkse achtergrond om en hebben daarnaast moeite om 

in contact te treden met vooral autochtone Nederlanders. De mate van sociale contacten 

binnen de Turkse gemeenschap leidt tot een grote mate van sociale controle die enerzijds 

door respondenten wordt gewaardeerd en waaraan door hen wordt geconformeerd, 

anderzijds wordt deze sociale controle ook als verstikkend ervaren. In de tweede plaats 

spraken de jongeren uit de onderzoeksgroep over criminaliteit, slachtofferschap en 

onveiligheidsgevoelens. Er kwam een beeld naar voren dat criminaliteit en overlast wel 

degelijk voorkomt in de wijk, maar dat de jongeren slechts zeer beperkt slachtoffer zijn 

geweest van criminaliteit en zich voor het merendeel veilig voelden in de wijk. Andere 

gevolgen van etnische segregatie zoals beschreven in de in paragraaf 4.2 uiteengezette 

literatuur – zoals de negatieve invloed op de sociaaleconomische positie en de sociaal-

culturele integratie van migranten zijn in de interviews niet naar voren gekomen.  

 

4.5 Conclusie 

 

Turkse-Nederlanders hebben ook op het gebied van hun huisvesting een achtergestelde 

positie ten opzichte van autochtone Nederlanders, al hebben zij ook deze de afgelopen jaren 

deels ingelopen. Zij beschikken in vergelijking tot eerdere periodes in grotere mate over een 

koopwoning, zijn vaker woonachtig in eengezinshuizen of grondgebonden woningen en 

hebben een steeds groter woonoppervlakte. Wel blijft de woonkwaliteit van en de 

waardering van de woonomgeving door Turkse Nederlanders achter bij autochtone 

Nederlanders en de andere drie migrantengroepen. Daarnaast verhuizen zij nog relatief 

vaak. Deze achtergestelde positie kan verklaard worden aan de hand van de 

migratiegeschiedenis van de Turkse Nederlanders die in de jaren zestig in eerste instantie als 

tijdelijke arbeiders naar Nederland kwamen en vooral krappe particuliere woningen, 

logementen en pensions bewoonden. Toen in de jaren zeventig de gezinshereniging op gang 

kwam, vestigden deze gezinnen zich vooral in betaalbare, kleine vooroorlogse 

stadswoningen. Zij woonden vooral in de stadskernen waarvan de buurten verslechterden en 

waar autochtone Nederlanders om uiteenlopende redenen niet meer wilden wonen. Dit gaf 

onder meer de Turkse Nederlanders de mogelijkheid hier een huis te kopen. Daarnaast zijn 

er andere verklaringen in de literatuur naar voren gekomen voor de huisvestingspositie van 

Turkse Nederlanders. Dit betreft enerzijds individuele en sociaaleconomische kenmerken 

zoals leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en flexibele arbeidscontracten. Anderzijds is 

aandacht voor wijkkenmerken zoals de woningmarkt en woningvoorraad in een wijk. Ook het 

achterblijven van de woonkwaliteit en de waardering van de woonomgeving wordt gezocht 

in sociaaleconomische kenmerken, maar daarnaast ook in wijkkenmerken zoals de 

bebouwingsdichtheid, de mate van verloedering en sociale cohesie in de wijk en de 

specifieke voorkeur voor een (gemengde) woonomgeving. Deze factoren zouden maken dat 
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Turkse Nederlanders relatief kritisch zijn op hun woonomgeving ondanks de vooruitgang die 

zij wat betreft hun woningmarktpositie boeken. 

In dit hoofdstuk is tevens naar voren gekomen dat de mate van etnische segregatie in 

Nederland beperkt is, maar dat Turkse Nederlanders van de vier traditionele niet-westerse 

migrantengroepen het meeste geconcentreerd wonen. De verklaringen voor etnische 

segregatie worden in de literatuur gezocht in sociaaleconomische elementen, sociaal-

culturele factoren en discriminatie en andere uitsluitende mechanismen. Er bestaat weinig 

eenduidigheid over de gevolgen van etnische segregatie. Enerzijds stellen academici dat 

etnische segregatie geen negatieve gevolgen met zich brengt, anderzijds stellen zij dat deze 

vorm van segregatie een negatieve invloed heeft op de sociaaleconomische positie van 

migranten, hun sociaal-culturele integratie en bijgevolg de sociale cohesie in een buurt, en 

op de criminaliteitscijfers en onveiligheidsgevoelens. Individuele kenmerken zouden hier 

echter een zwaarwegendere rol in spelen dan zogenaamde buurteffecten. 

De interviews met de jongeren laten zich door de jonge leeftijd van deze jongeren lastig 

met het beeld uit de literatuur vergelijken. De geïnterviewde jongeren geven echter ook dat 

de positie van Turkse Nederlanders op de woningmarkt zich lijkt te verbeteren. Zij zijn daarbij 

in tegenstelling tot het beeld uit de literatuur relatief tevreden over hun eigen woonsituatie 

en hun woonomgeving. Bijna de helft van de geïnterviewde jongeren van wie de woonplek 

bekend is, woont in een witte of gemengde wijk, de rest woont in een zwarte wijk. Het 

merendeel van de respondenten geeft aan in een zogenaamde achterstandswijk te wonen. 

Deze wijken worden ondanks de problemen die hier spelen op het gebied van armoede en 

criminaliteit gewaardeerd vanwege de veelvuldige contacten met de Turkse gemeenschap. 

Er is volgens meerdere respondenten echter sprake van een ontwikkeling waarin steeds 

meer Turken overgaan tot het kopen van een woning in een betere wijk en een zogenaamde 

vlucht voorwaarts maken.  

De respondenten wonen relatief geconcentreerd. De verklaringen die in de literatuur 

voor etnische segregatie worden gegeven, komen ook in de interviews naar voren. Zo werd 

door geïnterviewde jongeren gesteld dat zij in dezelfde wijk willen blijven wonen als hun 

ouders en het sociale netwerk om elkaar te kunnen ondersteunen wat het belang van 

sociaal-culturele elementen laat zien. Daarnaast werd in de interviews beschreven dat 

jongeren die het goed doen juist de wijk willen verlaten wat de verklaringskracht van 

sociaaleconomische kenmerken aangeeft. En verder werd discriminatie door respondenten 

genoemd als factor die maakt dat jongeren met een Turkse achtergrond in een zwarte of 

gemengde wijk zouden willen blijven wonen. De gevolgen van de etnische segregatie zijn 

slechts ten dele ter sprake gekomen tijdens de interviews, maar er blijkt bijvoorbeeld relatief 

weinig sprake te zijn van interetnisch contact. Zo zeggen geïnterviewde jongeren woonachtig 

in witte of gemengde wijken contacten met de mensen van andere afkomst te missen, maar 

zij geven aan dat de verschillende bevolkingsgroepen op zogenaamde eilanden leven 

waardoor dit contact moeizaam of niet tot stand komt. Ook criminaliteit, slachtofferschap en 

onveiligheidsgevoelens ten gevolge van etnische segregatie is aan bod gekomen in de 

interviews. Het bleek dat criminaliteit en overlast wel degelijk voorkomen in de wijk, maar 

dat de jongeren slechts zeer beperkt slachtoffer zijn geweest van criminaliteit en dat zij zich 

voor het merendeel veilig voelen in de wijk. De jongeren wijten dit bovendien niet aan 

etnische segregatie. Dit laat zien dat er voor de geïnterviewde jongeren zowel voor- als 

nadelen aan etnische segregatie kleven zoals dat ook in de literatuur naar voren kwam. 
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Tot slot kwam naar voren dat sociale contacten in een wijk erg belangrijk te zijn voor de 

jongeren uit de onderzoeksgroep en dan zeker ook de sociale contacten met andere Turkse-

Nederlanders. Dit laatste gaat echter gepaard met een sterke sociale controle die het niveau 

van het gezin overstijgt en zich op het niveau van de Turkse gemeenschap bevindt. Sociale 

controle zorgt voor veiligheid en geborgenheid, maar belemmert de jongeren tegelijkertijd in 

hun dagelijkse leven en geeft hen het gevoel onder permanent toezicht te staan. Jongeren 

reageren hier op verschillende manieren op. Een deel van de jongeren probeert zich hier op 

verschillende wijzen aan te ontworstelen, ondanks de negatieve consequenties die hieraan 

verbonden kunnen zijn. Het lijkt echter geen afbreuk te doen aan de sociale cohesie (binnen 

de Turkse gemeenschap) in de wijk.   
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Hoofdstuk 5 Sociale contacten 
 

In dit hoofdstuk staan de sociale contacten van Turkse Nederlanders centraal. Eerst wordt 

ingegaan op de sociale relaties van Turkse Nederlanders zoals deze in de literatuur naar 

voren komen. Hierbij wordt aandacht besteed aan contacten binnen en buiten de Turkse 

gemeenschap, de partnerkeuze van Turkse Nederlanders en de mogelijke verklaringen voor 

de sociale relaties van Turkse Nederlanders. Vervolgens wordt ingegaan op de sociale 

relaties van de jongeren uit de onderzoeksgroep waarbij waar mogelijk aansluiting wordt 

gezocht bij de literatuur. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie over de sociale 

contacten van Turkse Nederlanders.  

 

5.1 Sociale relaties: contacten en partnerkeuze  

 

Het SCP en het CPS meten in het kader van de jaarrapportages over integratie van niet-

westerse migrantengroepen onder meer de contacten die leden van verschillende 

migrantengroepen met anderen in de Nederlandse samenleving onderhouden. Deze 

contacten binnen en buiten de herkomstgroep worden in zowel de rapportages als in 

beleidsstukken – naast een evenredige deelname aan onderwijs en arbeid, een Nederlandse 

taalbeheersing en het onderschrijven van de ‘basale Nederlandse normen’ – als een 

belangrijke graadmeter voor de integratie van migrantengroepen in Nederland gezien (Van 

Rijn, Zorlu, Bijl & Bakker, 2004, p. 9). Sociale contacten tussen autochtonen en allochtonen 

zouden namelijk de sociale cohesie in buurten en gemeenschappen bevorderen. Dit wordt – 

vanuit de gedachte dat bevolkingsgroepen niet langs elkaar heen moeten leven – als sociaal 

wenselijk gezien.  

Achter deze sociale wenselijkheid schuilt de ‘contact-hypothese’ die er van uit gaat dat 

een bepaalde intensiteit van interetnisch contact leidt tot het ontstaan van 

vriendschappelijke relaties en het verdwijnen van wederzijdse vooroordelen. Verschillende 

wetenschappelijke (meta) studies tonen aan dat interetnisch contact leidt tot een afname 

van onbegrip en vooroordelen tussen bevolkingsgroepen (cf. Gijsberts, 2007, p. 34; Lindo, 

2008b). De sociaalpsycholoog Allport ging er hierbij vanuit dat er sprake dient te zijn van vier 

centrale condities, namelijk gelijke status, gemeenschappelijke doelen, institutionele en 

normatieve ondersteuning en besef van een overkoepelende, gemeenschappelijke identiteit. 

Lindo (2008b, p. viii-ix) stelt echter dat deze criteria er niet toe lijken te doen en dat er vooral 

gekeken moet worden naar die factoren die belemmeren dat contact bestaande 

vooroordelen over de andere etnische groep wegneemt, zoals (het gebrek aan) 

vaardigheden, sociale positie of ervaringen opgedaan in het verleden of in andere contexten. 

Van den Broek en Van Ingen stellen hierbij dat het verband tussen sociale contacten en een 

wederzijds positief beeld ook omgekeerd kan liggen en dat een positief beeld over andere 

groepen juist tot meer sociale contacten met leden van die groepen kan leiden (2008, p. 121-

123). Ook Martinovic, Van Tubergen en Maas (2009) schrijven dat de causaliteit anders kan 

liggen en dat meer interetnisch contact tot een hogere opleiding, betere taalvaardigheid, 

geringere segregatie en meer autochtone huwelijkspartners leidt. De contact-hypothese 

dient nog verder ontwikkeld te worden, maar het wordt in beleidsstukken aangenomen dat 
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interetnische contact sociaal wenselijk is en als belangrijk element van de sociaal-culturele 

integratie dient te worden gezien.  

In dit kader dient ook aandacht besteed te worden aan het sociaal vertrouwen aangezien 

sociaal vertrouwen volgens Te Riele, Huijnk & Schmeets (2012, p. 165) kan worden 

beschouwd als indicator voor de cohesie binnen de samenleving. Zij schrijven dat 

vertrouwensbanden tussen mensen de bereidheid om te handelen in het belang van de 

groep of gemeenschap versterken en het aangaan van nieuwe contacten bevorderen. Het 

sociaal vertrouwen van niet-westerse migrantengroepen is substantieel lager dan het sociaal 

vertrouwen van autochtone Nederlanders. Dit betekent dat zij beduidend minder 

vertrouwen in andere mensen hebben dan dat autochtone Nederlanders dit hebben. Zo 

geeft 60 procent van de geënquêteerde autochtone Nederlanders aan vertrouwen in 

anderen te hebben, waar 40 procent van de geënquêteerde Turkse Nederlanders dit heeft. 

Dit is iets meer dan bijvoorbeeld de Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders 

die allen tussen de 30 en 40 procent scoren. Jongeren, hogeropgeleiden en tweedegeneratie 

migranten hebben meer vertrouwen in de medemens dan ouderen, lageropgeleiden en 

eerste generatie migranten, aldus Te Riele et al. (2012, p. 166). Zij gaan niet in op 

verklaringen voor dit verminderde sociale vertrouwen van onder meer Turkse Nederlanders.  

In deze paragraaf wordt de literatuur besproken over de sociale contacten van Turkse 

Nederlanders. Hierbij wordt eerst ingegaan op de contacten die Turkse Nederlanders 

onderhouden met mensen buiten de eigen groep. Vervolgens is aandacht voor de keuze van 

Turkse Nederlanders voor (huwelijks)partners. De paragraaf wordt afgesloten met een 

uiteenzetting van mogelijke verklaringen voor de sociale contacten en de partnerkeuze van 

Turkse Nederlanders binnen en buiten de Turkse gemeenschap.  

Sociale contacten binnen en buiten de Turkse groep 

Esser (in Völker, 2008, p. 113) beschrijft dat zowel de eerste als de tweede generatie Turkse 

migranten aan het einde van de jaren tachtig van de twintigste eeuw vrijwel volledig etnisch 

homogene vriendschappen heeft. Bijna dertig jaar later is deze situatie aanzienlijk gewijzigd. 

Turkse Nederlanders blijven zich weliswaar in vergelijking tot andere niet-westerse groepen 

het meest op de eigen groep richten, maar het exclusieve karakter van louter 

vrijetijdscontacten met leden van de Turkse groep zoals geschetst door Esser bestaat niet 

meer (Te Riele et al., 2012, p. 148 e.v.). 

In de Rapportage Minderheden 2003 besteden Dagevos en Schellingerhout van het SCP 

voor het eerst aandacht aan de sociaal-culturele dimensies van integratie waaronder de 

sociale contacten die leden van verschillende etnische groepen met elkaar en met 

autochtonen onderhouden. Zij stellen op basis van gegevens afkomstig van de survey 

‘Sociale positie en voorzieningengebruik van allochtonen’ (SPVA) uit 2002 dat Turkse en 

Marokkaanse Nederlanders in vergelijking tot Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders in 

hun vrije tijd minder sociale contacten met autochtonen onderhouden en dit ook minder 

wenselijk vinden. Er zijn wel opvallende verschillen tussen de eerste en tweede generatie 

Turkse Nederlanders waar te nemen. Zo onderhouden de in Nederland geboren Turkse 

Nederlanders beduidend meer contact met autochtonen dan de eerste generatie Turkse 

Nederlanders. Bij de Marokkaanse Nederlanders is dit verschil in contacten met autochtonen 

tussen de eerste en tweede generatie overigens nog groter dan bij de Turkse Nederlanders. 

Ook het opleidingsniveau is volgens Dagevos en Schellingerhout (2003, p. 321-322) van 
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belang: een hoger opleidingsniveau gaat niet alleen samen met meer contacten met 

autochtonen, maar ook met een grotere waardering van deze contacten.  

De Rapportage Minderheden 2003 laat zich door een verschillende wijzen van bevragen 

en het gebruik van verschillende databronnen lastig direct vergelijken met de resultaten van 

in de daaropvolgende jaren, maar het algemene beeld blijft tot en met 2012 min of meer 

ongewijzigd. Zo stellen ook Dagevos en Gijsberts (2009, p. 228-229) dat Turkse Nederlanders 

in vergelijking tot Marokkaanse Nederlanders) meer georiënteerd zijn op de eigen groep en 

ook meer contacten hebben met leden van de eigen groep. Volgens deze onderzoekers is in 

deze situatie gedurende de periode 2000-2009 weinig veranderd (CBS, 2010, p. 160). Te Riele 

et al. (2012, p. 153-154) laten in 2012 tevens zien dat Turkse Nederlanders in het bijzonder – 

en Marokkaanse Nederlanders in iets mindere mate – vooral contacten onderhouden met 

leden uit de eigen herkomstgroep: slechts een klein deel van de Turkse Nederlanders heeft 

meer contacten met autochtonen dan met leden uit de eigen groep. De hiervoor beschreven 

verschillen in sociale contacten van hoger- en lageropgeleiden en de eerste en tweede 

generatie Turkse Nederlanders zijn nog steeds actueel (Van den Broek & Van Ingen 2008; 

Huijnck & Dagevos, 2012). Zo beschrijven Huijnck en Dagevos (2012) dat ongeveer 30 

procent van alle Turkse Nederlanders in 2011 in zijn vrije tijd uitsluitend met andere Turkse 

Nederlanders omgaat. 40 procent van de eerste generatie Turkse Nederlanders en 19 

procent van de tweede generatie Turkse Nederlanders beperkt zich in hun 

vrijetijdscontacten tot andere Turkse Nederlanders en gaat niet met autochtonen om (2012, 

p. 52).  

Partnerkeuze 

Nicolaas, Loozen en Annema (2012) schrijven dat het overgrote deel van de Turkse 

Nederlanders (83 procent) in 2010 net als in 2000 voor een huwelijkspartner uit de eigen 

etnische groep kiest. Het percentage endogame huwelijken – ofwel huwelijken tussen 

mensen met eenzelfde etnische achtergrond – is gedurende deze periode weliswaar iets 

afgenomen, maar ook in 2010 trouwt ruim 80 procent van de eerste en ook de tweede 

generatie Turkse Nederlanders met een partner met een Turkse achtergrond. De Turkse 

Nederlanders lijken daarmee in de keuze van hun huwelijkspartner sterk op de Marokkaanse 

Nederlanders waarvan een vergelijkbaar deel met een partner uit de eigen etnische kring 

trouwt. Andere groepen niet-westerse migranten zoals Surinaamse en Antilliaanse 

Nederlanders en dan met name de tweede generatie migranten uit deze groepen kiezen 

beduidend vaker voor een autochtoon of iemand met een andere etnische achtergrond als 

huwelijkspartner (2012, p. 55).  

Afgaande op de bevolkingsstatistieken trouwt de laatste jaren één op de tien Turkse 

Nederlanders met een autochtone Nederlander (Gijsberts & Dagevos, 2009, p. 19). Dit aantal 

is vergelijkbaar met het aantal exogame – ofwel gemengde – huwelijken onder Marokkaanse 

Nederlanders, maar ligt beduidend lager dan ruim dertig procent gemengde paren (gehuwde 

en ongehuwde paren) van de groep niet-westerse migranten in Nederland. Als er sprake is 

van een exogaam huwelijk, gaat het vooral om huwelijken tussen eerste generatie Turks-

Nederlandse mannen en autochtone vrouwen. Een vergelijking tussen 2001 en 2008 laat wel 

zien dat – in tegenstelling tot het aantal gesloten huwelijken tussen Turkse Nederlanders en 

autochtone Nederlanders – het aantal gemengde stellen onder Turkse Nederlanders licht 

aan het stijgen is (Van Agtmaal-Wobma & Nicolaas, 2009, p. 60-62). Waar de tweede 
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generatie Turkse Nederlanders in vergelijking tot de eerste generatie vaker voor ongehuwd 

samenwonen kiest, is er binnen deze samenlevingsvorm ook vaker sprake van een gemengde 

relatie (Nicolaas, Wobma & Ooijevaar, 2010, p. 52-53).32  

De ideeën van Turkse Nederlanders over een eventueel huwelijk van hun kinderen met 

een autochtone partner bieden volgens Huijnck en Dagevos (2012) ruimte voor een 

mogelijke verandering in dezen. Een derde van de geënquêteerde Turkse Nederlanders geeft 

aan het vervelend te vinden als hun kind zou kiezen voor een autochtone Nederlandse 

partner, een kwart staat hier neutraal tegenover. Marokkaanse Nederlanders staan hier in 

vergelijking tot Turkse Nederlanders iets negatiever tegenover en van de autochtone 

Nederlanders geeft twintig procent te kennen het vervelend te vinden als hun kind zou 

kiezen voor een partner met een andere etnische achtergrond. Voor Turkse Nederlanders 

zijn religieuze bezwaren en de te verwachten sociale druk vanuit de familie de belangrijkste 

redenen om negatief ten opzichte van een autochtone partner voor hun kind te staan 

(Huijnk & Dagevos, 2012, p. 47-48).  

Een andere belangrijke ontwikkeling onder Turkse Nederlanders wat betreft de keuze 

voor een huwelijkspartner is de sterke afname van het aantal migratiehuwelijken. Turkse 

Nederlanders vinden hun huwelijkspartner in toenemende mate in Nederland en halen deze 

steeds minder frequent uit het herkomstland (Nicolaas et al., 2010, p. 53). Waar ongeveer 65 

procent van de Turkse Nederlanders in 2001 hun partner uit Turkije importeerde, loopt dit 

percentage terug naar 15 procent migratiehuwelijken in 2007 waarna het in elk geval tot 

2011 rond dit percentage blijft schommelen (Nicolaas et al., 2012, p. 55-56). Ook Crul en 

Doomernik (2003) stellen dat Turkse Nederlanders aan het begin van het tweede millennium 

drie van de vier huwelijkspartners uit Turkije halen en dat het hierbij overwegend gaat om 

partners uit het geboortedorp waarmee vaak al een familiale relatie bestaat. De 

Marokkaanse Nederlanders maken een vergelijkbare ontwikkeling door ten aanzien van de 

interetnische huwelijken en de sterke afname van het aandeel migratiehuwelijken. Dagevos 

en Gijsberts (2010) benoemen het afnemende aantal migratiehuwelijken onder Turkse 

Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders als één van de tien belangrijke ontwikkelingen 

in de positie van deze groepen gedurende het eerste decennium van de eenentwintigste 

eeuw omdat het samengaat met een afnemend aantal nieuwkomers dat vanuit een 

achterstandspositie een plek moet zien te veroveren in de Nederlandse samenleving. In de 

tweede plaats, zo stellen zij, neemt daarmee de kans toe dat er in dergelijke gezinnen ook 

Nederlands wordt gesproken met de kinderen.  

Verklaringen 

In de wetenschappelijke literatuur komen verschillende factoren naar voren die een rol 

spelen bij de sociale contacten tussen migranten en autochtonen. Hierbij gaat de aandacht in 

belangrijke mate uit naar taalvaardigheid, opleidingsniveau en ruimtelijke concentratie (Te 

Riele et al., 2012; Dagevos & Schellingerhout, 2003; Van der Laan Bouma-Doff, 2004, 2007). 

                                                           
32

 Overigens is de keuze voor ongehuwd samenwonen een relatief recente ontwikkeling. In de zevende CBS 
rapportage Allochtonen in Nederland (2001) constateren de auteurs dat onder de eerste generatie Turkse 

Nederlanders het ongehuwd samenwonen niet voorkomt en dat onder de 25-jarige tweede generatie Turkse 
Nederlanders slechts 7 procent van de 25-jarigen samenwoont zonder gehuwd te zijn. Ter vergelijking: 14 procent 

van de 25-jarige tweede generatie Marokkaanse Nederlanders en ruim 25 procent van de 25-jarige autochtone 
jongeren woont in 2000 ongehuwd samen (CBS 2001, p. 67). 
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Daarnaast wordt aandacht besteed aan het maatschappelijke klimaat. Bij de keuze voor een 

vriendschap geven mensen bovendien de voorkeur aan mensen die op hen lijken op het 

gebied van zowel attitudes en meningen als sociaal demografische kenmerken zoals leeftijd, 

sociale klasse en etniciteit (Völker, 2008, p. 111). Völker beschrijft op basis van een survey 

dat de kansen op vriendschappen in Nederland het grootst zijn in de context van een 

opleiding en geloofsgemeenschappen, op enige afstand gevolgd door clubs en verenigingen, 

en via andere vrienden. 

Het opleidingsniveau is volgens Dagevos en Schellingerhout (2003, p. 321-322) van belang 

voor interetnisch contact. Een hoger opleidingsniveau gaat volgens hen niet alleen samen 

met meer contacten met autochtonen, maar tevens met een grotere waardering van deze 

contacten. Op de in deze studie gemeten beheersing van de Nederlandse taal scoren de 

Turkse Nederlanders slechter dan Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, maar ook 

slechter dan Marokkaanse Nederlanders (ibid.). Een goede beheersing van het Nederlands is 

weliswaar geen voorwaarde voor het leggen en onderhouden van sociale contacten, maar 

vergemakkelijkt het uiteraard wel. In het Jaarrapport Integratie 2012 hebben Turkse 

Nederlanders (samen met migranten uit Somalië) van alle niet-westerse groepen nog steeds 

de meeste moeite met de Nederlandse taal, zowel wat betreft lezen en schrijven als spreken. 

Van de geënquêteerde Turkse Nederlanders geeft 23 procent aan moeite te hebben met 

Nederlands spreken, 21 procent heeft moeite met Nederlands lezen en 26 procent van de 

Turkse Nederlanders vindt Nederlands schrijven lastig. De enige groep die op taalbeheersing 

slechter scoort is de groep kort in Nederland verblijvende Polen. Deze gegevens kunnen 

uiteraard ook positiever uitgelegd worden door te benadrukken dat ruim drie van de vier 

Turkse Nederlanders wel de benodigde Nederlandse taalvaardigheid aan de dag legt (Te 

Riele et al., 2012, p. 153). 

In de wetenschappelijke literatuur over sociale contacten en integratie wordt er veel 

aandacht besteed aan ruimtelijke segregatie als maat voor kansen op contact met 

autochtonen (e.g. Van der Laan Bouma-Doff, 2004, 2007; Vervoort en Dagevos, 2011). Een 

deel van de academici bevestigen deze ‘isolement hypothese’ en stellen dat er inderdaad – 

ook als er rekening wordt gehouden met allerlei individuele kenmerken van bewoners – 

migranten minder contact met autochtonen hebben als er sprake is van sterker 

gesegregeerde wijken. Niet alleen de opleiding en de taalvaardigheid, maar ook de 

samenstelling van de buurt bepaalt of er sprake is van contact tussen migranten en 

autochtonen. Naarmate er door etnische concentratie minder mogelijkheden tot contact 

zijn, neemt ook het aantal daadwerkelijke contacten tussen migranten en autochtonen af 

(Van der Laan Bouma-Doff, 2004, 2007). Vervoort en Dagevos (2011) concluderen echter dat 

de stagnatie in het interetnisch contact dat zich in 2002 onder alle migrantengroepen heeft 

ingezet, niet volledig verklaard kan worden vanuit de toegenomen ruimtelijke concentratie 

van migranten in specifieke buurten, maar ook samenhangt met het minder tolerante en het 

verharde maatschappelijke klimaat jegens migranten in het algemeen en moslims in het 

bijzonder. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er in Nederland geen aanwijzingen zijn dat 

woonconcentratie gepaard gaat met economische achterstand (Gijsberts & Dagevos, 2007). 

De sociale achterstandspositie van migranten in geconcentreerde buurten zou bovendien 

eerder door individuele kenmerken van buurtbewoners – zoals opleidingsniveau en de 

beheersing van de Nederlandse taal – veroorzaakt worden dan door het effect van de buurt 

en de mate van segregatie in die buurt (Dagevos, 2009a, p. 16). 
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De keuze voor een huwelijkspartner wordt bepaald door het samenspel van individuele 

preferenties, structurele ontmoetingskansen en de rol van derde partijen (Kalmijn, 1998, 

Kalmijn & Van Tubergen, 2006, Van Tubergen & Maas, 2007, Martinovic et al., 2009). Op het 

individuele niveau van preferenties gaat het om migranten die een voorkeur hebben voor 

een potentiële partner met specifieke (betere) sociaaleconomische en (overeenkomstige) 

culturele kenmerken. De structurele ontmoetingskansen worden bepaald door 

demografische en ruimtelijke kenmerken zoals de omvang van en de sekseverdeling binnen 

de groep en de buurtsamenstelling. De rol van derde partijen ziet op de familie, de 

aangehangen religie en de overheid die elk op hun manier invloed kunnen uitoefenen op de 

keuze voor een huwelijkspartner (Kalmijn & Van Tubergen, 2006, p. 374). Hoe deze 

dimensies zich tot elkaar verhouden en welke dimensies zwaarder wegen wordt uit deze 

literatuur niet duidelijk, maar Kalmijn en Van Tubergen (2006) laten in lijn met bevindingen 

uit eerder onderzoek zien hoe de keuze voor een exogaam huwelijk samenhangt met de 

migratieleeftijd, opleiding, sekseverdeling en de samenstelling van de migrantengroep. Zo 

neemt de kans op een exogaam huwelijk toe naarmate eerste generatie migranten zich op 

jongere leeftijd in Nederland hebben gevestigd, als het tweedegeneratie migranten betreft 

en naarmate migranten hoger zijn opgeleid. De kansen op een exogaam huwelijk nemen ook 

toe naarmate er sprake is van een onevenwichtigere sekseverdeling binnen de groep en 

naarmate de tweedegeneratie in een groep omvangrijker wordt. Tegelijkertijd constateren 

deze auteurs op basis van verschillen tussen de etnische groepen in partnerkeuzes dat 

Turkse en Marokkaanse Nederlanders in vergelijking tot Surinaamse en Antilliaanse 

Nederlanders een meer gesloten groep vormen waarbij taal en religie de grenzen tussen de 

groepen in Nederland markeren en niet zozeer raciale onderscheidingen zoals in sommige 

meer klassieke immigratielanden (Kalmijn & Van Tubergen, 2006, p. 394-395). In lijn met 

deze laatste bevinding laten Van Tubergen en Maas (2007) zien hoe de kansen op een 

endogaam huwelijk toenemen als migranten de Nederlandse taal slecht spreken. Loozen, De 

Valk & Wobma (2012) voegen hier aan toe dat het op het individuele niveau gaat om 

personen die vaker uitsluitend de Nederlandse nationaliteit bezitten en vaker een in het 

buitenland geboren ouder hebben. Ook de samenstelling van de buurt is van belang in de 

context van relatievorming. De kans op een gemengde relatie neemt – net als de kans op 

interetnisch contact – toe als het aandeel autochtonen in de buurt toeneemt en een grotere 

mate van etnische diversiteit is gerelateerd aan een lagere kans op een huwelijk met een 

autochtoon (Loozen et al., 2012, p. 51-52).  

Het blijkt tot slot dat veranderingen in het domein van de familie – of breder de sociaal-

culturele dimensies van integratie – zich veel minder snel doorzetten dan veranderingen die 

migrantengroepen doorlopen op de structurele dimensies van integratie zoals onderwijs en 

arbeid (cf. Hooghiemstra, 2001, p. 603). Hooghiemstra (2001) heeft zich daarom aan het 

begin van het tweede millennium de vraag gesteld waarom tweede generatie Turks-

Nederlandse jongeren die in Nederland zijn opgegroeid zo een sterke voorkeur aan de dag 

leggen voor een partner uit Turkije. Zij verklaart deze omstandigheid mede vanuit sociale 

netwerk theorieën die er eveneens vanuit gaan dat de keuze voor een huwelijkspartner 

samenhangt met de kansen om een partner te ontmoeten en de personen die mede van 

invloed zijn op de keuze voor en partner. Zij stelt dat veel Turkse en ook Marokkaanse 

jongeren weinig publieke gelegenheden hebben om potentiële partners te ontmoeten en 

tevens constateert zij dat de bemoeienissen van ouders bij de partnerkeuze in belangrijke 
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mate geaccepteerd zijn. Daarnaast hebben vooral de laag opgeleide jonge vrouwen een 

ruimere keuze in Turkije omdat de potentiële partners naast een huwelijk ook een verblijf in 

Europa te winnen hebben. Bovendien is er voor de jonge vrouwen sprake van een grote 

mate van sociale waardering omdat met hun huwelijk bindingen tussen families versterkt 

zullen worden (Hooghiemstra, 2001, p. 624).  

Een mogelijk verklaring voor de sterke afname van het aantal migratiehuwelijken, de 

tweede hierboven beschreven ontwikkeling, vormt de invloed van het in 2004 aangescherpte 

gezinsvormende migratiebeleid. De Nederlandse overheid – een zogenaamde derde partij – 

heeft daarbij de leeftijdsgrens van ‘importbruiden’ voor beide partners wettelijk van 18 naar 

21 jaar verhoogd. Daarnaast heeft de overheid ook de inkomenseisen waaronder een 

partner uit het herkomstland zich in Nederland mag vestigen, verhoogd naar 120 procent 

van het minimumloon (Kulu-Glasgow & Leerkes, 2009, p. 7-8). Wellicht hangt de afname van 

het migratiehuwelijk ook samen met een veranderende invloed van de familie en religieuze 

partijen op de partnerkeuze. De verklaringen die Hooghiemstra schetst lijken aan waarde te 

hebben ingeboet. Het gezag van de ouders om zich op een verregaande manier met de 

huwelijkspartner van hun kinderen te bemoeien is minder vanzelfsprekend. Ook de 

mogelijkheden voor Turks-Nederlandse jongeren om potentiële partners in het publiek te 

leren kennen zijn toegenomen. Hoewel er sprake is van (soms vergaande vormen van) 

sociale controle in het bijzonder bij jonge vrouwen, blijkt uit de literatuur dat Turks-

Nederlandse jongeren hier steeds meer eigenstandig de regie over voeren (cf. Yerden, 2001).  

 

5.2 Turks-Nederlandse jongeren over hun sociale contacten  

 

De Turks-Nederlandse jongeren is tijdens de interviews gevraagd met wie zij in het dagelijkse 

leven omgaan. Op basis van de antwoorden kunnen er drie groepen binnen de 

onderzoeksgroep worden onderscheiden. De verdeling over deze verschillende groepen is in 

tabel 5.1 weergegeven.  

 

Tabel 5.1 Categorisering van vriendschappen van Turks-Nederlandse jongeren (n=73) 

Aard van sociale contacten Aantal 

Etnisch interne contacten 28 

Etnische externe contacten 13 

Etnisch heterogene contacten 29 

Onduidelijk/ontbreekt  3 

Totaal 73 

 

Bovenstaande tabel laat een gedifferentieerd beeld zien van de vriendschapsnetwerken van 

de Turks-Nederlandse respondenten. De grootste groep respondenten heeft ongeveer 

evenveel sociale contacten met mensen uit de herkomstgroep als met mensen daarbuiten. 

Een in omvang vergelijkbare groep heeft uitsluitend contact met andere Turkse 

Nederlanders of Turken. Een beduidend kleinere groep respondenten heeft overwegend 

contact met anderen buiten de herkomstgroep. Binnen deze groep zijn er tenminste vijf 

jongeren die vriendschappen en/of andere sociale relaties met Turkse Nederlanders expliciet 

vermijden. Dit vindt zijn oorzaak in negatieve ervaringen binnen de Turkse gemeenschap 

vanwege de grote sociale controle binnen de gemeenschap en het geroddel dat hiermee 
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gepaard gaat. Zo vertelt een respondent (J31) dat er in de Turkse gemeenschap over hem 

werd geroddeld omdat hij verschillende keren met politie en justitie in aanraking was 

gekomen. Hij gaat daarom liever met Marokkaanse jongens om en heeft geen Turks-

Nederlandse jongens in zijn vriendengroep. Een andere respondent (J27) heeft negatieve 

ervaringen binnen de Turks alevitische gemeenschap door de scheiding van haar ouders. De 

keuze van de moeder van de respondent vond geen steun binnen de gemeenschap en hier 

werd negatief over gesproken waarop de betreffende respondent en haar moeder besloten 

zich terug te trekken uit de Turks alevitische gemeenschap.33  

Vriendschapen en de invloed van de Turkse gemeenschap en ouders  

De Turkse gemeenschap en de ouders van de respondenten lijken een grote invloed op te 

hebben op zowel de totstandkoming van vriendschappen als het in stand houden van 

vriendschappen. De sterke inbedding van veel respondenten in de Turkse gemeenschap 

maakt dat Turkse Nederlanders veel andere Turkse Nederlanders leren kennen. Daarbij 

vormt de gedeelde achtergrond een stevige basis voor vriendschappen. Dat blijkt ook uit het 

volgende fragment, waarin de vriendschappen van de moeder van de respondent hebben 

geleid tot vriendschappen met de dochters van de vriendinnen van haar moeder.  

 “Ja, mijn vriendinnen zijn wel Turks. Ik kan gewoon met iedereen omgaan, 
Marokkaans, Nederlands, ik kan altijd wel een babbeltje maken. Maar de echte 

vaste vriendinnen, dat zijn toch wel de Turkse meiden. […] Ja, je trekt toch naar 

elkaar toe. Een paar wonen hier, sinds kleins af aan spelen we ook altijd samen 

en onze moeders komen ’s avonds ook bij elkaar zitten. Toen gingen wij boven 

spelen. Zo is het eigenlijk begonnen. En ook met feesten. Alles tussen ons 

meiden is hetzelfde. Als we naar een bruiloft gaan, dan gaan we samen. We 

gaan ons samen aankleden en dan gaan we er samen heen.” (J39) 

Dergelijke vriendschappen, die voortkomen uit vriendschappen van de ouders, komen veel 

voor bij de jongeren uit de onderzoeksgroep die woonachtig zijn in een wijk met een 

omvangrijke Turkse gemeenschap. 

De interviews laten zien dat ouders ook op andere wijze invloed hebben op de 

vriendschappen van hun kinderen. Ook een geïnterviewde deskundige (E25) vertelt dat deze 

invloed soms al op jonge leeftijd begint als Turkse ouders hun kinderen geen toestemming 

geven om te spelen met kinderen met een andere culturele achtergrond. 

Daarnaast spelen ouders ook een belangrijke rol in (potentiële) vriendschappen tussen 

mannen en vrouwen. Zo vertellen meerdere jongeren over verschillende ongeschreven 

regels bij dergelijke vriendschappen en hoe met name ongehuwde vrouwen in de gaten 

worden gehouden door de ouders en dan vooral de vader. Een vrouwelijke respondent 

vertelt van het thuisfront geen contact met de andere sekse op een vriendschappelijke wijze 

te mogen onderhouden. Een andere respondent vertelt dat zij wel met Nederlandse maar 

niet met Turkse mannen om mag gaan omdat bij deze laatste het risico op een seksuele 

relatie bestaat. De mogelijkheid dat een dergelijke seksuele relatie kan ontstaan is het 

voornaamste bezwaar tegen vriendschappen tussen mannen en vrouwen. Vandaar dat een 
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 Bij het duiden van tabel 5.1 dient er rekening mee gehouden te worden dat de samenstelling van de 

vriendschappen en sociale relaties van de geïnterviewde jongeren geen statisch gegeven is. De jongeren vertelden 
in de gesprekken dat deze relaties, mede onder invloed van de levensfase waarin zij verkeren, veranderen. 
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dergelijke vriendschap ook problematischer wordt gevonden naarmate jongeren ouder 

worden. De ouders verwachten dat de kans op seksueel contact dan ook toeneemt. Ondanks 

de hierboven geschetste situaties bevinden zich onder de respondenten verschillende jonge 

vrouwen die met de nodige omzichtigheid vriendschappen met mannen aan te gaan:  

I: “Zou je met een normale vriend naar de bioscoop mogen? R: “Ja, dat zou ik 
mogen.” I: “Ook alleen?” R: “Haha. Ja, ik denk het wel. Misschien niet altijd, 

maar negen van de tien keer. Ja, ik weet niet, ja, het is sowieso gewoon denk ik. 

Als het ’s middags is sowieso wel en als je dan zegt van: ‘Er gaat nog een meisje 

mee,’ dan is het ook goed denk ik. Dan is het snel beter. Ja dan komt het weer 

terug op namus34 en şeref zeg maar.” I: “Is eer belangrijk voor jou en houd je 
daar ook rekening mee in jouw gedrag?” R: “Ja. Sowieso is het gewoon heel 

belangrijk voor mijn ouders. […] Vooral mijn vader. Die wil het echt, hij stuurt 

het echt bij. Hij zegt tegen mij van: ‘Dit is je namus en dit is mijn şeref en ik wil 

het gewoon echt zo houden.’ Ik heb veel mensen in mijn omgeving gezien die 

geen rekening houden met eer en door die problemen zie je ook van, ja, ik moet 

er eigenlijk wel rekening mee houden weet je. Ik snap mijn vader dan ook wel in 

sommige opzichten.” (J68) 

Meer geïnterviewde vrouwen houden bij hun omgang met mannen rekening met de 

opvattingen van hun ouders en/of de Turkse gemeenschap over de relatie vanwege de eer 

die op het spel staat. Veel vrouwen geven aan daarom alleen in groepsverband met mannen 

om te gaan om zo geroddel en eventuele problemen rondom eer te voorkomen.  

Vriendschapen en de invloed van school en werk 

Ook school en werk lijken er aan bij te dragen dat Turks-Nederlandse jongeren ook jongeren 

met een andere achtergrond leren kennen en hier al dan niet een vriendschap mee 

ontwikkelen. Uit de gesprekken met de jongeren blijkt dat vriendschappen en sociale relaties 

deels ontstaan op school en tijdens het werk.  

Een respondent (J56) vertelt bijvoorbeeld dat haar vriendengroep grotendeels uit andere 

Turken en overige allochtonen bestaat omdat zij alleen Turken en andere allochtonen in haar 

klas op haar middelbare school had. Hiertegenover staat een respondent (J61) die alleen 

autochtone leerlingen in haar klas op de middelbare school had en die bijgevolg een 

overwegend autochtone vriendinnengroep heeft. Werk heeft er daarnaast toe geleid dat de 

vriendenkring is uitgebreid en dat hier bijvoorbeeld ook mensen met een andere afkomst 

bijgekomen zijn. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het volgende fragment uit een 

dubbelinterview:  

J53: “Ik heb ook Nederlandse vriendinnen, met name door het werk. Collega’s.” 
J54: “Als ik thuis ben en in mijn vrije tijd ben ik met mijn eigen Turkse vrienden, 

op werk ga ik alleen maar met Nederlanders om en buiten werk doe ik ook 

weleens wat met Nederlandse vriendinnen. Ik ga op het werk niet om met 
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 In de Turkse context bestaan twee woorden voor eer met elk hun eigen betekenis: namus en şeref. Şeref 

verwijst naar status en prestige die mannen in het bijzonder op verschillende manieren kunnen bemachtigen, 
bijvoorbeeld door in hun gedrag te getuigen van waarden als moed, betrouwbaarheid en eerlijkheid, maar ook 

door getrouwd te zijn, kinderen (vooral jongens) te hebben en economisch succesvol te zijn. Bij namus gaat het 
om de eer van de familie die gekoppeld is aan de kuisheid van de vrouwen en meisjes in de familie. Dit betekent 

dat mannen in een familie voor hun namus afhankelijk zijn van het gedrag van de vrouwen in deze familie (Van 
Eck, 2000, p. 25 -26). 



 

 
130 

Turkse meiden, slechte ervaringen mee gehad, roddelen en afgunst heerst er. Ik 

ben iemand, als ik 100,- euro heb en een vriendin van mij vraagt 50,- euro, dan 

geef ik dat aan haar maar dan verwacht ik ook dat zij dat voor mij ook zou doen 

als ik het nodig heb. Als zij gierig gaat doen, dan houdt het voor mij op. Op werk 

heb ik meerdere Nederlandse meiden. Maar waar ik echt mee om ga, dat meisje 
is half Turks. Haar ouders zijn dan wel Nederlands, maar zij is echt zo 

geïnteresseerd in Turken en dat trekt mij gewoon. Ze wil elke dag wel een Turks 

woord leren, ze komt heel vaak in Turkije en heeft daar ook een huis gekocht. 

En dat trekt mij gewoon. Haar vind ik heel apart en daarom kan ik ook heel goed 

omgaan met haar. Heel veel meningen van ons komen overeen. Dan heb ik 

zoiets van: ze hoeft geen Turk te zijn, zo kan het ook goed gaan samen. En daar 

ben ik achter gekomen. Toen ik op de lagere school zat ging ik alleen maar met 

Turken om, maar nu merk ik dat hoeft niet per se. Maar dat wist je toen niet.” 

J53: “Daar ben ik ook achter gekomen, dat je met een Nederlander ook heel 

goed kan opschieten. Op werk ben je meer dan thuis, ik werk 
vijfploegendienst35, dan ben je zes dagen met die mensen, dan is dat ook een 

soort tweede huis voor je. Je bent daar als een familie.” (J52 en J53) 

Het is opmerkelijk dat de jongeren uit de eerste groep – de groep die bestaat uit jongeren 

met vooral vriendschappen of andersoortige relaties binnen de Turkse gemeenschap – 

tijdens het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs nog wel contacten hadden met 

jongeren met een andere afkomst, maar dat deze contacten geen stand hebben gehouden. 

Dit laat zien dat de samenstelling van de vriendengroep na het verlaten van de middelbare 

school voor sommigen wezenlijk verandert. Dit wordt onder meer geïllustreerd in het 

volgende citaat:  

“Tijdens de middelbare schoolperiode werd ik door de Turks-Nederlandse 

jongeren wel heel erg buitengesloten. Ik deed vwo en ik was een nerd en ik 

hoorde er niet bij. Alle andere Turkse kinderen zaten in een lagere klas. Ik werd 
toen meer door de Turken dan door de Nederlandse mensen buitengesloten. Ik 

kon het in mijn klas wel goed vinden met de Nederlanders. Ik was het enige 

Turkse meisje dat ooit vwo had gedaan. De Turkse ouderen waren heel trots op 

me, maar de jongeren hadden zoiets van: ‘zij is gewoon anders dan ons.’ […] Na 

de middelbare school, tegen het einde daarvan, had ik het ook gehad met mijn 

klas. Je merkt toch wel dat je anders bent. Zij begonnen bijvoorbeeld ook uit te 

gaan en dat soort dingen deed ik dan niet. Ook al kreeg ik die vrijheid misschien 

wel, ik had er gewoon geen behoefte aan. Ik merkte dat na de middelbare 

school, die ene goeie [Nederlandse] vriendin die ik had, dat groeide ook een 
beetje uit elkaar. Heel af en toe spreek ik haar nog, één keer per jaar. Maar 

vanaf mijn hbo ben ik heel veel met Turkse mensen opgetrokken.” (J49) 

De voorkeur voor vriendschappen met andere jongeren met een Turkse achtergrond heeft er 

in geresulteerd dat een aantal respondenten die een opleiding in het hoger of 

wetenschappelijk onderwijs volgen zich hebben aangesloten bij een Turkse 

studentenvereniging om in contact te komen met andere Turks-Nederlandse jongeren in 

dezelfde onderwijsinstelling.  
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 In een vijfploegendienst is er sprake van een volcontinue rooster waarbij er altijd één van de vijf ploegen aan 
het werk is. Dit wordt vooral toegepast bij productieprocessen die continu doorlopen.  
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Vriendschapen en de invloed van religie en cultuur 

Het bovenstaande fragment laat zien dat sociale contacten veranderen onder invloed van 

religieuze en culturele verschillen en de ontwikkelingen die jongeren op deze terreinen 

doormaken. Uit de interviews blijkt ook dat jongeren die niet gelovig zijn een voorkeur 

hebben voor contacten met jongeren die ook niet gelovig zijn, en vice versa. Als jongeren 

zich meer gaan richten op hun geloof, kan dit gevolgen hebben voor hun sociale relaties. Dit 

blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van een Koerdische vrouw (J10) die voorheen actief is 

geweest binnen een Koerdische vereniging waar ze veel andere Koerdische vrouwen heeft 

leren kennen met wie ze bevriend is geraakt. Zij is zich na verloop van tijd meer op het geloof 

gaan toeleggen en draagt nu een hoofddoek. Ten tijde van het interview was ze verloofd met 

een Turks-Nederlandse jongen. Ze heeft het idee dat ze door haar vriendinnen is ‘verstoten’ 

omdat die het dragen van een hoofddoek en haar partnerkeuze afkeuren. Deze vriendinnen 

hebben dit weliswaar niet direct tegen haar gezegd, maar zij heeft dit idee gekregen omdat 

haar vriendinnen niet op haar verlovingsfeest zijn geweest.  

Het belang van religie voor het kiezen van vrienden en sociale contacten komt zowel tot 

uiting tussen gelovigen en niet-gelovigen als tussen jongeren die verschillende geloven 

aanhangen zoals alevitische en soennitische jongeren. Met name geïnterviewde alevitische 

jongeren problematiseren de onderlinge verhouding met soennitische jongeren. Dit kan er 

toe leiden dat alevitische jongeren geen sociale relaties aangaan met soennitische jongeren. 

Zo vertelt een respondent (J09) bijvoorbeeld dat zij contact met soennieten op haar school 

vermijdt en er net als haar ouders de voorkeur aan geeft om alleen met autochtone jongeren 

op school en alevitische Turken in haar woonplaats om te gaan. Ook kan dit tot conflicten in 

de contacten tussen beide groepen leiden. Zo komt in de gesprekken met de alevitische 

jongeren vaak naar voren dat zij nu en in het verleden conflicten hebben gehad met 

soennieten op school of in de buurt. Een respondent vertelt bijvoorbeeld dat ze weinig 

contact met de Turkse gemeenschap in haar woonplaats heeft omdat die overwegend uit 

soennieten bestaat waar zij zelf alevitisch is. Zij heeft zelf wel soennitische vrienden, maar 

ondervindt hierdoor wel eens problemen zoals ook haar volgende citaat laat zien:  

“Ik heb om me heen bijna alleen maar soennitische vrienden, ik heb dan ook 
nog een aparte groep alevitische vriendinnen waar ik mee omga. Maar weet je, 

als we onderling zijn en we praten over bepaalde dingen weet je wel, van 

bijvoorbeeld, de ouders gaan naar hadj of ramadan komt eraan… Ja dan is het 

automatisch zo van: ‘Oh ja, Ayse is alevi dus die doet daar niet aan.’ En dan weet 

ik gewoon, niet dat ze het echt zeggen, maar dan weet je gewoon dat ze zoiets 

hebben misschien in hun achterhoofd van: ‘Oh ja, weet je wel, zij doen dat niet, 

ze zijn ongelovig.’” (J12) 

De voorkeur voor vriendschappen met jongeren die eenzelfde geloof aanhangen komt voort 

uit het begrip dat hierdoor zou ontstaan. Zo vertelt een hoofddoekdragende soennitische 

moslima (J52) over het onbegrip van niet-moslims jegens haar:  

“Ik ben iemand, ik ben heel snel op mijn teentjes getrapt. Hoe vaak moet ik 
dingen nog uitleggen? Op werk ook nog steeds hoor. Hoeft niet alleen maar 

over seks te gaan, vriendjes of uiterlijk. Maar vragen zoals: ‘Waarom moet je 

een hoofddoek dragen? Waarom dit? En waarom dat? Waarom moeten jullie 

bidden?’ Ik heb zoiets van: alles wat wij moeten doen volgens ons geloof 

moeten zij eigenlijk ook doen, maar dat doen ze niet. Dan heb ik zoiets van: 
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maak een keer de Bijbel open en lees het even, dan snap je ons wel. Maar dat 

doen ze niet. Dan voel ik me, ik denk dan: ‘Ik ben een Turk, ik ben geen 

Nederlander. Ze moeten het begrijpen. Toon begrip!’” (J52) 

Meer soennitische respondenten voelen zich niet begrepen door hun klasgenoten of 

collega’s. Drie jongeren (waaronder J52) betrekken dit vooral op hun religieuze 

overtuigingen. De overige jongeren hebben het vooral over onbegrip in relatie tot culturele 

verschillen, in het bijzonder het verschil in leefstijl op het gebied van uitgaan en 

alcoholgebruik.  

Daarnaast blijkt uit de interviews dat sommige ouders liever zien dat hun dochters 

vriendschappen onderhouden met vrouwen met een Turkse achtergrond: zij hebben er niets 

op tegen als hun dochter contact heeft met jongeren met een andere (etnische) 

achtergrond, maar dit geniet zeker niet de voorkeur. 

Vriendschapen en de invloed van politiek: Koerden en Turken 

Tot slot heeft ook de zogenaamde Koerdische kwestie invloed op de vriendschappen tussen 

de geïnterviewde jongeren in Nederland. De interviews met de jongeren laten zien dat de 

jongeren met een Turkse en een Koerdische achtergrond – een aantal uitzonderingen 

daargelaten – wel degelijk contact met elkaar hebben en dat deze contacten over het 

algemeen voorspoedig verlopen. Er komen ook zeker vriendschappen voor tussen 

geïnterviewde jongeren met een Koerdische en een Turkse achtergrond. Dit is ook niet 

verwonderlijk aangezien Turkse en Koerdische jongeren in dezelfde omgeving opgroeien. Dit 

is onder meer terug te zien in het volgende fragment uit een interview met twee vrienden 

waarvan één een Koerdische (J34) en de ander (J35) een Turkse achtergrond heeft: 

J35: “Maar, dat komt, elke Turk en elke Koerd hier zo is met elkaar opgegroeid.” 
J34: “Ze hebben veel respect voor elkaar.” J35: “Zelfs de generatie van 40 jaar 

geleden kent elkaar zeg maar. Iedereen kent elkaar en [deze stad] is al klein.” 

J34: “Mijn opa kwam samen met zijn opa hier.” J35: “Onze opa’s zijn samen hier 

als eerste gekomen.” J34: “Toen was dit nog een dorp.” J35: “Ja, kun je nagaan 

hoe lang geleden? En de generaties die blijven elkaar gewoon kennen. Onze 

neefjes spelen ook weer met elkaar en ja, zo blijft dat gewoon doorgaan.” (J34 

en J35) 

Deze respondenten hebben niet het idee dat zij met hun vriendschap een uitzondering 

vormen, maar denken dat dit voor de gehele Koerdische en Turkse gemeenschap in hun 

woonplaats geldt. Wel houden zowel de Koerdische als de Turks-Nederlandse jongeren er 

rekening mee dat de Koerdische kwestie gevoelig ligt en mijden dit onderwerp vermeden in 

hun gesprekken om zo conflicten te voorkomen.  

 

5.3 Jongeren over (de keuze voor) hun partner 

 

De partnerkeuze en de aspecten die hierbij een rol spelen zijn tevens aan bod gekomen 

tijdens de interviews. Beiden worden in deze paragraaf uiteengezet. Het is daarbij van belang 

om te weten dat ten tijde van de interviews 59 van de 73 respondenten geen partner 

hadden, dat zes jongeren een relatie hadden, dat drie jongeren verloofd waren en dat vijf 

jongeren getrouwd waren. 
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Partnerkeuzes en de invloed van religie en cultuur  

De respondenten is gevraagd wat voor partner hun voorkeur heeft. De geïnterviewde 

jongeren zijn bij het kiezen van een partner sterker op de Turkse gemeenschap gericht dan 

bij het aangaan van andersoortige sociale contacten.  

Hierbij spelen vooral religie en cultuur een belangrijke rol. De respondenten benoemen 

deze aspecten veel vaker dan bijvoorbeeld de persoonlijkheid of het uiterlijk van de 

gewenste partner. De interviews laten tevens zien dat meer geïnterviewde vrouwen dan 

mannen een expliciete voorkeur voor een islamitische partner hebben. Daarbij valt het op 

dat vooral alevitische respondenten – en dan vooral de vrouwen – aangaven graag een 

alevitische partner te willen en niet open te staan voor een relatie met een soennitische 

partner. In het volgende interviewfragment wordt uitgelegd waarom:  

“In de maand ramadan wordt er gevast door soennieten, maar dan wordt er 

geroepen van: ‘Oh, je doet er dus niet aan mee.’ Dan moet je je verantwoorden 

waarom je niet mee doet. Dit komt omdat je alevitisch bent. Dat wij ook wel 
vasten en in de islam geloven, maar dat het bij ons twaalf dagen duurt. Ik moet 

de hele geschiedenis er bij halen en dan ontstaan er frustraties. Dan gaat het op 

een gegeven moment niet meer om de liefde, maar om het geloof. […] Je wordt 

niet geaccepteerd door de ouders want je bidt niet en je vast niet. En alevitische 

vrouwen worden niet als maagd gezien. Dat is toch wel een heel groot 

probleem. Terwijl wij toch uit dezelfde cultuur komen, maar alleen uit een 

verschillende stroming in de islam. Een aleviet is ook een moslim, zeer zeker 

meer moslim dan een soenniet.”(J01) 

Slechts twee geïnterviewde alevitische vrouwen geven aan open te staan voor een 

soennitische partner, mits deze minder conservatieve religieuze opvattingen heeft. Dit komt 

onder meer voort uit de vrijheid die alevitische vrouwen in vergelijking tot soennitische 

vrouwen in hun opvoeding genieten. Met deze vrijheid wordt dan in het bijzonder gedoeld 

op de mogelijkheden om uit te gaan en om vriendschappelijke relaties met het andere 

geslacht te onderhouden. 

Een minderheid van de jongeren geeft aan geen expliciete voorkeur te hebben voor een 

partner die hetzelfde geloof aanhangt of die eenzelfde culturele achtergrond heeft. Dit 

betreft zeven mannen en zes vrouwen. Deze vrouwen achten de kans klein dat een relatie 

met een Turkse man voorspoedig zal verlopen omdat zij – naar eigen zeggen – te veel 

“verkaasd” zijn en geen traditionele rolverdeling in het huwelijk willen waardoor zij niet bij 

dergelijke mannen passen. Een respondent (J07) vertelt bijvoorbeeld dat zij ruimdenkender 

is dan de gemiddelde Turkse man waardoor het conflicten kan opleveren als zij een relatie 

met een Turkse (islamitische) man zou hebben. Dit maakt dat zij open staat voor een relatie 

met een niet-Turkse man.  

Op het terrein van de partnerkeuze lijkt religieuze overeenstemming belangrijker te zijn 

dan een gedeelde culturele achtergrond. Zo vertellen soennitische respondenten wel open 

te staan voor een partner met een andere culturele achtergrond, maar niet open te staan 

voor een partner met een andere religieuze achtergrond. Zij willen alleen een islamitische 

partner. Eén van de vrouwen legt uit waarom:  

“Als het ramadan is, dan kan ik gewoon samen met hem vasten. Dan begrijp je 
elkaar beter. Als je met een Nederlander gaat trouwen, dan kan ik niet tegen 

hem zeggen: ‘Je gaat geen varkensvlees eten.’ Dan gaat het gewoon de slechte 
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kant op. Hij is veel vrijer en dan groeien mijn kinderen ook zo op, zonder de 

moslimnormen. Dat wil ik niet.” (J53) 

Partnerkeuze en de invloed van ouders 

De voorkeuren van ouders voor de partnerkeuze van hun kinderen zijn niet stelselmatig in 

kaart gebracht tijdens de interviews, maar deze kwamen soms wel ter sprake. Deze 

interviews laten zien dat de voorkeuren van de ouders grotendeels overeenkomen met de 

voorkeuren van de betreffende jongeren. Slechts in een beperkt aantal gevallen zijn de 

ouders het niet eens met de voorkeur van hun zoon of dochter en hebben de ouders een 

voorkeur voor een Turkse respectievelijk Koerdische partner waar de jongere in kwestie 

liever geen Turkse respectievelijk Koerdische partner wenst. Zo ook in het volgende 

voorbeeld:  

“Ik wil met een Nederlander. Ik hou niet van Koerden. Ik probeer het, maar ik 
hou echt niet van Koerden. Of ik moet zeg maar een Koerd tegen komen die 

best wel verkaasd is. Weet je wat het is? Koerden hebben toch wel heel erg 

ouderwetse gedachten. Zoals dat een vrouw voor de kinderen moet zorgen. Ze 

zijn altijd lui, ze zijn altijd in de watten gelegd door hun moeders. Ze kunnen niet 

schoonmaken, ze kunnen niet koken, ze hebben nooit uit huis gewoond, ze 

blijven tot hun achtentwintigste thuis wonen, dat soort dingen. […] En elke keer 

als je op vakantie gaat, is het elke keer naar familie en dat wil ik dus ook niet. Ik 

wil gewoon reizen en iets van landen zien. Zij gaan elk jaar terug. Er zijn wel 

verkaasde Koerden, maar hoe moet je ze nou vinden?” (J37) 

Later in dit gesprek blijkt dat haar moeder er fel op tegen is dat zij een partner kiest die geen 

Koerdische achtergrond heeft. Haar moeder heeft dit weliswaar niet direct tegen haar 

gezegd, maar ze leidt dit af op de afwijzende houding van haar moeder tegenover de 

verloving van haar broer met een Iraanse vrouw.  

Partnerkeuzes en de invloed van politiek: Koerden en Turken 

Waar de problematiek tussen Koerden en Turken bij het aangaan van vriendschappen en 

andersoortige sociale relaties uitgebreid aan bod is geweest, is dit thema nauwelijks ter 

sprake gebracht bij vragen over de partnerkeuze. Slechts een beperkt aantal respondenten 

bracht dit aspect tijdens het interview naar voren. De betreffende respondenten hebben 

hierover verschillende ideeën. Zo vertellen twee Turks-Nederlandse jongens geen problemen 

te hebben met een Koerdische partner, mits het een moslima betreft. Een van de Koerdische 

geïnterviewde vrouwen (J24) denkt daarentegen dat een relatie met een Turk problematisch 

zal zijn vanwege haar pro-Koerdische houding die waarschijnlijk gaat botsen met de houding 

van een Turkse – niet pro-Koerdische – man. Drie respondenten vertellen eerder een relatie 

met een partner van andere afkomst te hebben gehad of momenteel een relatie met een 

partner met een andere herkomst te hebben. Hun ervaringen lopen sterk uiteen. Zo is één 

van de respondenten met een Turkse achtergrond (J08) verloofd met een Koerdische vrouw. 

Een geïnterviewde Koerdische vrouw (J09) heeft een relatie met een niet-Koerdische Turks-

Nederlandse jongen gehad, maar deze relatie is beëindigd omdat hij niets wilde weten over 

de Koerdische kwestie. En een andere Koerdische respondent (J10) is verloofd met een 

Turkse soennitische man en mensen in haar directe omgeving hebben hier – vanwege zijn 

Turkse of zijn conservatief soennitische achtergrond – slecht op gereageerd.  
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Relaties voorafgaand aan het huwelijk 

Zes van de 73 jongeren vertellen een relatie te hebben terwijl ze niet verloofd of getrouwd 

zijn. De ouders van deze jongeren zijn niet allemaal van de betreffende relatie op de hoogte. 

De jongeren houden dit (vaak) geheim, al delen zij dit na verloop van tijd vaak wel met hun 

moeder die als vriendin of meer als vertrouwenspersoon wordt gezien. De vader wordt hier 

niet van op de hoogte gebracht vanwege de angst dat die de relatie afkeurt nu deze niet 

binnen de Turkse traditie past en de vader doorgaans autoritairdere opvoedingsrol heeft in 

vergelijking tot de moeder. Het is niet expliciet aan de respondenten gevraagd hoe zij 

tegenover relaties voorafgaand aan het huwelijk staan, maar in de interviews komt het beeld 

naar voren dat veel jongeren uit de onderzoeksgroep het aangaan van een relatie 

voorafgaand aan het huwelijk gebruiken om uit te vinden of de partner een geschikte 

huwelijkskandidaat is. Het merendeel van de geïnterviewde respondenten geeft er namelijk 

de voorkeur aan om de partner eerst goed te leren kennen middels een ‘moderne’ relatie 

alvorens zij zich verloven en eventueel gaan trouwen. Hierbij is het mogelijk dat jongeren 

aan tradities vasthouden en dat de man voorafgaand aan de verloving en het huwelijk de 

vader van zijn beoogde vrouw om haar hand vraagt. 

Er zijn echter ook respondenten voor wie het aangaan van een relatie voor het huwelijk 

problematisch is. Deze jongeren lijken hier niet voor open te staan vanwege de traditionele 

opvattingen over het huwelijk in relatie met de vrouwelijke eer. Vrouwen dienen volgens 

deze opvattingen hun maagdelijkheid te bewaren voor het huwelijk en het hebben een 

relatie bemoeilijkt dit. Drie vrouwen uit de onderzoeksgroep bespreken dit expliciet. Zo 

vertelt een vrouw bijvoorbeeld dat de kans groot is dat je je eer schendt als je een relatie 

hebt, aangezien het dan moeilijk is je van seks te onthouden:  

“Bij ons is maagd zijn voor het huwelijk heel belangrijk, maar maagd blijven is 
heel moeilijk. Niet alleen in de Nederlandse samenleving, maar overal. De duivel 

is altijd bij je. Je kan ook verliefd worden en zo lang wachten voordat je 

getrouwd bent, dat is ook heel moeilijk, snap je?” (J60) 

Dit geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen getuige het volgende citaat:  

“Bij ons is seks voor het huwelijk, dat is ook een no go. En hij [zijn vader] is bang 
dat ik zoiets ga doen en dat ik daarmee mezelf en vooral het meisje dan in de 

problemen breng. Want als ik niet met haar zal trouwen, dan heeft zij een ‘vlek’. 

Zo noemen wij dat dan. Als zij met iemand anders wil gaan trouwen, dan zal dat 
voor haar lastiger zijn. […] Maar dat soort dingen doe ik niet. Ik ga er heen 

omdat ik haar wil zien en leuke dingen met haar wil doen. Ik bewaar het ook tot 

na het huwelijk. Maar daar is hij [zijn vader] dus bang voor. Maar ook dat ze [de 

gemeenschap] ons samen gaan zien en dat mensen gaan praten. Dan krijgt zij 

een slechte naam. Daar is hij ook bang voor, want hij kent ze. Mijn vader en de 

tante van mijn vriendin, die zijn in dezelfde straat opgegroeid in Turkije.” (J73) 

Tijdens de interviews wordt ook gesproken over het huwelijk. De meerderheid van de 

respondenten geeft aan zelf een partner te willen kiezen met wie zij in het huwelijk willen 

treden, en deze partner het liefst op een ‘moderne’ wijze te leren kennen. Vrijwel alle 

getrouwde of verloofde respondenten hebben zich op een dergelijke wijze met hun partner 

verloofd. 
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Er wordt echter ook gesproken over het gearrangeerd huwelijk. Verschillende 

respondenten vertellen dat hun ouders ervaring hebben met een dergelijk gearrangeerd 

huwelijk. Voor sommige moeders vormen hun beknellende en soms ook problematische 

ervaringen met het gearrangeerde huwelijk een reden om te accepteren dat haar dochter 

een relatie voor het huwelijk aangaat die zij dan vervolgens voor de vader verborgen houdt. 

Zo ook bij de volgende respondent:  

“Uhh, die persoon goed leren kennen en als ik weet dat het iets serieus is, in de 
zin van serieuze relatie, dan ga ik wel naar mijn moeder toe. En ik denk zelfs dat 

ik daarvoor al het een en ander aan mijn moeder vertel, van: ‘Mam, het is zo en 

zo’n jongen en ik denk dat het wat gaat worden.’ Dat wel. […] Mijn moeder is op 

een hele jonge leeftijd getrouwd en zij kende mijn vader niet en zij heeft heel 

veel problemen in haar huwelijk meegemaakt in de zin van... Zij leerde elkaar 

pas kennen nadat zij waren getrouwd en dat brengt heel veel problemen met 

zich mee. […] Mijn moeder heeft zoiets van: ‘Lieverd, zo moet dat bij jou niet. Ik 

wil dat jij je man echt leert kennen en als je er echt klaar voor bent, ja dan ben 

je er klaar voor. Maar niet zoals het bij mij is gebeurd.’ Dus ik denk niet dat ze 

daar moeilijk over zullen doen.” (J70) 

Daarnaast vertelt één respondent te zijn uitgehuwelijkt. Zij heeft niet eerder contact gehad 

met haar verloofde, maar kent hem wel omdat haar familie bevriend is met zijn familie. Zij 

vertelt dat ze nog nooit alleen met haar verloofde is geweest en dat ze ook niet alleen met 

hem zal zijn voor het huwelijk. Zo hoort het volgens de islam, aldus deze respondent:  

“Bij mij is het ook een beetje gearrangeerd. Het is niet zo hoe het bij de jongere 

generatie. Het is iets anders. Maar ik vind het goed. […] Dat het toch wel op 
islamitische manier is gegaan. Als ik kijk naar vriendinnen, die doen het ook wel 

op islamitische manier, maar toch anders. Iedereen doet het op zijn manier 

eigenlijk. Bij mij is het ook, ik kende zijn familie al. Ik kende hem nog niet, maar 

zijn familie wel heel goed. En ja, hij heeft wel gehoord dat ik een goed meisje 

was. Toen kwam die, toen kwam zijn zusje er eerst mee, van: ‘We hebben zulke 

bedoelingen, zulke gedachtes.’ En toen kwamen ze bij mijn ouders. Daarna 

hebben wij afgesproken, voor het eerste zeg maar en toen moest ik ‘ja’ of ‘nee’ 

zeggen.” (J39) 

Deze respondent trouwt op deze wijze omdat het zo in de islam beschreven staat. Ze geeft 

aan dat zij een uitzondering is in haar omgeving aangezien al haar Turkse vriendinnen er de 

voorkeur aangeven om hun partner op modernere wijze te leren kennen alvorens ze zich 

zullen verloven.  

Ongeacht de wijze waarop de geïnterviewde jongeren hun toekomstige partner hopen te 

vinden, samenwonen voorafgaand aan het huwelijk is voor vrijwel alle respondenten geen 

optie. Dit heeft in hun visie vergaande gevolgen voor de eer van de vrouw aangezien je 

wordt geacht seks met elkaar te hebben gehad als je naast elkaar slaapt, als je samen op 

vakantie gaat of als je bij de ander in het ouderlijk huis overnacht. Vier respondenten hebben 

een hier een andere kijk op en zij willen wel graag samenwonen met hun toekomstige 

partner alvorens ze in het huwelijk willen treden.  
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5.4 Leven in twee werelden 

 

In de ervaringen van de geïnterviewde jongeren komt naar voren dat zij in twee werelden 

leven. Enerzijds leven ze in een Turkse gemeenschap met Turkse gewoonten en gebruiken, 

anderzijds leven ze in Nederland met andere (vrijere) gewoonten en gebruiken. Dit brengt 

voor de jongeren verschillende en soms ook conflicterende verwachtingen met zich mee. 

Een aantal respondenten conformeert zich voortdurend aan de wereld waarin zij zich 

bevinden en de verwachtingen die hierbinnen gelden. Het betreft doorgaans aanpassingen in 

het gedrag en in de kledingstijl. Dit wordt onder meer geïllustreerd in het volgende fragment 

van de 21-jarige J59 die in Zeeland is geboren en getogen:  

R: “Als ik met vriendinnen zou zijn, dan ben ik heel los en dan maakt het niet uit 
wat ik zeg. Ik ben dan heel erg, uhh ja, hoe zeg je dat, spontaan en open. Maar 

als je bij familie bent, dan moet je je toch wel inhouden en dan moet je ook 

gewoon volgens bepaalde regeltjes gedragen en dan doe je bijvoorbeeld niet te 

blote kleding aan of bepaalde woorden gebruik je dan absoluut niet die je bij 

vriendinnen wel zou zeggen. Ja, dan ben je toch wel anders. Dan ben ik ook veel 

serieuzer.” I: “Dus er is wel echt een Turkse J59 en een Nederlandse J59?” R: “Ja. 

In Turkije ben ik heel stil ben ik veel rustiger dan ik hier ben. Hier ben ik altijd 

heel druk en af en toe wel eens heel erg hyper. In Turkije ben ik altijd heel 

rustig, maar dat komt misschien ook omdat ik de taal niet helemaal begrijp. Dan 

kan je je natuurlijk ook niet in alle gesprekken mengen. Ik hou me wel daar wel 
in sowieso. Dat moet wel.” I: “En waarom doe je dat?” R: “Voor respect. Ja, dat 

is gewoon iets automatisch. Als ik bij familie in het dorp ben, dan moet ik me 

ook heel anders gedragen, dan ga je niet meer zomaar tussen de mannen zitten. 

Dat doe je niet. Dan ga je in de keuken bij de vrouwen zitten en dan heb je 

andere kleding aan. Ik heb dan soms ook wel eens een hoofddoek op als we in 

de keuken zijn. En in de stad gedraag je je weer anders. Dus ja, je moet wel 

opletten. In Turkije ook, als je daar zit dan moet je altijd… Als je ziet dat iemand 

een leeg kopje heeft, moet je gelijk vragen of ze wat willen drinken of je schenkt 

bij. Als je hier bezoek hebt, dan doe je dat ook wel maar dan is het minder erg 
als ik dat niet doe. Dan kan ook iemand anders het doen zeg maar. Dan kan mijn 

vader het ook doen, maar in Turkije moeten vrouwen dat doen en vooral de 

jongeren. Je moet serveren. Je moet helpen met koken. Met alles.” (J59) 

Met name jongeren met een gemengd vriendschapsnetwerk en sociale contacten leven in 

twee werelden. De jongeren passen hun gedrag aan om vrijelijk te kunnen bewegen in zowel 

de Turkse als de Nederlandse omgeving. Een van de jongeren legt uit op wat voor manier en 

waarom hij zijn gedrag aanpast:  

“Ik denk de manier van omgang misschien. Specifiek zou ik niet het niet één 
voor één kunnen benoemen, maar het is toch als ik met Nederlandse vrienden 

ben, dat ik me toch een beetje, niet anders gedraag, maar anders doe dan dat ik 

met Turks-Nederlandse jongens ben. […] Misschien hoe open we bijvoorbeeld 

zijn naar elkaar toe. Onder Turken weet je, we zijn heel open tegenover elkaar, 

zeggen dingen heel makkelijk en zo. Misschien is dat bij Nederlandse mensen 

anders. Je kan, als je bij een Turk iets persoonlijks vraagt wat voor Nederlanders 

iets heel persoonlijks is maar niet voor een Turk, nou, dan moet je dan niet doen 

bij een Nederlander want die kan er heel raar van opkijken. […] Heel open of, ja, 

er zijn ook dingen waar we juist niet open over zijn. Bijvoorbeeld vriendinnen en 
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zo he. Je gaat… ik heb bijvoorbeeld bij sommige Nederlandse vrienden dat ze 

daar heel makkelijk over praten. En hun vrienden een foto laten zien. Maar wij 

Turken, bij Turken moet je dat niet gaan doen. Een Turk zou jou nooit een foto 

laten zien. Ik zou niet zeggen nooit, maar zal niet makkelijk een foto laten zien 

aan een jongen van: ‘Kijk, dat is mijn vriendin.’ Dat soort kleine dingen zijn het 

dan. (J73) 

Ook de verschillende mogelijkheden met betrekking tot uitgaan en alcoholgebruik van 

jongeren wordt door een aantal geïnterviewde vrouwen gezien als een complicerende factor 

voor het onderhouden van vriendschappen met autochtone vrouwen. Dit maakt dat er 

minder gedeeld wordt wat de vriendschap negatief beïnvloed. Dit blijkt ook uit het volgende 

citaat:  

“Ik ging voornamelijk met Turkse mensen om, vooral vanaf havo drie. De eerste 
twee jaar kon je makkelijk met alles mee, maar naarmate de puberteit nadert, 

dan merk je het verschil. Feesten, uitgaan, drinken. Toen begon ik het verschil te 

merken. Ik heb ook een zus die twee jaar ouder is dan mij en ik denk dat zij het 

voor mij wel makkelijker heeft gemaakt. Ik had altijd iemand die hetzelfde 

meemaakte en we waren ook echt vriendinnen en hadden dezelfde 

vriendengroep, dus die behoefte om mee te gaan met hetgeen dat niet past 

binnen jouw eigen cultuur, die was er toen niet. Dat was gewoon normaal voor 

mij dat ik daar niet in mee ging. Ik kon me wel vinden in de normen en waarden 

van mijn ouders. Ik kon ermee omgaan en ik kon dat accepteren. […] Daarvoor 
was het wel meer omdat je nog op elkaar leek, maar daarna werd de afstand 

groter. Dan merk je dat bepaalde dingen voor hun belangrijker werden dan voor 

mij en je deelde gewoon minder. Echt dat uitgaan en drinken werd zo belangrijk 

voor hen, dat we gewoon niets meer deelden. Hun leven draaide om het 

uitgaan en zuipen in het weekend.” (J44) 

Een aantal respondenten vertelt overigens wel dat dergelijke verschillen in de vrijheid ten 

aanzien van alcoholgebruik, uitgaan en relaties regelmatig tot discussies met het thuisfront 

leidt. Net zoals sommige jonge vrouwen er soms stiekem een vriendje op nahouden, gaat 

een aantal vrouwen uit en drinkt alcohol.  

Deze verschillen in de omgang, die voor de jongeren vaak lastig te benoemen zijn, maakt 

dat een aanzienlijk deel van de geïnterviewde jongeren met een gemengde vriendengroep 

en andere sociale contacten toch een lichte voorkeur heeft voor vriendschappen en sociale 

relaties met mensen met een Turkse achtergrond. Dit komt onder meer naar voren in het 

volgende verhaal van een respondent met een etnisch zeer diverse vriendengroep:  

“Ik was de enige Turk aan boord. Wat ik heb gemerkt bij Nederlanders was, of 

dat was de schipperscultuur daar, je wat moet kunnen om wat te zijn. Om in die 

groepje toegelaten te worden, moet je grappig zijn, of je moet juist, weet ik 
veel, een mafkees zijn, weet je, dat je wordt toegelaten binnen die groep. Ik zag 

daar andere mensen komen en die wilde ook contact met een groep. En die zit 

er gewoon naast en die lieten hem niet toe. Je ziet gewoon echt, echt gewoon 

zo kinderachtig, gewoon aftroeven, hij zit gewoon tegen hem te praten. Hij kijkt 

de andere kant op omdat hij blijkbaar niet bijzonder is. Bij ons is het zo, je hoeft 

alleen maar respect te tonen. Iedereen weet bij ons zijn plaats. Als er ouderen 

zitten, hoef ik daar alleen maar te komen en het enige wat ik hoef te doen is 

beleefd zijn, respect te tonen en ik word al toegelaten en dan zullen zij voor mij 
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zorgen. Dan zullen zij mij gewoon toelaten binnen die groep. Dat is al ons ding 

weet je, op een veel normalere menselijke manier. Wij hoeven alleen netjes te 

zijn en dan zorgen wij al voor elkaar. je hoeft niet stoer of sterk te zijn. Dat is 

alleen al uit menselijk oogpunt veel beter.” (J19) 

De sterke inbedding in de Turkse gemeenschap heeft echter ook een keerzijde voor veel van 

de geïnterviewde Turks-Nederlandse jongeren. Zij doelen hiermee op de sterke sociale 

controle binnen deze gemeenschap. Jongeren waarderen deze sociale controle, maar 

tegelijkertijd vormt deze sociale controle een bron van ergernis. Voor een deel van de 

respondenten vormt deze sociale controle zelfs reden om zich juist wat meer uit de Turkse 

gemeenschap terug te trekken. De jongeren reageren dan ook op twee manieren op deze 

sterke sociale controle. Enerzijds conformeren respondenten zich hieraan aangezien dit voor 

hun ouders van belang is en daarbij ervaren de jongeren ook dat deze controle en het 

bijbehorende toezicht enige bescherming biedt die ook gewaardeerd wordt. Anderzijds 

ervaren respondenten deze sociale controle als verstikkend en proberen zij zich hieraan te 

onttrekken. Zo zoeken jongeren die in wijken wonen met een sterke sociale controle 

manieren om hun sociale contacten te kunnen onderhouden zonder onderworpen te 

worden aan de sociale controle en de mogelijke negatieve reacties vanuit de Turkse 

gemeenschap. Zo vertelt een respondent niet zelden een andere stad te bezoeken zodat ze 

niet herkend wordt door leden uit de Turkse gemeenschap:  

“Ik heb ook weleens dat als ik door de stad loop en er zitten dan van die Turkse 
mensen. Je weet gewoon wie bij dezelfde groep hoort en dan denk je van: ‘oh 

oké, kijken ze? Wedden dat ze iets zeggen of zo.’ Zo van: ‘Oh, kijk dan, daar heb 

je haar. Ze denkt dat ze alles is.’ Als ik een jurkje aan heb of weet ik veel wat. 

Dat voel ik wel erg sterk. Dat is meer een roddel eigenlijk.” (J48) 

Er wordt tijdens enkele interviews ook verteld dat meisjes die in het centrum rondlopen door 

leden van de Turkse gemeenschap geassocieerd worden met losbandige vrouwen die 

(culturele) grenzen overschrijden door bijvoorbeeld een relatie aan te gaan. Hierdoor mogen 

veel religieuze vrouwelijke respondenten niet naar het winkelcentrum van hun ouders 

aangezien deze schending van hun goede naam en eer binnen de Turkse gemeenschap 

vrezen en hun dochter(s) willen beschermen. Ondanks deze opgelegde beperkingen gaan 

vrijwel alle betreffende respondenten stiekem – zonder medeweten van hun vader maar 

vaak met medeweten van hun moeder – met vriendinnen het centrum in. De jongeren 

zouden namelijk wel veel kunnen delen met de moeder, maar niets prijs willen geven aan de 

vader aangezien de schending van de eer voornamelijk op de vader gericht is. Roken, drinken 

en het hebben van een relatie voorafgaand aan het huwelijk werden hierbij als voorbeelden 

genoemd van gedrag dat zij heimelijk deden. 

De betreffende jongeren beseffen dat hun gedrag negatieve consequenties kan hebben 

als ze betrapt worden. Deels hebben ze hier al mee te maken gehad, zoals ook het verhaal 

van een respondent laat zien die stiekem naar een andere stad is gegaan om te winkelen en 

door haar vader geslagen werd toen hij hier achter kwam:  

“Maar toen zei hij dus: ‘Kom nu naar huis.’ En ja, dat kon toen niet want ik was 
in Tilburg, ik stond daar op het station. Zegt hij: ‘Kom naar huis.’ Toen hadden 

we ook nog vertraging een uur lang. Ik trilde, ik was echt bang. Ik zei tegen mijn 

nicht: ‘Je moet je telefoon niet opnemen, we zeggen wel dat onze batterij leeg is 
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of zo’. Uiteindelijk was hij zo boos, hij ging met mijn broertje mij zoeken op 

straat. Uiteindelijk kwam ik thuis. Hij was zo boos. Toen kreeg ik een paar 

klappen van hem, dat vergeet ik nooit meer. Dat was de eerste keer dat ik 

zoveel klappen kreeg. Mijn moeder was toen ook thuis maar ze kon niet veel 

doen. Zij wist wel dat ik weg was. Dan zou ze ook klappen krijgen.” (J51) 

Ondanks deze mogelijk negatieve consequenties blijven deze respondenten proberen om 

zich aan de sociale controle te onttrekken. Ze hopen zo te voorkomen dat er over hen wordt 

geroddeld en/of dat de eer van de familie geschonden wordt, maar zijn bereid zekere risico’s 

te nemen.  

 

5.5 Conclusie 

 

Turkse Nederlanders hebben het laatste decennium een ontwikkeling doorlopen waarbij hun 

sociale contacten in toenemende mate etnische heterogener zijn geworden. Aan het einde 

van de jaren tachtig van de twintigste eeuw hadden alle Turkse Nederlanders – zowel eerste 

en tweede generatie – een vrijwel volledig etnisch homogeen ‘Turks’ vriendschapsnetwerk. 

Ruim twintig jaar later is deze situatie aanzienlijk gewijzigd. Weliswaar blijven Turkse 

Nederlanders zich in vergelijking tot andere niet-westerse groepen het meest op de eigen 

groep richten, maar momenteel beschikt ruim de helft van de Turkse Nederlanders over een 

vriendengroep die overwegend uit mensen met een Turkse herkomst bestaat. Zij zijn nog 

steeds sterk georiënteerd op hun eigen groep, maar in mindere mate dan twee decennia 

geleden. Bovendien zijn er verschillen in deze interne oriëntatie waarbij de tweede generatie 

Turkse Nederlanders en de hogeropgeleiden zich in hun sociale contacten breder oriënteren 

dan louter op de eigen groep. Sociale contacten en partnerkeuze worden in de literatuur 

verklaard vanuit een scala aan factoren waaronder gelijkenis (zowel wat betreft attitudes als 

sociaal demografische kenmerken), taalvaardigheid, opleidingsniveau, ontmoetingskansen 

(waaronder ruimtelijke concentratie) en de rol van derde partijen zoals het beleid. Daarnaast 

wordt er in de literatuur de door sommigen gesignaleerde recente stagnatie in het 

interetnisch contact in Nederland verklaard door het intolerantere en verharde 

maatschappelijke klimaat jegens migranten en moslims in het bijzonder. Deze bevindingen 

geven in algemene zin geen aanleiding te stellen dat Turkse Nederlanders zich – meer dan in 

eerdere fasen – terugtrekken in hun eigen groep.  

In de literatuur vallen wat betreft de partnerkeuze van Turkse Nederlanders twee 

ontwikkelingen op. Turkse Nederlanders blijven door de jaren heen hun partner uit de eigen 

herkomstgroep kiezen, maar zij vinden deze partner momenteel niet meer in het 

herkomstland maar vooral in Nederland. Dit betekent een sterke afname in het aantal 

migratiehuwelijken. De sterke voorkeur voor een Turkse partner wordt mede verklaard 

vanuit een gering aantal publieke ontmoetingsgelegenheden met andere potentiële partners 

en een gedeelde acceptatie van de invloed van de ouders bij de partnerkeuze. De afname 

van het migratiehuwelijk lijkt vooral samen te hangen met restrictiever migratiebeleid.  

De relatief hoog opgeleide Turks-Nederlandse jongeren uit de onderzoeksgroep laten in 

lijn met de literatuur een heterogeen beeld van sociale contacten zien. Een deel van de 

onderzoeksgroep richt zich vooral op de Turkse gemeenschap wat betreft hun sociale 

contacten, maar een vrijwel even groot deel heeft juist een etnisch gemengde 
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vriendengroep. Daarnaast is er een kleinere groep die alleen sociale relaties buiten de Turkse 

gemeenschap heeft. De totstandkoming en het in stand houden van sociale contacten lijkt 

vooral beïnvloed te worden door ouders en de Turkse gemeenschap, werk en school, en 

religie en cultuur. Dit maakt enerzijds dat jongeren elkaar gemakkelijk ontmoeten, anderzijds 

dat zij elkaar beter begrijpen omdat ze dezelfde normen, waarden en levensstijl delen. Zij 

kunnen dan meer zichzelf zijn, hetgeen bij vrienden van een andere afkomst soms lastiger is. 

De sociale controle die met de Turkse gemeenschap gepaard gaan vormt voor sommige 

respondenten echter ook reden om de sociale contacten juist buiten deze gemeenschap te 

zoeken en zich zo aan de sociale controle hopen te onttrekken.  

Onder de geïnterviewde Turks-Nederlandse jongeren is net als in de literatuur sprake van 

een voorkeur voor een Turkse partner of – nog belangrijker – iemand met eenzelfde 

religieuze achtergrond. Het merendeel van de respondenten geeft er de voorkeur aan om de 

partner eerst zelf te leren kennen alvorens tot een huwelijk wordt besloten. De invloed van 

de ouders op deze keuze lijkt – in tegenstelling tot het beeld dat in de literatuur naar voren 

komt – af te nemen. De geïnterviewde jongeren willen doorgaans zelf hun partner kiezen en 

staan soms in weerwil van de wens van hun ouders open voor een relatie voor het huwelijk. 

Slechts enkele respondenten spreken over een partner uit Turkije, de rest gaat meer in op de 

vraag of zij al dan niet een partner met een Turkse achtergrond wensen. Daarbij is kans op 

het ontmoeten van een niet-Turkse partner toegenomen nu ook de publieke gelegenheden 

waarbij jonge Turkse Nederlanders elkaar en andere Nederlandse jongeren in de publieke 

ruimte kunnen ontmoeten toegenomen lijken te zijn. Het bovenstaande duidt er op dat de 

huidige generatie meer dan vorige generaties openstaat voor een partner met een andere 

culturele achtergrond. Het laat zien dat de waarden van de jongeren uit de onderzoeksgroep 

wat betreft partnerkeuze en relaties meer aansluiten bij de Nederlandse samenleving dan de 

vorige generatie. Daarbij dient wel vermeld te worden dat een deel van de jongeren zich nog 

volop conformeert aan de heersende normen rondom sociaal gedrag tussen mannen en 

vrouwen in het openbaar, al zijn er ook jongeren met andere opvattingen die juist uiterst 

behoedzaam opereren om sociale controle en confrontaties te ontlopen. 
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Hoofdstuk 6 Identificatie en oriëntaties 
 

In dit hoofdstuk staat de identificatie en oriëntatie van Turkse Nederlanders centraal. Eerst 

wordt ingegaan op de literatuur over identificatie en oriëntatie van Turkse Nederlanders, 

vervolgens is aandacht voor de identiteitsbeleving en de oriëntaties van de Turks-

Nederlandse jongeren uit de onderzoeksgroep. Het gaat hierbij om de vraag hoe migranten 

zich verhouden tot de Nederlandse samenleving en welke bindingen zij hebben met de 

herkomstgroep en het herkomstland. Het hoofdstuk wordt vervolgens afgesloten met een 

conclusie over de identificatie en oriëntatie van Turks-Nederlandse jongeren. 

 

6.1 Identificatie en oriëntatie van Turkse Nederlanders  

 

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op literatuur over de identificatie van 

Turkse Nederlanders, hun vertrouwen in de Nederlandse samenleving en de transnationale 

bindingen die zij hebben.  

Identificatie 

In het rapport Dichter bij elkaar stellen Huijnk en Dagevos (2012) dat Turkse Nederlanders 

zich – in vergelijking tot de andere niet-westerse groepen in Nederland – het meest 

identificeren met de eigen herkomstgroep. Onder de Turkse Nederlanders identificeert 74 

procent zich als Turk, 21 procent ziet zichzelf in gelijke mate als Nederlander en Turk, en 6 

procent van de Turkse Nederlanders identificeert zich bovenal als Nederlander. Marokkaanse 

Nederlanders lijken in hun identificatie het meest op de Turkse Nederlanders, maar 

identificeren zich in vergelijking tot de laatsten minder met hun herkomstland (64 procent) 

en zien zichzelf zowel als Nederlander en Marokkaan (31 procent). Surinaamse en 

Antilliaanse Nederlanders vertonen een duidelijk afwijkend patroon waarbij de meerderheid 

van hen zichzelf identificeert met Nederland en slechts een minderheid zichzelf primair als 

Surinamer (26 procent) of als Antiliaan (36 procent) ziet (ibid.2012, p. 84-85). Ook Verkuyten 

en Yildiz (2007) laten zien dat Turkse Nederlanders zichzelf in eerste instantie als Turk en dan 

pas als Nederlander zien. Daarbij is volgens hen de religieuze identiteit van groter belang dan 

de Nederlandse identiteit. Dit is in lijn met het beeld dat in een studie van Ersanilli (2009) 

naar voren komt. Zij stelt dat Turkse migrantenjongeren zich meer identificeren met andere 

Turken dan met het land waar zij wonen omdat zij zich in dit land buitengesloten voelen ook 

al spreken ze de taal, hebben ze vrienden, gaan ze naar school of hebben ze werk.  

De mate van identificatie van Turkse en Marokkaanse Nederlanders met het 

herkomstland is mede afhankelijk van leeftijd en generatie. Jongeren en de tweede 

generaties identificeren zich beduidend minder met het herkomstland dan ouderen en leden 

van de eerste generatie. Van de eerste generatie Turkse Nederlanders identificeert 80 

procent zich als Turk en van de tweede generatie 60 procent. Waar 90 procent van de groep 

Turkse Nederlanders van 65 jaar en ouder zich met Turkije identificeert is dit percentage 

teruggelopen tot 60 procent voor de groep Turks Nederlandse jongeren tussen de 15 en 24 

jaar. Ook het opleidingsniveau is gerelateerd aan de identificatie met de etnische 

herkomstgroep. Naarmate het opleidingsniveau van met name Turkse en Marokkaanse 

Nederlanders lager is neemt de identificatie met de eigen herkomstgroep toe. Onder de aan 
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het hbo of wo afgestudeerde Turkse Nederlanders identificeert 62 procent zich als Turk, van 

de Turkse Nederlanders die uitsluitend basisonderwijs hebben afgerond ziet 82 procent 

zichzelf primair als Turk. Er is binnen de groep Turkse Nederlanders geen verschil in 

identificatie tussen de seksen (Huijnk & Dagevos, 2012, p. 85). 

Afgaande op de metingen van het SCP is er tussen 2002 en 2011 nauwelijks sprake van 

een daling in de identificatie van Turkse Nederlanders met de eigen herkomstgroep. Dit geldt 

ook voor Marokkaanse Nederlanders. Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders laten 

daarentegen over deze periode juist een afname zien van hun identificatie met het 

herkomstland. Onder invloed van veranderingen in het maatschappelijke klimaat laten alle 

groepen na 2006 weer een sterkere identificatie met het herkomstland zien. Deze 

hernieuwde identificatie met de eigen herkomstgroep is het sterkst onder de Turkse 

Nederlanders (Huijnk en Dagevos, 2012, p. 85-86). 

Huijnk en Dagevos (2012, p. 86-87) hebben binnen de herkomstgroepen met een dubbele 

identificatie ook gekeken naar verschillen in die identificatie. Het blijkt dat de emotionele 

binding met de Turkse herkomstgroep van deze Turkse Nederlanders met een dubbele 

identificatie erg sterk is: 87 procent van hen identificeert zich heel sterk met de Turkse 

herkomstgroep en tegelijkertijd voelt 28 procent van de Turkse Nederlanders zich (heel) 

sterk Nederlander. Deze uitkomst is voor wat betreft de identificatie met de herkomstgroep 

vergelijkbaar met die van de Marokkaanse Nederlanders (88 procent) maar de laatsten 

voelen zich vaker heel sterk Nederlander (36 procent). Surinaamse en Antilliaanse 

Nederlanders met een dubbele identificatie voelen zich in vergelijking tot de Turkse 

Nederlanders vaker Nederlander. Ook binnen de herkomstgroepen met dubbele identificatie 

zijn er grote verschillen tussen leeftijdsgroepen, naar generatie en naar opleidingsniveau. 

Naarmate Turkse Nederlanders jonger worden neemt het percentage dat zich zowel sterk 

Nederlands als ook Turks voelt toe. Dit geldt ook voor de Marokkaanse Nederlanders (ibid., 

p. 88).  

Het SCP heeft ook onderzoek gedaan naar de vraag of Nederlandse burgers zich thuis 

voelen in Nederland. Autochtone Nederlanders voelen zich het meest thuis in Nederland (85 

procent), gevolgd door Surinaamse (73 procent) en Antilliaanse Nederlanders (72 procent). 

Turkse (62 procent) en Marokkaanse Nederlanders (61 procent) voelen zich in hun land het 

minst thuis van alle onderzochte groepen. De tweede generatie voelt zich – met uitzondering 

van de Marokkaanse tweede generatie – meer thuis in Nederland dan de eerste generatie. 

Ook onderzoek van Schneider, Fokkema, Matias et al. (2012) laat zien dat een minderheid 

van de Turks-Nederlandse jongeren van de tweede generatie uit Rotterdam (22.3 procent) 

en Amsterdam (22.8 procent) zich niet of nauwelijks thuis voelt Nederland. Meer van de 

door hen bevraagde jongeren geven aan sterk het gevoel te hebben in Nederland te horen 

(39.3 respectievelijk 38.6 procent) of hier ambigu of neutraal in te staan (36.9 respectievelijk 

38.6 procent). Deze percentages – die lager liggen dan bovenstaande percentages van het 

SCP – zijn gebaseerd op onderzoek uit 2007 en 2008. Dit zou er op kunnen duiden dat de 

tweede generatie Turkse-Nederlanders zich in de afgelopen jaren meer thuis is gaan voelen 

in Nederland.  

De mate waarin de tweede generatie zich thuis voelt in Nederland lijkt onder meer samen 

te hangen met de discriminatie die al dan niet gevoeld wordt, religie, en onderwijs- en 

arbeidsmarktparticipatie (Schneider et al., 2012). Daarbij schrijven Gijsberts en Vervoort 

(2009) dat hogeropgeleiden zich meer thuis voelen in Nederland dan lageropgeleiden: deze 
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hogeropgeleiden voelen zich doorgaans echter minder gerespecteerd dan lageropgeleide 

allochtonen. Dit wordt ook wel de integratieparadox genoemd die veroorzaakt zou worden 

door de grotere mate van relatieve deprivatie die hogeropgeleiden ervaren en door hun 

grotere betrokkenheid bij het politieke debat (Gijsberts & Vervoort, 2009). Jongere Turkse 

Nederlanders voelen zich in vergelijking tot ouderen meer thuis en ook vrouwen voelen zich 

in vergelijking tot de Turks Nederlandse mannen meer thuis (66 procent tegenover 59 

procent). Ruim een kwart van alle Turkse Nederlanders ziet Nederland (helemaal) niet als 

hun vaderland. Hierbinnen blijkt er geen duidelijke ontwikkeling zichtbaar over verschillende 

generaties, leeftijdsgroepen of opleidingsniveau. Het overgrote deel van de Turkse 

Nederlanders (86 procent) ziet Turkije als hun vaderland, dit is in lijn met de ervaringen van 

Marokkaanse Nederlanders. Relatief veel Turkse Nederlanders hebben gevoelens van 

heimwee naar Turkije, maar de meerderheid (62 procent) wil niet terug. Heimwee en de 

terugkeerwens komen begrijpelijkerwijs vooral voor onder ouderen en eerste generatie 

migranten, jongeren (17 procent) en tweede generatie Turkse Nederlanders (20 procent) 

geven veel minder te kennen met heimwee te kampen of terug te willen keren naar het land 

van hun ouders. Hoger opgeleide Turkse Nederlanders geven tot slot beduidend minder vaak 

aan terug te willen keren dan lageropgeleiden (Huijnk & Dagevos, 2012, p. 92-94). 

Transnationale bindingen 

De sterke oriëntatie van Turkse Nederlanders op de eigen herkomstgroep is niet alleen terug 

te zien in hun sociale netwerk zoals besproken in hoofdstuk 5, dit komt ook naar voren in de 

transnationale banden die Turkse Nederlanders onderhouden met leden van de 

herkomstgroep in de diaspora en/of hun bindingen met het herkomstland in persoonlijke, 

sociale, economische, religieuze en culturele zin. In een dergelijk transnationaal perspectief 

staan grensoverschrijdende bindingen of activiteiten met leden van de herkomstgroep 

centraal en is de veronderstelling dat ontwikkelingen op één plek in de transnationale ruimte 

worden doorgegeven aan andere lokaliteiten in de transnationale ruimte (Faist & Özveren, 

2004; Faist, 2006; Portes, 1999). Aan deze transnationale banden wordt een zekere 

autonomie toegekend die er mede voor zorgt dat migratie op irreguliere wijze gecontinueerd 

kan worden (Staring, 2001). Daarnaast kunnen migranten in de Turkse diaspora beïnvloed 

raken door bijvoorbeeld politieke ideeën of fundamentalistische religieuze groeperingen in 

Turkije. Er bestaat veel diversiteit in de wijze waarop het begrip transnationalisme wordt 

geconceptualiseerd. In dit rapport verstaan wij onder transnationalisme de netwerken, 

groepen, activiteiten en sociale bindingen die migranten over landsgrenzen heen op een 

duurzame wijze onderhouden (cf. Faist, 2010).  

Transnationalisme wordt wel in verband gebracht met integratie, maar er bestaan 

tegenstrijdige opvattingen over de rol van transnationalisme in het integratieproces. De 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt bijvoorbeeld dat het 

integratievraagstuk tot een identiteitsvraagstuk is verworden waarbij integratie meer dan in 

het verleden te maken heeft met het ‘kiezen’ voor en loyaliteit van migranten aan Nederland 

(WRR, 2007). In eerdere studies betreffende transnationalisme en assimilatie worden beide 

concepten dan ook als tegengestelde vormen van incorporatie aangeduid. Transnationalisme 

zou de incorporatie van migranten in een aantal gevallen zelfs tegengaan (Snel, Engbersen & 

Leerkes, 2004, p. 76-78). Anderen hechten weinig belang aan de invloed van transnationale 

oriëntaties op het integratieproces. Dergelijke oriëntaties en bindingen zouden de integratie 
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niet positief of negatief beïnvloeden (Esser, 2004 in Kivisto & Faist, 2010; Glick Schiller, Basch 

& Blanc-Szanton, 1995). Faist (2000) stelt dat transnationalisme de integratie van 

nieuwkomers niet tegenwerkt. Naar zijn idee is participatie en betrokkenheid met zowel het 

land van herkomst als het land van vestiging nodig voor het (voort)bestaan van een 

transnationale gemeenschap. Transnationale migranten zijn betrokken bij activiteiten die 

geënt zijn op een stijging in de sociale stratificatie van het land van vestiging, maar stellen 

zichzelf ook het doel om ingebed te blijven in de dagelijkse aangelegenheden van het land 

van herkomst. In de woorden van de WRR:  

“Onder condities van globalisering is meervoudigheid een permanent kenmerk 

van de Nederlandse samenleving geworden. Mensen voelen zich met 

verschillende groepen verbonden en de intensiteit van die verbinding kan 

variëren met de tijd” (WRR, 2007, p. 14).  

Ook uit een studie van Konijn et al. (2010) blijkt dat moslimjongeren met een Turkse of 

Marokkaanse achtergrond het nieuws in zowel Nederland als het herkomstland volgen, maar 

dat zij een met autochtone jongeren vergelijkbare positieve attitude ten opzichte van de 

Nederlandse samenleving hebben. Dit neemt niet weg dat de bevraagde moslimjongeren 

vinden dat er veel moet veranderen in de Nederlandse samenleving op bijvoorbeeld het 

gebied van de vrijheid van meningsuiting en de berichtgeving over moslims. De regering zou 

hier van deze jongeren een actievere rol in mogen spelen (Konijn, Oegema, Schneider, Vos et 

al., 2010, cf. Staring & Zorlu, 1996).  

Huijnck en Dagevos (2012) hebben de transnationale banden van de verschillende 

etnische groepen in Nederland geoperationaliseerd door achtereenvolgens te kijken naar (1) 

de mate van contact met familie in het land van herkomst, (2) de frequentie van het bezoek 

bij familie of vrienden in het land van herkomst, (3) het bezoek aan het land van herkomst in 

het afgelopen jaar, (4) de aanwezigheid van bezit (huizen, grond) in het land van herkomst, 

en (5) het sturen van geld naar het land van herkomst. Afgaande op deze criteria hebben de 

Turkse Nederlanders in vergelijking tot de andere groepen de sterkste transnationale 

bindingen. Met uitzondering van het sturen van geld naar het herkomstland scoren ze op alle 

andere factoren het hoogst. Deze bindingen richten zich alleen op het herkomstland en niet 

op de mogelijke bindingen die de migranten onderhouden met familieleden en landgenoten 

die zich in andere landen hebben gevestigd (Huijnk & Dagevos, 2012, p. 94-95). 

 

6.2 Turks-Nederlandse jongeren over hun identiteit 

 

Vrijwel alle geïnterviewde jongeren vertellen dat zij zich in hun tienerjaren – zoals vrijwel alle 

jongeren – bewust werden van hun eigen identiteit. Zij realiseerden zich veelal gaandeweg 

dat zij door hun achtergrond meerdere identiteiten bezitten, namelijk de Turkse (of 

Koerdische) én de Nederlandse identiteit. Dit besef leidde onder sommigen tot een vergaand 

bewustwordingsproces, zodanig dat deze jongeren hun verschillende identiteiten 

problematiseerden. Een aantal jongeren geeft bijvoorbeeld expliciet aan een zogenaamde 

“identiteitscrisis” te hebben ervaren. Zij hielden zich met name rond hun puberteit steeds 

meer bezig met de vraag wie zij waren. Zo ook de volgende respondent: 
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“Ik merkte dat ik in een grote identiteitscrisis zat van: ja, wat ben ik nou? Ben ik 

nou een Turk? Ben ik een Nederlander?”(J04) 

Een van de meest genoemde aanleidingen tot deze zoektocht naar de eigen identiteit is de in 

hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 beschreven ervaren culturele afstand met autochtone 

medescholieren op de middelbare school doordat Nederlandse leeftijdsgenoten zich met 

hele andere zaken bezighouden dan wat zij thuis gewend zijn. Met name de vrouwelijke 

respondenten, maar ook jongeren met een sterk soennitische achtergrond, geven aan dat 

onderwerpen als ‘uitgaan’, ‘drinken’ en ‘(seksuele) relaties’ gesprek van de dag waren op de 

middelbare school. Dit deed verschillende respondenten beseffen dat de ‘Nederlandse’ 

culturele gewoonten niet (geheel) in de ‘Turkse’ cultuur – zoals zij die vanuit de opvoeding 

kennen – passen. Een aantal van deze jongeren had daarbij het gevoel niet helemaal bij ‘de 

Nederlanders’ te horen, waardoor zij een zekere culture afstand voelden. 

Deze zoektocht naar de eigen identiteit wordt ook gevoed door maatschappelijke en 

politieke omstandigheden die sommige respondenten zeggen te hebben ervaren. Een 

substantieel aantal respondenten voelt zich door hun dagelijkse interactie met de dominante 

Nederlandse samenleving en onder druk van de publieke opinie gedwongen om een keuze te 

maken voor de Nederlandse dan wel de Turkse identiteit. Dit komt onder meer naar voren in 

het volgende interviewfragment:  

“Je merkt het aan heel veel dingen. Ik weet niet, dit is gewoon een feit weet je. 
Oké, weet je, wanneer zij ons pas zullen mogen? Wanneer ik met mijn moeder 

en zusje met hun in de kroeg zit bier te drinken. Ze willen niet dat wij integreren, 

maar assimileren. Maar dat zal niet gebeuren, vooral niet bij ons. Wij zijn geen 

volk dat gemakkelijk kan assimileren. Juist omdat wij weten van… Dat onze 

culturele dingen, vind ik beter en die zou ik niet zomaar willen inruilen voor iets 

anders. En zolang wij niet assimileren, zullen zij ons ook nooit accepteren. Daar 

ben ik van overtuigd. Ik moet mij totaal aan hun overleveren.” (J19)  

Deze jongeren hebben het idee dat – in het kader van integratie – van hen verwacht wordt 

dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse samenleving, en bijvoorbeeld de Nederlandse taal 

goed beheersen, zich mengen onder autochtone Nederlanders en participeren in het 

Nederlandse onderwijs en op de arbeidsmarkt. De betreffende jongeren hebben het idee dat 

ze op deze (publieke) domeinen goed geïntegreerd zijn. Dit achten zij belangrijk voor hun 

persoonlijke ontwikkeling en hun toekomst in Nederland. Het maakt echter niet dat zij zich 

hierdoor ook Nederlands voelen: sterker nog, het maakt dat een aantal respondenten zich 

niet op het gemak en niet gewenst voelt in Nederland. Het doet hen beseffen dat hun Turkse 

achtergrond een belangrijk onderdeel van hun identiteit uitmaakt en dat zij hier geen afstand 

van willen of kunnen nemen. Sommige jongeren voelen zich bovendien meer teruggeworpen 

op de Turkse gemeenschap nu er van hen verwacht wordt dat zij zich volledig aanpassen aan 

de Nederlandse samenleving terwijl zij sommige Turkse normen en waarden niet willen 

inruilen voor Nederlandse normen en waarden. 

Daarbij valt het op dat veel geïnterviewde jongeren in Nederland niet als Nederlands 

worden gezien, maar dat zij in Turkije ook niet als Turks worden gezien. Dit maakt dat enkele 

respondenten zich Nederlands in een Turkse omgeving en Turks in een Nederlandse 

omgeving voelen. Zo ook J58:  
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“Maar als ik bij mijn familie ben, dan voel ik me echt een kaas, dan voel ik me 
echt een buitenbeentje. Ja ook als ik met andere Turkse mensen spreek, dan 

voel ik me echt geen Turk. Gewoon het feit, ja… Ze gedragen zich heel anders, ze 

spreken de taal, ze kennen bepaalde dingen, weet je. Bijvoorbeeld iemand zegt: 

‘Welkom.’ Wat je dan terug moet zeggen? Als iemand tegen mij zegt: ‘Hos 
geldiniz,’ dan zeg ik: ‘Oké, dank je wel.’ Ik weet verder niet hoe ik ‘Hos bulduk’ 

terug moet zeggen, weet je wel. Nu weet ik dat wel omdat ik het heb geleerd, 

maar om een klein voorbeeldje te geven. En ik voel me echt Turks wanneer ik 

met echte Nederlanders ben, dus echt het tegenovergestelde. Dan merk ik dat 

ik niet helemaal in de Nederlandse cultuur pas en bij Turken merk ik dat ik niet 

echt in de Turkse cultuur pas. Ik moet een eigen identiteit aannemen.” (J58)

  

De interviews laten tevens zien dat de betreffende jongeren zichzelf niet alleen anders 

voelen, maar dat zij ook door anderen als anders worden gezien. Zo worden meerdere 

respondenten in Turkije als ‘buitenlanders’ of ‘Europeanen’ worden gezien terwijl zij in 

Nederland juist als Turk worden gezien. De Turken in Turkije herkennen deze jongeren 

bijvoorbeeld aan hun Turkse taalgebruik en hun westerse manier van kleden. Dit bemoeilijkt 

de zoektocht naar de eigen identiteit.  

Veel respondenten vertellen in hun zoektocht naar hun eigen identiteit uiteindelijk met 

name de positieve aspecten van zowel de Turkse als de Nederlandse cultuur mee te nemen. 

Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het volgende interviewfragment:  

R: “Bestaat de Nederlander nog wel? Ik weet het niet. Ik denk dat het zo 
veranderd is. Ik bedoel: het is zo multicultureel geworden, ik geloof daar niet 

meer in. Misschien op het platteland nog wel, maar in de Randstad geloof ik niet 

dat er een Nederlander bestaat. Welke Nederlander zie je nog met klompen 

lopen, of echt Nederlands zijn? Echt heel weinig vind ik. Ik ben gewoon… Ik ben 

gewoon iemand met twee rugtassen, laten we het zo zeggen. Een Turkse rugtas 

en een Nederlandse rugtas. Ik neem alle positieve van de Nederlandse cultuur 

over en alle positieve van de Turkse cultuur over.” I: “Wat vind je positief aan de 

Turkse cultuur?” R: “De omgang met elkaar, dat vind ik echt leuk. We hebben 

altijd veel respect voor elkaar, het is altijd heel gezellig bij ons. We hechten veel 

waarde aan bepaalde normen.” I: “Wat voor normen?” R: “Respect voor 
ouderen. Dat je echt lief bent voor jongeren. Zoveel mogelijk van alles houden, 

van al het goede. Zo ben ik altijd opgegroeid.” I: “Wat is goed aan de 

Nederlandse cultuur?” R: “Nuchter, het zijn nuchtere mensen, hardwerkende 

mensen. Dat probeer ik over te nemen. Je moet ervoor gaan, dat is Nederlands.” 

I: “Wat vind je minder goed van de Nederlandse cultuur?” R: “De ik, ik, ik en de 

rest mag stikken cultuur. De ik weet altijd alles beter. Of dat… Tenminste, zo’n 

idee heb ik ja…” (J26)  

Door de positieve kanten van beide culturen te kiezen, wordt de eigen identiteit gevormd. 

Uit de interviews blijkt dat de jongeren waarde hechten aan Turkse waarden die zij tijdens 

hun opvoeding mee hebben gekregen, zoals respect voor ouderen, gastvrijheid en 

solidariteit. Doordat zij in Nederland zijn geboren en opgegroeid, krijgen zij ook Nederlandse 

normen en waarden mee die zij soms prefereren boven Turkse normen en waarden. Een 

aantal respondenten kiest er dan ook bewust voor om bepaalde Turkse waardeoriëntaties 

achterwege te laten. Zo legt de volgende respondent uit dat zij haar kinderen tweetalig wil 
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opvoeden, maar dat zij er bewust voor kiest om bepaalde Turkse normen en waarden niet 

aan haar dochters mee te willen geven:  

“Dat ze minder zijn dan mannen. Dat ze niet uit mogen. Dat er iets is wat mijn 

dochter niet mag en wat mijn zoon wel zou mogen of zo. Dat is voor mij 
ondenkbaar. Weet je wel, gewoon gelijkheid. Jullie gaan samen dan maar 

afwassen of zo en wissel de rollen maar om. Dat vind ik heel belangrijk, dat je 

daar heel consequent in bent denk ik. Ik denk er wel vaak over na hoor.” (J02)  

De lange zoektocht naar de eigen identiteit en de worsteling die hier voor een aantal 

respondenten mee gepaard ging heeft uiteindelijk geresulteerd in de ontwikkeling van een 

eigen identiteit. Het betreft vaak een identiteit waarin Nederlandse en Turkse elementen 

geïntegreerd zijn, al identificeren de respondenten zich dan wel primair met een bepaalde 

cultuur. Tabel 6.1 laat zien hoe deze respondenten zichzelf identificeren.  

 

Tabel 6.1 Identiteitsbeleving van Turks-Nederlandse jongeren (n=73) 

Identificatie Aantal 

Identificeert zichzelf primair als Nederlander 16 

Identificeert zichzelf primair als Turk 26 

Identificeert zichzelf primair als Koerd 9 

Identificeert zichzelf primair als Moslim 6 

Identificeert zichzelf als hybride  16 

Totaal 73 

 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat de identiteitsbeleving geen constant gegeven is. Zo 

komt in de interviews naar voren dat er bij de jongeren sprake is van een situationele of 

context gebonden identiteitsbeleving. Zo geeft een groot aantal jongeren aan dat zij zich 

meer Turks voelen als zij zich in een Turkse omgeving bevinden. Met name de regelmatige 

familiebezoeken in Nederland en Turkije dragen hieraan bij. Zij voelen zich echter meer 

Nederlands als zij meer met (autochtone) Nederlanders omgaan op bijvoorbeeld hun school 

of werk. Dit wordt geïllustreerd in het volgende fragment:  

“Als ik met hun ben [Nederlanders], voel ik me dus Nederlands en maak ik 
Nederlandse grappen. Alles met Nederland. En als ik dan ineens met Turkse 

familie ben, dan kan ik ineens, hups, zo omschakelen. Dat gaat heel soepel. Dan 

voel ik me echt helemaal Turk.” (J61)  

Verklaringen voor de identiteitsbeleving 

Tabel 6.1 laat zien dat een klein aantal respondenten zich niet zozeer als Turks/Koerdisch of 

Nederlands ziet, maar veeleer als moslim. Deze jongeren ontlenen hun identiteit eerder aan 

hun religie dan aan hun nationaliteit, etniciteit of het land waar zij wonen. Religie blijkt een 

belangrijke verklaring voor de identiteitsbeleving van de jongeren uit de onderzoeksgroep. 

Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het antwoord van een respondent op de vraag of zij zich 

meer Nederlands of Turks voelt:  

“Lastige vraag. Ik ben moslim. Ik kan zeggen dat ik me meer Turks voel en dat ik 
meer Turks leef en dat is ook zo. Zodra ik thuis ben, ga ik met Turkse mensen 

om. En de dingen die ik doe, dat je bij elkaar op bezoek gaat, dat je bij je ouders 

op bezoek gaat… Aan de andere kant, ik ben wel Nederlands opgegroeid. Ik ben 

ook communicatieadviseur. Dat ik thuis een kalender heb hangen, dat is ook 
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heel Nederlands. Dat ik van friet houd en dat soort dingen. Dat ik met mijn man 

ook heel veel Nederlands praat. Dus ik kan niet zeggen: ‘Ik ben meer Turks.’ Ik 

ben allebei, gewoon een mix. Maar die identiteitsdingen heb ik niet, Turks of 

Nederlands. Maar ik ben wel moslim. Dan maakt het niet uit of je Turks of 

Nederlands of Marokkaans bent. Wat ik vertelde, in de puberteit had ik heel erg: 
‘Ik mis Turkije. Ik heb heimwee. In Nederland voel ik me niet thuis en ze 

begrijpen je niet. Ze gaan allemaal uit en ze snappen niet dat ik geen vriend mag 

hebben.’ Aan de andere kant ik doe ik mijn vak, ik heb hier collega’s waar ik 

ontzettend goed mee kan opschieten, dus het is ook niet dat je helemaal een 

afkeer van hun hebt. Dus door die zoektocht naar mijn geloof en het moslim 

zijn, dat geeft mij heel veel houvast. Cultuur heeft daar niets mee te maken. Ik 

blijf met mijn man die visie delen: het maakt niet uit wat je achtergrond is, je 

bent gewoon moslim.” (J49) 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat een aantal gelovige jongeren, vooral vrouwelijke 

respondenten, aangeeft niet alle gebruikelijke normen en waarden binnen de Turkse cultuur 

te kunnen waarderen. Zo vinden zij waarden als kuisheid en het behoud van maagdelijkheid 

voor het huwelijk niet binnen de islam passen. Hoewel zij betogen dat dergelijke waarden 

belangrijke voorschriften zijn binnen de islam en zij zichzelf primair als islamitisch 

identificeren, kunnen zij zich niet vinden in de nadruk die binnen de islam wordt gelegd op 

de kuisheid van vooral vrouwen:  

“De Turkse cultuur, basis is wel de islam. Dat is nog uit de Ottomaanse tijd he, 
toen is de islam in Turkije gekomen. Wat echt cultureel is, is bijvoorbeeld het 

eten dat je hebt, de taal, dat is echt cultuur. Maar bepaalde normen en 

waarden, dat je als meisje je kuisheid moet bewaren he, dat je niet met 

vriendjes thuis komt, dat komt vanuit het geloof. Maar het kromme is, vandaar 

dat ik me niet wil identificeren met cultuur, is dat binnen de Turkse cultuur 

jongens heel vrij worden gelaten en die mogen alles flikken. En meisjes, die 
moeten heel vroom zijn en die mogen geen vriendjes hebben en moeten kuis 

zijn. Terwijl in het geloof een jongen net zo’n plicht heeft als een meisje. Dat 

weet ik nu en dan zeg ik ook: ‘Dat soort dingen vind ik in mijn Turkse cultuur niet 

goed.’” (J49) 

Dit maakt dat deze respondenten afstand nemen van dergelijke islamitische normen. Het 

maakt echter niet dat zij zichzelf niet primair als moslim beschouwen.  

De omstandigheid dat een deel van de geïnterviewde jongeren zichzelf primair als moslim 

identificeren, moet in samenhang met hun Turkse identiteit worden bekeken. Een aantal 

jongeren geeft bijvoorbeeld aan dat de islamitische religie aan de basis staat van de Turkse 

cultuur en dat normen en waarden die zij als (traditioneel) Turks ervaren voortkomen uit 

islamitische voorschriften. Zo ook de volgende respondent:  

 “Ik ben moslim en dat zal ik inshallah ook altijd blijven. En dat brengt gewoon 
bepaalde verplichtingen met zich mee. Daar horen heel veel dingen bij, die hoef 

ik nu niet te vertellen. Maar daarna, dat je als Turk geboren bent, is niet iets 

waar je trots op hoeft te zijn. Maar waar ik wel trots op ben, zijn bepaalde 

gewoontes van ons. Bijvoorbeeld hoe wij met ouderen omgaan. Maar ik denk 

dat het ook veel te maken heeft met ons geloof. Onze cultuur komt van onze 

geloof denk ik. Daarna komen alle volksdansjes en ditjes en datjes. Dat is 

gewoon wat wij al eeuwen lang hebben en dat vind ik ook mooi.” (J19)  
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In de perceptie van deze gelovige jongeren is de Turkse cultuur sterk verweven met het 

islamitische geloof en zorgt ervoor dat zij meer waarde hechten aan een ‘Turks(-islamitische) 

identiteit. Naast de manier van omgang met en het respect naar de ouderen toe, benoemen 

enkele jongeren ook waarden als gastvrijheid, behulpzaamheid en de ‘warme’ omgang met 

anderen als waarden die naar hun idee uit de islam voortkomen en tevens sterk zijn ingebed 

in de Turkse cultuur. Het bovenstaande heeft ook invloed op de wijze waarop deze jongeren 

aankijken tegen gebruiken die zij Nederlands achten en die volgens hen niet stroken met de 

Turkse gebruiken. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het volgende interviewfragment:  

“Dat wij respect hebben tegenover de ouders en ook dat warme weet je wel, 

ook met familie. Zij zien hun oom en tante één keer in het halfjaar of alleen op 

verjaardagen. Bij ons is dat echt zeker wel één keer in de drie weken of anders 
telefonisch contact houden. Dat waarderen ze gewoon, dat ik mijn oom even 

bel en vraag hoe het met hem gaat. Wat ik echt niet vind kunnen, is dat een 

vriend en een vriendin op de bank samen liggen waar de ouders bij zijn. Dat vind 

ik echt respectloos. Ik hoor ook wel eens dat Nederlanders thuis kostgeld 

moeten betalen en dan denk ik: ‘Kostgeld? Je woont bij je ouders, kom op zeg.’ 

Zulke dingen. Of ja, je moet je eten zelf gaan betalen. Dan denk ik van: ‘Nee, dit 

doen we dus niet bij ons.’” (J48)  

Koerdische identiteitsbeleving als verzet tegen Turkse identiteit 

In de interviews komt duidelijk naar voren dat vrijwel alle respondenten met een Koerdische 

achtergrond zichzelf primair als Koerdisch identificeren. Zij voelen zich eerst Koerdisch, dan 

Nederlands.  

Het valt hierbij op dat de Koerdische respondenten expliciet aangeven zich niet Turks te 

voelen. Dit lijkt voort te komen uit of een reactie te zijn op de politieke situatie in Turkije 

waar Koerden zichzelf niet als dusdanig kunnen profileren. Een aantal van de respondenten 

heeft zelf ondervonden dat zij in Turkije niet mogen laten merken dat zij Koerdisch zijn. Dit 

komt bijvoorbeeld naar voren in het volgende interviewfragment:  

R: “Maar in Turkije, mijn ouders zeggen wel altijd van: ‘Oppassen,’,mijn moeder 
vooral: ‘Dat je niet in politieke discussies verwikkeld raakt.’ […] Toen ik klein 

was, gingen we naar Istanbul en daar woonden wel veel… Waar mijn tante 

woonde zeg maar, waar wij verbleven, daar woonden vooral veel conservatieve 

mensen in die wijk. Vooral mensen van Turkse afkomst en daar zeiden mijn 

ouders wel van: ‘Niet zeggen dat je van Koerdische afkomst bent of alevitische 

afkomst.’ Maar toen was ik echt klein. I: ‘Dus dat doe je nu ook niet als je naar 

Turkije gaat?’ R: “Nee je hebt... Dat gevoel blijft wel altijd in je, maar je wilt er 

juist wel voor uitkomen. En ik wil juist wel dat mensen me accepteren zoals ik 

ben met mijn eigen afkomst. Bijvoorbeeld midden-Turkije, daar heb je wat 
radicalere mensen die daar minder begrip voor hebben, minder ruimdenkend 

zijn. Maar ik zeg bijvoorbeeld nooit dat ik van Turkse afkomst ben of zo. Ik kom 

wel altijd uit voor mijn identiteit.” I: “Is dat dan anders in Nederland? Word je 

door niet-Turkse Nederlanders wel geaccepteerd?” R: “Jazeker.” (J07)  

De Koerdische identiteit lijkt als gevolg van de zogenoemde Koerdische onderdrukking in 

Turkije juist sterker te worden beleefd door de respondenten met een Koerdische 

achtergrond. In Nederland ondervinden zij hier geen negatieve gevolgen van, terwijl zij in 
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Turkije wel met dergelijke gevolgen te maken kregen getuige het volgende 

interviewfragment:  

“Daar spraken we geen woord Koerdisch, tenminste alleen thuis dan. En als jij 

op straat Koerdisch praatte, werd je gewoon geslagen, werd je gewoon 
meegenomen door de politie. Ik ben een keer bijna geslagen door de politie 

omdat ik een Koerdisch volkslied op mijn telefoon als ringtone had.” (J11) 

Veel van deze Koerdische jongeren zijn zich in hun tienerjaren meer gaan verdiepen in de 

Koerdische cultuur. Zij proberen hun Koerdische identiteit dan ook zoveel mogelijk te 

benadrukken en actief vorm te geven in Nederland en zoeken naar verschillende manieren 

om dit tot uiting te brengen. De beheersing van de Koerdische taal is hiervan een duidelijk 

voorbeeld:  

“In mijn familie zijn er weinig politieke gevangenen of familieleden die in de 
politiek zitten, omdat ze natuurlijk heel geleden al naar Ankara verhuisden dus. 

Een deel is ook eigenlijk helaas geassimileerd, terwijl ik dat liever niet zou zien. 

Om dat een beetje tegen te gaan, ik weet het niet. Ik vind het wel belangrijk om 

je moedertaal te kunnen spreken. Ja, om een volk staande te houden moet je 

ook de taal kunnen spreken, te communiceren. En daarnaast de Koerdische 

feestdagen, de cultuur zeg maar, dat je in ieder geval onderzoekt waarom 

Koerden anders zijn dan de Turken en waarom er eigenlijk een strijd is 

ontstaan.” (J14) 

De interviews laten tot slot zien dat de nadruk op de Koerdische identiteit vooral voortkomt 

uit de politieke situatie in Turkije en houdt geen verband met een afkeer voor de 

Nederlandse cultuur. De betreffende respondenten identificeren zich ook liever als 

‘Koerdische Nederlanders’ dan als ‘Turkse Koerden.’  

Taal en ruimtelijke concentratie 

Religie en de politie situatie ten aanzien van de Koerden in Turkije lijken de belangrijkste 

verklaringen voor de identiteitsbeleving van de jongeren uit de onderzoeksgroep. Daarnaast 

blijkt ook taal van belang voor de identiteitsbeleving. Hetzelfde geldt voor de omgeving 

waarin een jongere opgroeit. Zo laten de interviews zien dat eventuele ruimtelijke etnische 

concentratie tijdens de jeugd van invloed is op hun Turkse of Koerdische identiteitsbeleving:  

“Tot nu toe ben ik wel opgegroeid in Rotterdam en ben ik gewoon opgegroeid in 
Nederland, maar ik heb een hele Turkse omgeving om het maar zo te zeggen. Ik 

heb heel veel Turkse vriendinnetjes. Ik heb heel veel Turkse vrienden. Ik heb een 

Turks vriendje gehad. […] Het is gewoon heel erg duidelijk dat ik minder 

Nederlandse mensen om mij heen heb, dus ik voel me echt een Turkse.” (J60) 

 

6.3 Jongeren over hun transnationale bindingen  

 

De geïnterviewde jongeren hebben op verschillende manieren binding met Turkije. De 

culturele binding ontstaat mede doordat de jongeren zijn opgevoed met de Turkse taal, 

muziek en de keuken. De sociale binding ontstaat doordat veel respondenten regelmatig met 

hun ouders naar Turkije gaan om daar familie te bezoeken. Bovendien onderhouden veel 
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respondenten via Facebook, Skype, WhatsApp en telefoon in meer of mindere mate contact 

met familieleden n Turkije of elders in de diaspora. Veel jongeren uit de onderzoeksgroep 

voelen zich sterk verbonden met Turkije. Zij voelen zich in Turkije echter eerder buitenlander 

dan Turk omdat ze de taal niet perfect beheersen en ook de ontwikkelingen in Turkije niet 

nauwgezet volgen. Zij zijn bovendien aan het leven in Nederland gewenden willen dit niet 

achterlaten voor een leven in Turkije, zoals ook het volgende interviewfragment laat zien:  

“Nu merk ik ook dat ik hier [in Nederland] gewend ben geraakt, en het is 
onmogelijk voor mij om voor altijd terug te gaan naar Turkije. Ik zou dat niet 

willen voorstellen dat ik dat zou doen. Hier heb ik mijn vrienden en dat soort 

dingen, en school en vaste spots waar ik altijd naar toe ga.” (J32)  

Er zijn echter verschillende respondenten die graag naar Turkije zouden willen gaan om daar 

permanent te gaan wonen. Het betreft jongeren die hier zelf niet eerder hebben gewoond. 

Voor een deel van deze jongeren vormt de economische groei in Turkije en de 

mogelijkheden die dit met zich brengt het motief om zich in Turkije te vestigen. Zij zeggen de 

taal goed te spreken en een goed (familie)netwerk te hebben wat een leven in Turkije zou 

vergemakkelijken. Zo ook de volgende respondent:  

 “Als ik een goede baan zou hebben, zou ik wel in Istanbul of Ankara kunnen 

leven. Maar dan moet je wel een baan hebben en een huis. In Turkije is dat wel 

moeilijk. Je moet wel echt een baan hebben en alles goed regelen om goed te 

kunnen leven. Maar als we dat echt zouden willen, dan kunnen dat ook.” 

De geïnterviewde deskundigen stellen dat vooral hoogopgeleide Turks-Nederlandse jongeren 

om dergelijke economische redenen naar Turkije willen migreren om daar iets te 

ondernemen. Zij vinden dit echter geen goede ontwikkeling nu ze denken dat deze jongeren 

nooit aan het dagelijkse leven in Turkije zullen wennen. Een deskundige (E06) vertelt:  

“Turkije is aantrekkelijk door het weer en ze spreken de taal. Maar veel jongeren 

die daar naar toe gaan, komen uiteindelijk terug. Ze zijn het niet gewend in 

Turkije. Ze zijn opgegroeid in Nederland. Een vriend van mij ook. Hij is naar 
Turkije gegaan om daar een bedrijf te starten, maar het beviel hem niet. Toen is 

hij terug gekomen naar Nederland en is hij hier verder gegaan met zijn bedrijf.” 

Daarnaast blijkt uit de gesprekken met deskundigen dat jongeren zelf vaak niet goed kunnen 

uitleggen waarom zij in Turkije zouden willen wonen, maar dat zij hier een romantisch beeld 

van hebben dat niet altijd strookt met de werkelijkheid. Deze jongeren voelen een sterke 

band met Turkije en de Turkse cultuur en zouden daarom graag in dit land willen wonen, 

maar weten eigenlijk niet hoe het leven in Turkije is. Zo vertelt een deskundige als volgt:  

“Het is een nationaal gevoel dat vanuit ver opgeroepen wordt. De relatie met 
het land van herkomst is zwak. Jongeren kijken wel Turkse televisie en de 

antennes zijn gericht op Turkije, maar het is een zwakke relatie. […]Maar wat er 

nu gebeurt, is dat er sprake is van een gesegregeerde samenleving [in 

Nederland]. Deze jongeren zijn opgesloten in de Turkse gemeenschap. Maar 

deze gemeenschap is een fictieve gemeenschap. Jongeren voelen zich 

afgewezen door de grote, autochtone gemeenschap. Ze zijn niet trots op de 

Nederlandse vlag, alleen trots op de Turkse vlag.” (E04) 
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Er zijn ook respondenten die aangeven in Turkije te willen wonen, maar die niet goed kunnen 

uitleggen waarom zij hier willen wonen. Zij baseren hun plannen dus vooral op hun gevoel, 

hetgeen in lijn is met de opvattingen van bovenstaande deskundige. Zo ook de volgende 

respondent:  

“Ik weet niet, om daar iets leuks te beginnen eigenlijk. We willen gewoon even 
een leven daar beginnen. We hebben meer familie daar dan hier zo, dus dat is 

zo. Dus we willen gewoon een ander leven. Meer met familie en zo.” (J33) 

Het betreft hier echter plannen in een vroeg stadium, en het is niet zeker dat deze 

uiteindelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. De geïnterviewde Koerdisch-

Nederlandse jongeren denken verdeeld over een migratie naar Turkije. De jongeren die geen 

interesse hebben in een permanent verblijf in Turkije, geven aan dat de politieke houding ten 

opzichte van de Koerden in Turkije hen ervan weerhoudt om zich daar te vestigen. Voor 

andere respondenten vormt deze politieke situatie juist reden om naar Turkije te gaan. Zij 

willen graag in Nederland afstuderen en vervolgens naar Turkije gaan om zich daar actief in 

te zetten voor de Koerden. Ook hier geldt dat het niet met zekerheid te zeggen is dat 

jongeren met dergelijke plannen ook daadwerkelijk deze stap zullen zetten aangezien deze 

jongeren zijn net als de respondenten met een Turkse achtergrond het leven in Nederland 

gewend zijn. Sommige Koerdische respondenten geven daarom aan dat zij na hun studie in 

Nederland willen werken voor een non-gouvernementele organisatie die zich met 

mensenrechten bezighoudt. Zij kunnen zich dan op deze wijze inzetten voor de koerden in 

Turkije zonder dat zij daadwerkelijk in Turkije dienen te wonen.  

 

6.4 Conclusie 

 

Turkse Nederlanders identificeren zich zoals blijkt uit de literatuur meer als Turk en met 

Turkije dan als Nederlander of met Nederland. Zij geven aan zich het meest te identificeren 

met en thuis te voelen bij leden van de eigen herkomstgroep en het herkomstland. Een 

kwart van de Turkse Nederlanders identificeert zich niet alleen sterk met het herkomstland, 

maar ook met Nederland. Het overgrote deel van de Turkse Nederlanders ziet Turkije als hun 

vaderland. Ruim een kwart van de Turkse Nederlanders van de eerste en de tweede 

generatie ziet Nederland (helemaal) niet als hun vaderland. Er zijn grote verschillen binnen 

de groep Turkse Nederlanders wat betreft hun identificatie op het gebied van leeftijd, 

generatie en opleiding. Zo identificeren jongeren, tweede generatie Turkse Nederlanders en 

hogeropgeleiden zich beduidend minder met het herkomstland – dat voor deze Turkse 

Nederlanders veelal slechts het herkomstland van hun ouders is – dan de eerste generatie, 

ouderen en lageropgeleiden. Thuis voelen in Nederland blijkt in belangrijke mate samen te 

hangen met discriminatie-ervaringen en opleidingsniveau. Hogeropgeleiden voelen zich – in 

lijn met de integratieparadox – meer thuis, maar zij voelen zich tegelijkertijd minder 

gerespecteerd.  

De sterke oriëntatie op de eigen herkomstgroep – zoals ook beschreven in hoofdstuk 5 

over sociale relaties – komt ook tot uitdrukking op de transnationale banden die Turkse 

Nederlanders onderhouden met leden van de herkomstgroep in de diaspora of in Turkije in 

persoonlijke, sociale, economische, religieuze en culturele zin. Turkse Nederlanders hebben 
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van alle grote etnische groepen in Nederland de sterkste transnationale bindingen als we 

kijken naar de mate van contact met familie in het land van herkomst, de frequentie van het 

bezoek aan familie of vrienden in het land van herkomst, het bezoeken van het 

herkomstland en de aanwezigheid van bezit (huizen, grond) in het land van herkomst.  

De meeste Turks-Nederlandse jongeren uit de onderzoeksgroep stellen zichzelf rond de 

pubertijd – als zij enige culturele afstand tot leeftijdsgenoten ervaren – de vraag of zij zich 

Nederlands, Turks of Koerdisch voelen. Dit resulteert in een zoektocht naar de eigen 

identiteit. Zij hebben daarbij niet zelden het idee dat van hen verwacht wordt dat zij zich 

volledig aan de Nederlandse cultuur aanpassen, maar dat willen zij niet omdat ze sommige 

Turkse of Koerdische normen en waarden hoger aanslaan. Ze proberen daarom elementen 

van deze cultuur te integreren met elementen van de Nederlandse cultuur om tot hun eigen 

identiteit te komen. Dit leidt – in tegenstelling tot het beeld dat in de literatuur naar voren 

komt – tot een erg gedifferentieerd beeld wat betreft de identiteitsbeleving van de 

geïnterviewde jongeren. Daarbij valt het op dat zij zich zowel in Nederland als in Turkije 

‘anders’ voelen dan de anderen. De verklaring voor de identiteitsbeleving van deze jongeren 

kan gevonden worden in religie in combinatie met de Turkse cultuur, taal en ruimtelijke 

concentratie. Religie kan daarbij een grotere bepalende factor zijn dan etniciteit, aldus een 

aantal geïnterviewde jongeren. Daarbij valt het op dat de Koerdische respondenten zichzelf 

sterk als Koerdisch zien. Zij identificeren zichzelf liever als ‘Koerdische Nederlanders’ dan als 

‘Turkse Koerden’. Dit kan worden gezien als een vorm van verzet en protest tegen de 

voortdurende onderdrukking van Koerden door de Turkse overheid in Turkije, en dient niet 

beschouwd te worden als een conflict met of afkeer van de Nederlandse samenleving.  

De transnationale bindingen van de jongeren laten zich door hun jonge leeftijd lastig 

vergelijken met de literatuur. Er is echter ook binnen de onderzoeksgroep sprake van een 

zekere transnationale binding met Turkije. De jongeren voelen zich sterk verbonden met dit 

land en zij gaan er regelmatig op vakantie, maar zij zouden over het algemeen niet in Turkije 

willen wonen. Het beperkte aantal jongeren dat overweegt om in Turkije te gaan wonen, 

noemt economische zekerheid als een belangrijke voorwaarde voor een eventueel vertrek 

naar Turkije.  
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Hoofdstuk 7 Religie 
 

 

In dit hoofdstuk staat de religiositeit van Turkse Nederlanders centraal. Eerst wordt de 

literatuur over de religiositeit van Turkse Nederlanders en de verklaringen hiervoor 

besproken. Daarbij is tevens aandacht voor de situatie in Turkije en de invloed die deze kan 

hebben op de religiositeit van Turkse Nederlanders. Vervolgens wordt de religieuze beleving 

van de Turks-Nederlandse jongeren uit de onderzoeksgroep gepresenteerd. Het hoofdstuk 

wordt afgesloten met een conclusie over de religiositeit van Turkse Nederlanders. 

 

7.1 Religiositeit van Turkse Nederlanders  

Seculier Turkije 

Aangezien de Turks-islamitische bewegingen en partijen in Nederland deels voortkomen uit 

en/of verbonden zijn met Turkije is het van belang om kort stil te staan bij de betekenis van 

de islam in het seculiere Turkije. De stichting van de Turkse republiek in 1923 door Mustafa 

Kemal Pasja (Atatürk) vormt de start van het zogenaamde kemalisme waarbij Turkije formeel 

een geseculariseerde staat is waarin de scheiding van politiek en religie in de Turkse 

grondwet is verankerd.36 De drastische sociaaleconomische hervormingen van Atatürk in de 

jaren twintig van de twintigste eeuw, die van Turkije een moderne, onafhankelijke, 

industriële en westerse staat moesten maken, gingen gepaard met religieuze hervormingen 

waarbij de islam weliswaar als een belangrijk onderdeel van de Turkse identiteit werd gezien, 

maar niet langer als het fundament van de Turkse samenleving. Onder Atatürk volgde onder 

meer de afschaffing van het Kalifaat, maakten de traditionele şeriat-rechtbanken plaats voor 

rechtbanken naar westers model met een Wetboek van Strafrecht naar Zwitsers model, en 

werden islamitische scholen gesloten en vervangen door westerse schooltypen. Verder 

kwamen de imamopleidingen onder toezicht van het ministerie van Onderwijs te staan om 

verzet tegen de modernisering te voorkomen. Onder de hervormingen van Atatürk sloeg een 

deel van de bevolking het pad van het secularisme in. Voor een groot deel van de bevolking, 

vooral op het platteland, leidde dit echter juist tot een versterking van het (volks)geloof (Van 

Bruinessen, 1982, p. 172-177). 

Na de Tweede Wereldoorlog werden een meerpartijenstelsel en algemene verkiezingen 

ingevoerd. De Turkse bevolking die op dat moment nog overwegend op het platteland 

woonde, hechtte veel belang aan een formele herwaardering van de islam. Alle politieke 

partijen incorporeerden beloften aan traditionele moslims om meer stemmen te winnen. 

Met de winst van de Democratische Partij in 1950 vond er een zichtbare herislamisering 

plaats door een minder strikte handhaving van kledingwetten, het herstel van oude – en de 

bouw van nieuwe moskeeën en de herinvoering van de gebedsoproep in het Arabisch. De 

militaire coups van 1960, 1971 en 1980 lieten dit proces van herislamisering onverlet. De 
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 Zürcher en Van der Linden (2004) merken op dat het seculariseringsproces in Turkije al ver voor de oprichting 
van de Turkse republiek begon en dat de Turkse republiek eerder als sluitstuk van dit seculariseringsproces moet 

worden gezien. Zie Zürcher (1995) voor een uitgebreide historisch-politieke uiteenzetting over de wording van 
het huidige Turkije.  
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Turkse overheid bleef gedurende deze decennia tolerant tegenover een gematigde variant 

van de islam vooropgesteld dat deze ontwikkelingen geen inbreuk vormden op het seculaire 

karakter van de staat. Tijdens deze jaren werd het godsdienstonderwijs ingevoerd en 

verbeterd evenals de opleidingen tot geestelijke. Parallel aan de door de overheid 

ondersteunde herislamisering vond er een opleving plaats van radicalere islamitische 

bewegingen als de ticani (in de jaren vijftig), de nurcus, de Süleymancı en de Nationale 

Heilspartij (MSP). Deze MSP, die in 1980 verboden werd, stond te boek als een expliciet 

islamitische politieke partij die meer en minder heimelijk het secularisme afwees, vooral 

economisch en politiek wilde samenwerken met islamitische landen en om het herstel van 

de şeriat riep (Van Bruinessen, 1982, p. 178-184; 2010, p. 16). Na de MSP volgden 

vergelijkbare partijen als de Welzijnspartij (1983-1998) en de Partij van de Deugd (1998-

2001) die alle na verloop van tijd werden verboden, omdat ze het seculiere karakter van de 

Turkse staat bedreigden (Sunier, 1996; Van Bruinessen, 2010, p. 17). 

“De islam is in Turkije nadrukkelijker aanwezig dan ooit”, stelt Van Bruinessen in 1982 (p. 

193) en anno 2013 is deze constatering nog even relevant. Naast een enorme economische 

bloei in een nog sterk veranderende samenleving waarin urbanisering een belangrijke rol 

speelt, zijn onder de huidige regering van premier Erdoğan democratische hervormingen in 

gang gezet en loopt de herislamisering door. Een recent afgekondigde maatregel in de 

context van de hervormingen behelst de gedeeltelijke opheffing van het al negentig jaar 

geldende verbod om een hoofddoek in publieke functies te dragen (De Volkskrant, 13-10-

2013). Tegelijkertijd is religie zeker niet de allesbepalende factor in Turkije. Het Turkse 

electoraat straft ook slechte economische ontwikkelingen en het onvoldoende tegengaan 

van politiek geweld af. Het merendeel van de bevolking is tegen een rol van religie in de 

Turkse politiek en ziet religie als primair een kwestie in het private domein. De Turkse 

bevolking is weliswaar in meerderheid overwegend gelovig, maar allerminst 

fundamentalistisch (WRR, 2004, p. 53-54). Ook Bouwman (2009) vestigt de aandacht op 

onderzoek naar de godsdienstige beleving van Turken in Turkije en concludeert dat het 

geloof onder moslims in Turkije aan het individualiseren is. In plaats van één islam waarbij de 

regels objectieve wetten zijn, ontstaat in Turkije een veel persoonlijkere interpretatie van de 

islam waarbij individuen zelf bepalen of ze zich al dan niet aan religieuze regels houden 

(Bouwman, 2009, p. 98-99).  

Aantallen Turks-Nederlandse moslims en stromingen 

Turkse Nederlanders vormen de grootste migrantengroep in Nederland. Nu de meesten van 

hen zichzelf als moslim zien, vormen zij ook de grootste groep moslims in Nederland (Forum, 

2012). Maliepaard en Gijsberts (2012) geven aan dat in 2011 94 procent van de Turkse 

Nederlanders zichzelf als moslim beschouwt, tegenover 97 procent van de Marokkaanse 

Nederlanders. Dit percentage is voor Turkse Nederlanders sinds 1998 redelijk stabiel 

gebleven en niet lager dan 90 procent geweest (Maliepaard & Gijsberts, 2012, p. 117). 

Turkse en ook Marokkaanse Nederlanders zijn religieuzer dan autochtone, Surinaamse en 

Antilliaanse Nederlanders (cf. Van Tubergen, 2006, 2007). In 2011 zag 95 procent van de 

Turkse en 97 procent van de Marokkaanse Nederlanders zichzelf als religieus terwijl 44 

procent van de autochtonen, 64 procent van de Antilliaanse Nederlanders en 67 procent van 
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de Surinaamse Nederlanders aangaf zichzelf tot een religie te rekenen (CBS Statline, 2013).37 

Dit is in lijn met de cijfers uit 2006 al rekenen twee tot zes procent minder autochtone, 

Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders zich in 2011 tot een religie dan in 2006; bij de 

Turkse Nederlanders is dit percentage niet gewijzigd (ibid.). 

Voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders gelden ongeveer dezelfde percentages voor 

mannen als voor vrouwen. In 2011 ziet 96 procent van de Turks-Nederlandse mannen en 95 

procent van de Turks-Nederlandse vrouwen zich als religieus, terwijl deze percentages voor 

de Marokkaanse Nederlanders 96 procent voor de mannen en 99 procent voor de vrouwen 

zijn. Daarin verschillen ze eveneens van de autochtone, Surinaamse en Antilliaanse groep 

waarbij de religiositeit van vrouwen in 2011 tussen de 7 en 12 procent hoger lag dan bij de 

mannen (CBS Statline, 201338; zie voor de eerste generatie ook Van Tubergen, 2006).  

Ook op grond van generatie valt bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders met betrekking 

tot religieuze zelftoewijzing geen duidelijk onderscheid te maken. Voor beide groepen ligt 

het percentage van de tweede generatie die zich in 2011 tot een religie rekende vijf 

respectievelijk twee procent lager dan het percentage van de eerste generatie. Van de 

tweede generatie van Surinaamse herkomst rekent in dat jaar 53 procent zich tot een religie 

tegenover 74 procent van de eerste generatie. Bij de groep van Antilliaanse herkomst is dit 

verschil in 2011 groter: waar 74 procent van de eerste generatie zich als religieus beschouwt, 

is dat voor de tweede generatie 37 procent (CBS Statline, 2013).39 Nabben, Yeşilgöz en Korf 

(2006) bevestigen dat jonge Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich over het algemeen 

als moslim zien en belang aan het islamitisch geloof hechten (cf. Korf, Wouters, Place & Koet, 

2008; Korf, Yeşilgöz, Nabben & Wouters, 2007).  

Hoewel religiositeit onder Turkse Nederlanders dus hoog is en de meesten zichzelf tot 

moslims rekenen, delen niet alle moslims van Turkse herkomst dezelfde interpretatie van de 

islam. Net zoals de islam in Turkije voor verschillende groepen moslims een sterk 

uiteenlopende betekenis heeft, is er sprake van grote diversiteit in Nederland. Van 

Bruinessen (1982, p. 167) maakt een onderscheid tussen de officiële islam en een meer 

volkse islam. 

Onder Turks-Nederlandse moslims bestaat er analoog aan de situatie in Turkije primair 

een tweedeling tussen soennieten en alevieten. De exacte omvang van beide groepen is 

onduidelijk, maar de meerderheid van de Turks Nederlandse moslims behoort tot de 

soennitische stroming (Doomernik, 1991, p. 39). In algemene zin wordt veelal gesteld dat 

ongeveer 85 procent van de moslims wereldwijd tot de soennitische stroming behoort. De 

resterende 15 procent behoort tot de sjiitische richting waaronder ook het alevitisme valt 

(Maliepaard & Gijsberts, 2012, p. 46). Naast deze hoofdstromingen kent Turkije van oudsher 

het soefisme, de islamitische mystiek, met de doelstelling om de goddelijke werkelijkheid op 

persoonlijke wijze te ervaren (Zürcher & Van der Linden, 2004, p. 109).  

Soennitische Turkse Nederlanders richten zich in hun geloofsbeleving sterk op de vijf 

grondslagen van de islam: de geloofsgetuigenis (sjahada), het vijfmaal-daagse gebed 
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 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80270ned&D1=45-48&D2=a&D3=0-2,6-
7&D4=a&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T 
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(namaz), de armenbelasting of gemeenschapsbijdrage (zakat), de vastenmaand (ramadan) 

en tot slot de bedevaart naar Mekka (haç) (e.g. Aksoycan-de Bever, 1987, Doomernik, 1991). 

Volgens Doomernik (1991, p. 39-42) is de soennitische islam in hoge mate egalitair van 

karakter en kent zij geen kerkelijke hiërarchie. De institutionalisering van de islam in 

Nederland heeft vooral vorm gekregen via de moskeeën van waaruit zich politieke en 

religieuze groeperingen begonnen te organiseren (ibid., p. 70). Risvanoğlu-Bilgin, Brouwer en 

Priester (1986) merken reeds op dat Turkse Nederlanders religieuze voorschriften zoals 

moskeebezoek en het vasten tijdens de ramadan weliswaar in belangrijke mate naleven, 

maar dat achter het label van een goed moslim verschillende interpretaties van islamitische 

normen en waarden schuilgaan (p. 110-124).  

Hoewel het mogelijk is het alevitisme als een religieuze groep met een humanistische 

grondslag te typeren, is deze religieuze beweging voor het overige moeilijker te omschrijven 

vanwege interne verschillen. Sommige alevieten zien het alevitisme als een (culturele) 

levensstijl terwijl anderen het zien als een politiek-seculiere en prodemocratische oriëntatie 

of zelfs als een Turks alternatief voor de Arabische interpretatie van het soennisme 

(Verkuyten & Yildiz, 2009). De heterodoxe alevitische geloofsopvattingen zijn van oudsher 

vermengd met verschillende elementen van het christendom en andere religies. Bovendien 

ontbreekt een geestelijkheid waardoor geloofsopvattingen niet zijn gesystematiseerd en er 

grote onderlinge verschillen hebben kunnen ontstaan. Bij alevieten ligt de nadruk op een 

morele, tolerante levenshouding en niet zozeer op strikte regelnaleving zoals in de 

orthodoxe islam van onder meer de vijf dagelijkse gebeden, het vasten en de bedevaart naar 

Mekka (Van Bruinessen, 1982, p. 169-172).  

 

Binnen het Turks soennisme bestaan verschillende stromingen die ook via hun organisaties 

en moskeeën in Nederland actief zijn. De belangrijkste bewegingen in de Nederlandse 

context zijn Diyanet, Süleymancı, Milli Görüş en tot slot de Fethullah Gülen beweging.  

Diyanet (Directoraat voor Religieuze Zaken) betreft het netwerk dat oorspronkelijk in 

1924 in Turkije is opgezet door het Turkse ministerie van religieuze zaken en tot doel heeft 

om – in lijn met de gedachte van de Turkse staat – een seculiere interpretatie van de islam te 

promoten. De president van de Diyanet wordt door de zittende regering benoemd die 

daarmee ook het beleid van het Directoraat bepaalt. Dit Directoraat heeft een verregaande 

invloed op het religieuze leven in Turkije aangezien ze bijvoorbeeld de opleidingen tot imam 

controleert, de religieuze dienstverlening verzorgt en de vorming van een op de sharia 

gebaseerde staat beoogt tegen te gaan. De ideologie van de Diyanet In Nederland en andere 

Europese landen kenmerkt zich volgens Doomernik (1991) door het samen laten gaan van de 

seculiere staat en de islam. In Nederland waren het vooral die Turken die zich in hoge mate 

op de Nederlandse samenleving richtten, die zich tot de Turkse overheid hebben gewend om 

steun voor religieuze voorzieningen (Doomernik, 1991, p. 47, 56-60). In 1982 werd de 

Islamitische Stichting Nederland (ISN) opgericht als Nederlandse dochter van de Turkse 

Diyanet. De ISN heeft als doel het scheppen van materiële voorwaarden voor Turkse moslims 

om hun geloof te kunnen praktiseren. Het algemeen bestuur bestaat zowel uit Turkse-

Nederlanders als vertegenwoordigers van de Diyanet in Turkije.  

De Süleymancı beweging betreft een mystieke beweging uit de laat negentiende eeuw 

(Van Heelsum, Fennema & Tillie, 2004; Yükleyen, 2009, 2010). Van Bruinessen (1982) typeert 

de Süleymancı in Turkije in de jaren tachtig van de vorige eeuw als een conservatieve 
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fundamentalistische beweging. Deze beweging distantieert zich van een geseculariseerde 

islam zoals die door de Turkse overheid werd gepropagandeerd en die hun geestelijken niet 

erkenden. Van Bruinessen vermoedt dat dit de reden is voor de sterke oriëntatie van de 

Süleymancı op Europa (1982, p. 185-186). De Süleymancı zijn vooral bekend geworden door 

het opzetten van een netwerk van korancursussen in verschillende Europese landen en hun 

conservatieve internaten in Turkije en later in Nederland (Van Bruinessen, 2010, p. 14, 41-

45). Doomernik (1991) wijst er op dat de Süleymancı fanatisme wordt verweten omdat zij 

intolerant zouden zijn ten opzichte van afwijkende islaminterpretaties, weigeren onder niet- 

Süleymancı imams te bidden en fel tegen communisten, vrijmetselaars en zionisten zijn. 

Waar de Süleymancı in eerste instantie de sterkste Turks-islamitische organisatie vormden, 

hebben zij deze plek moeten afstaan aan de Diyanet en de Milli Görüş (Doomernik, 1991, p. 

50). 

De Milli Görüş (Nationale Visie) is een religieuze beweging die van origine via deelname 

aan het democratisch systeem een implementatie van islamitisch recht in Turkije nastreeft. 

Deze beweging past binnen de traditionalistische stroming van de politiek-religieuze 

bewegingen in Turkije, waarbij het morele ideaal zoals dit is geopenbaard aan Mohammed 

geherinterpreteerd mag worden, maar als dit eenmaal is erkend door gelovigen wel 

vaststaat (WRR, 2004, p. 58).40 De Milli Görüş was nauw verbonden met de inmiddels 

verboden Welvaarts Partij (Refah Partisi) waar ook de huidige premier van Turkije, Erdoğan, 

lid van was. De Milli Görüş wordt in Europa verschillend gewaardeerd. In Nederland wordt zij 

als een geaccepteerde partij beschouwd terwijl de partij in Duitsland als een bedreiging voor 

de samenleving wordt gezien (Avci, 2009, p. 45). In Nederland heeft de Milli Görüş zich in de 

loop van de tijd steeds gematigder getoond en is zich in toenemende mate gaan oriënteren 

op de problemen van Turkse immigranten in de Nederlandse samenleving in plaats van op de 

politiek in het Turkse thuisland. De Milli Görüş richt zich primair op het geloof en de gelovige 

en zij heeft in Nederland de eerste islamitische basisscholen opgericht (Doomernik, 1991, p. 

51-54). 

De Fethullah Gülen beweging is de jongste en snelst groeiende beweging van de vier. Het 

betreft een beweging die maatschappelijk succes van haar leden – en dus contact met de 

buitenwereld – promoot, maar zonder religieus vertoon. Binnen de beweging staan een 

conservatieve en diep religieuze levenshouding, gekenmerkt door disciplinering, een bijna 

ascetische leefwijze en het dienen van God centraal (Van Bruinessen, 2010). Van Bruinessen 

vergelijkt de beweging daarom met klassieke calvinisten die ook “actief in de wereld maar 

niet van de wereld” zijn (p. 27). Een voorloper van de Fethullah Gülen beweging – de 

mystieke Nur-beweging – werd in het seculiere Turkije vervolgd omdat deze modernisering 

zou belemmeren. Volgens Van Bruinessen verklaart dit het wantrouwen en het 

geheimzinnige karakter van de Fethullah Gülen beweging tegenover de buitenwereld (2010, 

p. 30). In het proefschrift van Doomernik (1991) over de institutionalisering van de Turkse 

islam schrijft hij weliswaar over de Nurcular, maar nog niet concreet over de Fethullah Gülen 

beweging. Doomernik wijst op het aantrekkelijke karakter van deze Nurcular voor Europese 

                                                           
40

 Daarnaast onderscheiden Zürcher en Van der Linden (2004) een modernistische en een fundamentalistische 
stroming in de Turkse islam. Waar de modernisten voortdurend openstaan voor een herinterpretatie van de 

moderne ideaal, hanteren de fundamentalisten een absolute betekenis aan de oude teksten en bronnen (WRR 
2004, p. 58). 



 

 
160 

moslims omdat zij het fundamentalistische denken willen koppelen aan de vraag hoe de 

islam van waarde kan zijn voor het leven in een westerse geïndustrialiseerde samenleving 

(Doomernik, 1991, p. 48-49). De Fethullah Gülen beweging heeft zichzelf in Turkije altijd 

gepositioneerd als een modernistische, vooruitstrevende en staatsgezinde islamitische 

beweging. Uiteindelijk werd ook deze beweging als staatsgevaarlijk geoormerkt vanwege de 

verdenking dat Fethullah Gülen opriep tot het ondermijnen van het seculiere karakter van de 

Turkse staat (WRR, 2004, p. 117).  

De Milli Görüş- en de Fethullah Gülenbeweging zijn beiden in verband gebracht met 

extreem rechts, fundamentalisme en radicalisering (e.g. Van Bruinessen, 2010) en zullen in 

hoofdstuk 10 vanuit deze perspectieven worden beschreven.  

Ten behoeve van de uitoefening van hun religieuze praktijk hebben de alevitische en de 

genoemde soennitische bewegingen in Nederland eigen organisaties en moskeeën. Van 

Heelsum et al. (2004) telden rond 2000 356 islamitische organisaties binnen de Turks-

Nederlandse gemeenschap waaronder 206 moskeeën. De Marokkaans-Nederlandse 

gemeenschap beschikte in deze periode over 171 en de Surinaams-Nederlandse 

gemeenschap over 89 islamitische organisaties. Van de 356 Turks-islamitische organisaties 

behoorden er 145 tot het Diyanetnetwerk en 43 tot de alevitische stroming. Onder deze 

organisaties vallen moskeeën, maar ook sociaal-culturele, jongeren- en 

vrouwenverenigingen, en diverse koepelorganisaties. De Milli Görüş telde op dat moment 53 

organisaties en de Süleymancillar beweging 20 moskeeën (Van Heelsum et al., 2004, p. 7-12). 

Hoeveel organisaties in Nederland met de Fethullah Gülenbeweging in verband staan, wordt 

uit de bestudeerde literatuur niet duidelijk. Daarentegen blijkt wel dat deze beweging zich 

vanuit de nadruk op disciplinering richt op studenten en scholieren en dat de beweging 

vanuit die focus bijdraagt aan de oprichting van islamitische scholen, internaten en 

studentenhuizen (Van Bruinessen, 2010). 

Van de verschillende etnische groepen heeft de Turks-Nederlandse gemeenschap niet 

alleen het hoogste aantal islamitische organisaties, maar ook het grootste aantal moskeeën. 

Forum (2012) stelt dat er in Nederland in 2007 in totaal 242 Turkse moskeeën zijn, hetgeen 

51 procent van het totaal aantal moskeeën in Nederland bedraagt. In 1999 werd dit aantal 

nog op 206 vastgesteld. Dit aantal ligt beduidend hoger dan dat van Marokkaanse en 

Surinaamse Nederlanders die rond 2001/2002 respectievelijk 92 en zes eigen moskeeën 

hadden (Van Heelsum et al., 2004). Van de 242 in 2007 getelde Turkse moskeeën zouden er 

143 tot Diyanet behoren, 48 tot Süleymanci’s, 25 tot Milli Görüş en 26 tot andere stromingen 

(Yükleyen, 2009).  

Naast deze specifiek Turkse stromingen in de islam, is er een salafistische islam onder de 

tweede generatie in opkomst. Jongeren nemen middels het salafisme afstand van de 

‘culturele’ interpretatie van de islam van hun ouders (De Koning, 2008). Roex et al. (2010) 

schatten op basis van een survey onder Nederlandse moslims dat ongeveer vijf procent van 

de Turks-Nederlandse moslims aan salafisme verwante, orthodoxe ideeën heeft. Voor de 

Marokkaanse Nederlanders zou dit percentage op 15 procent en dus een stuk hoger liggen.  

Islamitische praktijk  

Er bestaat een aanzienlijke hoeveelheid studies naar de rol die de islam in het leven van 

migranten, waaronder Turkse Nederlanders, speelt. Deze studies bieden zicht op de wijze 
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waarop Turkse moslims in Nederland hun geloof praktiseren wat betreft moskeebezoek en 

religieuze attituden. 

Turkse Nederlanders bezoeken over het algemeen geregeld religieuze bijeenkomsten. 

Maliepaard en Gijsberts (2012) laten zien dat in 2011 42 procent van de Turkse Nederlanders 

en 44 procent van de Marokkaanse Nederlanders minimaal één keer per week de moskee 

zegt te bezoeken. Zij constateren dat het wekelijkse moskeebezoek vooral onder Turkse 

Nederlanders vanaf 1998 daalde, maar dat dit tussen 2002 en 2004 weer steeg (cf. 

Maliepaard, Gijsberts & Lubbers, 2012). Turkse (en Marokkaanse) Nederlanders bezoeken 

vaker religieuze bijeenkomsten dan andere etnische groepen (Te Riele, 2009; voor de eerste 

generatie: Van Tubergen, 2006, 2007). Te Riele (2009) laat zien dat in 2006 44 procent van de 

Turkse Nederlanders en 42 procent van de Marokkaanse Nederlanders tenminste één keer 

per maand een dienst in de moskee bijwoonde, tegenover 23 procent van de autochtonen, 

20 procent van de Surinaamse en 29 procent van de Antilliaanse Nederlanders. Deze cijfers 

verdienen wel enige nuancering op basis van geslacht. Om te beginnen zijn de frequente 

moskeebezoekers vooral Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse mannen. Onder 

autochtone, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders zijn het vaker de vrouwen die (meer) 

religieuze bijeenkomsten bijwonen (CBS Statline, 201341; Van Tubergen, 2007). Tegelijkertijd 

is er een onderscheid in generatie zichtbaar. De tweede generatie Turkse en Marokkaanse 

Nederlanders bezocht tot 2002 veel minder frequent de moskee dan de eerste generatie van 

deze groepen (Maliepaard & Gijsberts, 2012). Vanaf dit jaar is er volgens Maliepaard, 

Gijsberts en Lubbers (2012) onder de tweede generatie echter sprake van een ‘religieuze 

heropleving’ aangezien het percentage van de tweede generatie Turkse Nederlanders dat 

wekelijks de moskee bezoekt tussen 2002 en 2006 is gestegen van 15 procent tot ongeveer 

32 procent. In de hierop volgende jaren is dit percentage gestabiliseerd. Bij Marokkaanse 

Nederlanders is een vergelijkbare trend zichtbaar, hoewel de stijging van het moskeebezoek 

onder de tweede generatie van deze groep na 2006 doorgaat. Achter de stijging gaat vooral 

een grotere opkomst van tweede generatie Turks-Nederlandse mannen schuil, het 

moskeebezoek van tweede generatie Turks-Nederlandse vrouwen is ongeveer gelijk 

gebleven. Door de stijging ligt het moskeebezoek onder de tweede generatie inmiddels 

hoger dan dat van de eerste generatie. Daar komt bij dat er een verandering is opgetreden in 

het opleidingsniveau van de moskeebezoekers: tussen 1998 en 2005 bevonden zich onder 

moskeebezoekers voornamelijk lageropgeleiden, vanaf 2006 zijn hogeropgeleiden in 

ongeveer gelijke mate vertegenwoordigd (Maliepaard & Gijsberts, 2012; Maliepaard, 

Gijsberts & Lubbers, 2012; Maliepaard, Lubbers & Gijsberts, 2010).  

Ten aanzien van het naleven van islamitische leefregels presenteren Maliepaard en 

Gijsberts (2012) in Moslim in Nederland 2012 gegevens van Turkse en Marokkaanse 

Nederlanders in 2011. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat Turkse Nederlanders 

islamitische leefregels minder nauwgezet naleven dan Marokkaanse Nederlanders: waar in 

2011 76 procent van de Marokkaanse Nederlanders dagelijks vijf keer bidt, geldt dit voor 27 

procent van de Turkse Nederlanders. Bovendien zegt 93 procent van de Marokkaanse 

Nederlanders tijdens de ramadan te hebben gevast tegenover 66 procent van de Turkse 

Nederlanders. Ook ten aanzien van halal eten – ofwel eten dat is toegestaan volgens de 
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koran – blijven de Turkse Nederlanders achter bij de Marokkaanse Nederlanders; van de 

Turkse Nederlanders zegt 80 procent iedere dag halal te eten, terwijl dit percentage bij de 

Marokkaanse Nederlanders op 94 procent ligt (Maliepaard & Gijsberts, 2012). Over het 

algemeen leven de vrouwen en de eerste generatie in beide groepen de regels iets meer na. 

Dit komt vooral tot uitdrukking in het vijf keer per dag bidden. Binnen de Turks-Nederlandse 

groep bidt 34 procent van de vrouwen vijf keer per dag terwijl 21 procent van de mannen dit 

doet. Onder de tweede generatie Turkse Nederlanders ligt dit percentage op 10 procent 

tegenover 35 procent van de eerste generatie (cf. Van der Bracht, Van de Putte & 

Verhaeghe, 2013). Een regel die Turkse vrouwen over het algemeen minder naleven dan 

Marokkaans-Nederlandse vrouwen betreft het dragen van de hoofddoek. In 2011 zei 48 

procent van de Turks-Nederlandse vrouwen een hoofddoek te dragen terwijl dit percentage 

voor de Marokkaans-Nederlandse vrouwen 64 procent bedroeg (Maliepaard & Gijsberts, 

2012, p. 14).  

Kwalitatieve studies naar de geloofsbeleving onder jonge Nederlandse moslims 

bevestigen de grote diversiteit in de mate van praktiseren (Risvanoğlu-Bilgin et al., 1986; 

Doomernik, 1991; Korf et al., 2008; cf. Korf et al., 2007; Nabben et al., 2006). In deze studies 

wordt echter niet altijd nader onderscheid gemaakt tussen de diverse etnische groepen en 

kunnen dus alleen uitspraken worden gedaan voor de groepen samen. Hoewel er jongeren 

zijn die actief met het geloof bezig zijn en de islamitische leer strikt proberen na te leven, zijn 

er ook jongeren die de regels volgen vanuit traditionalisme, jongeren die de geloofsregels 

nauwelijks naleven en jongeren die de geloofsregels volledig loslaten en “alles doen wat de 

profeet verboden heeft” (Korf et al., 2008, p. 111). De onderzoekers merken daarbij wel op 

dat de meeste jongeren, ook de minder praktiserende jongeren, respect hebben voor 

degenen die de regels naleven (Korf et al., 2008; cf. Korf et al., 2007; Nabben et al., 2006). 

Een typerend voorbeeld van de heterogeniteit in religieuze praktisering en het balanceren 

tussen traditionalisme en secularisme waar Korf et al. (2008) op wijzen betreft de omgang 

met islamitische kledingregels voor vrouwen. Zij stellen dat veel van de jonge vrouwen 

uiteindelijk een hoofddoek willen gaan dragen, maar dat een groot aantal toch voor een 

moderne, westerse kledingstijl kiest. 

Islamitische houdingen 

De religieuze opvattingen van Turkse en Marokkaanse Nederlanders lijken – in tegenstelling 

tot het moskeebezoek – sinds 1998 grotendeels gelijk gebleven wat betreft de 

huwelijkspartners voor hun kinderen en islamitische scholing. De opvattingen van de twee 

groepen hieromtrent komen redelijk overeen (Maliepaard & Gijsberts, 2012; Van Tubergen, 

2003). Maliepaard en Gijsberts (2012) laten zien dat zowel Turkse als Marokkaanse 

Nederlanders hun kinderen nog altijd het liefst met een islamitische partner zien. Dit geldt 

voor de eerste en de tweede generatie. Ook het belang dat wordt gehecht aan een 

islamitische school blijft stabiel, maar zowel Turkse als Marokkaanse Nederlanders achten dit 

minder van belang dan de islamitische partnerkeuze. Bovendien ziet de tweede generatie 

een islamitische school als minder belangrijk dan de eerste generatie. Ten aanzien van jonge 

moslims wijzen Korf et al. (2008) in hun kwalitatieve studie, parallel aan bovengenoemde 

mate van praktisering, op een diversiteit in hun geloofsbeleving. Daarbij neemt voor actief 

gelovige moslims de islam veelal een centrale en richtinggevende plek in hun leven in terwijl 

passief gelovigen de regels van de islam (tijdelijk) hebben losgelaten. De interpretaties van 
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het islamitisch geloof lopen daarbij uiteen van traditioneel tot seculier (Korf et al., 2008, p. 

111). 

Kort gezegd, hoewel er variatie bestaat in interpretaties van de islam, moskeebezoek en 

religieuze opvattingen, neemt religie in het privéleven van Turkse Nederlanders nog altijd 

een belangrijke plaats in. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen en voor zowel de eerste 

als de tweede generatie Turkse Nederlanders. Het is dan ook te eenvoudig om te stellen dat 

de islam onder Turks-Nederlandse jongeren zonder meer aan betekenis verliest. Onderzoek 

maakt duidelijk dat de geloofsbeleving van een groot deel van de jonge (Turks-Nederlandse) 

moslims in Nederland zich naast het collectieve karakter steeds meer individualiseert en op 

een persoonlijke en eigentijdse manier wordt ingevuld. Onder een deel van de jongeren is er 

sprake van een religieuze heropleving waarbij een groep jongeren deze verdieping meer in 

een rigide geloofsovertuiging zoekt en een andere groep jongeren meer op zoek gaat naar 

ruimte en persoonlijke vrijheden in het geloof (Korf et al., 2008, p. 112-116).  

Acceptatie en discriminatie van Turks-Nederlandse moslims 

De aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 en de moord op de Nederlandse 

filmmaker Theo van Gogh in 2004 hebben de meningen van autochtonen over moslims in 

Nederland doen veranderen (e.g. Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie, 2008, 

2013; Shadid, 2009). In het publieke debat is de kritiek op de islam en moslims toegenomen, 

mede onder invloed van de politiek leiders Pim Fortuyn en daarna Geert Wilders. Bovenkerk 

(2006) spreekt in dit kader over islamofobie. Hieruit volgt de vraag in hoeverre Turkse 

Nederlanders in dit klimaat het gevoel hebben geaccepteerd of juist gediscrimineerd te 

worden.  

Over de mate van acceptatie van Turkse Nederlanders op grond van hun religie bestaan 

uiteenlopende bevindingen. Zo stellen Phalet, Baysu en Verkuyten (2010) op basis van een 

survey onder Rotterdammers van Turkse en Marokkaanse herkomst dat Turks-Nederlandse 

moslims meer acceptatie ervaren dan Marokkaans-Nederlandse moslims. Gijsberts en 

Vervoort (2009) komen op basis van een landelijke survey – de Survey Integratie 

Minderheden 2006 van het SCP – tot de conclusie dat Turkse Nederlanders zich juist het 

minst geaccepteerd voelen.  

Dinsbach en Walz (2010) stellen in de Monitor Rassendiscriminatie 2009 dat Turkse en 

Marokkaanse Nederlanders in vergelijking tot andere etnische groepen significant vaker 

discriminatie ervaren op basis van hun geloof. Zij wijzen er op dat discriminatie op basis van 

het islamitisch geloof toeneemt. Turks-Nederlandse moslims maken in 2009 in vergelijking 

tot Marokkaans-Nederlandse moslims wel minder melding van discriminatie op grond van 

het geloof. In 2009 zegt 17 procent van de Turks-Nederlandse respondenten discriminatie op 

grond van het geloof te hebben ervaren, wat aanzienlijk lager is dan de 25 procent onder de 

Marokkaans-Nederlandse respondenten. Het betreft iets – maar niet significant – vaker 

personen met religieuze kleding. Deze percentages lagen in 2005 een stuk hoger als 26 

procent van de Turks-Nederlandse en 36 procent van de Marokkaans-Nederlandse 

respondenten ervaringen met discriminatie op grond van hun geloof heeft gemeld. In 

hoeverre deze daling in discriminatie-ervaringen op basis van het islamitisch geloof een 

trend weerspiegelt, is op basis van deze beperkte metingen niet vast te stellen. Het valt wel 

op dat andere etnische groepen nauwelijks melding maken van discriminatie op grond van 

geloof (Dinsbach en Walz, 2010, p. 185-187).  
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In veel onderzoek is bijzondere aandacht besteed aan de gevoelens van uitsluiting onder 

hoger opgeleide jongeren. Korf et al. (2007) beargumenteren dat studerende jonge moslims 

zich in toenemende mate buitengesloten voelen door het negatieve klimaat in Nederland. 

Gijsberts en Vervoort (2009) stellen eveneens dat ervaringen van discriminatie en een gebrek 

aan acceptatie vooral onder hoger opgeleide allochtone groepen voorkomen en zien dit als 

een bevestiging van de integratieparadox van Buijs et al. (2006) die wil zeggen dat beter 

geïntegreerde allochtonen juist negatiever zijn over de situatie in Nederland. Volgens de 

onderzoekers is dit deels te verklaren door de grotere politieke interesse van deze groep die 

maakt dat deze jongeren – bijvoorbeeld door het volgen van het nieuws – meer op de 

hoogte zijn van het publieke debat over de islam en allochtonen in Nederland. Bovendien 

zou hun goede opleiding in combinatie met uitblijvend maatschappelijk succes eerder tot 

relatieve deprivatie leiden (Gijsberts & Vervoort, 2009).  

 

7.2 Ontwikkelingen in de religiositeit onder Turkse Nederlanders 

verklaard 

 

In de literatuur komt een veelheid aan factoren naar voren die in verband zouden staan met 

de religiositeit van Turkse Nederlanders en de ontwikkelingen die zich op dit terrein 

voordoen. In hoeverre deze factoren een verklaring bieden voor deze religiositeit is echter 

moeilijk te beoordelen, aangezien de gevonden studies over het algemeen slechts correlaties 

en dus geen causale verbanden laten zien. De factoren zijn gerelateerd aan: 1) 

sociaaleconomische positie, 2) sociale omgevings- en groepskenmerken, 3) de 

maatschappelijke context in het land van herkomst en bestemming, en 4) demografische en 

persoonlijke kenmerken. Daarnaast zijn er studies die religiositeit onder migranten verklaren 

vanuit de aantrekkingskracht van religie. 

Sociaaleconomische factoren 

De belangrijkste sociaaleconomische factoren die in eerdere studies aan de orde komen, 

hebben betrekking op werk en opleiding. Zo laten diverse studies onder eerste generatie 

migranten zien dat werkloosheid onder migranten gepaard gaat met een hogere religiositeit 

(Ruiter & Van Tubergen, 2009). Dit verband is onder de eerste generatie Turkse 

Nederlanders echter redelijk zwak. Ook tussen opleidingsniveau en religiositeit bestaat 

slechts een zwak positief verband (Van Tubergen, 2006, 2007). Voor de tweede generatie 

Turkse Nederlanders lijkt er zelfs in het geheel geen sprake van een positief verband. De 

eerdergenoemde heropleving van religiositeit onder tweede generatie Turkse Nederlanders 

hoeft dan ook geen teken te zijn van gefaalde integratie (Fleischmann, 2010; Fleischmann & 

Phalet, 2012; Voas & Fleischmann, 2012).  

Sociale omgevings- en groepskenmerken 

Een tweede verklaring voor de religiositeit onder Turkse Nederlanders richt zich op de 

directe sociale omgevings- en groepskenmerken waaronder factoren op het niveau van het 

gezin, de eigen etnische gemeenschap – waaronder de religieuze instituties die nog banden 

hebben met het land van herkomst – en de buurt. Factoren die samen zouden gaan met een 

hogere religiositeit onder westerse moslims zijn een religieuze socialisatie middels 

opvoeding, meer sociale contacten en huwen binnen de eigen etnische gemeenschap en een 
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hoge concentratie van de eigen etnische groep binnen de verenigingen waarvan men deel 

uitmaakt en de buurt waarin men leeft (Fleischmann & Phalet, 2012; Maliepaard & Lubbers, 

2013; Maliepaard & Phalet, 2012; Van Tubergen, 2007; Voas & Fleischmann, 2012).  

Over het relatieve belang van deze factoren bestaat discussie. Zo stellen Fleischmann en 

Phalet (2012) dat huwelijken binnen de eigen groep en een hogere opleiding weliswaar in 

verband staan met een grotere religiositeit onder tweede generatie Turks-Duitse moslims, 

maar menen ze dat dit niet geldt voor de Turks-Nederlandse tweede generatie waar 

religiositeit sterker lijkt samen te hangen met religieuze socialisatie. Lorasdaği (2009) 

onderschrijft deze visie in haar studie naar het gebruik van hoofddoekjes onder 

Amsterdamse vrouwen met een Turkse achtergrond. Zij wijst er op dat het dragen van een 

hoofddoek bij een groot deel van haar respondenten is ingegeven door aansporingen vanuit 

hun directe sociale omgeving (ouders, familieleden en medeparticipanten van religieuze 

lessen). Fleischmann en Phalet (2012) schrijven dit verschil tussen de Nederlandse en Duitse 

situatie toe aan de Duitse maatschappelijke context waarin islam niet geïnstitutionaliseerd is. 

Zij stellen dat vanwege het gebrek aan islamitische instituties die de religieuze socialisatie 

voor hun rekening kunnen nemen, secularisatie in Duitsland een grotere kans krijgt. 

Bovendien verloopt de religieuze socialisatie van Turks-Nederlandse kinderen succesvoller 

dan die bij Marokkaans-Nederlandse moslims. Maliepaard en Lubbers (2013) verklaren dit als 

het resultaat van de hogere cohesie binnen Turkse gemeenschappen.  

Een groepskenmerk dat volgens Van der Bracht et al. (2013) meer aandacht verdient, 

betreft het onderscheid tussen de eerste en de tweede generatie migranten. Hoewel er 

studies zijn die de religiositeit onder etnische minderheden proberen te begrijpen middels 

een intergenerationeel perspectief, lijken de resultaten daarvan tot op heden inconsistent en 

richt een groot deel van de bestaande studies zich nog altijd enkel op de eerste of de tweede 

generatie. Van der Bracht et al. (2013) stellen verder dat onderzoekers integratie niet alleen 

– vanuit de gedachte van de dominante secularisatiethese – als een lineair proces moeten 

zien dat zich over opeenvolgende generaties uit in afnemende religiositeit. Zij sluiten 

hiermee aan bij de stelling van Fleischmann en Phalet’s (2012) dat toenemende religiositeit 

en toenemende integratie – zoals in het geval van de tweede generatie Turkse Nederlanders 

– hand in hand kunnen gaan.  

Maatschappelijke context 

De maatschappelijke context in zowel het herkomst- als het bestemmingsland wordt door 

onderzoekers geregeld in verband gebracht met religiositeit onder eerste generatie 

migranten (Güveli & Platt, 2011). Zo zouden migranten uit modernere en rijkere 

herkomstlanden minder religieus zijn (Van Tubergen, 2006). Daarbij spelen meerdere 

factoren een rol. Ten eerste is de mate van religiositeit in het bestemmingsland van belang: 

hoe religieuzer de ontvangende samenleving, hoe religieuzer migranten in de loop van de 

tijd blijven. Een tweede factor betreft de mate van religieuze pluriformiteit in het 

bestemmingsland: in religieus pluriforme samenlevingen zouden migranten een grotere 

religieuze participatie vertonen. Ook de politieke oriëntatie van de regering heeft invloed: 

een sociaaldemocratische regering hangt samen met een lagere graad van religiositeit in 

vergelijking tot regeringen met een christelijke of liberale grondslag (Van Tubergen, 2006; 

Van Tubergen & Sindradóttir, 2011). Een andere politieke factor betreft de ruimte voor de 

islam, zoals geuit door de mate van regulering en het minderhedenbeleid: migranten zouden 
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religieuzer blijven in landen waar gedwongen assimilatie geldt en ze geen ruimte krijgen voor 

eigen instituties (Connor, 2010). Verder zou de economische situatie van het land van 

invloed zijn. In landen waar relatief weinig wordt uitgegeven aan sociale welvaart en waar 

meer werkloosheid is, zijn migranten religieuzer (Immerzeel & Van Tubergen, 2013).  

Discriminatie 

Mogelijke reactieve religiositeit is een vierde soort verklaring die met religiositeit in verband 

wordt gebracht vanuit de vraag of de negatieve beeldvorming over de islam religiositeit niet 

juist in de hand werkt. Onderzoekers komen daarbij vooralsnog tot wisselende antwoorden. 

Fleischmann en Phalet (2012) vinden in hun studie onder tweede generatie jongeren van 

Turkse afkomst in vier grote Europese steden geen bevestiging voor deze aanname (cf. Voas 

& Fleischmann, 2012), terwijl Van der Bracht et al. (2013) juist wel een correlatie vinden 

tussen discriminatie en religiositeit. Zij plaatsen daarbij wel de kanttekening dat er geen 

causale relatie is aan te tonen en dat het dus mogelijk is dat religieuzere personen juist 

vanwege hun religiositeit meer worden gediscrimineerd. Ook Lorasdaği (2009, p. 459) 

bevestigt de relatie tussen negatieve beeldvorming en religiositeit door er op te wijzen dat 

het dragen van de hoofddoek onder hoogopgeleide Turks-Nederlandse moslima’s in 

Amsterdam een reactief statement van verzet is en als zodanig bijdraagt aan een identiteit 

gebaseerd op verzet. Geelhoed (2011) stelt dat de keuze voor een radicale, politieke islam 

jongeren een ‘resistance identity’ biedt en als zodanig een sterk reactief karakter heeft. 

Demografische en persoonlijke kenmerken 

Een volgende verklaring voor religiositeit onder Turkse Nederlanders ziet op persoonlijke 

kenmerken als leeftijd (ten tijde van migratie), de lengte van het verblijf in Nederland, 

geslacht, gezinssituatie en huwelijkse staat, beheersing van het Nederlands en persoonlijke 

emotionele/traumatische ervaringen. Deze factoren komen met betrekking tot Turkse 

Nederlanders met name in studies van Van Tubergen aan bod. Hij schetst het beeld dat 

religiositeit meer voorkomt naarmate migranten ouder zijn en indien ze op latere leeftijd 

naar Nederland zijn gekomen (Van Tubergen, 2006, 2007). Volgens Maliepaard et al. (2012) 

biedt leeftijd echter onvoldoende verklaring voor de religieuze heropleving onder tweede 

generatie Turks-Nederlandse moslimjongeren.  

De tweede persoonlijke factor die een rol zou spelen, is de lengte van het verblijf in 

Nederland. Ook hier bestaat echter enige discussie over. Zo laat Van Tubergen (2007) zien 

dat eerste generatie moslims religieuzer worden naarmate ze langer in Nederland zijn. Dit 

kan echter ook het gevolg zijn van een zogenaamd ‘cohorteffect’, namelijk dat de eerste 

migranten al meer geseculariseerd waren voor migratie dan de meer recent gearriveerde 

etnische groepsgenoten. Daarnaast kan de grotere religiositeit van de eerste generatie het 

gevolg zijn van de hogere leeftijd die doorgaans met meer religiositeit gepaard gaat. 

Turks-Nederlandse mannen laten een minder sterke religieuze affiliatie zien dan de Turks-

Nederlandse vrouwen, maar hun religieuze participatie ligt wel aanzienlijk hoger dan bij de 

vrouwen het geval is. Dit kan onder meer te maken hebben met het feit dat moslims over 

het algemeen het bijwonen van het vrijdaggebed als een verplichting voor enkel mannen 

zien (Maliepaard & Gijsberts, 2012, p. 127).Wat betreft de gezinssituatie laat onderzoek zien 

dat de religiositeit van kinderen groter is wanneer zij ouders hebben die werkloos zijn of een 

baan met lage status hebben. Er bestaat een positief verband tussen religiositeit en gehuwd 

zijn. Ook een goede beheersing van de Nederlandse taal staat in verband met religieuze 
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houdingen en participatie, maar niet met religieuze affiliatie. Dit blijkt uit de bevinding dat 

eerste generatie migranten die het Nederlands goed beheersen een minder religieuze 

houding hebben en minder religieuze participatie aan de dag leggen (Van Tubergen, 2006, 

2007; Van Tubergen & Sindradóttir, 2011). Tot slot zou er een aantal persoonlijke ervaringen 

in verband staan met religiositeit. Immerzeel en Van Tubergen (2013) laten bijvoorbeeld zien 

dat stressvolle omstandigheden – zoals een onzekere arbeidspositie, het verlies van een 

levenspartner en oorlogservaringen – gepaard gaan met een hogere religiositeit (cf. 

Geelhoed, 2011; Ruiter & Van Tubergen, 2009).  

De aantrekkingskracht van religie 

Tot slot kan de aantrekkingskracht van de religie zelf de religiositeit onder migranten helpen 

verklaren. Van der Bracht et al. (2013) wijzen daarom op de ‘heilzame’ effecten die religie 

kan hebben waarmee zij doelen op stressreductie en -suppressie. Studies over migratie en 

religie (bijv. Aldridge, 2007; Connor, 2008; Yang & Ebaugh, 2001) laten zien dat religie 

migranten onder andere de mogelijkheid biedt van maatschappelijke vooruitgang door het 

sociale kapitaal van de religieuze groep, een toevluchtsoord bij ervaringen met discriminatie, 

een identiteit en een gevoel van zingeving en belonging. Tweede generatie jongeren die een 

kloof met hun ouders ervaren, kunnen via een minder traditionele islam deze kloof 

overbruggen (Buijs et al., 2006; De Koning, 2008). Over de aantrekkingskracht van de islam 

schrijft Roy dan ook:  

“Islam might bring happiness, or at least reconcile the believer with himself, by 
healing a self-divided between faith and materialist aspirations, between 

tradition and modernity, between what sometimes seems a desolate life and 

the search for dignity and self-esteem” (2004, p. 187).  

Als zodanig zou de islam juist aantrekkingskracht uit kunnen oefenen op migranten in de 

diaspora en op tweede generatie moslimjongeren die het gevoel hebben tussen twee 

culturen in te staan (Buijs et al., 2006).  

 

7.3 Hoe de jongeren de islam beleven en praktiseren 

 

Tijdens de interviews is de respondenten gevraagd of zij religieus zijn: 53 van de 73 jongeren 

vertellen hierop soennitisch te zijn, 15 jongeren definiëren zichzelf als aleviet en 5 jongeren 

stellen niet te geloven waaronder 1 jongere met een soennitische achtergrond en 4 jongeren 

met een alevitische achtergrond. Het grote aantal jongeren dat aangeeft religieus te zijn, 

bevestigt het beeld uit de literatuur dat het islamitisch geloof voor jonge Nederlandse 

moslims van groot belang is (Korf et al., 2007, 2008; Maliepaard, Gijsberts & Lubbers, 2012; 

Nabben et al., 2006). 

De respondenten geven doorgaans enkel aan soennitisch dan wel alevitisch te zijn. Ze 

vinden het lastig om zichzelf in een bepaalde stroming of onder een bepaalde zuil te 

plaatsen. Slechts veertien van de soennitische jongeren maken een nader onderscheid door 

hun religieuze oriëntatie te noemen: vier jongeren scharen zich onder Diyanet, vier onder de 

Fethullah Gülen beweging, twee onder Milli Görüş en twee respondenten onder de 

Süleymancillar beweging. Twee jonge mannen noemen het soefisme als meer algemene 

religieuze stroming waartoe zij zich rekenen, al geven zij verschillende interpretaties aan het 
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soefisme: J47 geeft het soefisme een meer strikte invulling volgens welke ze gesluierd moet 

zijn, J32 heeft daarentegen een meer liberale interpretatie van het soefisme en bezoekt 

naast een kleine Diyanet moskee ook een grote, wat verder gelegen Marokkaanse moskee. 

Aangezien de respondenten zelf weinig onderscheid naar stroming maakten, zullen we in het 

vervolg bij de religieuze hoofdstromingen aansluiten.  

De jongeren is tevens gevraagd of en in welke mate zij hun religie praktiseren. De 

antwoorden op deze vraag zijn in combinatie met de religieuze achtergrond van de jongeren 

weergegeven in tabel 7.1.  

 

Tabel 7.1 Mate van praktiseren naar religieuze achtergrond (n=73) 

Mate van praktiseren soennitisch alevitisch Totaal 

Niet gelovig 1 4 5 

Niet praktiserend 12 6 18 

Praktiserend 35 8 43 

Strikt praktiserend 6 0 6 

Onbekend 0 1 1 

Totaal 54 19 73 

 

Soennitische jongeren 

Binnen de soennitische stroming spelen de verplichtingen die in de vijf zuilen van de islam 

staan voorgeschreven, een belangrijke rol. De mate waarin deze gevolgd worden, bepalen in 

hoeverre iemand zichzelf en door anderen als moslim wordt gezien (cf. Doomernik, 1991, p. 

40-45). De soennitische jongeren zijn in drie groepen (niet praktiserend, praktiserend en 

strikt praktiserend) te verdelen aangezien er een verschil te zien is in de mate waarin zij het 

geloof praktiseren, waaronder de mate waarin zij aan de verplichtingen van deze zuilen 

voldoen. Deze drie groepen worden in deze paragraaf beschreven. 

De eerste en grootste groep soennitische respondenten geeft aan de islam te praktiseren. 

Deze jongeren zien zichzelf als soennitische moslims, maar geven ook aan zich niet altijd 

even strikt aan de voorschriften en regels zoals deze in de vijf zuilen zijn verwoord, te 

houden. Zij doen doorgaans mee aan de ramadan en het vrijdagmiddaggebed en gebruiken 

geen varkensvlees en alcohol, maar zij bidden bijvoorbeeld niet vijfmaal daags en/of gaan 

niet naar Mekka. Een deel van deze groep heeft vrij liberale opvattingen over de islam en ziet 

zichzelf als moslim, een ander deel van deze groep heeft het idee dat zij niet voldoen aan de 

verplichtingen van de islam en eigenlijk tekortschieten als moslim. 

Binnen de islam is niet alleen het praktiseren van belang, het gaat er volgens veel 

geïnterviewde jongeren ook om dat je “van binnen een goed persoon bent.” Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit het volgende citaat:  

“Ik bid al heel lang. In ieder geval, als ik dat een periode niet doe, dan probeer ik 
dat weer op te pakken. Ook op persoonlijk vlak, als ik dingen weet hoe een 

moslim hoort te zijn, hoe je als mens moet zijn en hoe je in het huwelijk moet 

zijn. Daar probeer ik heel veel uit te putten en dat geeft mij positieve energie. 

Ook alles wat ik meemaak in mijn leven kan ik heel erg een plekje geven door 

mijn geloof. Ook de situatie met mijn [ernstig zieke] vader bijvoorbeeld, dat 

hoort zo en dat heeft die en die reden dat het zo is. Dat geeft mij heel veel rust 

en daar kan ik veel positieve energie uit halen. Dat geeft antwoorden op mijn 

vragen. In het begin in mijn puberteit had ik zoiets van: ‘Waarom ik? Waarom 
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mijn vader?’ Ik kon het maar niet verwerken. Op een gegeven moment kon ik 

het naast me leggen en zeggen: ‘Dit hoort gewoon bij het leven en dit is iets wat 

je pad op komt. Ik moet er het beste van maken.’ En zo kon ik ermee omgaan, 

ook als mens. Als ik problemen heb met andere mensen, dan probeer ik vanuit 

mijn geloof het beste eruit te halen en toch goed te doen hoe slecht iemand ook 

is. Dan wil ik laten zien dat ik een goed mens ben.” (J49) 

Dit citaat laat – in lijn met eerdere studies – zien dat de islam niet alleen zingeving biedt, 

maar ook troost geeft in moeilijke tijden en een inspiratiebron vormt voor het streven naar 

beter gedrag (cf. Geelhoed, 2011). De islam speelt voor deze respondent – en ook voor 

andere respondenten – dus een belangrijke rol in hun leven. Deze respondenten zijn van 

mening dat het geloof hen vraagt altijd de waarheid te spreken en andere mensen goed te 

behandelen. Dit zou volgens hen ook maken dat jongeren zich minder inlaten met 

criminaliteit. Dit wordt afgekeurd binnen de islam waardoor jongeren zich van criminele 

activiteiten afzijdig zouden houden.  

De tweede groep soennitische jongeren bestaat uit twaalf jongeren die aangeven wel 

gelovig te zijn, maar het geloof niet te praktiseren. Op de vraag naar de beleving van het 

geloof, gaven zij bijvoorbeeld de volgende antwoorden: “Ik ben eigenlijk moslim, maar ik doe 

er niks mee” (J05) en “Ik ben wel moslim ja, maar ik doe weinig voor God. Laat ik het zo 

zeggen” (J15). Het betrof hier grotendeels jongeren met erg liberale opvattingen over de 

islam en het praktiseren van het geloof.  

De derde en laatste groep soennitische jongeren omvat zes respondenten die stellen de 

islam strikt te volgen: zij bidden vijfmaal daags, bezoeken het vrijdagmiddaggebed, eten en 

drinken halal, kleden zich naar islamitische regels en conformeren zich aan de 

omgangsvormen tussen mannen en vrouwen. Zij zeggen zich aan de traditionele opvattingen 

van de islam te houden en zich aan verplichtingen van de islam te conformeren. Zo ook de 

volgende respondent:  

“Ik probeer mij gewoon aan de wetten en regels van Allah te houden. […] Islam 

betekent dat je op een oprechte manier de islam belijdt. En, als je gelooft dat 
Allah jou heeft geschapen, dan heeft hij bepaalde verwachtingen van jou, al vind 

je het niet leuk en wil je niet vijf keer per dag bidden. [...] Kijk, wat Allah van ons 

verwacht is dat wij niemand anders aanbidden dan hem. Dat is het 

belangrijkste. Dat wij geloven dat Mohammed zijn boodschapper is. Dat hij ons 

de weg heeft laten zien. Hoe wij zelf moeten leven. Door zelf een 

voorbeeldfunctie te zijn. Door te bidden, vijf keer per dag. Dit zijn de vijf zuilen. 

Door te vasten in de maand ramadan, door armenbelasting te betalen, en als je 

de kans heb om naar Mekka te gaan. Als je dit al doet op een oprechte goede 

manier, dan moet het goed komen.”(J19) 

Deze respondent, en ook een tweede respondent (J20), geeft aan veel waarde te hechten 

aan de sharia – de islamitische rechtspraak – maar lijkt zich hier tegelijkertijd nauwelijks in 

verdiept te hebben:  

“Kijk, de sharia is een moeilijke kwestie. Ik weet ook niet, ik weet wel het een en 
andere erover. Het is gewoon alles wat Allah verboden heeft, dat de staat de 

regels probeert na te leven, van alles wat Allah verboden heeft en wat niet.” 

(J19)  
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Deze twee respondenten koesteren weliswaar een geïdealiseerd beeld van de sharia, maar 

richten hun aandacht in het dagelijks leven bovenal op het zelf op correcte wijze naleven van 

de regels en het aansporen van moslims in hun omgeving.  

De islam speelt niet alleen een belangrijke rol in het leven van de meeste soennitische 

respondenten in Nederland, hun geloof bepaalt ook hun opvattingen over religieuze 

kwesties in het buitenland. Zo zijn verschillende soennitische jongeren uit de 

onderzoeksgroep kritisch over de religieuze vrijheid in Turkije, en dan met name over de 

maatschappelijke positie van de soennitische Turken in dit land. Zij vinden dat te weinig 

Turken met een soennitische achtergrond een belangrijke positie in Turkije innemen en dat 

het praktiseren van de islam in de openbare ruimte in dit land bemoeilijkt wordt. Dit speelt 

vooral bij jonge vrouwen die bijvoorbeeld geen hoofddoek op de universiteit kunnen dragen 

en aldus minder vrij zijn om hun geloof in de openbare ruimte te praktiseren. Deze jongeren 

menen dat de AKP van premier Erdoğan de laatste jaren wel meer vrijheid heeft gebracht, 

maar volgens hen is de religieuze vrijheid in Nederland nog steeds groter dan in Turkije.  

Daarnaast geven drie soennitische respondenten aan dat de islam hun opvattingen over 

het conflict tussen Israël en de Palestijnen bepaalt. Dit is niet stelselmatig bevraagd, maar 

deze respondenten hebben dit tijdens het interview zelf naar voren gebracht. Zo ook de 

volgende respondent:  

“De Palestijnen zijn de slachtoffers van de slachtoffers. Daarmee bedoel ik de 

Tweede Wereldoorlog, dat die mensen het slachtoffer zijn geworden van de 
nazi’s. En de Palestijnen zijn slachtoffers geworden van de Joodse mensen. De 

Holocaust is niet in Palestina uitgevoerd, daarom vind ik het onterecht dat het 

land is ingenomen. Heel veel Zionisten zeggen bijvoorbeeld dat het land leeg 

was, dat er geen volk was, maar dat vind ik niet kunnen. Ik vind niet dat ze dat 

kunnen zeggen. Maar dat is meer de Zionistische gedachte die ze hebben. Voor 

1948 was de overgrote meerderheid het Arabisch Palestijnse volk en dat zien 

veel mensen niet. Bij het [de stichting van de staat Israël] zijn die mensen 

gewoon verjaagd, zo zie ik het, die Palestijnen zijn verjaagd. […] Het regime [van 

de Israëliërs], ik vind dat onmenselijk, gaat veel te ver voor mij. Dat is ook de 
reden dat ik gewoon actief voor dat volk wil zijn en actief wil blijven voor de rest 

van mijn leven.” (J32) 

Deze respondent is overigens de enige binnen de onderzoeksgroep die zich actief inzet voor 

de Palestijnen. Hij doet dit in een comité waarbij personen met verschillende politieke en 

religieuze achtergronden actief zijn. Hij acht het echter – net als de andere twee 

respondenten die zich met de Palestijnse zaak identificeren – niet gerechtvaardigd om 

geweld te gebruiken in het conflict, tenzij het zelfverdediging betreft en er geen alternatief 

voorhanden is. In het geval van zelfverdediging moet het geweld bovendien proportioneel 

zijn, of in woorden van deze respondent:  

“Dat moet wel in evenwicht zijn. […] Dat als iemand jou… Met een geweer bij 

huis komt, dat je niet met een bazooka of zo staat om hem af... Eh, te 

vermoorden.” (J32)  

Alevitische jongeren 

Negentien jongeren uit de onderzoeksgroep hebben een alevitische achtergrond. Deze 

alevitische jongeren uit de onderzoeksgroep kunnen in drie groepen verdeeld worden: 
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respondenten die het geloof praktiseren, respondenten die zichzelf als aleviet zien, maar het 

geloof niet praktiseren en, tot slot, een groep van ongelovigen die zich heeft afgewend van 

het alevitisch geloof. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat alevitische jongeren hun 

geloof als vrijer dan het soennisme zien omdat het alevitisme minder strikte regels ten 

aanzien van het praktiseren van de islam kent.  

Acht van de negentien respondenten praktiseren het alevitisch geloof. Zij doen dit echter 

op andere wijze dan de jongeren met een soennitische achtergrond en bidden bijvoorbeeld 

niet vijfmaal daags, kennen geen vrijdagmiddaggebed en vasten niet tijdens de ramadan. 

Ook is het hen niet verboden om alcohol en varkensvlees te gebruiken. Er gelden binnen het 

alevitisch geloof minder en andere regels dan in de soennitische stroming van de islam: zo 

vasten alevieten een aantal dagen in het jaar en bezoeken zij tweejaarlijks de CEM, een 

religieuze bijeenkomst waarin de bezoekers gezamenlijk bepaalde religieuze rituelen en 

dansen uitvoeren. Daarnaast is het voor alevieten van belang een ‘open’ levenshouding te 

hebben in de omgang met anderen. Dit laatste werd door de meeste alevitische 

respondenten benadrukt, waarbij enkele vrouwen een dergelijke houding ook zien als een 

wijze van praktiseren van het alevitisch geloof.  

Zes jongeren noemen zich aleviet zonder hier een verdere concrete invulling aan te 

geven. Zo stelt J09 als antwoord op de vraag of ze iets met haar alevitisch geloof doet: 

“Nee. Het is meer dat we weten dat we alevitisch zijn. Van kinds af aan weet ik 

dat we alevi zijn. We doen niet mee aan de ramadan. Op die manier.” (J09) 

Deze jongeren zien zich als alevitisch omdat ze deel uitmaken van een alevitisch gezin. Het 

geloof speelt in het dagelijkse leven van deze jongeren nauwelijks of geen rol van betekenis.  

“Ik zoek af en toe ook weleens op internet wel dingen op [ over het alevitisch 
geloof] maar omdat ik het de laatste tijd heel erg druk heb gehad op school, ik 

heb er gewoon geen tijd voor weet je wel.” (J12) 

Zaken zoals uitgaan en ook onderwijs vinden deze jongeren op dit moment belangrijker dan 

het alevitisch geloof.  

Alevitische respondenten benadrukken dat de kernwaarden van hun geloof verschillen 

van de kernwaarden van de soennitische stroming in de islam. Deze respondenten zien 

zichzelf dan ook primair als aleviet en dan pas als moslim, getuige onder meer het volgende 

citaat:  

“Alevitisme is ruimer dan de islam. Alevitisme omvat ook het samenkomen van 
verschillende religies bij elkaar. Syncretisme heet dat. Alevitisme bevat ook 

reïncarnatie, de islam heeft dat niet. Alevitisme bevat ook respect voor 

dierenliefde zeg maar. Het is best ruim zeg maar. Er komen bijvoorbeeld 
christelijke elementen in voor, islamitische, boeddhistische. Dus daarom 

prefereer ik om het alevitisme te noemen, omdat het veel ruimer is dan 

bijvoorbeeld de islam.” (J04) 

De verhoudingen tussen alevieten en soennieten in het hedendaagse Turkije en binnen de 

Turkse gemeenschap in Nederland zijn volgens één van de geïnterviewde deskundigen (E27) 

nog steeds problematisch doordat de soennitische meerderheid de alevitische minderheid 

niet erkent als moslims. Deze problematiek komt ook ter sprake in de gesprekken met de 

alevitische jongeren. Meerdere van hen geven aan in het verleden een – meer of minder 
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ernstig – conflict te hebben gehad met leden van de soennitische Turkse gemeenschap. Eén 

van de respondenten vertelt hierover als volgt:  

“Ik weet niet of het netjes is om te zeggen, maar ik werd als hoer gezien omdat 

ik mijn boterham in mijn hand hield tijdens ramadan. Een vriend, een soenniet, 
accepteerde mij niet omdat hij uit huis heeft meegekregen dat een aleviet geen 

moslim is. Alevieten eten varkensvlees, zuipen en zijn levensgenieters. Dat zit 

eenmaal bij hun ingepeperd vanaf kleins af aan. […] In dat opzicht ben ik wel 

klein beetje gepest. ‘Alevitische meiden zijn hoeren en mannen slapen met hun 

zusjes,’ dat soort dingen zeiden ze. Dat vond ik nooit prettig om te horen. […] 

Voor de rest ben ik niet gepest, alleen tijdens ramadan. Niet alleen door 

Koerdische of Turkse soennieten, maar ook door Marokkanen. Maar 

Marokkanen kunnen het heel goed accepteren, van: ‘Oh ja, je bent een aleviet.’” 

(J01) 

De conflicten tussen alevieten en soennitische Turken zijn conflicten die binnen de groep 

bestaan en zijn volgens de eerder aangehaalde deskundige (E27) niet gericht op de bredere 

Nederlandse samenleving. 

Niet gelovige jongeren 

Vier alevitische jongeren en een soenniet hebben zich van de islam als religie afgewend. Zij 

geven hiervoor vergelijkbare redenen. Dit komt onder meer naar voren in het verhaal van de 

volgende respondent:  

“Ik geloof er niet in. Ik geloof niet dat je hier komt om een taak te vervullen, die 
nog nooit iemand heeft gezien, niemand kan navertellen. Maar iedereen volgt 

het wel, ja. Dat is één van de redenen. Ik geloof er niet in. Ik zie het heel anders. 

Toen zij spraken over: ‘Je moet bidden omdat het van God moet en zo.’ Ik dacht 

meer aan: ‘Je doet het om te sporten. Vijf keer per dag even buigen door je 

knieën, dat zijn allemaal sporten.’ Nee, dat is niet zo, dat is niet zo, maar het is 

wel zo. Ja op zo’n manier. En dan moet je een keuze maken, wil ik met zulke 

mensen omgaan? [Lacht] Of wil ik met mensen omgaan die dezelfde visie 

hebben als ik?” (J72)  

Dit betekent overigens niet dat deze respondenten andere normen en waarden hebben dan 

de gelovige respondenten. Dit blijkt ook uit het volgende citaat:  

“Ik denk eerlijkheid. Dat is wel echt ontzettend belangrijk. En wat ik altijd van 
mijn ouders heb meegekregen is dat uh… Van mijn moeder vooral, dat zij religie 

meer als houvast ziet. En als je jezelf zeg maar zelf normen en waarden hebt, 

dat je dat niet eens nodig hebt. Dat is wat zij mij heeft meegegeven. Dus het is 

altijd wel zo geweest van: ‘Je bent eerlijk. Je steelt niet. Je praat niet achter 

mensen hun rug om.’ Van die standaard goede dingen zeg maar. Dat heb ik 

meegekregen en ik houd me daar echt heel goed aan. Dus dan denk ik van: ja, ik 

heb dan denk ik, ja… Soms komt iemand naar mij toe en die is dan 

verontwaardigd omdat ik niet islamitisch ben. Maar dan denk ik: ik leef wel 
goed. Want sommige mensen die wel gelovig zijn, maken soms wel misbruik van 

dingen en ik niet. Je leeft dus eigenlijk precies volgens de regels van een religie 

alleen je gelooft niet in God of Allah.” (J61) 

De vier jongeren met een alevitische achtergrond die zichzelf als niet-religieus zien, 

beschouwen zichzelf wel als aleviet. Deze jongeren zien het alevitisme als deel van hun 
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cultuur en niet louter als alleen een religieuze stroming. Vanuit deze gedeelde cultuur 

zoeken zij ook andere alevieten op. 

In gezinnen waar de ouders wel gelovig zijn, wordt de a-religieuze houding van de 

jongeren niet altijd gewaardeerd. Het levert soms conflicten op in de huiselijke sfeer, omdat 

de betreffende ouders graag zouden zien dat hun zoon of dochter ook religieus is en volgens 

hun religieuze overtuiging leeft. 

De betekenis van groepsgrenzen in het geloof 

Tijdens de interviews komt het onderscheid tussen alevieten en soennieten en binnen deze 

beide stromingen tussen Turken en Koerden aan de orde. Ten aanzien van het onderscheid 

tussen alevieten en soennieten komen conflicten tussen deze groepen ter sprake De 

respondenten maken een onderscheid tussen Turkse en Koerdische alevieten en tussen 

Turkse en Koerdische soennieten. De religieuze opvattingen van deze groepen overlappen, 

maar daarnaast bestaan er culturele en politieke verschillen in de opvattingen van deze 

beide groepen. Deze kunnen soms tot onenigheid op het gebied van religie leiden, zoals ook 

in onderstaand voorbeeld van een respondent van Koerdische herkomst die samen met haar 

familie een alevitische vereniging bezoekt.  

“Van het bestuur van de vereniging weet ik het niet, maar van de 
jongerenvereniging weet ik wel dat daar een deling in zit. Want ik weet dat… 

Jaren terug was er bijvoorbeeld een vriend van mij en hun familie, die kwam 

absoluut niet naar de vereniging terwijl ze wel gewoon alevi [aleviet] zijn. 

Omdat er ook foto’s van Atatürk hingen. En zij hadden zoiets van: ‘Godsdienst 

moet niks te maken hebben met de rest.’ Zeg maar. Dus ja, die deling zit er zo 

dus in. […] Inmiddels is dat weggehaald […] omdat mensen er kritiek op hadden 

van: ‘Wat heeft dit met godsdienst te maken?’ En ook vanuit de Koerdische 

mensen uit Dersim, die daar heel erg kritiek op hadden. Zo erg dat ze op een 

gegeven moment niet meer kwamen naar de vereniging. Toen hebben ze het 

gewoon weggehaald.” (J09) 

Tegelijkertijd dient te worden opgemerkt dat de scheidslijn tussen groepen – zoals 

soennieten en alevieten – niet altijd duidelijk aanwezig is. Hoewel de jongeren spreken over 

vooroordelen over soennieten respectievelijk alevieten en hoewel sommige respondenten 

ook vervelende ervaringen met de andere groep hebben ondervonden, is er ook begrip voor 

elkaar. Zo bezoeken soennitische respondenten ook wel alevitische bijeenkomsten, en vice 

versa. Dit blijkt onder meer uit het verhaal van een respondent met een soennitische 

achtergrond (J25) die vertelt dat haar vader en broer een moskee bezoeken die bekend staat 

om de grote aanhang van zogenaamde Grijze Wolven42 en dat zij zelf strikt volgens de regels 

van de islam leeft, maar dat ze met haar broer onlangs desondanks een activiteit van 

alevitische jongeren in Nederland heeft bijgewoond. Ze vertelt hierover als volgt:  

“We zijn geen alevieten, maar we gingen wel naar een bijeenkomst voor 
alevieten. Mijn broer, die wilde daar heel graag heen want daar waren allemaal 

artiesten. En mijn broer speelt zelf ook een instrument.” (J25) 

                                                           
42

 Een paramilitaire organisatie van idealisten (ülkücü) die in de jaren zestig van de twintigste eeuw vanuit de 

MHP werd opgericht (Bovenkerk en Yeşilgöz, 1998, p. 231). Zie paragraaf 10.1 voor een uitgebreide beschrijving 
van de Grijze Wolven.  
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Dit geldt niet alleen voor religie, maar ook voor etnische afkomst. Zo zijn er meerdere 

geïnterviewde Turks-Nederlandse jongeren die aangeven ook wel Marokkaanse of andere 

moskeeën te bezoeken. Zij trekken zich dus niet terug in de Turkse gemeenschap, maar 

treden hier ook buiten.  

 

7.4 De religiositeit onder Turks-Nederlandse jongeren geduid 

 

Op basis van de interviews is de religiositeit onder de jongeren uit de onderzoeksgroep op 

verschillende wijzen te duiden. De opvoeding speelt een belangrijke rol bij de religieuze 

oriëntatie en participatie van de geïnterviewde jongeren en bevestigt daarmee verschillende 

aannames uit eerder beschreven studies (e.g. Fleischmann & Phalet, 2012; Voas & 

Fleischmann, 2012). De interviews illustreren hoe die overdracht binnen de opvoeding soms 

op een relatief vrije manier en soms op een meer dwingende manier plaatsvindt. Om te 

beginnen voeden de ouders hun kinderen als moslims op. Jongeren nemen hierbij de 

religieuze oriëntatie van hun ouders over, mede omdat ouders hun kinderen bijvoorbeeld 

vertellen over de islam, de betekenis van de islam en het leven als moslim. Deze jongeren 

bepalen op latere leeftijd wat zij hiermee willen doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het dragen 

van een hoofddoek zoals het verhaal van een respondenten (J52) laat zien. Zij vertelt dat 

haar door haar ouders niet expliciet is verteld dat zij een hoofddoek moet dragen, maar dat 

zij met haar vader passages uit de Koran heeft gelezen die betrekking hebben op het dragen 

van een hoofddoek. Het is echter aan haar hoe zij deze passages interpreteert en of zij een 

hoofddoek wil (gaan) dragen. 

Andere ouders zijn hierin een stuk strikter. Zij hanteren een streng religieuze 

opvoedingsstijl en verwachten dat hun kinderen deze religieuze opvattingen overnemen, 

aldus geïnterviewde jongeren. Dit kan echter ook averechts werken zoals het onderstaande 

voorbeeld laat zien:  

“Mijn vader heeft heel veel kennis over het geloof, maar de manier waarop hij 

het moet overbrengen of overdragen aan zijn kinderen was niet de juiste 

manier. Bijvoorbeeld, als moslim zijnde moet je bidden. Je moet bidden om je te 
kunnen onderscheiden van een niet-moslim. Mijn vader die zei altijd op een 

harde stem: ‘Je moet bidden. Je moet bidden.’ Binnen tien minuten zei hij dat 

vier of vijf keer. En op een gegeven moment wil je dat niet. En wanneer je niet 

bidt, ziet hij jou als geen goed kind, iemand die geen goede moslim is, iemand 

die zijn geloof niet praktiseert. Maar later als je ouder wordt, dan ga je als 

moslim beseffen: ‘Dit gebed heb ik nodig.’ Ook al heeft mijn vader in de 

pubertijd dit overgebracht, je gaat de dingen dan zelf snappen.” (J20) 

Hoewel het voorbeeld van ouders dus van belang is, garandeert dit niet dat jongeren de 

religieuze overtuiging van hun ouders overnemen. Dit blijkt vooral duidelijk uit de paar 

gevallen waarin geïnterviewde jongeren niet gelovig zijn, terwijl hun ouders dat wel zijn. De 

verhalen van deze respondenten laten zien dat socialisatie ook plaats kan vinden binnen 

andere sociale kringen dan die van het gezin (cf. Fleischmann & Phalet, 2012). Een 

respondent (J64) vertelt bijvoorbeeld dat zowel de Nederlandse kringen als de Protestantse 

schoolomgeving waarin zij zich bevindt er aan bijdragen dat zij afstand neemt van haar 

religie.  
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Daarnaast heeft de persoonlijke ontwikkeling van jongeren op diverse wijzen invloed op 

de mate waarin zij belang hechten of gaan hechten aan religie. Een eerste punt dat uit de 

interviews naar voren komt betreft het beeld van religiositeit als iets voor ‘later’, een beeld 

dat in de literatuur terug komt (Korf et al., 2008). Zo zijn er verschillende respondenten die 

aangeven nu nog niet klaar te zijn voor het leven volgens de islam, maar dit later wel willen 

gaan doen. Zo ook de volgende respondent:  

R “Ik ben moslima.” I: “En in hoeverre voer je dat uit?” R: “Niet helemaal. Niet 
echt heel streng. Ik wil daar eigenlijk zelf ook wel meer aan doen, maar het is 

niet uh… Ik bedoel: ik bid niet, maar ik drink niet en ik eet niet wat niet halal is 

bijvoorbeeld. Ik heb wel mijn eigen principes, maar ik kan niet zeggen dat ik echt 

de perfecte moslima ben of zo. […] Ik vind dat als je een hoofddoek draagt, je 

wel echt iets representeert. Dus dat je wel ergens voor staat. En als je het niet 

goed doet, vind ik dat je het eigenlijk niet moet doen. Vandaar dat ik geen 

hoofddoek draag.” (J66) 

Deze respondenten hebben het idee dat zij nog niet zo ver zijn dat ze zich op een dergelijke 

wijze met het geloof bezig kunnen of willen houden. Zij verwachten of hopen met het 

verloop van de tijd en met hun persoonlijke groei wel zover te komen. Dit blijkt onder meer 

uit het relaas van een andere soennitische respondent:  

“Een hoofddoek is zeker een onderdeel van het geloof en het is ook zeker 
verplicht. Dat ga ik niet ontkennen, maar ik ben nu gewoon nog niet zo ver. En 

voor mij is een hoofddoek niet alleen een hoofddoek dragen en er dan nog 

hetzelfde uitzien. Achter een hoofddoek zit een bepaald principe. En als je dat 

principe niet kan naleven, dan moet je geen hoofddoek dragen. […] Ik ben nog 
niet zo ver dat ik me kan bedekken op de wijze zoals het hoort. Nou, als je kijkt 

hoe ik er nu uit zie, dan werk ik er nog niet echt naar toe. Maar het is echt een 

enorme stap. Ik hoop in de toekomst wel zo ver te komen.” (J44) 

Enkele respondenten vertellen in het verleden een hoofddoek te hebben gedragen, maar 

hiermee te zijn gestopt, omdat ze er nog niet klaar voor waren. Zij willen de keuze om een 

hoofddoek te dragen zelf maken, maar pas als zij hier aan toe zijn. Deze respondenten 

melden dat ze momenteel nog moderne kleding willen dragen die in hun ogen niet met een 

hoofddoek te verenigen is.  

Het lijkt er op dat dit argument van persoonlijke groei verbonden is met de bevinding uit 

bestaande literatuur dat religie met de leeftijd toeneemt, al biedt het ouder worden alleen 

geen afdoende verklaring voor toegenomen religiositeit (Maliepaard, Gijsberts & Lubbers, 

2012; Van Tubergen, 2006). De respondenten met hun focus op persoonlijke groei lijken 

religiositeit te zien als iets dat past bij het ouder worden, zoals dat ook bij de respondenten 

in het onderzoek van Korf et al. (2007) het geval is. Korf et al. betitelen deze respondenten 

als ‘passief gelovigen’.  

Een tweede aspect van persoonlijke groei staat in verband met het ondervinden van 

stressvolle situaties en/of intense persoonlijke ervaringen (cf. Geelhoed, 2011; Immerzeel & 

Van Tubergen, 2013). Vijf respondenten vertellen bijvoorbeeld door een ingrijpende 

gebeurtenis – ziekte en/of overlijden van een naaste – meer te zijn gaan nadenken over de 

rol van religie in hun leven en het belang van het praktiseren van deze religie. Dit komt onder 

meer naar voren in het volgende interviewfragment waarin een respondent vertelt over een 
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neef die door een onbekende man met een mes is aangevallen en hierdoor om het leven is 

gekomen:  

“Wij hebben allemaal dezelfde behoeftes. Wij willen ook gek doen, of even naar 

de disco gaan en een relatie met een meisje. Dit en dat. Dat is allemaal normaal. 
Allah heeft ons zo geschapen. Het is maar of je er aan overgeeft. En ik ben 

gelukkig, sinds zes jaar ben ik standvastig. […] Ik was heel vaak gaan smoken, 

was ik stoned. Elke keer kwamen we op hetzelfde onderwerp: de islam. Dat mag 

eigenlijk niet. Een half jaar zat ik elke keer zo, zat ik eraan te denken. We zijn 

hier toch met een taak, met een doel. Toen mijn neef vermoord was, heeft dat 

ook best wel indruk op mij gemaakt. Ik zag hem nog in mijn droom. [...] Hij zei 

tegen mij: ‘Waar ben je mee bezig? Heb je geen lering uit mij getrokken?’ Dat is 

wat hij letterlijk tegen mij zei. Toen ben ik begonnen met dingen praktiseren en 

alles.” (J19) 

Deze respondent is gestopt met het gebruik van marihuana en is zich meer gaan 

bezighouden met het geloof. Hij bidt nu vijfmaal per dag en leeft zo goed mogelijk volgens de 

voorschriften van de islam. Voorheen had hij hier moeite mee hoewel hij ook al nadacht over 

de islam, maar dit incident heeft ertoe geleid dat hij zich naar eigen zeggen meer is gaan 

conformeren aan en gedragen volgens dergelijke regels. Een aantal van deze jongeren gaf 

aan dat de islam hen een zekere houvast gaf in deze moeilijke situaties.  

Tot slot blijkt uit de interviews dat de interesse voor religie en het geloof in de islam op 

andere wijze tot stand is gekomen. Zo vertelt een aantal respondenten zelf op zoek te zijn 

gegaan naar de betekenis van de islam. Dit geldt in het bijzonder voor jongeren met een 

alevitische achtergrond waar religie een minder belangrijke rol speelt in de opvoeding, maar 

ook onder soennitische jongeren komt het voor dat zij zich meer en sterker met het geloof 

bezighouden dan hun ouders. Deze voorbeelden zijn in lijn met bevindingen van andere 

onderzoekers die beschrijven hoe jonge tweede generatie moslims in Nederland in hun 

beleving bewuster met de islam bezig zijn dan hun ouders waardoor deze jongeren ook het 

idee hebben verder van hun ouders verwijderd te raken (Buijs et al., 2006; De Koning, 2008; 

Geelhoed, 2011). Zo vertelt een respondent (J19) geen hand te geven aan vrouwen, terwijl 

zijn vader dit wel doet. Een andere respondent (J56) vertelt een hoofddoek te dragen, terwijl 

haar moeder dit niet doet. Deze respondenten denken dat de huidige generatie zich meer 

dan de vorige generaties met religie bezighoudt. Het gaat echter om drie respondenten en zij 

vormen een duidelijke minderheid binnen de onderzoeksgroep. Een van deze drie 

respondenten geeft de volgende uitleg:  

“De generatie voor ons, dus mijn ouders en alles, ze hebben het [de islam] 
standaard meegekregen. Het was gewoon doen. Ze vroegen er ook niet naar. 

Maar deze generatie wel. Die zien ook andere dingen. Ze kunnen ook heel snel 

de andere weg opgaan, niet gelovige dingen doen. Of je kiest juist bewust voor 

het geloof. Ik denk dat het juist sterker is dan [bij de vorige generatie]. Je weet 

dan beter waarom je dit leest en waarom je dit doet. En niet omdat je dit altijd 

zo standaard hebt gedaan en dat het vanzelfsprekend is. Nee, bij ons [deze 

generatie] is het juist van: je maakt een keuze.” (J39) 

De bewuste keuze voor religie lijkt ertoe te leiden dat de jongeren die een dergelijke keuze 

hebben gemaakt zich strikter houden aan de regels op het gebied van praktiseren. Deze 
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bewuste keuze kan er ook toe leiden dat deze jongeren een grotere afstand tot hun ouders 

ervaren (cf. Buijs et al., 2006).  

 

7.5 Religieuze organisaties 

 

Verschillende jongeren uit de onderzoeksgroep geven aan deel te nemen aan of lid te zijn 

van een religieuze organisatie. Dit lidmaatschap of deze deelname wordt niet uitsluitend 

ingegeven door religieuze motieven, zoals het onderstaande voorbeeld laat zien.  

“Stichting CEM houdt zich niet heel erg bezig met geloof. […] Zij proberen, ze 
willen ook wel bijeenkomsten houden om jongeren meer informatie te geven 

over wat alevitisme nou precies inhoudt, omdat de ouders op een of andere 

manier bij aleviler [alevieten] niet heel erg veel informatie geven of zoiets. Heel 

veel alevitische jongeren weten niet wat dat inhoudt. En wij zijn helemaal niet 

gelovig opgevoed. Maar stichting CEM leek me vooral heel erg leuk omdat ze 

ook evenementen organiseren. Ook vooral omdat er veel contact is met Turks-

Nederlandse jongeren en Koerdische jongeren.”(J03) 

De evenementen of activiteiten van deze religieuze organisaties zijn divers volgens de 

respondenten. Zo organiseren ze feesten, concerten, discussieavonden over politiek, geloof 

en school en bieden ze folklore danslessen en geschiedenislessen aan. De organisaties 

hebben zowel een religieuze als een sociale en bindende functie voor deze jongeren. Daarbij 

hebben de organisaties ook een signalerende rol omdat zij goed zicht hebben op wat er bij 

hun achterban speelt en wat de behoeftes van de achterban zijn. De in hoofdstuk 2 

beschreven internaten vormen hier een voorbeeld van. Binnen de Turkse gemeenschap 

bestond behoefte aan pedagogische ondersteuning van kinderen en ondersteuning bij de 

onderwijsparticipatie van jongeren waarop verschillende religieuze organisaties dergelijke 

internaten zijn gestart om in deze behoefte te voorzien. Vijf respondenten hebben een 

dergelijk internaat bezocht. Hun ouders hebben hen hiervoor ingeschreven omdat zij 

hoopten dat dit een positief effect zou hebben op zowel de onderwijs- als de religieuze 

participatie. 

Verschillende geïnterviewde deskundigen zijn kritisch over de religieuze organisaties en 

de internaten. Zij menen dat deze organisaties en ook de internaten er toe leiden dat 

jongeren met een Turkse achtergrond zichzelf buiten de Nederlandse samenleving plaatsen. 

Dit argument van zelfuitsluiting komt onder meer naar voren in het volgende citaat van een 

van de ondertekenaars van het Turkse manifest:  

 “Er is een algemene trend van een grote groep jongeren van Turkse afkomst, 

dat ze niet participeren in activiteiten van algemene instellingen. Alles wordt in 
de moskee georganiseerd. De moskee is om te bidden, cursus, trainingen te 

volgen, om te sporten en ga zo door. Niets ten nadele, het is een onderdeel van 

hun identiteit, het geloof, maar ze moeten ook daar buiten participeren. Ze 

moeten naar de bibliotheek, naar het ondernemershuis, ze moeten naar het 

stadsdeel. Dat is de reden en onder andere daarom hebben we dit manifest 

geschreven. Daar zit een stukje trots: als we worden uitgesloten, dan gaan we 

onze eigen dingen organiseren. Dan hebben ze een eigen 
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ondernemingsvereniging, drie minuten bij jou vandaan, bij jou om de hoek, 

boven Dirk van de Broek en daar zijn ze te vinden.” (E27)  

Deze zelfuitsluiting zou volgens de deskundigen enerzijds voortkomen uit religieuze 

motieven, en anderzijds zou het een reactie zijn op de uitsluiting en discriminatie van 

jongeren met een Turkse achtergrond in de Nederlandse samenleving. 

Er bestaan veel verschillende religieuze organisaties binnen de Turkse gemeenschap 

doordat zowel het soennisme als het alevitisme verschillende stromingen kent. De keuze 

voor een bepaalde religieuze vereniging komt volgens meerdere respondenten dan ook vaak 

voort uit de religieuze opvattingen, al kunnen politieke opvattingen hierbij eveneens een rol 

spelen. Daarnaast komt deze keuze voort uit praktische overwegingen zoals blijkt uit het 

antwoord van een respondent op de vraag waarom hij naar een bepaalde moskee gaat.  

“Ja, puur en alleen omdat het toeval is. Wij hebben hier een moskee van de 

Diyanet, dus dat is dan ook waar ik naartoe ga. En een enkele keer naar een 
moskee die in Zuid staat, die is van de Arabische gemeenschap. Een enkele keer 

kom ik daar dan. Maar mezelf rekenen tot één van de groepen doe ik niet. Als ik 

iets nuttigs zie, bij de Milli Görüş, bij welke groepering dan ook, dan pak ik dat. 

Ik hou er niet zoveel van, om mijzelf of andere mensen in hokjes te stoppen. Dat 

vergroot een afstand terwijl die juist in deze tijd verkleind hoort te worden.” 

(J36) 

Tot slot dient te worden opgemerkt dat meerdere geïnterviewde deskundigen spreken over 

een onderlinge machtsstrijd tussen de verschillende religieuze organisaties. In de verhalen 

van de geïnterviewde jongeren is echter niets over een dergelijke machtsstrijd terug te 

vinden. In plaats daarvan lijken zij – in lijn met de in de literatuur waargenomen trend van 

individualisering (Korf et al., 2008) – minder te hechten aan traditionele grenzen en hun 

eigen – soms pragmatische – overwegingen en belangen voorop te stellen bij het maken van 

keuzes (cf. Roex et al., 2010).  

 

7.6 Religie en uitsluiting 

 

In het voorgaande is naar voren gekomen dat Turkse en Marokkaanse Nederlanders 

significant vaker discriminatie op basis van hun geloof ervaren dan andere etnische groepen 

(Dinsbach & Walz, 2010). De discriminatie op basis van het geloof zou – met name bij 

personen die religieuze kleding dragen – toegenomen zijn.  

Er is een substantiële groep die tijdens het interview – zoals ook in voorgaande 

hoofdstukken beschreven – melding maakt van discriminatie en uitsluiting. Dit betreft onder 

meer discriminatie en uitsluiting in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de buurt. Deze 

discriminatie en uitsluiting hangen volgens de jongeren voornamelijk samen met hun Turkse 

achtergrond en niet zozeer met hun religie. Er zijn echter wel enkele jongeren die het gevoel 

hebben te worden gediscrimineerd of uitgesloten op grond van hun geloof. Het betreft hier 

met name geïnterviewde vrouwen die een hoofddoek dragen en de islam strikt praktiseren. 

Zij zeggen door de Nederlandse samenleving te worden gediscrimineerd. Dit komt onder 

meer naar voren in het volgende interviewfragment:  



 

 
179 

R: “Hier ben je Turk. Ik voel me niet veilig hier.” I: “Hoe komt dat?” R: “Ik ben 
echt heel erg gediscrimineerd hier omdat ik natuurlijk gesluierd rondloop. 

Mensen hebben op me gespuugd, aan mijn hoofddoek getrokken, dat soort 

dingen. […] Gewoon op straat. Kinderen, volwassenen, maakt niet uit. 

Nederlandse mensen wel.” I: “Gebeurt dit vaak?” R: “Niet elke dag of zo, maar 
drie keer per week of zo.” I: “En hoe ga jij daarmee om op zo’n moment?” R: “Ja, 

dat spugen hè, dat gebeurde gewoon vanuit de auto. Ik dacht van: ‘He, wat is 

dat?’ Ze reden weg. Ik had niet eens tijd wat te zeggen. Maar als mensen me 

uitschelden of zo, dan loop ik gewoon door. En toen ze aan mijn hoofddoek 

gingen trekken, toen duwde ik wel. Of ik zeg iets terug. Maar liever niet, want je 

weet nooit wat diegene dan nog kan doen.” (J46)  

Het gaat niet alleen om discriminatie en uitsluiting door de Nederlandse samenleving. Een 

respondent spreekt bijvoorbeeld ook over uitsluiting door leden van de Koerdische 

gemeenschap die afkeuren dat Koerden een hoofddoek dragen. Dit laatste komt 

bijvoorbeeld naar voren in het verhaal van een Koerdische respondent die vanwege haar 

verloving met een Turkse man een hoofddoek is gaan dragen:  

“Ik voel me heel fijn nu, maar ik heb tot nu toe hele leuke positieve reacties 
gehad. Alleen van de Koerdische mensen, de meiden, heb ik minder leuke 

reacties. […] Heel rot. De eerste keer dat ze hoorde dat ik ging verloven met 

hem: ‘Ow, moet je dan een hoofddoek gaan dragen en waarom?’ En andere 

meisjes vertelden van: ‘Je bent gebrainwasht. Dat ene meisje heb ik ook geen 
contact meer mee, een tijdje, want ze heeft me niet gefeliciteerd terwijl ik altijd 

voor haar alles voor haar deed. En... Ze hebben hem ook niet gefeliciteerd, 

terwijl hij zoveel voor haar heeft gedaan.”(J10) 

Twee respondenten (J46 en J19) vertelden Nederland te willen verlaten en in Turkije of een 

ander land te willen gaan wonen, omdat zij vinden dat moslims in Nederland niet worden 

geaccepteerd en de discriminatie willen ontvluchten. Ze beogen daarmee meer ruimte te 

creëren voor een islamitische levensstijl, en niet zozeer het opleggen van deze islamitische 

levensstijl aan anderen.  

Tot slot komt in de interviews naar voren dat er eveneens jongeren zijn die nog nooit met 

discriminatie of uitsluiting te maken hebben gehad. Zo ook de volgende respondent: 

“Als je gewoon positief in het leven staat, dan ervaar je dat niet zo. Als jij weet 
wat jouw grenzen zijn, dan kan je je zowel in de Turkse als in de Nederlandse 

cultuur goed uiten. Ik weet wat mijn grenzen zijn. Ik drink niet. Ik kan mij prima 

vermaken tijdens een borrel met mijn collega’s. Ik hoef niet te drinken en ik vind 

het ook prima dat zij drinken. Ik heb mijn grenzen en zij weten mijn grenzen en 

die accepteren zij ook. Nou, prima. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Ik 

heb totaal niet het gevoel dat ik gediscrimineerd of buitengesloten word. Het is 

maar net hoe je in het leven staat. Wat ik heel belangrijk vind, is dat de ouders 

dit meegeven aan hun kinderen. Dat ze je een sterke basis geven van wat 

belangrijk is zowel in de Nederlandse als in de Turkse cultuur, open staan voor 

dingen die goed zijn en positief zijn, maar ook je grenzen weten en waarom die 
grenzen er zijn. Als je dan niet weet wat je wilt, dan kom je in een dilemma. Ik 

heb gedeeltelijk dat positieve van mijn ouders meegekregen, maar de islam 

heeft mij daar enorm bij geholpen. En dat is iets wat ik de afgelopen jaren heb 

ontwikkeld. Dat is niet iets wat standaard in de Turkse cultuur leeft. De Turkse 

cultuur is redelijk. Turkse mensen zijn heel gevoelig, heel emotioneel. Het is 
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redelijk dramatisch allemaal. Het is redelijk een dramacultuur en dat is echt iets 

waar ik van af wil en waar ik me ook van afkeer. Ik sluit me helemaal buiten. Als 

mensen dan gaan dramatiseren, dan zeg ik ook van: ‘Wees een beetje nuchter.’ 

Dat is dan dat Hollandse. ‘Hallo, overdrijf even niet zo’, zeg ik dan, ‘Doe even 

normaal.’ En weet je wat het is? Noch de Nederlandse cultuur, noch de Turkse 
cultuur, het is het islamitische dat voor mij leidend is. En culturele aspecten 

neem ik daarin mee. Of dat de Turkse of Nederlandse cultuur is, dat staat er los 

van. Er zijn heel veel Nederlandse normen en waarden die perfect binnen de 

islam passen. De islamitische normen en waarden zullen nooit het Nederlands 

recht doorkruisen, belemmeren of ertegenin gaan.”(J44) 

 

7.7 Conclusie 

 

Turkije is sinds de stichting van de Turkse republiek in 1923 een geseculariseerde staat 

waarbij de scheiding van politiek en religie in de Turkse grondwet is verankerd. Met de winst 

van de Democratische Partij in 1950 vond er een zichtbare herislamisering plaats die gepaard 

ging met een minder strikte handhaving van kledingwetten, herstel en de nieuwbouw van 

moskeeën en de herinvoer van de gebedsoproep in het Arabisch. Deze herislamisering zet 

zich onder de huidige regering van premier Erdoğan door. Deze specifieke achtergrond 

beïnvloedt mogelijkerwijs de religiositeit van Turkse Nederlanders. 

Turkse Nederlanders vormen de grootste moslimgroep in Nederland. Hoewel religiositeit 

onder Turkse Nederlanders hoog is en de meesten zichzelf als moslims zien, delen niet alle 

moslims van Turkse herkomst dezelfde interpretatie van de islam. Er bestaat een tweedeling 

onder de Turkse Nederlanders tussen soennieten (75 procent) en alevieten (20 procent). 

Onder de Turkse soennieten bestaan verschillende bewegingen, waarvan Diyanet, Milli 

Görüş, Süleymanci en de Fethullah Gülen beweging van belang zijn voor de Nederlandse 

context. De Turks-Nederlandse gemeenschap telde rond 2000 het grootste aantal 

islamitische organisaties waaronder moskeeën, sociaal-culturele, jongeren- en 

vrouwenverenigingen, en diverse koepelorganisaties. Nederland telde in 2007 in totaal 242 

Turkse moskeeën, hetgeen op dat moment iets meer dan de helft van het totale aantal 

moskeeën in Nederland betrof. Ruim veertig procent van de Turkse Nederlanders – vooral 

mannen en sinds de religieuze heropleving in 2002 ook de tweede generatie en de hoger 

opgeleide Turks-Nederlandse jongeren – bezoekt regelmatig religieuze bijeenkomsten. 

Turkse Nederlanders leven – in vergelijking tot de Marokkaanse groep – de islamitische 

leefregels (halal, ramadan, salaat, kleding, etc.) minder nauwgezet na maar religie heeft een 

belangrijke plaats in het dagelijkse leven van Turkse Nederlanders. Dit geldt voor zowel 

mannen als vrouwen en voor zowel de eerste als de tweede generatie Turkse Nederlanders. 

Onder Turks-Nederlandse jongeren verliest de islam niet zozeer aan betekenis, maar is er 

juist sprake van een religieuze heropleving waarbij het geloof een meer geïndividualiseerde 

invulling lijkt te krijgen. Verschillende onderzoekers wijzen er op dat hoger opgeleide jonge 

moslims zich in toenemende mate buitengesloten en niet geaccepteerd voelen door de 

dominante samenleving. Ook negatieve ervaringen met discriminatie dragen bij aan het 

gevoel geen onderdeel uit te maken van de Nederlandse samenleving. Mogelijkerwijs 

vormen deze negatieve gevoelens van uitsluiting en er niet bij horen de aanleiding voor 

Turks-Nederlandse jongeren om hun heil in de islam te zoeken en vast te houden aan hun 
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religieuze identiteit als moslim. In de literatuur komen tot slot verschillende factoren naar 

voren die in verband zouden staan met de religiositeit van Turkse Nederlanders. Dit betreft 

onder meer sociaaleconomische factoren, sociale omgevings- en groepskenmerken, de 

maatschappelijke context in Turkije en Nederland en persoonlijke kenmerken. De kracht en 

de richting van deze factoren is lastig te beoordelen.  

De religiositeit van de Turks-Nederlandse jongeren uit de onderzoeksgroep varieert: 54 

jongeren geven aan soennitisch te zijn, 19 jongeren vertellen alevitisch te zijn. De mate van 

praktiseren loopt uiteen van niet, gematigd tot strikt. Bijgevolg loopt ook de betekenis van 

de islam voor deze jongeren uiteen. Deze lijkt zich bij de meesten te beperken tot hun eigen 

innerlijke leven, troost, zingeving of kansen op persoonlijke ontwikkeling te bieden en groei 

te creëren. Slechts bij een enkele respondent leidt het geloof tot politieke standpunten 

zonder dat zij hierbij zelf activistisch zijn. Het betreft meer een ideaal dat deze jongeren in 

hun hoofd hebben, maar waarbij ze zich niet geroepen lijken te voelen om dit zelf op 

activistische wijze te realiseren. De religiositeit van de jongeren uit de onderzoeksgroep is 

deels ingegeven door de opvoeding, hun persoonlijke ontwikkeling, stressvolle situaties 

en/of intense persoonlijke ervaringen en eigen interesse. Verschillende jongeren uit de 

onderzoeksgroep geven aan deel te nemen aan of lid te zijn van een religieuze organisatie, 

zeker niet alleen uit religieuze motieven maar ook uit sociale afwegingen. Er is een 

substantiële groep respondenten die tijdens het interview – zoals ook in voorgaande 

hoofdstukken beschreven – melding maakt van discriminatie en uitsluiting. Dit betreft onder 

meer discriminatie en uitsluiting in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de buurt. Waar 

de meeste respondenten aangeven dat discriminatie en uitsluiting vooral samenhangt met 

hun Turkse achtergrond, vertellen de strikt praktiserende jongeren het gevoel te hebben op 

grond van hun geloof te worden gediscrimineerd of uitgesloten. Tot slot kan worden 

opgemerkt dat de uiteengezette literatuur en de resultaten uit de interviews nauwelijks 

indicaties geven voor terugtrekking in de eigen gemeenschap en onderlinge strijd op basis 

van religieuze stromingen. Ook strikt gelovige respondenten geven aan moskeeën en/of 

verenigingen van uiteenlopende groepen te bezoeken en zij beperken zich in hun contacten 

met andere Turkse Nederlanders niet tot ‘geloofsgenoten’ of moslims. De Turks-Nederlandse 

jongeren uiten weliswaar onderlinge kritiek, maar er lijkt geen sprake te zijn van ernstige 

spanningen tussen de jongeren uit de verschillende religieuze groepen. 

   



 

 
182 

Hoofdstuk 8 Politiek  
 

 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de politieke betrokkenheid van Turkse Nederlanders 

en met name Turks-Nederlandse jongeren. Op basis van eerdere studies schetsen we een 

beeld van het Turks-Nederlandse politieke landschap, de politieke houdingen en mogelijke 

factoren die de politieke betrokkenheid van Turkse Nederlanders in dit landschap kunnen 

duiden. Daarop volgt een bespreking van de wijze waarop de Turks-Nederlandse 

respondenten bij politiek betrokken zijn. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie 

over de politieke oriëntatie en participatie van Turks-Nederlandse jongeren.  

 

8.1 Politieke organisaties  

 

De politieke oriëntatie van Turkse Nederlanders kenmerkt zich door een grote diversiteit en 

varieert van de rechterkant tot de linkerkant van het politieke spectrum, van Turks-

nationalistisch tot Koerdisch-nationalistisch, en van seculier tot religieus georiënteerd. 

Hierbinnen bestaan tal van organisaties waarvan enkele belangrijke in deze paragraaf 

besproken worden. Een aantal van deze organisaties is niet eenvoudig te categoriseren 

vanwege meerdere doelstellingen, maar op basis van het hoofddoel van de organisatie is een 

onderscheid gemaakt tussen linkse organisaties, nationalistische organisaties en religieus-

politiek georiënteerde organisaties.  

Linkse organisaties 

Er zijn diverse links georiënteerde Turkse organisaties in Nederland gevestigd. Dit betreft 

arbeidersorganisaties zoals de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (Hollanda Türkiyeli 

Isçiler Birligi, HTIB) die verbonden was met de communistische partij in Turkije (Nell, 2008). 

De HTIB werd in 1974 opgericht door een groep Turkse arbeiders om Turkse migranten te 

betrekken bij de strijd voor een onafhankelijk en democratisch Turkije en om hen te helpen 

bij het realiseren van hun rechten als arbeiders. Een tweede voorbeeld van een 

arbeidersorganisatie is de Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders 

(Demokratik Isci Dernekleri Federasyonu, DIDF) die een koepelorganisatie vormt voor diverse 

Turkse arbeidersverenigingen in Nederland (Sezgin, 2010). De DIDF is volgens hun website in 

tien steden in Nederland actief (http: //www.didf.nl).  

Naast de linkse arbeidersorganisaties zijn er meer activistische linkse organisaties, zoals 

Revolutionair Bevrijdingspartij-Front (Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi, DHKP-C) en de 

Marxistisch-Leninistisch Communistische Partij (Marxist Leninist Kommunist Parti, MLKP). De 

MLKP is in Nederland actief onder de naam Stichting Vardya Internationaal Kunst en Cultuur 

(Vardiya Enternasyonal Kültür ve Sanat Vakfi, VEK-SAV) (Mügge, 2010). De MLKP promoot 

links georiënteerde culturele activiteiten en participeert in (geweldloze) demonstraties. De 

DHKP-C, die als terroristische organisatie is geoormerkt, heeft verschillende aanslagen in 

Turkije gepleegd met als doel daar een socialistische staat te vestigen. Volgens de AIVD heeft 

deze organisatie in Nederland het geweld afgezworen (AIVD, 2005; 2006; 2008) en schrijft 

dat de DHKP-C sympathisanten in Nederland een geweldloze koers (blijven) varen waarbij ze 

steeds meer geïnteresseerd lijken in culturele aspecten en minder in de politieke boodschap 
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(2005, p. 29). De AIVD maakt voor het laatst melding van sympathisanten van de DHKP in 

haar jaarverslag over 2010 waarin zij stelt dat deze sympathisanten vooral actief zouden zijn 

in sociaal-culturele verenigingen en dat er drie in Amsterdam actieve DHKLP-leden zijn 

aangehouden en uitgezet in het kader van onderzoek naar terrorisme ondersteunende 

activiteiten in Turkije (2011, p. 9). Naast de DHKP-C worden in de Kennisbank Terrorisme nog 

drie andere terroristische organisaties onderscheiden die hun oorsprong in Turkije vinden: 

de Koerdische Arbeiderspartij (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK), Koerdische Vrijheidsvalken 

(TAK) en de Strijders van het Islamitische Grote Oosten – Front (de IBDA-C), een organisatie 

die gelieerd wordt aan het Jihadistische terrorisme en een islamitische staat in Turkije wil 

stichten met een leidende rol voor de sharia (http://kennisbankterrorisme.nctv.nl/). 

Nationalistische organisaties 

Er zijn twee nationalistische organisaties die in de Nederlandse context bijzondere aandacht 

krijgen, namelijk de Turkse Federatie Nederland (TFN) en de Federatie Koerden in Nederland 

(FED-KOM). De in 1995 opgerichte Turkse Federatie Nederland, staat erom bekend nauwe 

banden te hebben met de Turkse extreem-nationalistische politieke Partij van de 

Nationalistische Actie (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP,) die in 1969 in Turkije door Türkeş 

werd opgericht. Jongeren die door deze partij gerekruteerd werden, kregen in 

trainingskampen een paramilitaire opleiding. Deze zogenaamde ‘Grijze Wolven’ vormden de 

knokploegen van de MHP die in de jaren zestig en later op gewelddadige wijze linkse 

studenten en demonstrerende arbeiders aanvielen (Van Bruinessen & Koopmans, 1982, p. 

44-46; BVD, 2001; Tanja, 2008). De TFN zou naar eigen zeggen 54 lidorganisaties hebben, 

waaronder moskeeën, jongeren- en vrouwenverenigingen en sportclubs 

(http://www.turksefederatie.nl). Tanja (2008, p. 84-85) stelt dat de MHP met de tijd minder 

extreem-nationalistisch is geworden en constateert op basis van een media-analyse in de 

periode 2003-2008 dat gewelddadige incidenten in Nederland tussen aanhangers van de 

MHP en Koerden, Alevieten en linkse politieke tegenstanders nauwelijks meer voorkomen. 

De FED-KOM vormt een koepelorganisatie voor Koerdische verenigingen die affiniteit 

hebben met de politieke strijd van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). De PKK ambieert het 

stichten van een onafhankelijke Koerdische, communistische staat. Er zijn acht Koerdische 

verenigingen bij de FED-KOM aangesloten (www.fedcom.nl). Het nationalistische streven van 

de Koerden zoals dat de afgelopen decennia door de PKK is belichaamd, is een relatief recent 

verschijnsel dat stamt van het einde van de Ottomaanse periode (Van Bruinessen, 1982). 

Nadat de Turkse overheid in de daaropvolgende jaren Koerdische opstanden had 

neergeslagen, vond er gedurende de tweede helft van de jaren zestig een onder de Koerden 

breed gedeelde heropleving van het Koerdisch nationalisme plaats dat zich meer en meer 

ontwikkelde tot een wens op autonomie en een onafhankelijke staat. De Koerdische 

Arbeiderspartij was onder leiding van Öcalan in de jaren zeventig de enige Koerdische partij 

die in weerwil van andere Koerdische organisaties er van overtuigd was deze 

onafhankelijkheid te kunnen realiseren en een guerrilla oorlog begon tegen de Turkse 

overheid, maar ook tegen andere niet-PKK gezinde Koerden (Van Bruinessen, 1982, p. 213-

217). Öcalan werd in 1999 gearresteerd en zit een levenslange gevangenisstraf uit.43  
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 In hoofdstuk 10 zal de PKK uitgebreider worden beschreven.  
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Religieus-politieke bewegingen 

Ten slotte zijn er Turkse politieke organisaties in Nederland actief met een religieuze 

doelstelling. De bekendste hiervan is Nationale Visie (Milli Gorüş). Deze politiek-religieuze 

beweging – die ook in het vorige hoofdstuk ter sprake is gekomen – streeft middels 

deelname aan het democratisch systeem een implementatie van islamitisch recht in Turkije 

na. Verder heeft de Kaplanbeweging tot 2005 de aandacht van de AIVD gekregen. Deze 

beweging is in Duitsland opgericht in de jaren negentig onder de naam De Kalifaatstaat 

(Hilafet Devleti) en heeft het stichten van een islamitische staat in Turkije tot doel. Deze 

beweging acht geweld toegestaan om dit doel te bereiken.  

Daarnaast is er de niet specifiek Turkse Salafi beweging die de afgelopen jaren veel 

aandacht heeft gekregen vanwege de aanname dat deze beweging onder Nederlandse 

moslims in opkomst is. Deze Salafi beweging is te typeren als een beweging die een 

fundamentalistische interpretatie van de islam uitdraagt (Geelhoed, 2011). Binnen deze 

beweging bestaan echter diverse takken, variërend van orthodox tot extremistisch. Roex et 

al. (2010) spreken in navolging van Buijs et al. (2006) van apolitieke salafis, politieke salafis 

en jihadi salafis. De laatste twee groepen zouden een politieke beweging vormen. Zo zouden 

politieke salafis het als hun persoonlijke verantwoordelijkheid ervaren om middels politieke 

activiteiten bij te dragen aan de politieke implementatie van goddelijke regels. Om dit doel 

te bereiken achten de jihadis bovendien het gebruik van geweld gelegitimeerd (Wiktorowicz, 

2006). Meer hierover in hoofdstuk 10 waarin radicalisering centraal staat.  

 

8.2 Politieke betrokkenheid en participatie in Nederland 

 

De politieke betrokkenheid en participatie van migranten in Nederland betreft een relatief 

nieuw onderzoeksterrein dat pas sinds kort aandacht krijgt in studies van het SCP en CBS 

zoals de jaarrapporten integratie. Aangezien er slechts cijfers van enkele jaren beschikbaar 

zijn, is het niet goed mogelijk om een ontwikkeling van de politieke participatie van Turkse 

Nederlanders te beschrijven. Wel kan de actuele positie van Turkse Nederlanders in de 

Nederlandse politiek worden vergeleken met die van andere allochtone groepen. 

Een eerste aspect waarover Huijnck en Dagevos (2012, p. 96) rapporteren betreft de 

politieke interesse van de verschillende allochtone groepen. Cijfers over 2006 en 2011 laten 

zien dat de politieke interesse – gemeten aan de hand van de mate waarin het politieke 

nieuws wordt gevolgd – van Turkse Nederlanders het laagst ligt van de vier traditionele 

migrantengroepen. Deze groepen hebben bovendien minder interesse in de politiek dan de 

autochtone bevolking: waar in 2011 18 procent van de autochtone bevolking geen politieke 

interesse liet zien, lag dit percentage voor Turkse Nederlanders op 52 procent. Voor 

Antilliaanse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders was dit percentage respectievelijk 

46, 39 en 35 procent. Huijnck en Dagevos (2012, p. 96-97) gaan niet in op verklaringen, maar 

stellen dat de politieke interesse van Turkse Nederlanders gemiddeld genomen erg laag is, 

maar dat de tweede generatie meer politiek geïnteresseerd is dan de eerste generatie Turkse 

Nederlanders. Andere waarneembare verschillen betreffen – meer dan bij de andere 

etnische groepen – geslacht en opleidingsniveau; mannen zijn beduidend meer 

geïnteresseerd in politiek dan vrouwen en hogeropgeleiden zijn drie keer meer 



 

 
185 

geïnteresseerd in politiek dan lageropgeleiden (Gijsberts & Schmeets, 2008, p. 212-215; 

Huijnk & Dagevos, 2012, p. 96-97). 

Een tweede aspect van de politieke betrokkenheid betreft de mate van politieke 

participatie van allochtone groepen. Immigranten in West-Europa, inclusief Nederland, zijn 

over het geheel genomen minder politiek actief dan de autochtone bevolking. Dit geldt 

zowel voor participatie binnen conventionele, geïnstitutionaliseerde politieke structuren als 

voor onconventionele vormen van participatie als deelname aan demonstraties en het 

tekenen van petities (De Rooij, 2012). In deze paragraaf beperken we ons tot een vorm van 

conventionele politieke participatie, namelijk het uitoefenen van het kiesrecht in de 

Nederlandse context. Daarbij valt onderscheid te maken tussen actief en passief kiesrecht. 

Huijink en Dagevos (2012) schrijven dat in 2011 90 procent van de autochtonen de intentie 

had om te stemmen, tegenover 76 procent van de Turkse, 74 procent van de Marokkaanse, 

66 procent van de Surinaamse en 59 procent van de Antilliaanse Nederlanders. De vier 

traditionele migrantengroepen zijn dus minder geneigd om hun stem op een politieke partij 

uit te brengen dan autochtone Nederlanders, hoewel Turkse Nederlanders vaker dan de 

andere drie migrantengroepen de intentie hebben om te gaan stemmen (Huijnk & Dagevos, 

2012).  

In hoeverre deze stemintentie ook tot uitdrukking komt in stemgedrag bij politieke 

verkiezingen is alleen op lokaal niveau bekend. FORUM (2010) heeft de opkomstcijfers 

tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam en Rotterdam in de periode van 1994 

tot 2010 van de vier traditionele migrantengroepen in vergelijking tot de totale bevolking 

gepresenteerd. Uit deze cijfers blijkt dat de opkomst van deze groepen over het algemeen 

beduidend lager ligt dan die van de totale bevolking, maar dat Turkse Nederlanders hierop 

een uitzondering vormen. De opkomst van Turkse Nederlanders is in Rotterdam en 

Amsterdam hoger dan die van de andere etnische groepen al verschilt de opkomst sterk per 

stad en per periode. Zo gingen Turkse Nederlanders in Amsterdam in 1994 nog vaker naar de 

stembus (67 procent) dan de totale bevolking (56,8 procent), terwijl in dat jaar het 

opkomstpercentage van Turkse Nederlanders in Rotterdam met circa 28 procent ongeveer 

de helft van dat van de totale bevolking bedroeg. In 2010 ging ongeveer 46 procent van de 

Turks-Nederlandse bevolking in beide steden stemmen. In Rotterdam was dat percentage 

ongeveer gelijk aan dat van de totale bevolking, terwijl het in Amsterdam met 44 procent 6,3 

procent lager lag dan dat van de totale bevolking. Met uitzondering van de Rotterdammers 

van Marokkaanse herkomst – waarvan de opkomst nog een procent hoger lag dan dat van de 

Turkse Nederlanders – maakten de andere allochtone groepen soms minder dan de helft zo 

vaak als de Turkse Nederlanders gebruik van hun actief kiesrecht (Forum, 2010; Van der 

Heijden & van Heelsum, 2010).  

Naast deze voornamelijk lokale cijfers over het actief kiesrecht, maken migranten 

landelijk al ruim twintig jaar in aanzienlijke mate gebruik van het passief kiesrecht (Michon & 

Vermeulen, 2013). Er zijn landelijke gegevens bekend over de mate waarin diverse 

migrantengroepen tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezing succesvol gebruik hebben 

gemaakt van hun passief kiesrecht. Van de 303 in 2010 gekozen allochtone 

gemeenteraadsleden waren er 163 van Turkse, 66 van Marokkaanse, 32 van Surinaamse en 7 

van Antilliaanse herkomst. Van alle allochtone gekozen raadsleden samen is ongeveer een 
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derde vrouw (Forum, 2010). Ook in de Provinciale Staten zijn Turkse Nederlanders sterker 

dan de overige genoemde migrantengroepen vertegenwoordigd.44 Dit geldt niet meer voor 

de afvaardiging in de Tweede kamer. Waar Turkse Nederlands na de verkiezingen in 2010 

vaker dan andere migrantengroepen in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren, hebben 

sinds de verkiezingen van 2012 drie Turkse Nederlanders een zetel in de Tweede Kamer 

tegenover zes Marokkaanse Nederlanders en één Surinaamse Nederlander.45 Michon en 

Vermeulen (2013) merken echter op dat hoewel Turkse Nederlanders vooral bij de 

gemeenteraad en dus wetgevende macht in Amsterdam zijn vertegenwoordigd, er meer 

mensen met een Marokkaanse achtergrond bij de uitvoerende (en niet verkiesbare) macht in 

deze stad werken. 

 

8.3 Houdingen ten opzichte van Nederlandse politiek en haar 

instituties 

 

In deze paragraaf gaan we kort in op het institutioneel vertrouwen en de politieke 

voorkeuren van Turkse Nederlanders. 

Institutioneel vertrouwen 

Penninx (2007) stelt dat ook het institutionele niveau van belang is voor de integratie van 

migrantengroepen. Hij doelt hierbij op het vertrouwen in algemene publieke instituties – 

zoals de politie – en dan vooral de wijze waarop deze functioneren. Huijnk en Dagevos 

(2012) stellen eveneens dat de cohesie binnen een samenleving zich onder meer uit in 

vertrouwen en maken hierbij een onderscheid in sociaal vertrouwen – zoals besproken in 

hoofdstuk 5 – en institutioneel vertrouwen waar ook Penninx op doelt. Deze laatste vorm 

van vertrouwen zou maken dat burgers meer in organisaties en politiek participeren met als 

gevolg dat een samenleving efficiënt kan functioneren (Huijnck & Dagevos, 2012, p. 98).  

Huijnck en Dagevos (2012) hebben het vertrouwen van zowel autochtone Nederlanders 

als de vier traditionele migrantengroepen in de regering, rechters en de politie in Nederland 

in kaart gebracht. Zij concluderen dat het vertrouwen in de regering laag is. Turkse 

Nederlanders hebben het minste vertrouwen in de Nederlandse regering, gevolgd door de 

andere drie migrantengroepen en autochtone Nederlanders. Dit heeft wellicht te maken met 

de toon in de Nederlandse politieke discussie ten aanzien van de integratie van onder meer 

moslims aangezien de gegevens in 2011 verzameld zijn, ten tijde van het kabinet van de VVD 

en het CDA met gedoogsteun van de PVV. De regering krijgt echter van geen van deze 

groepen een voldoende voor haar functioneren. De migrantengroepen zijn wel behoorlijk te 

spreken over de rechters en de politie in Nederland: beiden krijgen een voldoende van zowel 

de vier migrantengroepen als de autochtone Nederlanders. De verschillen zijn hier relatief 

klein (Huijnk & Dagevos, 2012, p. 98-101).  

In het geheel van Nederlandse instituties hebben de Antilliaanse en Turkse Nederlanders 

het minste vertrouwen. Zij geven de instituties een 5,6 waar de Surinaamse (5,7), de 

Marokkaanse (5,9) en de autochtone Nederlanders (6,1) de instituties wat hoger waarderen. 
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Dit komt met name door de relatief lage waardering van de Turkse Nederlanders voor de 

regering. Verder valt op dat vrouwen en ouderen meer vertrouwen hebben in instituties dan 

mannen en jongeren, en hogeropgeleiden – behoudens de Marokkaanse Nederlanders – 

meer dan lageropgeleiden (Huijnk & Dagevos, 2012). De verschillen kunnen volgens Huijnk 

en Dagevos (2012) maar gedeeltelijk verklaard worden aan de hand van leeftijd, opleiding en 

de wijk waarin iemand woont. Wel valt op dat degenen die van mening zijn dat Nederland 

weinig kansen biedt aan migrantengroepen, zelf discriminatie ondervonden hebben en/of 

zich vooral verbonden voelen met de herkomstgroep relatief weinig vertrouwen hebben in 

instituties als regering en rechtspraak. Er blijft echter nog een groot deel van de verschillen in 

het sociaal vertrouwen onverklaard, aldus Huijnk en Dagevos (2012). 

Politieke voorkeur 

Turkse Nederlanders gaan in vergelijking tot de drie andere grote migrantengroepen dus 

relatief vaak naar de stembus en worden eveneens relatief vaak tot volksvertegenwoordiger 

verkozen. Maar op welke partijen stemmen zij dan en voor welke partijen komen ze zelf als 

vertegenwoordiger uit? Een landelijke survey over de partijvoorkeur laat zien dat 80 procent 

van de allochtone kiezers in de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 op linkse partijen 

stemt, namelijk de PVDA, Groen Links, de SP en de als progressief-liberale partij 

gedefinieerde D66. Een ander onderscheid tussen autochtone en diverse allochtone 

stemmers is dat autochtone mannen iets vaker voor rechtse partijen stemmen dan vrouwen 

terwijl er bij allochtone groepen op dit punt geen verschil in geslacht zichtbaar is. De PVDA 

was in de landelijke verkiezingen van 2010 de grote winnaar onder de genoemde 

migrantengroepen met 50 procent van de stemmen. Van de Turks-Nederlandse kiezers 

stemde 59 procent op de PVDA, tegenover 74 procent van de Marokkaanse Nederlanders en 

53 procent van de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders (Forum, 2010; Van der Heijden & 

Van Heelsum, 2010). De PVDA is eveneens de partij van de Turkse Nederlanders – en 

Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders – die op lokaal niveau verkozen zijn: 

ruim 50 procent van de gekozen allochtone raadsleden is lid van de PVDA (Forum, 2010). 

 

8.4 Verklaringen voor politieke betrokkenheid, politieke participatie 

en institutioneel vertrouwen 

 

In de literatuur komen verschillende verklaringen voor de politieke betrokkenheid, politieke 

participatie en institutioneel vertrouwen naar voren. Zo worden hiermee ten eerste 

sociaaleconomische factoren in verband gebracht en meer specifiek factoren als onderwijs, 

arbeidsmarktpositie en etnische concentratie. Buijs et al. (2006) stellen bijvoorbeeld dat (de 

perceptie van) sociale marginalisatie een verklaring is voor de gebrekkige politieke 

participatie onder migranten. Deze marginalisatie kan volgens deze auteurs bestaan uit een 

gebrek aan kansen om aan de politiek in het land van bestemming deel te nemen. In diverse 

studies wordt in dit kader aandacht besteed aan het onderscheid tussen Duitsland en 

Nederland. Waar Nederland migrantengroepen meer kansen biedt voor politieke 

participatie, zijn deze in Duitsland beperkter, hetgeen zich zou vertalen in een grotere 

politieke participatie onder Turkse Nederlanders dan onder Turkse Duitsers (Michon & 

Vermeulen, 2013; Østergaard-Nielsen, 2001). Koopmans (2004) voegt daar echter aan toe 
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dat – in mindere mate – ook de lokale situatie wat betreft het politieke discours en beleid 

invloed uitoefent op de mate van politieke participatie in het systeem van het land van 

bestemming (Koopmans, 2004, cf. Van Heelsum, 2005; Vermeulen & Berger, 2008). Huijnk en 

Dagevos (2012) wijzen er op dat een hoger opleidingsniveau van Turkse Nederlanders 

samenhangt met een groter institutioneel vertrouwen en daarmee ook aanleiding geeft tot 

grotere politieke participatie. 

Ten tweede worden sociale relaties gerelateerd aan politieke betrokkenheid en meer 

specifiek politieke participatie. In studies over de politieke participatie van onder meer 

Turkse Nederlanders wordt gewezen op het belang van sociaal kapitaal (Tillie, 2004) en 

andere middelen die een etnische groep tot diens beschikking heeft, zoals zelforganisaties 

(Michon & Vermeulen, 2013; Nell, 2008), geld, tijd, en communicatieve en taalvaardigheden 

(De Rooij, 2012). De beschikking over meer van deze middelen en sociaal kapitaal zouden 

bijdragen aan een betere vertegenwoordiging in de politiek van het land van migratie. 

Lidmaatschap van zelforganisaties, etnisch gemengde organisaties en vakbonden vergroot 

eveneens de kans op politieke participatie (Tillie, 2004; Fennema & Tillie, 2001). De Rooij 

(2012) rekent tot sociaal kapitaal ook socialisatieprocessen, zoals eerst tijdens de jeugd en 

later door diverse instituties op het vlak van (vrijwilligers)werk en religie.  

Ten derde zijn er diverse demografische factoren die invloed op de maatschappelijke 

positie van Turkse Nederlanders uitoefenen (cf. Penninx, 2007) en die bovendien in verband 

gebracht worden met institutioneel vertrouwen en politieke betrokkenheid. Zo zijn er naast 

de etnische herkomst van individuen verschillende demografische factoren die gerelateerd 

zijn aan institutioneel vertrouwen en politieke participatie. De mate van politieke participatie 

blijkt samen te hangen met het geslacht en de duur van het verblijf in het vestigingsland: 

mannen participeren meer dan vrouwen en migranten participeren meer naarmate zij langer 

in het vestigingsland verblijven (Tillie, 2004). Huijnk en Dagevos (2012) noemen daarnaast 

leeftijd om de mate van institutioneel vertrouwen te duiden: jongere mensen, die zich 

relatief veel onder migrantengroepen bevinden, hebben volgens hen minder vertrouwen in 

politieke instituties 

Tot slot komen in de literatuur nog factoren naar voren die juist niet als verklaring gelden 

voor de politieke betrokkenheid en het institutioneel vertrouwen van onder meer Turkse 

Nederlanders. Zo stellen Huijnk en Dagevos (2012) dat er geen relatie is aangetoond tussen 

religie en de mate van institutioneel vertrouwen. Ideologische of religieuze oriëntatie en 

identificatie komen evenmin als factor naar voren in literatuur over de politieke participatie 

van Turkse migranten in Nederland.  

 

8.5 De Turks-Nederlandse jongeren en de politiek 

 

In bovenstaande beschrijving valt op dat de tweede generatie Turkse Nederlanders – 

waartoe ook de meerderheid van de onderzoeksgroep behoort – meer politiek betrokken is 

dan de eerste generatie (Huijnck & Dagevos, 2012, p. 97). De jongeren uit de 

onderzoeksgroep is ook gevraagd of en in welke mate zij zich op de hoogte houden van het 

politieke nieuws (politieke betrokkenheid) en of zij politiek actief zijn. Uit de antwoorden 

blijkt dat het merendeel van de jongeren politiek betrokken is en een op de vier jongeren 

zelfs actief participeert in de politiek.  
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Tabel 8.1 Politieke betrokkenheid van de Turks-Nederlandse jongeren (n=67)46 

 Turkse achtergrond Koerdische achtergrond Totaal 

Niet politiek betrokken 7 - 7 

Politieke betrokkenheid 38 4 42 

Politieke participatie 6 12 18 

Totaal 51 16 67 

 
Zeven jongeren – allen met een etnisch Turkse achtergrond – hebben überhaupt geen 

politieke belangstelling. Zij zijn als ‘niet politiek betrokken’ gelabeld. Veruit de grootste groep 

respondenten is wel politiek betrokken. Dit betekent dat zij zich via televisie, dagbladen en 

internet over politieke ontwikkelingen informeren en/of aangeven te stemmen, maar verder 

niet politiek actief zijn. Een op de vier jongeren die we hebben gesproken is naar eigen 

zeggen politiek actief. Zij geven aan lid te zijn van een politieke partij en/of bezoeken 

politieke bijeenkomsten. Als we de etnische achtergrond relateren aan de politieke 

betrokkenheid zijn het vooral de jongeren met een Koerdische achtergrond die politiek actief 

zijn. De jongeren met een etnisch Turkse achtergrond vertellen over het algemeen niet of 

weinig geïnteresseerd te zijn in de ontwikkelingen en gebeurtenissen van de Nederlandse en 

Turkse politiek. Zij kijken weinig naar het journaal en lezen sporadisch de krant. Wel heeft 

een meerderheid van deze respondenten gebruik gemaakt van het stemrecht tijdens de 

laatste Tweede Kamerverkiezingen in september 2012. In tegenstelling tot de respondenten 

met een Koerdische achtergrond, heeft slechts een beperkt aantal respondenten met een 

etnisch Turkse achtergrond een uitgesproken mening over politieke kwesties in zowel 

Nederland als Turkije. 

Politieke betrokkenheid en oriëntatie  

Uit de interviews blijkt dat de meeste jongeren uit de onderzoeksgroep de politiek in Turkije 

minder volgen dan de politiek in Nederland, omdat de Turkse politiek veelal verder van hen 

af staat. De meeste jongeren uit de onderzoeksgroep vinden het vooral belangrijk om de 

politiek in Nederland – het land waar zij wonen – te volgen. De politieke interesse van de 

respondenten is echter beperkt. Een minderheid van de respondenten met een Turkse 

achtergrond geeft aan zich voor politiek te interesseren en actief op de hoogte te blijven van 

politieke ontwikkelingen in zowel Nederland als Turkije. Deze respondenten hebben zich 

hierdoor een mening weten te vormen over zowel Nederlandse als Turkse politieke kwesties.  

De jongeren zijn niet alleen gevraagd naar hun politieke interesse, maar ook naar hun 

politieke oriëntatie. Deze is vastgesteld op basis van hun stemgedrag. De meerderheid van 

de respondenten geeft weliswaar aan de politiek sporadisch te volgen, maar zou wel gaan 

stemmen als er weer verkiezingen zouden komen. Een klein aantal geeft expliciet aan niet te 

zullen gaan stemmen en een aantal andere respondenten weet niet of ze zullen gaan 

stemmen. Zij hebben weinig of geen vertrouwen in de politiek of zij stemmen niet vanwege 

religieuze opvattingen die zich in hun ogen niet verenigen met de opvattingen van 

Nederlandse politieke partijen.  

De stemvoorkeuren van de overige jongeren lopen uiteen en hangen deels samen met de 

thema’s die zij belangrijk vinden zoals economie, onderwijs, sociale zekerheid en 

                                                           
46

 Van zes respondenten kunnen we niet met zekerheid iets zeggen over hun politieke betrokkenheid.  



 

 
190 

mensenrechten. Het is niet precies duidelijk hoe de jongeren hun keuze voor een politieke 

partij bepalen, maar verschillende respondenten hebben verteld op welke partij zij zouden 

stemmen als er op dat moment in Nederland verkiezingen zouden zijn: vooral de SP en de 

PvdA zijn populair onder de respondenten. Het valt op dat respondenten met een 

Koerdische achtergrond relatief vaak op de SP stemmen vanuit de gedachte dat de SP zich op 

positieve wijze voor de Koerden inzet. Zo ook de volgende respondent: 

“Allereerst stem ik op de Socialistische Partij omdat… Ik ben voor het socialisme 
omdat iedereen gelijk is en ja, dat er geen groeperingen worden gemaakt. Dus 

dat de rechten voor iedereen gelden. En op Harry van Bommel specifiek, 

omdat… Hij staat natuurlijk bekend omdat hij zowel het socialisme steunt en de 

Koerdische mensen. Hij heeft… Hij betekent veel voor de Koerden. Hij doet ook 

veel. Hij zet zich er voor in. Twee vliegen in één klap.” (J14) 

Daarnaast geven drie jongeren met een Koerdische achtergrond aan te zullen stemmen op 

een links georiënteerde politicus met een Koerdische achtergrond, ongeacht de linkse partij 

waartoe de betreffende politicus behoort.  

Tot slot hebben sommige respondenten met een Turkse achtergrond – ongevraagd – 

tevens hun voorkeur voor een politieke partij aan vooral de rechterzijde van het politieke 

spectrum in Turkije uitgesproken. Deze respondenten die in Turkije op een conservatieve 

rechtse politieke partij stemmen, stemmen in Nederland aan de linkerkant van het politieke 

spectrum.  

Politieke participatie: demonstraties en bijeenkomsten 

De jongeren uit de onderzoeksgroep zijn, zoals gezegd, weinig politiek actief al zijn 

respondenten met een Koerdische achtergrond doorgaans politiek actiever dan de 

respondenten met een Turkse achtergrond. Drie respondenten met een Turkse achtergrond 

vertellen onder meer politieke bijeenkomsten te bezoeken en een tweetal respondenten 

met deze achtergrond zegt zowel deel te nemen aan politieke bijeenkomsten als 

demonstraties. Deze bijeenkomsten en/of demonstraties zijn volgens vier van deze 

respondenten vooral op Nederland en de Nederlandse politieke context gericht. Eén van 

deze jongeren bezoekt bijeenkomsten van een Turkse politie organisatie. Zij doet dit echter 

niet zozeer vanuit politieke overtuiging, maar veeleer vanwege de sociale en culture 

aspecten die hieraan verbonden zijn zoals het samenzijn met familie en vrienden en de 

optredens van Turkse muzikanten. Deze respondent vertelt weinig interesse te hebben in 

politiek. Het is dan ook de vraag in hoeverre het bezoeken van demonstraties en 

bijeenkomsten als politieke participatie kan worden gezien.  

De respondenten met een Koerdische achtergrond zijn daarentegen wat actiever 

betrokken, mede vanwege het conflict tussen de Koerden en de Turken. Zo zijn twee 

jongeren actief (geweest) bij een politieke partij om zich in te zetten voor de Koerden: één 

van deze jongeren participeert in de gemeenteraad voor de SP (J07), de andere respondent 

heeft voor een rechts georiënteerde lokale partij in de gemeenteraad gezeten(J01).  

Verder zijn drie respondenten met een Koerdische achtergrond lid van een Koerdische 

vereniging. Meerdere andere Koerdische respondenten geven aan geen formeel lid van een 

dergelijke vereniging te zijn, maar hier wel bij betrokken te zijn of hier vaak te komen. Deze 

Koerdische zelforganisaties – zoals de betreffende jongeren dergelijke verenigingen 

beschrijven – fungeren vaak als ontmoetingsplaats voor de jongeren in sociale, culturele en 
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politieke zin. Daarnaast worden binnen deze verenigingen taalcursussen, volksdanslessen, 

culturele avonden en festivals georganiseerd. Deze verenigingen hebben niet alleen een 

sociale functie, zij mobiliseren ook personen uit de Koerdische gemeenschap om deel te 

nemen aan demonstraties voor de Koerdische onafhankelijkheid in onder meer Nederland 

en Duitsland. Negen Koerdische respondenten vertellen aan dergelijke demonstraties mee te 

doen en bijeenkomsten en festivals te bezoeken die een politieke component kennen. De 

redenen hiervoor lopen uiteen. Eén respondent vertelt bijvoorbeeld demonstraties te 

bezoeken om haar stem te laten horen (J14) en een andere respondent gaat hier naar toe 

om dat ze het belangrijk vindt om de Koerdische identiteit in stand te houden en zich in het 

kader van de onafhankelijkheidsstrijd te verzetten tegen de Turkse overheid (J05). 

Daarnaast vertellen vijf respondenten van Koerdische origine de PKK financieel te 

ondersteunen. Dit gebeurt volgens de betreffende respondenten enerzijds door direct geld 

te storten, anderzijds op meer indirecte manieren. Zo vertelt een respondent bijvoorbeeld 

eind 2012 geld ingezameld te hebben waarna ze door de Turkse overheid gevangen 

genomen Koerden een lading vitaminen heeft gestuurd. Een andere respondent vertelt 

hierover als volgt:  

”Wat ik doe? Ik ga niet naar Griekenland op vakantie, maar ik ga naar het oosten 
op vakantie. Waarom zou ik naar Spanje op het balkon gaan liggen terwijl ik 

weet dat ik ook naar het oosten lekker naar familie kan en daar mijn geld in kan 

pompen? […] Ik irriteer me aan mensen die hier voor de PKK strijden en 

opkomen, maar elke zomervakantie naar Spanje, Griekenland en weet ik veel 

waarheen gaan. Dan denk ik: ‘Ga eens een keer een rondreis maken in het 

oosten!’ Ja, sorry, weet je, doe er dan wat aan. Mochten we, net zoals alle 

Turken die naar Turkije gaan en even de zomer de economie er in boosten... Als 

alle Koerden met z’n allen naar het oosten gaan…” (J10) 

Tot slot vertellen drie jongeren in het verleden een jongerenkamp van de PKK te hebben 

bezocht. Zij omschrijven deze jongerenkampen als informatiekampen waarin ze onderwijs 

krijgen over de geschiedenis van de Koerden en het conflict tussen de Koerden en de Turken. 

Twee jongeren zeggen dat zij dit kamp ook hebben bezocht voor contacten met andere 

jongeren en voor de gezelligheid. Dit blijkt onder meer uit het volgende citaat van een 

jongere die op zijn zeventiende een dergelijk kamp heeft bezocht:  

“Het is meer een cultureel kamp. Ik bedoel, net als dat je op schoolreis gaat. Het 
was meer een kamp om lekker te sporten, er werd dus ook gesport. Misschien 

dat ze dat als training zagen. [Lacht] Ik heb weleens meegedaan met zo’n kamp. 

Het was gewoon een jongerenkamp. Het was gewoon gezellig, dus net als dat je 

hier met schoolreis gaat. En Turkse organisaties doen dat ook, en Marokkaanse 

organisaties ook. Ja, jongeren van de eigen cultuur bij elkaar brengen.” (J14) 

De respondenten die dergelijke kampen hebben bezocht, geven aan dat de kampbestuurders 

tijdens het kamp wilden achterhalen of de jongeren geschikt zouden zijn voor de 

onafhankelijkheidsstrijd en aldus gerekruteerd zouden kunnen worden. De betreffende 

respondenten zijn – net als de andere jongeren uit de onderzoeksgroep – niet toegetreden 

tot de actieve strijdende tak van de PKK.  
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De invloed van ouders op politieke oriëntatie en participatie 

De politieke oriëntatie en eventuele politieke participatie van de Turks-Nederlandse 

jongeren is mede beïnvloed door hun ouders. Hoewel niet alle ouders van de respondenten 

in het verleden politiek actief waren, hebben de ouders veelal wel politieke opvattingen die 

zij expliciet of impliciet op hun kinderen overbrengen. Negen respondenten vertellen 

bijvoorbeeld dat hun ouders een expliciete politieke voorkeur hebben die zij in meer of 

mindere mate aan de kinderen – en dus aan de betreffende respondenten – hebben 

doorgegeven. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het verhaal van een respondent wiens 

vader in hongerstaking was om zich zo te verzetten tegen de invoering van isoleercellen in 

Turkije in 2000:  

“Mijn vader heeft dus toen ook meegedaan, en toen zijn een paar van zijn 
kameraden omgekomen. In Nederland niet heel veel, maar in Duitsland vooral. 

Mijn vader was ook niet van hongerstakingen tot aan de dood, maar meer als 

sympathisant. Want je kon tot de dood doorgaan of alleen maar om media-

aandacht vragen. Toen heeft mijn vader dus meegedaan. Ook aan heel veel 

festivals, bijeenkomsten, vergaderingen, daar gingen we altijd heen. Als klein 

kind begrepen we er weinig van, maar je wordt er toch mee opgevoed.” (J03) 

Met name de politiek links georiënteerde ouders hebben hun opvattingen doorgegeven aan 

hun kinderen die nu ook een linkse politieke voorkeur hebben en voor een dergelijke partij 

politiek actief zijn.  

De invloed van ouders op de politieke oriëntatie en participatie was vooral onder 

respondenten met een Koerdische achtergrond aanwezig. Een groot gedeelte van deze 

respondenten heeft ouders die als voormalig politieke vluchtelingen in de jaren tachtig en 

negentig in naar Nederland zijn gevlucht en die betrokken zijn geweest bij of problemen 

hebben ondervonden met de onafhankelijkheidsstrijd van de Koerden in Turkije. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om kinderen van ouders of familieleden die een actieve rol binnen de PKK 

of de HADEP (de democratische tak van de PKK) hebben gespeeld of waarvan familieleden 

momenteel in Turkije gevangen zitten vanwege politiek activisme of betrokkenheid bij de 

PKK.  

Deze ervaringen hebben volgens de betreffende jongeren hun opvoeding en daarmee ook 

hun politieke oriëntatie en eventuele politieke participatie beïnvloed. Zo zijn er jongeren die 

zijn opgegroeid in een sterk intern georiënteerde gemeenschap en die van jongs af aan 

kennis hebben gemaakt met de culturele en politieke opvattingen van Koerden. Deze 

jongeren werden bijvoorbeeld meegenomen naar demonstraties, bijeenkomsten, festivals en 

activiteiten binnen Koerdische verengingen als taal- en volksdanslessen. In sommige van 

deze gezinnen werd ook woonruimte ter beschikking gesteld aan leden van de PKK die 

tijdelijk naar Nederland waren gevlucht. Dit maakt dat deze jongeren al op jonge leeftijd 

kennis hebben gemaakt met de onafhankelijkheidsstrijd van de Koerden in Turkije. Soms tot 

vervelens toe zoals het volgende fragment uit een dubbelinterview laat zien:  

I: “Zijn jullie actief bij de Koerdische vereniging?” J37: “Nou, we worden er een 
beetje in meegesleurd door de ouders.” J38: “Ja, je hebt haast geen keuze.” J37: 

“Maar wij zijn ook de dochter van hè? We kunnen het niet maken om…”J38: 

“Dat is wel heel vervelend.” J37: “Om bijna niet te gaan… Als je niet gaat, dan 

wordt je afgemaakt met schuldgevoelens die je moeder je aanpraat.” J38: “Niet 
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alleen je moeder, maar alle Koerden.” J37: “’Je bent toch een echte Koerd?’ ‘Ja, 

ik ben een echte Koerd.’ Maar dat betekent niet dat ik daarbij aanwezig wil 

zijn?” J38: “Sorry, maar ik moet werken of ik heb huiswerk of ik heb er helemaal 

geen zin in. Ik ben gewoon moe.” J37: “En dan komen ze met die verhalen: 

’Weet je hoeveel mensen in ons land lijden?’ Maar ik zit hier! Best wel 
egoïstisch, maar dat denk ik soms wel: maar ik zit hier en ik kan er niks aan 

doen. Ja, protest heeft tot op de dag van vandaag tot niets geleid, dus weet je… 

Maar ja, ik ga gewoon mee om van hun gezeik af te zijn.” J38: “Het is dubbel. 

Aan de ene kant zijn wij wel echt PKK’ers, maar aan de andere kant worden wij 

er echt schijtziek van ze! Dat is het echt hoor.” J37: “We worden wel schijtziek 

van ze, maar we hebben geen keus.” (J37 & J38) 

Vijf jongeren die in Turkije zijn opgegroeid, zeggen daar zelf negatieve ervaringen te hebben 

opgedaan waardoor zij zich al op jonge leeftijd bewust werden van de problemen tussen de 

Turken en de Koerden. Zo ook de volgende respondent:  

“Mijn naam was al verboden, dus ik mocht nooit… Van kinds af aan mocht ik 
nooit mijn eigen naam zomaar aan mensen vertellen. Want dan kon ik ook 

weggenomen worden, afgepakt worden door de politie, of door verraders, je 

weet maar nooit, of door nationalisten. Dan leer je al voorzichtig te zijn en ja, 

bang te zijn dat er iets kan gebeuren. Dan vraag je je af: ‘Waarom ik? Waarom 

andere mensen niet?’” (J06) 

Daarnaast is er een groep respondenten die in hun opvoeding niet of nauwelijks iets 

meegekregen heeft van de problemen die tussen Turken en Koerden in Turkije speelden, 

omdat hun ouders deze niet of nauwelijks bespraken. Het is opmerkelijk dat dit ook jongeren 

betreft wiens ouders zelf een actieve rol in de Koerdische onafhankelijkheidsstrijd hebben 

gespeeld. Hoewel zij hun politieke interesse niet direct van hun ouders hebben 

meegekregen, hebben deze respondenten vanwege hun op school gewekte interesse op 

eigen initiatief informatie over de onafhankelijkheidsstrijd van de Koerden opgezocht en/of 

contact met de Koerdische gemeenschap gezocht. Eén van de respondenten is zich 

bijvoorbeeld gaan interesseren voor het de Koerdische strijd nadat zij dit als onderwerp voor 

haar zogenaamde profielwerkstuk in de laatste klas van de middelbare school had gekozen. 

Sindsdien doet zij mee aan demonstraties van Koerden en bezoekt zij zogenaamde Newroz 

feesten die met het Koerdische Nieuwjaar (Newroz) worden georganiseerd (J07).  

De invloed van religie 

De religieuze overtuigingen van de jongeren beïnvloeden op uiteenlopende wijzen hun 

politieke betrokkenheid. Sommige jongeren proberen nadrukkelijk hun religieuze 

opvattingen met hun politieke opvattingen te verenigen. Dit blijkt ook uit het onderstaande 

citaat:  

“De meeste moslims hebben niet iets met politiek eigenlijk. De meeste moslims 
stemmen niet. Wat ik heb begrepen. Omdat het volgens hen haram is 

bijvoorbeeld, dat het verboden is volgens de islam. […] Dat je hun [de politieke 

partij] verkiest boven God. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar zo zie 

ik het niet echt. Het is meer de materiële wereld en de spirituele wereld. De 

spirituele wereld is voor mij het geloof. En vanuit de materiële wereld is bidden 

de hoogste communicatie naar God toe. Voor mij. En in mijn hoofd ben ik ook 

bezig met hoe ik alles hier dan een plaats wil geven vanuit mijn religie. En ik 
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probeer niet alles letterlijk te nemen vanuit mijn religie, ik probeer gewoon het 

zo te nemen dat het voor iedereen ook duidelijk is en niet kwetsbaar of wat dan 

ook. Ik denk dat het uiteindelijk wel moet samengaan. Op dit moment niet, 

maar het moet uiteindelijk wel samengaan.” (J32) 

Voor een enkele respondent vormt zijn religieuze overtuiging juist reden om niet politiek 

betrokken te zijn. Zo komt in het volgende interviewfragment een jongere aan het woord die 

vanuit zijn religieuze overtuiging overweegt om niet deel te nemen aan de landelijke 

verkiezingen:  

I: “Als jij nu zou stemmen in Nederland, op welke partij zou je stemmen?” R: “Ik 
weet niet. Ik weet niet eens meer of ik zou stemmen. Ik denk toch wel. Vanuit 

Nederlands oogpunt, dan vind ik D66 een goede partij. Heel vrij. Maar als ik uit 

een islamitisch oogpunt zou kijken, zou ik op geen één van deze partijen 

stemmen.” I: “Waarom niet?” R: “Omdat zij toch bepaalde dingen toestaan die 
Allah heeft verboden. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat op, dat zij bijvoorbeeld 

wel zijn voor seksuele zaken, dat je hoerenhuizen mag hebben en dat ze casino’s 

toestaan. Dat heeft Allah allemaal verboden. Als ik op zo’n partij zou stemmen 

die dat allemaal goedkeurt, dat is een beetje tricky weet je? Een beetje riskant. 

Daarom denk ik eraan om helemaal niet meer te stemmen.” (J19) 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat religieuze opvattingen jongeren ervan kunnen 

weerhouden op een bepaalde partij te stemmen waar zij voor het overige wel achterstaan. 

Deze religieuze opvattingen kunnen er echter eveneens toe leiden dat de jongeren juist wel 

op een specifieke partij stemmen. Twee moslimjongeren met een Turkse achtergrond stellen 

bijvoorbeeld expliciet dat het politieke conflict tussen de Israëli’s en de Palestijnen voor hen 

reden is om op een partij te stemmen die zich uitspreekt voor de Palestijnen waar zij hun 

geloof mee delen.  

Religie is niet alleen van invloed op de politieke oriëntatie van deze jongeren in 

Nederland, maar ook op hun politieke oriëntatie in Turkije. Zo vertelde een aanzienlijk aantal 

islamitische respondenten vanwege hun religieuze overtuiging bij verkiezingen in Turkije op 

de AKP te stemmen. Reden is dat de AKP volgens hen voor meer religieuze vrijheid in het 

openbare leven heeft gezorgd. Zo zegt de volgende respondent:  

“Bijvoorbeeld als het vastentijd is, dus dan zullen ze op straat minder snel 

alcohol drinken waar het normale volk is. Ze houden gewoon rekening met 

elkaar nu. […] Je hebt nu gewoon overal moskeeën waar je kunt bidden, je kunt 

je geloof op een normale manier uiten. Dat was niet zo tien jaar geleden. Het 

was heel erg slecht. Nu gaat het de goede richting op.” (J26) 

 

8.6 De jongeren en hun visie op de Koerdische strijd 

 

De strijd van de Koerden in Turkije is tijdens de interviews ter sprake gebracht gezien de 

problemen die deze kwestie tussen Turkse en Koerdische jongeren in Nederland en elders in 

de Turkse diaspora veroorzaakt. Het blijkt dat de jongeren met een Turkse achtergrond – 

hoewel zij weinig betrokken zijn bij zowel de Turkse als de Nederlandse politieke situatie – 
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een uitgesproken mening hebben over de strijd tussen de Turken en de Koerden. Er zijn drie 

opvattingen over deze strijd te onderscheiden. 

De eerste en meest voorkomende opvatting kenmerkt zich door een zekere mate van 

tolerantie ten opzichte van de Koerden en het Koerdische gedachtegoed in combinatie met 

een negatieve houding ten opzichte van de PKK. De PKK wordt door deze jongeren als een 

terroristische organisatie gezien die schuldig is aan de dood van Turkse soldaten. Om deze 

reden menen deze jongeren dat de Turkse overheid leden van de PKK hard mag aanpakken. 

Dit komt onder meer naar voren in het volgende fragment:  

“Ik vind het toch verschrikkelijk om telkens op het nieuws te horen: ‘Ze hebben 

zoveel soldaten neergeschoten, doodgemaakt. Dit is er gebeurd en daar is dan 

weer een conflict.’ Ja, dat vind ik toch heel vervelend. Want ja, zo krijg je dat, 
weet je. Ook al zijn het Koerden die daar helemaal niks mee te maken hebben, 

dat krijg je doordat sommige groepen Turkse groepen, dat ze dan heel fel 

tegenover Koerden gaan kijken, terwijl die mensen misschien helemaal niks mee 

te maken hebben.” (J73) 

Deze jongeren denken dat veel Turken negatief tegenover het Koerdische volk staan omdat 

zij alle Koerden met de PKK associëren, ook al kunnen zeker niet alle Koerden zich in de 

opvattingen en de strijdwijze van de PKK vinden.  

De tweede opvatting – die ook door een aanzienlijk aantal respondenten met een Turkse 

achtergrond ingenomen wordt – uit zich in een wat kritischere houding ten opzichte van de 

opvattingen en het handelen van de Turkse overheid in het conflict met de Koerden. Zo stelt 

de volgende respondent:  

“Het gaat wel stap voor stap bijvoorbeeld. Het Koerdisch is nu een keuzevak in 
het Oosten van Turkije, dat is wel een kleine stap. Uiteindelijk vind ik wel dat het 

een hoofdvak mag worden. Dus daar sta ik wel achter als mens, als Turk zijnde. 

En ik vind dat ook wel belangrijk dat al die dingen kunnen gebeuren. En 

daarnaast vind ik ook dat sommige dingen, bijvoorbeeld… Er zitten Koerdische 

activisten vast zonder een proces of die worden gemarteld. Dat ze mensen 

martelen in gevangenissen. En ik vind dat dat soort dingen gewoon niet kunnen. 

Veel mensen zien dat ook niet, want ze zien alleen het conflict. Maar er gebeurt 

meer. Er zijn mensen die geen Turks spreken in het Oosten van Turkije, daar 

moeten ze zich op focussen om tot een vreedzaam proces te komen. Het zijn 
meer de mensen in de bergen die geen Turks kunnen spreken en die niet te 

begrijpen zijn. Dus dat soort dingen. Ook vanuit de Turkse kant is het meer… Er 

was laatst ook een liedje opgenomen door een Koerdische zanger en die willen 

ze uit gaan brengen op een festival en heel veel Turken waren het er niet meer 

eens. Ik vind dat je dat soort dingen juist moet koesteren, dat je er trots op 

moet zijn dat we zoveel culturen in ons land hebben en dat soort dingen. Dat 

gebeurt niet vaak.” (J37) 

Een derde opvatting van de respondenten met een Turkse achtergrond over het conflict 

tussen de Turkse overheid en de Koerden laat zich typeren als een meer nationalistische 

houding. Deze opvatting wordt ingenomen door respondenten die menen dat het 

Koerdische volk zich land wil toe-eigenen en die zich niet in deze toe-eigening kunnen 

vinden. Het merendeel van deze jongeren geeft desgevraagd wel aan geen problemen te 

ondervinden met Koerdische jongeren in Nederland, mits politieke kwesties onbesproken 
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blijven. Een respondent voegt daaraan toe dat het samen bezoeken van de moskee door 

deze problematiek niet mogelijk is. Hij vertelt als volgt:  

“Ik zou heel graag willen dat bijvoorbeeld […] en zijn familie naar de Turkse 

moskee zouden kunnen komen zonder zich rot te voelen en zonder zich 
bekeken te voelen. Dat ze gewoon naar binnen kunnen komen en samen met 

mij te bidden, zij aan zij. Maar dat kan helaas nu niet. Want op het moment dat 

we de tv aanzetten in de moskee en je ziet dat er zoveel Turkse soldaten dood 

zijn gegaan bij een bomaanslag die wordt toegeschreven aan de PKK, dan gaat 

het al fout. Op dat moment ga je discussie krijgen en dat gaat geheid in een 

ruzie aflopen. Daarom ben ik er ook heel erg op tegen dat politiek wordt 

bedreven in een moskee, welke moskee dat ook is, ik ben daar heel erg op 

tegen, maar ja ik heb het niet voor het zeggen in de moskee.” (J36) 

Deze problematiek heeft er slechts incidenteel toe geleid dat vriendschappen tussen deze 

respondenten en jongeren met een Koerdische achtergrond die zich actief inzetten voor de 

PKK en/of de Koerden in Turkije verbroken zijn. 

De respondenten met een Koerdische achtergrond zijn tijdens de interviews uitgebreid 

ingegaan op de PKK. De meerderheid van deze respondenten stelt zich in de ideologie van de 

PKK te kunnen vinden, omdat deze partij culturele vrijheden voor de Koerden in Turkije heeft 

bewerkstelligd. Dit komt onder meer naar voren in het relaas van de volgende respondent 

over de PKK:  

“Zie het niet als een terroristische organisatie, maar als een […] Koerdische 

arbeiderspartij die voor rechten [van het Koerdische volk] opkwamen. […] Als 

mens zijnde mag je je best verzetten tegen het onrecht wat je wordt aangedaan. 
En PKK is alleen actief op eigen grondgebied. En dat mag, vind ik. Het is niet dat 

ze zomaar aanvallen uitvoeren op Turks gebied. Ze beschermen de burgers. […] 

Tien jaar geleden kon je niet zeggen dat je Koerdisch was. Nu wordt er eindelijk 

erkend dat er een Koerdische kwestie is. En ik denk dat het mede mogelijk is 

gemaakt door de PKK.” (J14) 

Dit geldt echter niet voor iedereen. Er zijn ook respondenten die zich niet in de ideologie van 

de PKK kunnen vinden en die niet eenzelfde oplossing voor zich zien als de PKK wat betreft 

het conflict tussen de Turken en Koerden in Turkije. Dit komt ook in het onderstaande 

fragment naar voren:  

“Kijk, Koerden zijn geen PKK, PKK is geen Koerden weet je wel. Ik vind, PKK is 
gewoon… Ik zie het als een apart iets. En dat is… Ooit had het goede 

bedoelingen, weet je wel. Het is wel… Het komt wel ergens vandaan. […] 

Vrijheidsstrijders, weet je wel. Maar op een gegeven moment is dat zo 

ingewikkeld geworden. Er zit nu een hele andere betekenis aan. Het wordt ook 

bij alles betrokken ook al heeft het er niks mee te maken.” (J18) 

De beperkte sympathie voor de PKK bij deze jongeren heeft deels te maken met de 

marxistische achtergrond van de PKK waar ze weinig affiniteit mee hebben: hier wordt in de 

interviews door deze jongeren nadruk op gelegd. De meer conservatief soennitische 

Koerdische jongeren uit de onderzoeksgroep vertellen zich bijvoorbeeld niet met de PKK te 

identificeren en vanwege hun religieuze opvattingen ook kritisch naar deze organisatie te 

kijken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende fragment:  
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“In de islam heb je geen verschil: zwart, wit, Turk, neger, Afrikaan. Daar wordt 
niet naar gekeken, maar de politiek maakt het allemaal moeilijk. De politiek 

verdraait dingen, die citeert dingen heel verkeerd. Je kunt niet zeggen dat alle 

Turken dezelfde mentaliteit hebben als Atatürk, je kunt niet zeggen dat alle 

Koerden dezelfde denkwijze hebben als Abdullah Öcalan.47 […] De moslim 
Koerden, die zijn ook moslim. Heel veel moslims vechten ook voor de PKK.[…] 

Die weten dat als je een leider hebt die geen moslim is, die God ontkent, de 

profeet ontkent, dat je diegene niet mag volgen. Dus, in de islam heb je altijd 

leiders, politieke leiders. Op het oorlogsveld, als jouw leider niet in God gelooft 

of in de profeet gelooft, dan mag je diegene niet als islamitisch leider zien. En 

Abdullah Öcalan is geen moslim, is geen leider. Dat wetende, zijn de 

soennitische Koerden neutraal. Zij steunen de PKK niet. Sterker nog, ze zijn 

tegen de PKK omdat de PKK letterlijk de islam vernederd heeft. […] Maar ik als 

Koerd, ik zie geen verschil tussen een Turk en een Koerd want ik zie ze als 

moslim.” (J20) 

Een enkele respondent met een Koerdische achtergrond heeft helemaal geen belangstelling 

voor de PKK.  

De opvattingen van de respondenten met een Koerdische achtergrond over het gebruik 

van geweld lopen uiteen, maar de meeste jongeren keuren het gebruik van geweld af. Twee 

jongeren geven aan het gebruik van geweld door de PKK goed te keuren. Zo stelt één van 

deze respondenten dat het gebruik door geweld van de PKK een vorm van zelfverdediging is 

en dat dit noodzakelijk is om gelijkwaardigheid tussen Turken en Koerden te 

bewerkstellingen. Deze gelijkwaardigheid wordt als een hoger doel gezien. 

Tijdens de interviews kwam verder naar voren dat verscheidene respondenten met een 

Koerdische achtergrond er wel eens over hebben gedacht om zich bij de PKK aan te sluiten 

om zo een actieve bijdrage aan de onafhankelijkheidsstrijd van de Koerden te leveren. Het 

besluit om niet naar Turkije te gaan en om daar niet voor onafhankelijkheid van de Koerden 

te gaan strijden, heeft vooral te maken met de maatschappelijke positie van de betreffende 

jongeren. Zo wijst de volgende respondent op de beschikbaarheid van politieke ruimte:  

“Er is toch een verschil tussen mij en de mensen die wel naar de bergen gaan, 

naast de moed natuurlijk. Maar ook qua positie waarin je verkeert. Wij hebben 
hier heel veel mogelijkheden om de huidige situatie een andere richting op te 

duwen, om een politieke oplossing af proberen te dwingen.” (J06) 

Uit de betreffende gesprekken blijkt dat deze maatschappelijke positie de jongeren andere 

mogelijkheden biedt om een bijdrage te leveren aan de strijd voor onafhankelijkheid van de 

Koerden in Turkije. Daarnaast vertellen deze jongeren andere, minder idealistische doelen 

voor ogen te hebben. Een studente Nederlands recht vertelt bijvoorbeeld een positie in de 

Nederlandse rechterlijke macht te ambiëren om zo ook veel geld te verdienen. Tegelijkertijd 

voelt ze zich door de druk vanuit haar omgeving genoodzaakt gratis juridisch advies aan PKK-

leden te verstrekken en zich zo voor de ‘Koerdische zaak’ in te zetten (J22). 

Twee jongeren uit de onderzoeksgroep hebben de wens gehad om zich daadwerkelijk bij 

de PKK aan te sluiten, waaronder de volgende respondent die eerder in het gesprek aangaf 

een jongerenkamp van de PKK te hebben bezocht:  

                                                           
47

 Abdullah Öcalan is de oprichter van de PKK. 
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“Als jong kind zijnde, dan denk je wel van… Als je op tv de beelden ziet, van je 
leider zit gevangen. En sneuvelaars waarvan de lichamen half verbrand zijn en 

verminkt. En bijvoorbeeld Turkse soldaten die met hoofden van guerrilla’s in 

hun handen poseren. Als kind zijnde, ben je heel beïnvloedbaar. Ik heb er 

weleens over nagedacht van: ‘Als ik later groot word, ga ik ook strijden voor de 
guerrilla’s.’ Maar nu merk ik dat ik te vereuropeest ben. Ik bedoel: als het echt 

nodig zou moeten, misschien wel. Ik bedoel: een mens leeft met zijn eer en niet 

met kapitaal of wat dan ook. Ik vind dat het belangrijkste. Als ik merk dat ik niet 

met mijn eigen eer kan leven, met mijn eigen identiteit, waarom leef ik dan 

nog? Ik vind het wel belangrijk, tuurlijk, het is gewoon een deel van jezelf. Je 

hebt gewoon Koerdisch bloed. Je kunt niet zeggen van: ‘Ik heb Duits bloed of 

Belgisch bloed.’ Ook al ben je hier geboren, je merkt het gewoon. […] Dat was 

gestopt toen ik, ja, me meer in de politiek ging verdiepen. En ik merkte zeg 

maar… Met wapens lossen we niks op. Je kunt vuur niet met vuur bestrijden. 

Natuurlijk, iedereen kan op zijn eigen manier deelnemen. Bijvoorbeeld, PKK-
mensen, die deelnemen aan de PKK zeg maar, die zijn natuurlijk… Die hebben 

misschien… Die zijn natuurlijk met andere levensmiddelen opgegroeid. 

Bijvoorbeeld, hoe moet ik het zeggen… Die als Koerd zijnde gestudeerd hebben 

en alsnog niet aan een baan komen in Turkije… Dat er een verschil is. Ik weet 

niet. Ik denk dat ik te Europees ben om deel te kunnen nemen en ik denk dat ik 

op een eigen manier een steentje kan bijdragen want met politiek kunnen we 

meer bereiken denk ik. Want uiteindelijk moet het toch uitgepraat worden.” 

(J14) 

Uiteindelijk heeft geen van de geïnterviewde jongeren – zoals ook eerder aangegeven – zich 

daadwerkelijk aangesloten bij de actief strijdende tak van de PKK. Wel spreken drie jongeren 

(J22, J37 & J38) over een vriendin die onlangs is toegetreden tot de PKK. Deze vriendin heeft 

haar vertrouwde omgeving achtergelaten en is naar de PKK in het oostelijke berggebied in 

Turkije afgereisd. Dit kwam voor de personen in haar omgeving als een grote verrassing. Het 

was weliswaar bekend dat zij in haar jeugd ambities had om zich aan te sluiten bij de PKK-

strijders, maar haar vriendinnen hadden niet verwacht dat zij dit daadwerkelijk zou doen. Te 

meer omdat de betreffende vriendin net getrouwd was. Een van de respondenten geeft aan 

deze beslissing niet te begrijpen en bang te zijn haar vriendin niet meer terug te zien (J38), 

een andere respondent heeft juist waardering voor deze beslissing: “Zij heeft echt een keuze 

gemaakt om dit te doen. Ze heeft een doel gesteld en zij strijdt daarvoor” (J22). 

Conflicten tussen Turken en Koerden 

In de interviews is tevens aandacht geweest voor mogelijke conflicten tussen Turken en 

Koerden in Nederland. Slechts vier jongeren spreken expliciet over dergelijke conflicten die 

plaatsvonden tijdens bijeenkomsten van Koerdische verenigingen. Zo beschrijven twee 

jongeren een incident in Amsterdam waar Turkse jongeren een Koerdische vereniging zijn 

binnengevallen. Daarnaast spreken twee jongeren over een incident in Den Haag waarbij 

Turkse jongeren een Koerdische vereniging hebben belaagd. Deze Koerdische respondenten 

vertellen dat zij bij deze incidenten aanwezig waren en zich door de Turkse jongeren 

aangevallen voelden. Dit leidde tot verontwaardiging onder de jongeren: niet alleen over de 

houding van deze Turkse jongeren, maar eveneens over de manier waarop de Nederlandse 

politie heeft gereageerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat:  
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“Ja, de politie. Hoe zij ermee omgingen, dat was schandelijk. Dat was een 
demonstratie van 200 mensen en ver weg van de Koerdische vereniging. Dat er 

dan toch 100, 150 van die 200 op hun gemakje, helemaal naar die Koerdische 

vereniging kunnen gaan… Dat ze kunnen aanvallen... Dat er een paar 

politiemensen daar staan en toekijken. En op het moment dat de mensen van 
de vereniging naar buiten gaan om die mensen weg te jagen, dat er dan honden 

op hen worden afgestuurd, op die Koerdische mensen. Er waren tien mensen 

opgepakt, en die waren allemaal Koerdisch. [lacht] Tja, er was geen één Turkse 

jongen opgepakt.” (J06) 

Enkele respondenten geven aan de consequenties van politiek activisme en mogelijke 

conflicten tussen Turken en Koerden te vrezen. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het 

verhaal van een respondent (J22) die aanwezig was bij het incident met de Koerdische 

vereniging in Amsterdam. De politie vroeg haar om haar legitimatie, maar zij wilde deze niet 

laten zien omdat zij bang was dat dit tot registratie en negatieve gevolgen voor haar 

toekomst zou leiden. Zij wilde niet het risico lopen dat zij op een lijst met ongewenste 

personen zou komen met als gevolg dat ze niet langer zou worden toegelaten tot Turkije 

waar veel van haar directe familie woont. Ook was ze bang dat dit haar ambitie om in de 

rechterlijke macht te werken zou verhinderen. Dit soort overwegingen maakt dat 

respondenten dergelijke conflicten zo veel mogelijk trachten te voorkomen.  

 

8.7 Vertrouwen van Turks-Nederlandse jongeren in de Nederlandse 

overheid 

 

In de interviews is voorts de houding van de Turks-Nederlandse jongeren ten opzichte van de 

Nederlandse overheid aan bod gekomen. Het blijkt dat de jongeren uit de onderzoeksgroep 

– net zoals Turkse Nederlanders in het algemeen – bijzonder weinig vertrouwen hebben in 

de Nederlandse politiek (cf. Huijink & Dagevos, 2012). Het voornaamste punt van kritiek is 

dat politieke partijen met name hun eigen belang nastreven en niet zozeer het belang van de 

Nederlandse samenleving. De jongeren zijn hierdoor van mening dat zij met hun politieke 

stem weinig invloed kunnen uitoefenen op de politieke situatie en zien daarom weinig nut in 

het uitbrengen van hun stem bij verkiezingen. Eén van de respondenten (J40) noemt in dit 

kader een voorbeeld van een lid van de Tweede Kamer op wiens computer pornografie was 

gevonden: zij vindt dit – mede vanwege haar religieuze opvattingen – onbetamelijk gedrag 

van een ambtenaar en kan politici hierdoor niet serieus nemen.  

Het beeld dat in de interviews met de jongeren naar voren komt over de politie is 

overwegend positief. Een van de respondenten heeft zelfs het plan om bij de politie te gaan 

werken. De positieve opvattingen zijn deels gebaseerd op meer algemene ideeën, maar 

komen ook voort uit eigen ervaringen met de politie. Zo vertelt een geïnterviewde vrouw 

bijvoorbeeld lastig te zijn gevallen op straat, waarna de politie heeft ingegrepen. Dit maakte 

dat zij zich veiliger voelde:  

“Een aantal jaar geleden liep ik in de stad. En toen werd ik nageroepen door een 
jongen: ‘Hoi, hoe gaat het?’ Weet je. En van dat soort dingetjes. Toen ik niet 

antwoordde, begon hij te schelden. En toen kwam de politie achter hem aan, 

van: ‘Hallo, wat ben je aan het doen?’ Of eh… Ik bedoel politie, toezichthouder, 
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of één van die twee. Dus dat vond ik wel tof. In Rotterdam was dat. Ja, ik ben er 

wel tevreden ermee ja.” (J23) 

Er zijn echter ook jongeren in de onderzoeksgroep die aangeven geen vertrouwen in de 

Nederlandse politie te hebben. Zo vinden meerdere respondenten de politie 

bevooroordeeld. Dit beeld baseren zij onder meer op eigen ervaringen: meerdere jongeren 

hebben het gevoel gehad dat zij door de politie gediscrimineerd en/of onheus bejegend 

werden zoals ook de volgende respondent die zich – behoudens door de politie – niet 

gediscrimineerd of racistisch bejegend voelt in Nederland:  

“Die [de politie] kijken de Turken met hele rare ogen aan. Want kijk, laatst nog, 
een paar dagen terug. Toen zaten we in een auto met mijn vriend. Zijn vader 

heeft wel Audi A6. Mijn vriend parkeerde de auto, en we stapten uit. Op dat 

moment zagen we de politie. Hij reed langs. Wat heeft die agent gedaan? Hij is 

teruggekeerd. Hij kwam bij ons staan en vroeg ons om ons te legitimeren. En hij 

vroeg om het rijbewijs van de chauffeur. We waren uitgestapt en toen pas 

kwam hij vragen stellen.” (J30) 

Verschillende respondenten geven aan door de politie te zijn aangehouden toen zij in een 

dure auto reden, ook al waren zij niet crimineel actief. Ook jongeren die aangeven samen 

met vrienden op straat te staan, stellen vaak door de politie “lastiggevallen” te worden. Zij 

vertellen dat ze nergens meer samen kunnen zijn zonder dat er naar hun legitimatie wordt 

gevraagd en dat ze boetes krijgen voor het rondhangen vanwege een eerder opgelegd 

samenscholingsverbod. Dit komt ook naar voren in het verhaal met een geïnterviewde 

deskundige (E16) die daarbij aangeeft dat deze boetes verband houden met de 

schuldenproblematiek van de jongeren. De betreffende respondenten voelen zich hierdoor 

benadeeld door de politie aangezien zij geen criminele intenties hebben, maar zich in de wijk 

ophouden omdat er na school- of werktijd en na sluitingstijd van de buurthuizen niets meer 

in de buurt te doen is. Het bovenstaande zorgt voor wantrouwen tegenover de politie en 

soms zelfs voor onveiligheidsgevoelens. Jongeren geven daarbij aan dat de politie niet alleen 

dient te straffen, maar dat zij de jongeren ook wat dient te geven.  

Daarnaast komt het gebrek aan vertrouwen in de politie voort uit verhalen die 

respondenten van anderen of via de media horen. Dit laatste komt bijvoorbeeld in het 

volgende interviewfragment naar voren:  

“Ik vind dat ze wel bevooroordeeld zijn. Ik heb het niet zelf meegemaakt, maar 
de dingen die ik hoor. Dat als het een Marokkaan is, ze gelijk oppakken en 

gewoon heel arrogant doen. Misschien hebben ze gelijk. De meerderheid van de 

dingen gebeurt door allochtonen, maar ik vind dat ze toch te bevooroordeeld 

zijn. Je merkt gelijk van… Ze denken gelijk aan terroristen. Of als ze vrouwen met 

hoofddoeken zien, dan denken ze gelijk dat die vrouwen radicaal zijn.” (J25) 

Verder hebben sommige respondenten het gebrek aan vertrouwen in de politie van huis uit 

meegekregen. Een respondent vertelt bijvoorbeeld dat haar ouders de politie in Turkije 

corrupt vinden en dat zij daardoor het beeld hebben dat dit ook voor de Nederlandse politie 

geldt, een beeld dat ze haar hebben meegegeven in haar opvoeding.  

Het gebrek aan vertrouwen in de Nederlandse politie leidt er toe dat de politie niet 

serieus genomen wordt door meerder jongeren uit de onderzoeksgroep. Daarbij wordt wel 
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een onderscheid gemaakt tussen agenten onderling zoals het verslag van het volgende 

interview laat zien:  

Hij gelooft niet in het politieapparaat. Hij gelooft enkel in politie ‘met een paar 

strepen op zijn schouders.’ Hij beschouwt de strepen als ervaring en hecht hier 
belang aan. Kort geleden kwam hij een ‘één-streper’ tegen. Hij zag dat zijn oom 

werd aangehouden. De agent wilde zijn oom aanhouden omdat hij geen ID of 

een paspoort bij zich had. Toen hij vroeg wat de aanleiding was van de 

aanhouding, deelde de agent mee dat zijn oom zijn arm niet heeft uitgestoken 

op de fiets toen hij rechtsaf sloeg. Toen hij vroeg: ‘Is dit nou echt de reden 

waarom je hem aanhoudt?’ stapten de beide agenten op de fiets en fietsten 

weg. Hij vond dit onzin, want zijn oom zou wel een boete gekregen hebben als 

hij het niet toevallig had gezien. Zijn oom spreekt namelijk geen goed 

Nederlands en zou zich dus niet kunnen redden tegenover de agenten. (J16) 

Tevens heeft dit wantrouwen voor één van de jongeren tot gevolg gehad dat er geen 

aangifte is gedaan van slachtofferschap van geweld. Deze respondent (J17) dacht dat de kans 

dat de politie de dader zou oppakken klein was en dat deze dader anders alleen een 

taakstraf zou krijgen.  

Het beeld dat in de interviews naar voren komt is in overeenstemming met de literatuur. 

Huijnk en Dagevos (2012) beschreven dat Turkse Nederlanders de Nederlandse politie een 

voldoende geven. Ook in de interviews komt naar voren dat het merendeel van de 

onderzoeksgroep overwegend positief is over de politie. Er is echter ook een substantiële 

groep die geen vertrouwen heeft in de politie doordat zij zich gediscrimineerd en/of onheus 

bejegend voelen door de politie of doordat zij hier verhalen van anderen over hebben 

gehoord. Dit maakt dat zij de politie minder serieus nemen en de politie niet altijd 

inschakelen wanneer die wel verwacht zou kunnen worden. Dit doet afbreuk aan het 

institutioneel vertrouwen van deze groep. 

 

8.8 Conclusie 

 

Het politieke landschap onder Turkse Nederlanders kenmerkt zich door een veelheid aan 

politieke organisaties en/met een grote diversiteit in politieke oriëntatie, variërend van de 

rechterkant tot de linkerkant van het politieke spectrum, van Turks-nationalistisch tot 

Koerdisch-nationalistisch, en van seculier tot religieus georiënteerd. De organisaties kunnen 

op basis van hun doelstellingen worden onderverdeeld in linkse politieke organisaties, 

nationalistische organisaties en religieus-politiek georiënteerde organisaties. Deze 

organisaties zijn ook actief in Nederland.  

Turkse Nederlanders tonen in vergelijking tot de andere grote etnische groepen relatief 

weinig interesse in de Nederlandse politiek. Ook zijn Turkse Nederlanders – net als andere 

migrantengroepen – over het geheel genomen minder politiek actief dan de autochtone 

bevolking en participeren zij minder in zowel conventionele, geïnstitutionaliseerde politieke 

structuren als onconventionele vormen zoals deelname aan demonstraties en het tekenen 

van petities. Turkse Nederlanders maken in vergelijking tot andere traditionele 

migrantengroepen wel meer gebruik van hun stemrecht. Daarnaast zijn zij relatief goed 
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vertegenwoordigd in gemeenteraden en Provinciale Staten, maar dit geldt sinds de meeste 

recente verkiezingen niet meer voor de Tweede Kamer. 

In Nederland stemmen Turkse Nederlanders voor zover bekend vooral op (centrum) 

linkse politieke partijen zoals de PvdA en Groen Links. Turkse Nederlanders hebben relatief 

weinig vertrouwen in de Nederlandse regering, haar politiek en bijbehorende instituties. De 

mate van institutioneel vertrouwen, politieke betrokkenheid en participatie wordt in de 

literatuur onder meer in verband gebracht met sociaaleconomische factoren als onderwijs, 

arbeidsmarktpositie en etnische concentratie, (de perceptie van) sociale marginalisatie, 

sociale relaties en meer specifiek sociaal kapitaal en demografische factoren. Er is geen 

relatie aangetoond tussen religie en de mate van institutioneel vertrouwen. Ideologische of 

religieuze oriëntatie en identificatie zijn evenmin als factor aangedragen in literatuur over de 

politieke participatie van Turkse migranten in Nederland.  

In de interviews komt het beeld naar voren dat de Turks-Nederlandse jongeren uit de 

onderzoeksgroep weinig interesse hebben in de Nederlandse politiek en nog minder in de 

Turkse politiek. Zij zijn bovendien slechts in beperkte mate politiek actief. Er zijn jongeren die 

politieke bijeenkomsten bezoeken, maar zij doen dit vooral vanwege de hiermee 

samenhangende sociale en culturele aspecten. Dit is in lijn met het beeld dat in de literatuur 

naar voren komt. De politieke oriëntatie en eventuele politieke participatie van de Turks-

Nederlandse jongeren komt voort uit hun opvoeding, hun persoonlijke ontwikkeling en hun 

religie.  

Ook de onafhankelijkheidsstrijd van de Koerden in Turkije is ter sprake gekomen in de 

interviews. Het blijkt dat dit geen breukpunt vormt tussen de Turkse en Koerdische jongeren 

en dat zij contacten met elkaar om deze reden niet schuwen. Wel wordt er door enkele 

respondenten melding gemaakt van incidenten tussen Koerden en Turken in Nederland. 

Deze problematiek heeft er echter slechts incidenteel toe geleid dat vriendschappen tussen 

deze respondenten en jongeren met een Koerdische achtergrond die zich actief inzetten 

voor de PKK en/of de Koerden in Turkije verbroken zijn. De interviews laten zien dat 

respondenten met een Turkse achtergrond – hoewel zij weinig betrokken zijn bij zowel de 

Turkse als de Nederlandse politieke situatie – een uitgesproken mening hebben over de strijd 

tussen de Turken en de Koerden. Hierbinnen zijn drie opvattingen te onderscheiden: de 

eerste en meest voorkomende opvatting kenmerkt zich door een zekere mate van tolerantie 

ten opzichte van de Koerden en het Koerdische gedachtegoed in combinatie met een 

negatieve houding ten opzichte van de PKK. De tweede opvatting – die ook door een 

aanzienlijk aantal respondenten met een Turkse achtergrond ingenomen wordt – kenmerkt 

zich door een wat kritischere houding ten opzichte van de opvattingen en het handelen van 

de Turkse overheid in het conflict met de Koerden. Een derde opvatting van de 

respondenten met een Turkse achtergrond over het conflict tussen de Turkse overheid en de 

Koerden kenmerkt zich door een meer nationalistische houding. Een meerderheid van twaalf 

respondenten met een Koerdische achtergrond stelt zich in de ideologie van de PKK te 

kunnen vinden omdat deze partij culturele vrijheden voor de Koerden in Turkije heeft 

bewerkstelligd. Dit geldt echter niet voor iedereen: er zijn ook respondenten die zich niet in 

de ideologie van de PKK kunnen vinden en die niet eenzelfde oplossing voor zich zien als de 

PKK wat betreft het conflict tussen de Turken en Koerden in Turkije. Een enkele respondent 

met een Koerdische achtergrond heeft helemaal geen belangstelling voor de PKK. De 

opvattingen van de respondenten met een Koerdische achtergrond over het gebruik van 
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geweld lopen uiteen. Er zijn jongeren die hebben overwogen zich aan te sluiten bij de PKK 

maar uiteindelijk heeft niemand dit gedaan vanwege de maatschappelijke positie die zij in 

Nederland innemen die hen andere en betere mogelijkheden biedt. Wel wordt de PKK door 

enkele respondenten – direct dan wel indirect – gesteund.  

Het beeld dat uit de interviews met de Turks-Nederlandse jongeren over hun houding ten 

opzichte van de Nederlandse overheid en politie naar voren komt, is grotendeels in 

overeenstemming met de literatuur. De Turks-Nederlandse respondenten hebben – net zoals 

Turkse Nederlanders in het algemeen – bijzonder weinig vertrouwen in de Nederlandse 

politiek. Het voornaamste punt van kritiek is dat politieke partijen met name hun eigen 

belang nastreven en niet zozeer het belang van de Nederlandse samenleving. Wel is het 

merendeel van de onderzoeksgroep overwegend positief over de politie. Er is echter ook een 

substantiële groep die geen vertrouwen heeft in de politie doordat zij zich gediscrimineerd 

en/of onheus bejegend voelen door de politie of doordat zij hier verhalen van anderen over 

hebben gehoord. Dit maakt dat zij de politie minder serieus nemen en de politie niet altijd 

inschakelen. Dit doet afbreuk aan het sociaal vertrouwen van deze groep en kan maken dat 

de politie voor deze specifieke groep minder efficiënt kan functioneren. 
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Hoofdstuk 9 Criminaliteit 
 

 

In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de betrokkenheid van Turkse Nederlanders bij 

geregistreerde criminaliteit en de ervaringen en opvattingen van zowel de geïnterviewde 

jongeren als deskundigen over criminaliteit binnen de Turkse gemeenschap. Na een 

overzicht van de ontwikkelingen in de betrokkenheid bij criminaliteit van deze immigranten 

komen mogelijke verklaringen voor deze betrokkenheid en de mate waarin en de wijze 

waarop criminaliteit zich onder jongeren uit de onderzoeksgroep manifesteert aan bod. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie over de betrokkenheid van Turkse-

Nederlanders bij criminaliteit. 

 

9.1 De geregistreerde criminaliteit van Turkse Nederlanders 

 

Alvorens in te gaan op de criminaliteit onder Turkse Nederlanders, is het van belang te 

realiseren dat het hier slechts de geregistreerde criminaliteit betreft waarbij sprake is van 

een onbekend dark number: dit wil zeggen dat niet alle criminaliteit bij politie en justitie 

bekend is doordat bijvoorbeeld geen aangifte van (slachtofferschap van) criminaliteit wordt 

gedaan en/of er geen slachtoffers zijn, niet alle vormen van criminaliteit door de politie 

worden ontdekt en/of geverbaliseerd, en doordat de wijze van registratie binnen korpsen en 

over tijd kan verschillen. Dit betekent dat de geregistreerde criminaliteitscijfers slechts een 

deel van de totale criminaliteit omvatten. Het is niet duidelijk in hoeverre het dark number 

leidt tot een vertekening van de vertegenwoordiging van Turkse Nederlanders en andere 

migrantengroepen in de criminaliteitscijfers (cf. Jennissen & Blom, 2007, p. 45). Hier is tot 

dusver weinig aandacht voor in Nederland (Van der Leun et al., 2010, p. 116). Er zijn 

vooralsnog geen duidelijke aanwijzingen voor selectiviteit wat betreft de opsporing en de 

politieregistraties, dit is bij de vervolging van verdachten wel het geval (Junger, Wittebrood 

en Timman, 2001; Jennissen et al., 2009).  

Een eventuele vertekening zou voor vrijwel alle in deze paragraaf gepresenteerde 

criminaliteitscijfers gelden aangezien deze op vergelijkbare wijze tot stand gekomen zijn. 

Deze cijfers zijn voornamelijk gebaseerd op het Herkenningsdienstsysteem (HKS) van de 

politie dat bestaat uit geregistreerde gegevens over door de politie opgespoorde verdachten, 

de tegen hen opgemaakte processen-verbaal en de delicten die daarop vermeld staan 

(Jennissen & Besjes, 2013, p. 174). Daarnaast worden de geregistreerde politiecijfers ook wel 

gebaseerd op Halt-afdoeningen, een voorziening voor jongeren van twaalf tot achttien jaar 

die voor het eerst de fout in gaan. Zij komen dan niet in aanraking met het Openbaar 

Ministerie, maar de politie doet de zaak af waardoor zij geen strafblad krijgen (Ferwerda, 

Van Leiden, Arts & Hauber, 2006). Het CBS koppelt deze gegevens van HALT en het HKS aan 

het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS dat bestaat uit een groot aantal registers 

van bijvoorbeeld de Belastingdienst en uitkeringsinstanties die via een uniek 

persoonsgebonden nummer aan de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 
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(GBA) zijn gekoppeld. Dit geeft inzicht in bijvoorbeeld demografische kenmerken, werk, 

uitkeringen en inkomen. Als zodanig bieden het HKS en de halt-afdoeningen zicht op de 

herkomst van de verdachten en daarmee op de vertegenwoordiging van de verschillende 

herkomstgroepen in de criminaliteitscijfers. Bij het interpreteren van dergelijke cijfers dient 

niet alleen het dark number in het achterhoofd gehouden te worden, maar ook dat het om 

verdachten en niet om veroordeelden gaat (Jennissen & Besjes, 2013, p. 22, p. 37).  

Uit verschillende studies blijkt dat de criminaliteit onder niet-westerse migranten hoger is 

dan onder autochtone Nederlanders (cf. Blom, Oudhof, Bijl & Bakker, 2005; Eggen, 2010; 

Jennissen, 2009; Kromhout & Van San, 2003; Van Noije & Wittebrood, 2009). Het aandeel 

verdachten onder niet-westerse migranten was in 2010 drie tot vier keer zo hoog als onder 

autochtonen en westerse migranten. Turkse Nederlanders nemen daarbij een middenpositie 

in en werden in 2010 van de vier grootste niet-westerse migrantengroepen het minst vaak 

als verdachte geregistreerd. Waar Surinaamse, Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders 

respectievelijk vier, ruim vijf tot bijna zes keer zo vaak van een misdrijf worden verdacht als 

autochtone Nederlanders, worden Turkse Nederlanders drie keer zo vaak verdacht als 

autochtone Nederlanders (Jennissen & Besjes, 2013, p. 175). 

De verdachtenpercentages van zowel autochtone als niet-westerse Nederlanders zijn in 

de periode 2005-2010 afgenomen. Het is echter onduidelijk of dit komt door een 

daadwerkelijke afname van de criminaliteit, of dat dit te maken heeft met een nieuw 

politieel registratiesysteem voor het melden van incidenten en het maken van processen-

verbaal en persoonsdossiers (Van Noije & Kessels, 2012, p. 203; Jennissen & Besjes, 2013, p. 

183). Van Noije en Kessels (2012, p. 210) schrijven dat er geen signalen zijn dat dit nieuwe 

registratiesysteem voor de ene herkomstgroep grotere gevolgen heeft dan voor andere 

herkomstgroepen. Dit maakt dat de ontwikkelingen binnen deze groepen met elkaar 

vergelijkbaar blijven. Jennissen en Besjes (2013) hebben voor de groep minderjarigen (12-18 

jaar) in de periode 2000-2010 en voor de groep jongvolwassenen (18-25 jaar) in de periode 

2005-2010 berekend hoe veel keer vaker Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse 

Nederlanders verdacht worden van een misdrijf dan autochtone Nederlanders. Voor de 

groep minderjarige niet-westerse migrantenjongeren bleek er in de eerste jaren sprake van 

een lichte daling, maar in de laatste jaren is er juist weer sprake van een stijging. Het aantal 

Turkse minderjarigen dat geregistreerd wordt als verdachte is weliswaar tussen 2005-2010 

licht gestegen van 2,2 naar 2,4 keer vaker dan de autochtone groep, maar blijft redelijk 

stabiel: op zijn laagst 2,1 in de periode 2007-2009 en op zijn hoogst 2,4 keer in 2010 

(Jennissen & Besjes, 2013, p. 192). De andere traditionele migrantenjongeren laten een 

stijging van 0,3 (Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse jongeren) en 0,6 (Marokkaans-

Nederlandse jongeren) zien. In de leeftijdscategorie van 18-25 jaar is de 

oververtegenwoordiging van niet-westerse migrantenjongeren in de periode 2000-2010 juist 

afgenomen. Ook in de groep Turks-Nederlandse jongvolwassenen is de 

oververtegenwoordiging in de periode 2000-2010 verminderd. Deze is bovendien redelijk 

stabiel: in 2000 werden Turks-Nederlandse jongvolwassenen 2,2 keer vaker verdacht van een 

misdrijf dan autochtone jongvolwassenen en in 2010 was dit 2 keer zo vaak. De andere 

traditionele migrantenjongvolwassenen werden variërend van 0,4 tot 0,8 keer minder vaak 

verdacht van een misdrijf in deze periode waarbij de Marokkaans-, Antilliaans- en Surinaams-

Nederlandse jongvolwassenen 4,2 respectievelijk 3,3 en 2,8 keer zo vaak verdacht werden 
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van een misdrijf als autochtone jongvolwassen Nederlanders (Jennissen & Besjes, 2013, p. 

192).  

Jongeren worden vaker verdacht van een misdrijf dan ouderen. Dit heeft te maken met 

de klassieke ‘age crime’ curve die zich kenmerkt door snel toenemende criminaliteitscijfers in 

de pubertijd die in de late adolescentie en vroege volwassenheid een piek bereiken, waarna 

deze onder twintigers en dertigers weer snel dalen om vanaf middelbare leeftijd relatief laag 

te blijven (Hirschi & Gottfredson, 1983). Dit maakt dat de criminaliteitscijfers van een 

bevolkingsgroep hoger zijn naarmate de gemiddelde leeftijd lager is (Jennissen & Besjes, 

2013, p. 177). Deze age crime curve is te zien bij Turkse, Surinaamse en autochtone 

Nederlanders, hoewel de curve van Turkse Nederlanders tussen de 45 en 65 jaar weer een 

stijging laat zien. De piek in criminaliteitscijfers van de Antilliaanse Nederlanders neemt 

daarentegen pas na het bereiken van de 40-jarige leeftijd af terwijl de Marokkaanse 

minderjarigen een zeer hoge piek kennen tot aan 20-jarige leeftijd waarna de 

criminaliteitscijfers snel dalen (Jennissen & Besjes, 2013, p. 178). De leeftijdsverdeling van 

verdachten binnen de Turkse groep in de periode 2005-2010 laat zien dat jongeren tussen 12 

en 25 jaar het sterkst vertegenwoordigd zijn in de verdachtencijfers. Daarbij is er een relatief 

sterke afname van het aantal minderjarige verdachten van 12 tot 18 jaar en een lichte 

stijging onder de leeftijdscategorie 45-65 jaar waar te nemen. 

Hoewel de Turkse tweede generatie het op verschillende terreinen steeds beter doet dan 

de eerste generatie Turkse migranten, lijkt op het terrein van de criminaliteit het 

tegenovergestelde waar. In de periode 2005-2010 ligt het aantal geregistreerde verdachten 

van de tweede generatie met een Turkse achtergrond – ook als op leeftijd gecorrigeerd 

wordt – meer dan twee keer zo hoog als het aantal verdachten onder de eerste generatie. 

Onder beide generaties is in deze periode echter een afname waar te nemen in het aantal 

verdachten waarbij de daling onder de tweede generatie Turkse Nederlanders sterker is dan 

onder de eerste generatie (Jennissen & Besjes, 2013, p. 178-183). De Turkse Nederlanders 

wijken hier af van de andere drie traditionele migrantengroepen. Onder Marokkaanse en 

Surinaamse Nederlanders zijn nauwelijks verschillen waar te nemen tussen 

generatiegroepen terwijl bij Antilliaanse Nederlanders de kans op criminaliteit bij volgende 

generaties juist kleiner is.  

Mannen worden vaker verdacht van criminaliteit dan vrouwen en de Turkse Nederlanders 

vormen hier geen uitzondering op. De verdenking van misdrijven ligt bij Turkse mannen ruim 

zeven keer hoger dan bij Turkse vrouwen. Dit verschilt aanzienlijk met de autochtone groep 

waar mannen vier keer zo vaak verdacht worden van misdrijven als vrouwen uit dezelfde 

groep en met de Marokkaanse groep waar mannen ruim vijf keer zo vaak als verdachte 

worden geregistreerd als vrouwen. Onder de vrouwen van de verschillende 

herkomstgroepen komen de Antilliaanse vrouwen het vaakst als verdachte van een misdrijf 

in de politiestatistieken voor, waarna de Surinaamse, Marokkaanse, Turkse en autochtone 

vrouwen volgen (Jennissen & Besjes, 2013, p. 176). Dit is in lijn met de bevindingen van 

Blokland, Grimbergen, Bernasco et al. (2010, p. 147) naar de criminele carrières van 

autochtone en allochtone jongeren uit het geboortecohort 1984. 

Naast cijfers over de omvang van criminaliteit onder Turkse Nederlanders, is het van 

belang te weten van welke type delicten zij verdacht worden. In samenhang met de 

constatering dat migranten met een Turkse achtergrond van de vier klassieke 

migrantengroepen het minst vaak als verdachte geregistreerd worden, zijn zij bovendien het 
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minst vertegenwoordigd in de registraties van het aantal verdachten per delict (CBS, 2012, p. 

188). De Turkse groep wordt ten opzichte van autochtone Nederlanders wel relatief vaak 

verdacht van vermogensdelicten met geweld, namelijk 8,4 maal zo vaak. Dit is echter relatief 

weinig ten opzichte van Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders die respectievelijk 24 en 

22 keer vaker dan autochtone Nederlanders verdacht worden van vermogensdelicten met 

geweld. Het aandeel verdachten van geweldsdelicten, vermogensdelicten zonder en 

vermogensdelicten met geweld is het hoogst onder Antilliaanse Nederlanders. Bij vernieling 

en verstoring van de openbare orde geldt dit voor Marokkaanse Nederlanders. Wanneer er 

onderscheid wordt gemaakt tussen geweldsdelicten en vermogensdelicten valt op dat Turkse 

Nederlanders in vergelijking tot de andere klassieke migrantengroepen vaker geregistreerd 

zijn als dader voor geweldsdelicten en minder vaak voor vermogensdelicten (Jennissen & 

Besjes, 2013, p. 188-189; Jennissen, 2007; cf. Bovenkerk, 2009). Blokland et al. (2010, p. 133) 

laten zien dat dit ook geldt voor de Turks-Nederlandse jongeren van het geboortecohort 

1984. In 2004 worden Turks-Nederlandse jongeren tot en met 22 jaar in vergelijking tot hun 

leeftijdsgenoten uit de andere drie herkomstgroepen relatief vaak verdacht van het plegen 

van geweldsmisdrijven. Tot slot moet worden vermeld dat Turkse Nederlanders sinds de 

bevindingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden in 1996 

onlosmakelijk met georganiseerde misdaad – in het bijzonder de import van heroïne – 

worden geassocieerd (cf. Bovenkerk & Yeşilgöz, 1998).  

 

9.2 Jongeren en hun betrokkenheid bij criminaliteit 

 

De jongeren uit de onderzoeksgroep is gevraagd of zij wel eens met politie en/of justitie in 

contact gekomen zijn. Deze vraag is door acht mannen en één vrouw bevestigend 

beantwoord. Het betreft zeven jongeren met een Turkse en twee jongeren met een 

Koerdische achtergrond. Zij variëren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar. Vijf van de negen 

respondenten zijn voortijdige schoolverlaters, al stellen twee van deze schoolverlaters het 

plan te hebben om over een jaar weer te beginnen met een opleiding. Drie andere jongens 

volgen een opleiding op hbo niveau, en één jongen heeft zijn opleiding op mbo niveau 4 

afgerond.  

De betreffende jongeren zijn tevens gevraagd naar de reden van hun contact met politie 

en/of justitie. Hun antwoorden laten zien dat zij zich aan verschillende vormen van 

criminaliteit schuldig hebben gemaakt. Vijf jongeren – die zelf zeggen veelvuldig op straat 

rond te hangen – vertellen dat zij één of meerdere keren met politie en justitie in aanraking 

zijn gekomen vanwege uit het rondhangen voortvloeiende vechtpartijen, overlast en 

overtredingen. Daarnaast stellen twee respondenten eenmalig bij een incident betrokken te 

zijn geweest waardoor zij in aanraking kwamen met de politie. Zo heeft een 24-jarige 

respondent (J36) als minderjarige een Halt-afdoening gekregen voor een vuurwerkincident 

en belediging van een politieagent en heeft de enige vrouw in dit gezelschap (J39) een Halt-

afdoening gekregen voor een vechtpartij op school naar aanleiding van een discriminerende 

opmerking. Daarnaast vertellen twee jongeren dat zij meerdere criminele activiteiten 

hebben begaan en dat zij ook ten tijde van het interview nog met deze activiteiten bezig 

waren. Eén van deze jongeren (J16) beschrijft bijvoorbeeld dat hij in een politiecel is beland 

vanwege een geweldsdelict: hij heeft op 21-jarige leeftijd een kopstoot gegeven aan een 
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medewerker van de Marechaussee aangezien hij kwaad was dat zijn zwangere zus niet 

mocht vliegen. Hij heeft hiervoor een boete gekregen. Daarnaast is deze jongen sinds enige 

jaren actief in de drugshandel. Hij stelt op kleine schaal softdrugs te verhandelen en hiermee 

tussen de tweehonderd en vijfhonderd euro per week te verdienen. Hiervoor was hij ten 

tijde van het interview nog niet in aanraking met politie of justitie gekomen. Een andere 

respondent (J17) vertelt herhaaldelijk in aanraking te zijn gekomen met politie en justitie. Hij 

is naar eigen zeggen begonnen met het in brand steken van een speeltuintje:  

R: “We zaten op het pleintje, en er was een soort van klein speeltuintje, die 
hadden we in de brand gestoken.” I: “Waarom?” R: “Ik weet niet. [lacht] Omdat, 

we zaten daar te vervelen, we waren daar met een groepje. En het ging van 

kwaad tot erger. Het begon met een klein stukje, toen weer uitmaken, en 

uiteindelijk voordat we weggingen hebben we die hele ding in de brand 

gestoken.” (J17) 

Daarna is deze respondent meermalen in contact gekomen met politie en/of justitie 

vanwege zijn rijgedrag met zijn brommer, vechtpartijen en diefstal in vereniging. Tot slot 

geeft hij aan drugs te verhandelen en goederen te helen, waarvoor hij ten tijde van het 

interview nog niet was aangehouden. 

De betrokkenheid bij criminaliteit van deze jongeren lijkt tijdelijk te zijn. Een Turks-

Nederlandse jongerenwerker (E07) – werkzaam in Rotterdam-Noord – vertelt bijvoorbeeld 

dat deze jongeren zich vooral gedurende een bepaalde levensfase op criminele activiteiten 

richten om zo op korte termijn een aantal doelen te kunnen behalen. Veel jongens uit zijn 

wijk zouden als ze wat ouder zijn na gaan denken over trouwen en het stichten van een gezin 

en dan hun criminele activiteiten staken. Dit geldt ook voor de meeste respondenten uit de 

onderzoeksgroep die eenmalig met politie en/of justitie in aanraking zijn gekomen en tevens 

voor één van de respondenten (J16) die zich naar eigen zeggen op een intensievere schaal 

met criminaliteit inlaat. Deze laatste geeft expliciet aan dat hij wil stoppen met zijn deviante 

levensstijl om te trouwen en een huis te kopen. Het stoppen met delinquent gedrag kan 

echter problematisch zijn indien deze jongeren geen diploma en werkervaring hebben, aldus 

de jongerenwerker (E07). 

Het merendeel van de geïnterviewde deskundigen verbonden aan Turkse zelforganisaties 

stelt dat zij de afgelopen twintig jaar een toename waarnemen van de criminaliteit onder 

jongeren met een Turkse achtergrond. Deze jongeren zouden zich nu steeds meer aan 

zogenaamde kleine criminaliteit schuldig maken. Een beleidsmedewerker (E15) en een 

jongerenwerker (E16) uit de gemeente Dordrecht vertellen bijvoorbeeld dat de Turkse jeugd 

– meer nog dan de Marokkaanse en de Antilliaanse jeugd – een leidende rol speelt in de 

jeugdoverlast en (kleine) criminaliteit. Turks-Nederlandse jongeren zouden zich volgens alle 

geïnterviewde deskundigen uit Dordrecht ook met drugshandel inlaten, terwijl dit voorheen 

‘not done’ was binnen de Turkse gemeenschap. Ook een Rotterdamse opbouwwerkster gaat 

in op drugshandel en stelt dat er in het afgelopen jaar wel vijftig drugspanden zijn ontruimd 

in ‘haar’ wijk. Zij vertelt hierover als volgt:  

“Eén van de moeders zegt: ‘Ja, maar dat is toch niet verkeerd? Als je geen geld 
hebt, dan moet je toch?’ Met andere woorden zegt zij: ‘Ik ben de volgende keer 

aan de beurt.’ Dat is het dus. Hier. Ik merk dat het ‘voedsel’ voor de bewoners 
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steeds minder wordt, en je gaat toch niet dood als je geen ‘voedsel’ hebt? Nee, 

je gaat alternatieve oplossingen zoeken.” (E09) 

De ervaringen van de jongeren uit de onderzoeksgroep laten zich vanwege de beperkte 

omvang van de onderzoeksgroep lastig vergelijken met de hiervoor beschreven 

betrokkenheid van Turkse Nederlanders bij de geregistreerde criminaliteit. Het valt echter op 

dat ook onder de onderzoeksgroep weinig vrouwen zich inlaten met criminaliteit. Daarnaast 

betreft het jongeren die zich conform de eerdergenoemde age crime curve op jongere 

leeftijd met criminaliteit inlaten en die hier vervolgens mee stoppen of de intentie hebben 

om hiermee te stoppen. Deskundigen menen dat de criminaliteit onder jongeren met een 

Turkse achtergrond de laatste jaren is toegenomen. Het is niet duidelijk of zij op 

minderjarigen of ook op jongvolwassenen doelen, maar uit de literatuur blijkt dat de 

verdachtenpercentages – behoudens voor minderjarigen met een Turkse achtergrond – zijn 

afgenomen. Wel doet de tweede generatie het wat betreft hun betrokkenheid bij de 

criminaliteitscijfers slechter dan de eerste generatie Turkse Nederlanders. Eerstgenoemden 

staan vaker geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Daarbij valt het op dat uit de 

gesprekken met zowel de jongeren uit de onderzoeksgroep als de geïnterviewde 

deskundigen naar voren komt dat Turks-Nederlandse jongeren zich (meer dan voorheen) 

inlaten met onder meer drugshandel en kleine criminaliteit waar zij volgens de literatuur 

relatief vaak bij vermogensdelicten met geweld betrokken zijn. 

 

9.3 De oververtegenwoordiging in de criminaliteitscijfers verklaard? 

 

De vraag is nu hoe de oververtegenwoordiging van de vier traditionele migrantengroepen en 

meer specifiek van de Turkse Nederlanders in de geregistreerde criminaliteitscijfers zich laat 

verklaren. Van der Leun et al. (2010, p. 115) schrijven dat er in de loop der jaren 

verschillende verklaringen – al dan niet in combinatie met elkaar – zijn gegeven, maar dat er 

desondanks betrekkelijk weinig bekend is over de exacte oorzaken van de 

oververtegenwoordiging van niet-westerse migranten in de criminaliteitscijfers. Er is aan de 

hand van kwantitatieve analyses getracht om meer zicht te krijgen op de verschillende 

factoren die hierbij een rol spelen, maar de verklaringskracht hiervan is beperkt omdat 

meerdere factoren die mogelijkerwijs van invloed zijn niet in deze analyses meegenomen 

kunnen worden. Daarbij valt te denken aan opleidingsniveau, schooluitval, stedelijkheid, 

gebroken gezinnen, achterstandswijken, psychologische kenmerken, identiteitsconflicten en 

toevallige kenmerken (CBS, 2012, p. 25; Jennissen & Blom, 2007, p. 46-47; Van der Leun et 

al., 2010). Naast deze kwantitatieve studies is er een aantal kwalitatieve studies over dit 

thema verschenen die inzoomen op specifieke verklaringen en/of specifieke groepen 

(Bovenkerk, 2001; De Jong, 2007; Driessen et al., 2002; Van San, 1998). In het inleidende 

hoofdstuk zijn verschillende verklaringen voor criminaliteit uiteengezet die mogelijkerwijs 

van toepassing zijn op etnische minderheden. In deze paragraaf wordt ingegaan op die 

verklaringen die worden gebruikt om de criminaliteit onder Turkse Nederlanders te duiden. 

Daarbij dient te worden opgemerkt dat selectief optreden door de politie als mogelijke 

oorzaak voor de oververtegenwoordiging van migrantengroepen in de criminaliteitscijfers 

buiten beschouwing wordt gelaten: hier is tot dusver weinig aandacht voor geweest in 

criminologische onderzoek (Van der Leun et al., 2010) en er zijn vooralsnog geen duidelijke 
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aanwijzingen dat hier sprake van is (Junger et al., 2001; Jennissen et al., 2009). In 

kwantitatieve studies naar de oververtegenwoordiging van migrantengroepen in de 

geregistreerde criminaliteitscijfers worden de cijfers doorgaans eerst gecorrigeerd op 

demografische kenmerken als leeftijd en sekse aangezien deze van invloed kunnen zijn op 

criminaliteitscijfers van verschillende bevolkingsgroepen. Zo kwam in de voorgaande 

paragraaf al naar voren dat jongeren vaker strafbare feiten begaan dan ouderen en dat 

mannen doorgaans vaker crimineel actief zijn dan vrouwen. Jennissen en Besjes (2013, p. 

182) schrijven echter dat demografische kenmerken als leeftijd en sekse weliswaar een deel 

van de verklaring voor de oververtegenwoordiging van onder meer Turkse Nederlanders in 

de criminaliteitscijfers vormt, maar dat deze niet afdoende is. Niet-westerse allochtonen – 

zowel minderjarigen als volwassenen – hebben na correctie voor verschillen in leeftijd en 

sekse nog steeds een grotere kans om verdacht te worden van een misdrijf dan autochtone 

Nederlanders. Sociaaleconomische kenmerken als onderwijspositie, arbeid en inkomen 

kunnen de oververtegenwoordiging van migrantengroepen en meer specifiek Turkse 

Nederlanders evenmin volledig verklaren. Deze sociaaleconomische kenmerken vormen 

echter wel een groot deel van de verklaring. Zo stellen Jennissen en Besjes (2013, p. 174) dat 

de kans van Turkse Nederlanders – behoudens de tweede generatie – om als verdachte 

geregistreerd te zijn weinig verschilt van deze kans van autochtone Nederlanders als 

rekening wordt gehouden met zowel geslacht en leeftijd als de (achtergestelde) 

sociaaleconomische positie van deze groep. De tweede generatie Turkse Nederlanders 

verschilt na deze correctie nog wel significant van autochtone Nederlanders wat betreft de 

kans om verdacht te worden van een misdrijf, maar voor minderjarige eerste generatie 

Turkse Nederlanders is er geen significant verschil meer met autochtone Nederlanders. Voor 

andere niet-westerse migrantengroepen is de kans om als verdachte van criminaliteit 

geregistreerd te staan na correctie op demografische en sociaaleconomische kenmerken – in 

tegenstelling tot Turkse Nederlanders – nog relatief groot in vergelijking tot autochtone 

Nederlanders (Jennissen & Besjes, 2013, p. 190).  

Sociaaleconomische kenmerken vormen dus een belangrijk onderdeel in het verklaren 

van de oververtegenwoordiging van Turkse Nederlanders in de criminaliteitscijfers. Zo 

leveren verschillen in inkomen van het huishouden waartoe jongeren behoren de eerste en 

belangrijkste bijdrage aan het verklaarde deel van het verschil in geregistreerde verdachten 

tussen de 12 en 24 jaar (Van Noije & Kessels, 2012, p. 214-216). Dit wil zeggen dat het 

verschil in verdachtenpercentage tussen deze groepen relatief sterk zou afnemen als het 

inkomen van het huishouden van niet-westerse jongeren even hoog zou zijn als dat van 

autochtone jongeren. Dit wijst op deprivatie, waarbij – zoals in het inleidende hoofdstuk 

beschreven – een onderscheid gemaakt kan worden tussen absolute en relatieve 

deprivatie.48 
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 Relatieve deprivatie zou ook een rol spelen in de oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren in de 

geregistreerde criminaliteit. Zij vereenzelvigen zich – meer dan bijvoorbeeld Turkse Nederlanders – met de 
consumptiemaatschappij, maar kunnen hier met de hun beschikbare middelen, maar beperkt in meegaan. Om 

alsnog deel te nemen aan de consumptiemaatschappij, gaan zij relatief vaak over tot criminaliteit (Bovenkerk 
2009, p. 11). Ook speelt dit volgens De Boom, Snel en Engbersen (2010) bij migranten die naar Nederland komen 

om hier asiel te vragen: een zwakke juridische status in combinatie met sociaaleconomische deprivatie zou 
samenhangen met een sterkere betrokkenheid van deze migranten bij criminaliteit (vermogensdelicten). 
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De verschillen in hoogst gevolgde opleiding vormen een tweede sociaaleconomisch 

kenmerk dat de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren tussen 12 en 24 jaar in 

de criminaliteitscijfers verklaart. Van Noije en Kessels (2012, p. 214-216) schrijven dat de 

delinquentie van niet-westerse jongeren tussen de 12 en 24 jaar samenhangt met het feit 

dat zij – zoals ook in hoofdstuk 2 beschreven – gemiddeld lager zijn opgeleid. Zij leiden 

hieruit af dat migrantengroepen minder criminaliteit zullen vertonen naarmate zij hoger zijn 

opgeleid. Daarbij dient te worden vermeld dat – zoals in hoofdstuk 2 beschreven – het 

percentage voortijdige schoolverlaters met een Turkse achtergrond op de middelbare school 

en in het middelbare onderwijs twee maal zo hoog is als het percentage autochtone 

scholieren (Herweijer, 2008). Hoewel er zeker geen sprake hoeft te zijn van causaliteit, 

hebben deze jongeren een grotere kans op delinquent gedrag aangezien het niet volgen en 

afronden van een opleiding de kans op een (goede) baan met een (goed) inkomen negatief 

beïnvloedt. Stedelijkheid – al dan niet in combinatie met etnische segregatie – vormt een 

derde sociaaleconomisch kenmerk dat de oververtegenwoordiging van Turks-Nederlandse 

jongeren in de criminaliteitscijfers verklaart. Van Noije en Kessels (2012, p. 214-216) merken 

namelijk op dat de oververtegenwoordiging van Turks-Nederlandse jongeren tussen de 12 en 

24 jaar ook af zou nemen als zij net als autochtone jongeren minder vaak in de stad zouden 

wonen. Hoewel er – zoals in hoofdstuk 1 beschreven – gediscussieerd wordt over wat nu 

precies de reden is dat criminaliteit vooral in stedelijke gebieden voorkomt en in hoeverre 

deze gebieden nu daadwerkelijk een rol spelen bij het ontstaan van criminaliteit, kan worden 

aangenomen dat stedelijkheid – al dan niet in combinatie met etnische segregatie – van 

invloed kan zijn op de oververtegenwoordiging van migranten in de criminaliteitscijfers. 

Turkse Nederlanders hebben – zoals in de hoofdstukken 3 en 4 besproken – een achterstand 

op zowel de arbeidsmarkt als de huisvestingsmarkt ten opzichte van autochtone 

Nederlanders die maakt dat zij relatief vaak in stadskernen en in stedelijke gebieden wonen 

die worden gekenmerkt door achterstandsproblematiek en bovendien meer vatbaar zijn 

voor criminaliteit. 

Aangezien sociaaleconomische en demografische kenmerken onvoldoende verklaring 

bieden om de oververtegenwoordiging van Turkse Nederlanders in de criminaliteitscijfers te 

verklaren, betekent dit dat er nog andere factoren zijn die invloed uitoefenen op de 

oververtegenwoordiging van onder meer Turkse Nederlanders in de criminaliteitscijfers. Zo 

wordt de verklaring voor de oververtegenwoordiging van de vier traditionele 

migrantengroepen in de criminaliteitscijfers ook wel gezocht in de mate van integratie van 

deze minderheden in Nederland en dan meer specifiek in de binding die zij hebben met 

bijvoorbeeld hun ouders, school, werk en de samenleving als geheel (Van der Leun et al., 

2010). Een achterblijvende sociaal-culturele integratie zou onder meer voortkomen uit 

slechte familierelaties en de opvoedstijl waarbij de wijze waarop migrantenouders hun 

kinderen opvoeden agressie en geweld onder jongeren in de hand kan werken (Baier & 

Pfeiffer, 2008; Ferguson, San Miguel & Hartley, 2009). Ook zou de gebrekkige aansluiting van 

de migrantenouders bij de Nederlandse samenleving – bijvoorbeeld door taalproblemen – 

een gebrek aan toezicht en begeleiding in de opvoeding in de hand kunnen werken waardoor 

de bindingen van de jongeren met de samenleving verzwakken (Junger, 1990; Junger-Tas et 

al., 2003; cf. Van der Leun et al., 2010). In studies naar Marokkaans-Nederlandse jongeren 

hebben diverse onderzoekers eveneens een verband gelegd tussen de vrije opvoedstijl van 

Marokkaanse ouders ten opzichte van hun zonen en het criminele gedrag van deze jongens 
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(Van Gemert, 1998). Daarnaast wordt criminaliteit in de literatuur in verband gebracht met 

de afwezigheid van een ondersteunend sociaal netwerk: dit betreft onder meer criminaliteit 

gepleegd door illegaal verblijvende vreemdelingen (Engbersen, Staring, Van der Leun, Boom 

et al., 2002; cf. Leerkes, Engbersen & Van der Leun, 2012; Staring & Aarts, 2010). Bovenkerk 

(2009) brengt daar echter tegenin dat er sprake is van een zekere paradox. Hij stelt dat de 

Turkse Nederlanders van de vier traditionele migrantengroepen het minst in de Nederlandse 

samenleving geïntegreerd zijn, maar dat zij ook de laagste criminaliteitscijfers hebben. Hij 

baseert zich hierbij op literatuur over de sociaal-culturele integratie van etnische 

minderheden in Nederland – zoals ook uiteengezet in hoofdstuk 6 – waarin vaak wordt 

geconcludeerd dat de Turkse Nederlanders van de vier klassieke migrantengroepen het 

minst sociaal-cultureel geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving en dat zij het meest 

op de eigen gemeenschap gericht zijn (cf. Huijnk & Dagevos, 2012; CBS, 2012). Ook Weijters 

en Scheepers (2003) constateren dat Turkse Nederlanders relatief weinig contact 

onderhouden met autochtone Nederlanders. Daartegenover staan migrantengroepen die als 

meer sociaal-cultureel geïntegreerd worden gezien: de Marokkaanse Nederlanders gelden 

bijvoorbeeld als moderner en de Antilliaanse Nederlanders hebben weer meer contact met 

autochtone Nederlanders (cf. Bovenkerk, 2009). De criminaliteitscijfers van deze groepen zijn 

echter hoger dan die van de Turkse Nederlanders. Bovenkerk (2009, p. 11) stelt daarom dat 

sociale bindingen van migrantengroepen met de Nederlandse samenleving de 

oververtegenwoordiging van migrantengroepen onvoldoende verklaren. Het gaat volgens 

hem vooral om de sterke sociale controle binnen de Turkse gemeenschap in vergelijking tot 

de andere traditionele migrantengroepen die een remmende invloed op het plegen van 

criminaliteit heeft. Als deze sociale controle zou verminderen, zouden de criminaliteitscijfers 

vermoedelijk toenemen (Bovenkerk, 2009; cf. Fennema & Tillie, 2001). Dit zou betekenen dat 

de mate van sociaal-culturele integratie in combinatie met de sociale bindingen van 

migranten evenmin afdoende zijn om hun oververtegenwoordiging in de criminaliteitscijfers 

te verklaren.  

De verklaring voor de oververtegenwoordiging van niet-westerse migranten in de 

criminaliteitscijfers wordt voorts gezocht in culturele factoren (Bovenkerk, 2001; Van 

Gemert, 1998; Jennissen & Blom, 2007; Werdmölder, 2005). Deze culturele benaderingen 

vinden hun basis in de opvattingen en gewoonten die mensen hebben en de betekenissen 

die zij zelf aan criminaliteit en regeloverredend gedrag toekennen. Hierbinnen zijn – zoals in 

het inleidende hoofdstuk uiteengezet – drie varianten te onderscheiden: culturele deviantie, 

culturele dissonantie en straatcultuur.  

Culturele deviantie heeft betrekking op culturele elementen die specifiek voor een 

bepaalde bevolkingsgroep gelden. Het belang van het beschermen van de eer – şeref en 

namus – is een dergelijk cultureel element voor Turkse Nederlanders.49 Dit zou het relatief 

lage aantal vermogensdelicten van Turkse Nederlanders verklaren aangezien een dergelijk 

delict gezichtsverlies betekent binnen de gemeenschap en ter vermijding daarvan zullen ze 

niet snel tot het plegen van deze delicten overgaan (Yeşilgöz, 1995). Daartegen zouden zij in 

verhouding meer geweld plegen tegen de eigen groep om zich voor gezichtsverlies te 
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 Zoals eerder aangegeven verwijst şeref naar de status en het prestige van mannen in het bijzonder. Bij namus 

betreft het de eer van de familie die bepaald wordt door de kuisheid van de vrouwen en meisjes in de familie. 
Mannen zijn voor deze eer dan ook afhankelijk van het gedrag van de vrouwen (Van Eck, 2000, p. 25 -26). 
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behoeden (Bovenkerk, 2009; cf. Korf, Bookelman & De Haan, 2001; Yeşilgöz, 1995). Culturele 

deviantie zou dus de betrokkenheid van Turkse Nederlanders op delictniveau kunnen helpen 

verklaren. Daarbij dient gezegd te worden dat culturele delicten niet als zodanig in de 

criminaliteitscijfers geregistreerd worden. Deze zouden echter relatief zeldzaam zijn 

(Bovenkerk, 2009, p. 13). De verklaringskracht van culturele deviantie lijkt dan ook beperkt. 

Culturele dissonantie ziet op de confrontatie tussen twee culturen met onderscheidende 

kenmerken en de problemen die hieruit kunnen voortvloeien. Dit geldt bij de Turkse 

Nederlanders vooral voor jongeren die de cultuur uit het herkomstland van hun ouders en de 

gemeenschap meekrijgen, maar die tegelijkertijd opgroeien binnen de cultuur van het 

vestigingsland. Zij worden daardoor voor een keuze tussen twee culturen geplaatst. Dit kan 

leiden tot identiteitsproblemen en een lagere eigenwaarde (Driessen et al., 2002). Daarbij 

kunnen jongeren zich afkeren van de traditionele cultuur van de ouders met als mogelijk 

gevolg het ontstaan van conflicten en problemen tussen ouders en hun kinderen, vooral 

omdat het ouderlijk gezag voor hun kinderen niet meer vanzelfsprekend is en de cultuur van 

het herkomstland moeilijk met de cultuur op straat en op school in het nieuwe thuisland te 

verenigen is (Pels, 2008). Dit zou verklaren dat migranten van de tweede generatie meer dan 

migranten van de eerste generatie betrokken zijn bij criminaliteit (Jennissen & Blom, 2007). 

Dit geldt met name voor tweede generatie Turkse Nederlanders die – in tegenstelling tot bij 

de andere drie traditionele migrantengroepen – meer betrokken zijn bij criminaliteit dan de 

eerste generatie (Jennissen & Besjes, 2013, p. 178). De impact van culturele dissonantie blijft 

voor de Turkse Nederlanders desalniettemin beperkt omdat (kleine) criminaliteit binnen de 

Turkse gemeenschap als gezichtsverlies wordt beschouwd en er een preventieve werking 

uitgaat van negatieve reacties op crimineel gedrag van ouders en andere leden van de 

gemeenschap (Jennissen, 2009). Dit maakt dat ook deze benadering op zichzelf geen 

volledige verklaring biedt, maar een deelverklaring vormt van de oververtegenwoordiging 

van migrantengroepen in de Turkse gemeenschap.  

Naast bovenstaande klassieke culturele verklaringen om de oververtegenwoordiging van 

niet-westerse migranten in de criminaliteitscijfers te verklaren, is er nog een alternatieve 

culturele verklaring die de zogenaamde straatcultuur als uitgangspunt neemt. Deze is echter 

hoofdzakelijk gebruikt om de criminaliteit onder Marokkaanse Nederlanders te verklaren en 

is niet specifiek voor Turkse Nederlanders naar voren gebracht (cf. De Jong, 2007). In 

hoeverre straatcultuur een verklaring biedt voor criminaliteit onder deze laatste groep 

jongeren is dan ook onbekend.  

In het bovenstaande zijn verschillende verklaringen voor de oververtegenwoordiging van 

Turkse Nederlanders in de criminaliteitscijfers besproken, namelijk demografische 

kenmerken, sociaaleconomische kenmerken, sociale bindingen en controle, en verschillende 

culturele kenmerken. Dit overzicht leidt tot de conclusie – zoals Van der Leun et al. (2010) 

eerder trokken – dat er verschillende verklaringen voor de oververtegenwoordiging van de 

traditionele migrantengroepen in de criminaliteitscijfers mogelijk zijn, maar dat er 

desondanks nog betrekkelijk weinig bekend is over de exacte oorzaken van deze 

oververtegenwoordiging. Dit onderwerp geniet mede daarom veel aandacht in de 

criminologische literatuur. 
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9.4 Verklaringen voor criminaliteit onder Turks-Nederlandse 

jongeren 

 

Tijdens de interviews met de jongeren en de deskundigen is aandacht besteed aan de 

achtergrond van de betrokkenheid van Turks-Nederlandse jongeren bij criminaliteit. De 

mogelijke verklaringen die voor deze betrokkenheid tijdens de interviews expliciet dan wel 

impliciet genoemd zijn, komen in deze paragraaf aan bod. Daarbij wordt tevens ingegaan op 

in de interviews genoemde factoren die jongeren met een Turkse achtergrond juist van 

criminaliteit zouden weerhouden. 

Deprivatie 

Uit de literatuur zijn verschillende sociaaleconomische kenmerken naar voren gekomen die 

de oververtegenwoordiging van migrantenjongeren in de criminaliteitscijfers helpen 

verklaren. Deprivatie was één van deze factoren, waarbij een onderscheid werd gemaakt 

tussen absolute en relatieve deprivatie. Deze verklaring komt terug in de interviews met 

zowel de jongeren als de deskundigen.  

Zo vertelt een Turkse opbouwwerkster (E09) dat Turkse gezinnen relatief arm zijn en 

weinig te besteden hebben waardoor de jongeren zich genoodzaakt voelen om zich met 

criminele activiteiten in te laten. Deze armoede zou voortkomen uit een mislukte integratie: 

de Turkse migranten in de betreffende wijk zouden maatschappelijk gezien onsuccesvol zijn 

en andere middelen in moeten zetten om in hun inkomen te voorzien. Eén van de 

deskundigen (E22) verbonden aan het Turks manifest (Sevincer et al., 2011) deelt deze 

mening. Hij stelt dat de door de Turks-Nederlandse jongeren gepleegde criminaliteit te 

maken heeft met hun sociaaleconomische achterstand. 

Het bovenstaande duidt op absolute deprivatie. Deze opvatting wordt door andere 

geïnterviewde deskundigen wat genuanceerd die vooral verwijzen naar relatieve deprivatie. 

Zo vertelt een geïnterviewde jongerenwerker (E11) uit Utrecht dat Turks-Nederlandse 

jongeren zich niet uit noodzaak schuldig maken aan criminaliteit en dat zij dit niet doen om 

in hun levensonderhoud te voorzien. De jongeren willen echter graag luxe en dure spullen 

zoals merkkleding en een auto kopen. Omdat zij hier met de reguliere middelen niet toe in 

staat zijn, zouden zij zich inlaten met criminele activiteiten. Dit laatste is ook terug te zien in 

het verhaal van een respondent (J16) die naast zijn hbo studie maatschappelijk werk en 

dienstverlening drugs dealt en zo in zijn levensonderhoud voorziet. Deze 23-jarige jongen 

wilde niet dat het interview opgenomen zou worden, maar in de tijdens het interview 

gemaakte notities is het volgende te lezen:  

Hij zegt dat hij van de straat is. Hij stelt dat niemand iets gratis doet: ”Mensen 
verwachten altijd wel wat terug. De straat is gewoon geld maken.” Hij noemt 

zijn activiteiten geen criminaliteit, maar “zakelijk zijn”. Hij zit in de drugshandel 

en doet dit al een aantal jaren. Hij vindt dat hij beïnvloed is door zijn omgeving: 

“Het was iets waar ik goed in was, ik durfde veel.” Hij verdient tussen de 200,- 

en 500,- euro per week. Dit noemt hij kleinschalig. Daar komt zijn 

studiefinanciering bij. Hij heeft altijd gedacht dat hij het geld nodig had, maar hij 

verdiende het zo gemakkelijk dat hij hierdoor zelf ook softdrugs is gaan 

gebruiken. Hij denkt erover na om te stoppen want hij ziet in zijn omgeving 

andere jongens heel hard werken en alles wel op orde hebben: een auto, een 

huis. Hij verdient het dubbele, maar heeft eigenlijk niets bereikt. Hij maakt het 
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geld net zo snel op als dat hij het binnen heeft gekregen. Hij heeft nooit 

gespaard en heeft geen doel voor ogen met het geld. Hij kickt er niet meer op: 

in het begin wel, maar nu niet meer. Hij denkt eraan om zo snel mogelijk te 

stoppen. Hij is nog nooit in contact gekomen met de politie voor het dealen van 

drugs. Hij geeft in eerste instantie aan dat hij graag naar België wil verhuizen 
omdat het vreemdelingenbeleid omtrent gezinshereniging daar soepeler is en 

zijn vriendin in Turkije woont. Ook aan het einde van het gesprek blijkt dat hij 

een nieuwe start wil maken in een nieuwe omgeving. (J16) 

In de interviews komt dus zowel absolute als relatieve deprivatie naar voren als verklaring 

van de criminaliteit onder Turks-Nederlandse jongeren.  

Scholing 

Naast deprivatie is ook scholing in de literatuur genoemd als verklaring voor de 

oververtegenwoordiging van onder meer Turks-Nederlandse jongeren in de 

criminaliteitscijfers. Het ging hier enerzijds om spijbelen en schooluitval, anderzijds om het 

niveau van de scholing: hoe hoger jongeren zijn opgeleid, hoe kleiner de kans op 

criminaliteit. Beide aspecten zijn door zowel geïnterviewde jongeren als deskundigen naar 

voren gebracht als mogelijke oorzaak voor criminaliteit onder Turks-Nederlandse jongeren.  

Vijf van de negen geïnterviewde jongeren die aangaven met politie en/of justitie in 

aanraking te zijn gekomen, hebben hun school voortijdig verlaten. Verschillende 

geïnterviewde deskundigen bevestigen dat schooluitval het risico op overlast en criminaliteit 

doet toenemen, omdat jongeren dan geen dagbesteding en geen (maatschappelijk) doel 

voor ogen hebben. Zij gaan hierdoor ‘rondhangen’ in de wijk met overlast en criminaliteit tot 

gevolg. Een jongerenwerker (E11) uit Utrecht vertelt tijdens het interview bijvoorbeeld dat 

jongeren die de hele dag rondhangen in de wijk waar hij werkzaam is niet alleen voor 

overlast zorgen, maar dat zij zich ook aan winkeldiefstal schuldig maken. Een geïnterviewde 

opbouwwerker uit Rotterdam (E10) en een jongerenwerker uit Dordrecht (E16) houden zich 

om deze reden bezig met het vinden van scholing en arbeidstrajecten voor jonge 

schooluitvallers. Zij denken dat dergelijke projecten de Turks-Nederlandse jeugd van de 

straat houdt en criminaliteit onder hen tegengaat. 

Daarnaast geeft een meerderheid van de geïnterviewde deskundigen aan dat de jongeren 

die voor overlast zorgen en criminaliteit plegen doorgaans lager zijn opgeleid. Wel 

waarschuwt één van de deskundigen (E27) tijdens een in het kader van dit onderzoek 

georganiseerde expertmeeting voor een te eenzijdige blik op deze problematiek: hij kent 

namelijk ook hoogopgeleide Turks-Nederlandse jongens die zich met criminaliteit 

bezighouden. Ook twee respondenten die deel uitmaken van de onderzoeksgroep en 

crimineel actief zijn, volgen beiden een studie op hbo niveau.  

Sociale controle  

Naast bovenstaande factoren die ertoe zouden leiden dat jongeren met een Turks-

Nederlandse achtergrond zich inlaten met criminaliteit, zijn er in de literatuur en tijdens de 

interviews factoren genoemd die er juist voor zouden zorgen dat deze jongeren zich niet met 

criminaliteit inlaten. Dit betreft onder meer de sociale controle binnen de Turkse 

gemeenschap die Turks-Nederlandse jongeren er – ondanks hun achterblijvende sociaal-

culturele integratie – van zou weerhouden om tot delinquent gedrag over te gaan. De 

remmende invloed van deze sociale controle wordt in de interviews bevestigd.  
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De Turkse gemeenschap is – zoals in hoofdstukken 5 en 6 beschreven – sterk naar binnen 

gericht in vergelijking tot de andere drie traditionele migrantengroepen. Deze gemeenschap 

kenmerkt zich bovendien door een sterke sociale controle, zowel op het niveau van het gezin 

als op het niveau van de gemeenschap. Deze sociale controle heeft volgens geïnterviewde 

deskundigen een remmende invloed op de betrokkenheid van Turkse-Nederlanders bij 

criminaliteit, waardoor de criminaliteitscijfers voor deze groep relatief laag zijn in vergelijking 

tot de andere drie traditionele migrantengroepen. In de verhalen van de jongeren uit de 

onderzoeksgroep komt deze invloed terug. Een respondent (J08) vertelt bijvoorbeeld dat 

Turks-Nederlandse jongeren niet op straat durven te hangen vanwege de negatieve invloed 

die de sociale controle in de Turkse gemeenschap op hun reputatie kan hebben.  

Verschillende geïnterviewde deskundigen wijzen echter op het afnemende belang van 

sociale controle in Turkse gemeenschappen. Een moskeemedewerker (E02) vertelt 

bijvoorbeeld dat dit merkbaar is als jongeren op straat aangesproken worden op hun 

overlastgevende gedrag: de jongeren reageren hier – in tegenstelling tot voorheen – erg 

negatief op en trekken zich schijnbaar niets meer van de reactie aan.  

Bovendien is er geen sprake van één uniforme Turkse gemeenschap in Nederland. Dit 

maakt dat Turkse Nederlanders verschillend op criminaliteit en overlastgevend gedrag van 

jongeren reageren. Dit komt onder meer naar voren in het verslag van een interview met 

een Haagse straatcoach die aangeeft weinig contact te hebben met Turks-Nederlandse 

jongeren die op straat hangen en zich aan kleine criminaliteit schuldig maken:  

“Als een jongere criminaliteit pleegt, dan zullen de Turkse mensen die naar de 
moskee gaan negatief reageren op de jongere. Maar dit geldt niet voor de 

gehele Turkse gemeenschap. Een groot gedeelte van de Turkse gemeenschap, 

de jongens en mannen die bij koffiehuizen zitten en zich bezighouden met 

gokken en drinken en zelfsoortige zaken, die zullen er niet negatief op reageren. 
Maar wil zo’n jongen trouwen met een 'goed meisje', dan zal het voor hem erg 

moeilijk worden.” (E12) 

Daarnaast blijkt uit meerdere interviews dat Turks-Nederlandse jongeren die zich schuldig 

maken aan strafbare feiten zich in meer of mindere mate afzijdig houden van de Turkse 

gemeenschap. Zo vertelt een respondent (J31) die meermalen in aanraking met politie en 

justitie is gekomen dat hij vooral met Marokkaans-Nederlandse jongens omgaat omdat de 

Turks-Nederlandse jongens in zijn wijk roddelen en hij hier niet van houdt. Een andere 

respondent (J16) die zich schuldig heeft gemaakt aan een geweldsdelict en aan drugshandel 

is wel actief binnen de Koerdische gemeenschap, maar hij houdt zijn criminele activiteiten 

afgeschermd voor deze gemeenschap zodat anderen daarbinnen hier geen weet van krijgen. 

Hij vertelt bovendien vooral met Marokkaans-Nederlandse jongens samen te werken wat 

betreft zijn drugshandel, mede omdat Koerdische jongens het straatleven niet aan zouden 

kunnen. Tot slot bevestigen de interviews met een jongerenwerker (E01) uit Rotterdam-

Noord en een beleidsmedewerker (E15) uit Dordrecht dat de Turks-Nederlandse jongeren 

die problemen veroorzaken (ook) omgaan met jongeren van een andere (etnische) afkomst. 

Hierdoor ontstaat het beeld dat deze Turks-Nederlandse jongeren die zich met criminaliteit 

inlaten bewust afstand nemen van de Turkse gemeenschap om zo de sociale controle binnen 

deze gemeenschap te omzeilen.  
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Religie 

In de literatuur wordt tot slot steeds vaker aangenomen dat religie mensen er van 

weerhoudt om tot criminele activiteiten over te gaan. Zo zouden – zoals in het inleidende 

hoofdstuk beschreven – gelovigen en met name praktiserend gelovigen minder crimineel 

gedrag vertonen dan niet-(praktiserende) gelovigen. Ook in de interviews is religie soms 

expliciet maar vaker impliciet naar voren gekomen als factor die jongeren met een Turkse 

achtergrond ervan weerhoudt om zich met criminaliteit in te laten. Zo vertelt één van de 

geïnterviewde jongeren het volgende:  

“Of het nou het jodendom, het christendom of de islam is, ze hebben allemaal 

een kader. Het kader zegt: ‘Je mag werken, je mag leven, je mag eten.’ Maar er 
wordt ook gezegd: ‘Je mag geen drugs dealen, je gaat niet stelen, je gaat niet 

anderen lastig vallen met hetgeen jij doet.’ Laten we zeggen dat je snuift en je 

bent iemand die een jointje rookt. Ik kan begrijpen dat je je gestrest voelt. Maar 

hetgeen bij drugs dealen is dat niet alleen jij degene bent die slecht is, maar je 

gaat ook andere mensen vergiftigen. Dat is hetgeen aan drugs dealen wat mij zo 

heel erg raakt, waar ik heel erg voor op pas en mijn eigen omgeving zo ver 

mogelijk vandaan probeer te houden. Of het lukt, weet ik niet maar het is 

uiteindelijk iets waar zij zelf verantwoording voor zullen moeten afleggen. 

Wanneer zij Allah ontmoeten in dit geval.” (J36)  

Ook een andere respondent (J19) redeneert vanuit zijn religie als hem naar criminaliteit 

wordt gevraagd: hij stelt dat de jongens die op een deviante manier hun brood verdienen 

“van het geloof zijn gevallen.” Als hij niet gelovig zou zijn geweest, was hij “net als die andere 

jongeren” geworden: dan had ook hij een wietplantage gehad. Hij zegt genoeg jongeren te 

kennen die zich hiermee bezighouden. De oorzaak van het gedrag van deze jongeren is naar 

zijn idee gelegen in de Nederlandse maatschappij waarin materiële normen en waarden 

hoog in het vaandel staan. Naar zijn overtuiging heeft dit tot gevolg dat alle jongeren – met 

of zonder een Turkse achtergrond – verkeerde keuzes en afwegingen maken als zij niet 

gelovig zijn.  

De betreffende jongen dicht weliswaar een erg verstrekkende belemmerende invloed van 

het geloof op de betrokkenheid bij criminaliteit toe, die wellicht enige nuancering behoeft, 

maar ook andere respondenten presenteren het geloof als een rem op de betrokkenheid van 

Turks-Nederlandse jongeren bij criminaliteit. De jongeren die aangeven crimineel actief te 

zijn (geweest), vertellen vrijwel allemaal zich moslim te voelen, maar geven daarnaast te 

kennen dat het geloof geen belangrijke rol in hun dagelijkse leven speelt. Zo vertelt één van 

deze jongeren (J31) dat hij deelneemt aan het vrijdagmiddaggebed in de moskee en zichzelf 

als moslim ziet, maar dat hij de regels van de islam niet strikt naleeft. Hij onderstreept dit 

door te blowen tijdens het interview dat tijdens de ramadan plaatsvond. De meeste 

geïnterviewde jongeren die aangeven criminaliteit te hebben gepleegd zijn net als J31 niet 

actief met hun geloof bezig.  

 

9.5 Conclusie 

 

Uit de literatuur komt het beeld naar voren dat Turkse Nederlanders oververtegenwoordigd 

zijn in de criminaliteitscijfers, maar dat zij in vergelijking tot Antilliaanse, Marokkaanse en 
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Surinaamse Nederlanders het minst vaak als verdachte geregistreerd staan. De 

geregistreerde criminaliteit onder zowel autochtone als allochtone Nederlanders is 

afgenomen en ook de oververtegenwoordiging van de Turkse Nederlanders in de 

criminaliteitscijfers is – behalve bij Turks-Nederlandse minderjarigen – verminderd. De age 

crime curve van Turkse Nederlanders vertoont weinig afwijkingen en kenmerkt zich door snel 

toenemende criminaliteitscijfers in de pubertijd die in de late adolescentie en vroege 

volwassenheid een piek bereiken, waarna deze onder twintigers en dertigers weer snel 

dalen. Opmerkelijk in het licht van de age crime curve is echter dat er een lichte stijging is in 

de categorie 45-65 jaar. Verder is gebleken dat de tweede generatie Turkse immigranten het 

– in tegenstelling tot de tweede generatie van de andere drie traditionele migrantengroepen 

– slechter doet dan de eerste generatie immigranten aangezien het aantal verdachten onder 

deze eerste groep hoger is dan onder de tweede groep. Vrouwen met een Turkse 

achtergrond worden relatief weinig geregistreerd als verdachten. Wat betreft geregistreerde 

type delicten maken Turkse Nederlanders zich relatief vaak schuldig aan vermogensdelicten 

met geweld.  

Negen van de 73 geïnterviewde Turks-Nederlandse jongeren geven aan wel eens 

betrokken te zijn geweest bij criminaliteit. Vijf jongeren vertellen dat zij één of meerdere 

keren met politie en justitie in aanraking gekomen zijn vanwege de uit het rondhangen 

voortvloeiende vechtpartijen, overlast en overtredingen, twee respondenten stellen 

eenmalig bij een incident betrokken geweest te zijn waarvoor zij met politie in aanraking 

kwamen. Twee andere jongeren vertellen dat zij meerdere criminele activiteiten hebben 

begaan en dat zij zich ook ten tijde van het interview nog met deze activiteiten bezig hielden. 

De betrokkenheid bij criminaliteit van deze jongeren lijkt tijdelijk te zijn, maar als zij willen 

stoppen met delinquent gedrag kunnen het gebrek aan een diploma en werkervaring het 

lastiger maken om toegang tot de reguliere arbeidsmarkt te krijgen. De geïnterviewde 

deskundigen geven aan dat de criminaliteit onder Turks-Nederlandse jongeren de laatste 

jaren is toegenomen. Dit heeft vermoedelijk te maken met eerdergenoemd feit dat tweede 

generatie Turks-Nederlandse jongeren in vergelijking tot de eerste generatie relatief vaak 

betrokken zijn bij geregistreerde criminaliteit, al zijn de verdachtenpercentages wel gedaald. 

Daarnaast merken de geïnterviewde deskundigen op dat Turks-Nederlandse jongeren zich 

meer dan voorheen inlaten met onder meer drugshandel en kleine criminaliteit. In de 

literatuur komt naar voren dat Turkse Nederlanders juist relatief vaak bij vermogensdelicten 

met geweld betrokken zijn. Dit kan duiden op een verschuiving, al dient hierbij in acht te 

worden genomen dat de onderzoeksgroep beperkt van omvang is. 

Uit de criminologische literatuur komen diverse verklaringen voor de 

oververtegenwoordiging van de vier traditionele migrantengroepen naar voren. 

Kwantitatieve studies laten zien dat de oververtegenwoordiging van met name Turks-

Nederlandse jongeren zich grotendeels laat verklaren door demografische kenmerken als 

leeftijd en sekse en door sociaaleconomische aspecten als inkomen, onderwijspositie en 

stedelijkheid. Deze factoren kunnen – zeker voor de tweede generatie Turkse Nederlanders – 

de oververtegenwoordiging echter niet volledig verklaren. Daarom worden ook verklaringen 

gezocht die zich meer richten op de integratie van Turkse Nederlanders, sociale controle en 

culturele factoren. In het inleidende hoofdstuk kwamen daarnaast religie, psychosociale 

problematiek en gelegenheid naar voren als verklaringen voor criminaliteit. Hoewel deze 

factoren alle een rol lijken te spelen, zijn de exacte oorzaken voor de 
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oververtegenwoordiging van Turkse Nederlandse minderjaren in de criminaliteitscijfers 

onbekend.  

De interviews met de jongeren en de deskundigen brengen vergelijkbare factoren naar 

voren als verklaring voor de betrokkenheid van Turks-Nederlandse jongeren bij criminaliteit. 

Zo wordt er in de interviews ook gesteld dat de sociaaleconomische achterstand wat betreft 

inkomen en onderwijs ertoe leidt dat jongeren met een Turkse achtergrond zich met 

criminaliteit inlaten. Daarnaast wordt genoemd dat de sociale controle en religie Turks-

Nederlandse jongeren van criminele activiteiten weerhouden. Dit komt overeen met het 

beeld uit de literatuur, al komen in de interviews niet alle verklaringen uit de literatuur aan 

bod. Dit heeft wellicht te maken met de omvang van de onderzoeksgroep.   
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Hoofdstuk 10 Radicalisering 
 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre er sprake is van radicalisering onder 

Turkse Nederlanders. Eerst volgt een overzicht van de literatuur over radicalisering in de 

Turks-Nederlandse diaspora waarbij achtereenvolgens aandacht is voor de achtergrond, aard 

en omvang van radicale Turkse bewegingen in Nederland en de factoren die met 

radicalisering in de Turkse diaspora in verband worden gebracht. Vervolgens wordt ingegaan 

op de visie van de geïnterviewde Turks-Nederlandse jongeren en deskundigen op en hun 

betrokkenheid bij radicale groepen en radicalisering. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 

een conclusie over de mate van en het risico op radicalisering van Turks-Nederlandse 

jongeren.  

 

10.1 Een overzicht van bewegingen in de context van radicalisering  

 

In het afgelopen decennium hebben verschillende bewegingen van Turkse herkomst 

vanwege hun (mogelijke) radicale aard in de belangstelling van de Nederlandse overheid en 

veiligheidsdienst gestaan. In haar jaarverslagen wijst de Binnenlandse Veiligheidsdienst 

(BVD) en sinds 2002 de AIVD op de risico’s van conflicten en polarisatie in Turkije die door 

transnationale verbanden in Nederland tot uiting kunnen komen (BVD, 2001, p. 26; cf. Nell, 

2008). Volgens de BVD kenmerkt de Turkse gemeenschap in Nederland zich door “een grote 

variatie aan religieuze en politieke stromingen. Het is een afspiegeling van het brede 

politieke spectrum in Turkije zelf, dat varieert van extreem links tot zeer nationalistisch” 

(2002, p. 30). Een aantal van deze politieke en/of religieuze bewegingen heeft de AIVD met 

gewelddadige conflicten en radicalisme in Nederland in verband gebracht. Het gaat enerzijds 

om diverse radicaal-islamitische bewegingen met Turkse wortels die de afgelopen jaren aan 

kracht lijken te hebben ingeboet, te weten het Groot-Oosters Front van Islamitische Krijgers 

(İslami Büyük Doğu Akıncılar-Cephesi, IBDA-C), de Turkse Hezbollah en de in Duitsland 

opgekomen en verboden Kaplanbeweging (e.g. AIVD, 2002, 2005). Daarnaast heeft de AIVD 

de Turkse Federatie Nederland (Hollanda Turk Federasyonu, TFN) in verband gebracht met 

rechts-nationalistisch geweld (AIVD, 2000). Aan de linkerzijde van het politieke spectrum 

typeert de AIVD het Revolutionair Volksbevrijdingsleger (de Devrimci Halk Kurtulus Partisi-

Cephesi, ofwel DHKP-C) als terroristische organisatie. In Turks-Koerdische hoek merkt de 

AIVD de Koerdische Arbeiderspartij (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK) als terroristische 

organisatie aan (AIVD, 2003, 2008), die in recente dreigingsanalyses van terrorisme 

stelselmatig wordt besproken.50 De AIVD wijst in islamitische hoek voorts op de vragen die er 

leven omtrent de relatie tussen de religieus-nationalistische Milli Görüş beweging en 

radicalisering vanwege de banden met haar meer radicale Duitse moederorganisatie (AIVD, 

2007). Buiten deze bewegingen van Turkse herkomst richt de AIVD zich op een aantal multi-

etnische radicaal-islamitische bewegingen die aanhangers vinden binnen de Turks-

Nederlandse gemeenschap. Tot 2005 richtte de AIVD zich voornamelijk op Hizb ut Tahrir als 

een beweging van wel hoofdzakelijk Turkse Nederlanders, terwijl de focus van de 
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veiligheidsdienst vanaf dat jaar in meer algemene zin kwam te liggen op ultra-orthodox 

islamitisch en jihadistisch gedachtegoed, met name binnen het salafisme (e.g. AIVD, 2005, 

2008). Meer recentelijk is ten slotte aandacht ontstaan voor de Turks-islamitische Fethullah 

Gülenbeweging, waarnaar op verzoek van het kabinet in 2009-2010 onderzoek is gedaan 

vanwege ongerustheid over mogelijke polarisatie die deze beweging zou bevorderen.51 Het 

vervolg van deze paragraaf biedt een beschrijving van het ontstaan van deze bewegingen en 

een korte kenschets van hetgeen er bekend is over hun aard en omvang in Nederland.  

IBDA-C – Groot-Oosters Front van Islamitische Krijgers 

IBDA-C is in 1984 in Turkije opgericht door Salih İzzet Erdiş, een voormalig lid van de 

nationalistische MSP (Milli Selamet Partisi) van Erbakan. De beweging, die haar hoogtijdagen 

in de jaren negentig van de twintigste eeuw beleefde, beoogt een hernieuwd Ottomaans rijk 

dat vanuit Turkije wereldwijde heerschappij verwerft en op streng islamitische leest is 

geschoeid. Hoewel dit universele ideaal van IBDA-C ruimte biedt aan diverse etnische 

groepen, is de beweging zeer exclusief ten aanzien van religieuze groeperingen. IBDA-C staat 

voor een soennitische interpretatie van de islam en stelt zich niet alleen vijandig op tegen 

het christendom en jodendom, maar ook tegen sjiitische en alevitische stromingen. Als 

onderdeel van haar werkwijze stimuleert IBDA-C (het opeisen van) gewelddadige acties, ook 

als deze door andere partijen zijn begaan, vanuit het oogmerk van propaganda en media- 

aandacht. De beweging is in kleine cellen van drie tot vijf personen georganiseerd die vooral 

in Istanbul en Ankara actief zijn. In Turkije is de omvang van de beweging waarschijnlijk nooit 

meer dan een paar honderd militanten en aanhangers geweest. Over het algemeen bestond 

de aanhang in Turkije uit eerste generatie Koerdische migranten die van het platteland naar 

de stad waren getrokken en daar in relatief arme omstandigheden leefden. De arrestatie van 

Erdiş in 1998 en zijn levenslange gevangenisstraf die daarop volgde, lijkt de beweging niet te 

hebben weerhouden van gewelddadige acties. Zo heeft IBDA-C in het eerste decennium van 

dit millennium diverse aanslagen in Turkije opgeëist, waaronder een dubbele moord op een 

oud-kolonel (Güven) en diens vrouw in 2004 in Tuzla en een tweetal bomaanslagen in 

Istanbul in 2003 (AIVD, 2003; Cline, 2004; Jenkins, 2008, p. 200-203; zie voor een overzicht 

van meer recente aanslagen Gagel & Cordesman, 2011).  

De AIVD stelde in het begin van dit millennium dat IBDA-C enkele Nederlandse 

sympathisanten had (AIVD, 2003, 2004a; Nell, 2008), maar noemt de beweging in latere 

jaarverslagen niet meer. Mede als gevolg daarvan ontbreken meer recente schattingen van 

het aantal aanhangers. De beschikbare literatuur bood evenmin informatie over hun 

kenmerken in de Nederlandse context.   

Turkse Hezbollah – Partij van God 

De aanhang van de Turkse Hezbollah (Partij van God) zou in het begin van de 

eenentwintigste eeuw eveneens een gering aantal sympathisanten betreffen (AIVD, 2003, 

2004a). Sinds 2004 heeft de AIVD deze beweging in jaarverslagen niet meer als dreiging voor 

Nederland genoemd. Al bestaat er verschil van mening over de precieze 

ontstaansgeschiedenis, diverse auteurs zijn het erover eens dat deze beweging kort na de 

Iraanse revolutie, in het begin van de jaren tachtig, is opgekomen in Zuid-Oost Turkije. Daar 
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ontstonden al snel twee belangrijke facties die het met elkaar oneens waren over de juiste 

strategie: de İlim (Kennis) groep en de Menzil (Commando) groep. Hoewel beide partijen in 

het gebruik van geweld geloofden om een islamitische staat te stichten, verschilden ze van 

mening over het juiste moment om hun gewelddadige jihad te beginnen. Waar de leider van 

İlim, Velioğlu, meende dat het moment van deze strijd was aangebroken, was de leider van 

Menzil, Güngör, ervan overtuigd dat dit moment nog jaren op zich zou laten wachten. 

Doordat de İlim groep al op het gebruik van geweld overging, is het met name deze groep die 

als de Turkse Hezbollah bekend is komen te staan.  

Over de aard van de İlim groep is verder bekend dat deze aanvankelijk uit toegewijde 

Koerdische moslims uit het arme Zuidoost Turkije bestond die in moskeeën werden 

geworven. Toen de beweging groter werd, accepteerde zij ook minder gelovigen, vooral 

onder de eerste generatie migranten die naar de steden van Zuidoost Turkije waren 

getrokken en daar de lagere sociale klassen vormden. Het doel van Velioğlu, die de macht 

binnen de beweging stevig in handen had, was het vervangen van de seculiere Turkse staat 

door een religieus georganiseerde staat. Om dit doel te bereiken had de beweging enerzijds 

een politieke tak die inlichtingen verzamelde en propaganda verzorgde. Anderzijds was er 

een militante tak die verantwoordelijk was moorden en ontvoeringen, die door groepjes van 

drie personen werden uitgevoerd. Ondanks het feit dat de Turkse staatsinrichting het 

hoofddoel was van de beweging, richtte İlim haar pijlen aanvankelijk vooral op 

concurrerende bewegingen, waaronder de Menzil groep en met name de PKK (Jenkins, 2008; 

Nugent, 2004; Yavuz, 2001). Zürcher (1995) stelt zelfs dat de Turkse staat de Turkse 

Hezbollah gebruikte als “wapen tegen de PKK” (p. 382; cf. Cline, 2004, p. 324; Jenkins, 2008, 

p. 191).  

Vanaf december 1999, en dus na de arrestatie van PKK-leider Öcalan in dat jaar, hebben 

de Turkse politie en veiligheidsdiensten de Turkse Hezbollah aangepakt met massale 

arrestaties (bijvoorbeeld 4.957 bij een actie in november 2002), waarna het aantal aanslagen 

drastisch is gedaald (Nugent, 2004). Cijfers over de precieze omvang van de beweging in 

Turkije zijn niet uit de literatuur af te leiden.  

Kaplanbeweging 

Een andere radicaal-islamitische beweging van Turkse herkomst die in het verleden in de 

aandacht heeft gestaan, betreft de Kaplanbeweging, ofwel de Kalifaat staat. Deze beweging 

is een Duitse afsplitsing van de Milli Görüş beweging die begin jaren tachtig opkwam als 

reactie op de staatsgreep waardoor de aan Milli Görüş verbonden Nationale Heilspartij van 

Erbakan (Millî Selâmet Partisi, MSP) uit de Turkse politiek werd verbannen. Voor Cemaleddin 

Kaplan, een godsdienstgeleerde, was deze verbanning het bewijs dat de parlementaire weg 

niet tot het gewenste resultaat van een islamitische staat zou leiden. Vanuit die overtuiging 

leidde hij vanuit Duitsland de door hem opgerichte Kalifaat staat beweging. Het doel van 

Kaplan was het stichten van een kalifaat staat door middel van een revolutie (Schiffauer, 

1999, 2000; Zürcher, 1995, p. 319, 360).  

Aanvankelijk trok de beweging veel sympathisanten onder teleurgestelde Milli Görüş 

leden. In haar hoogtijdagen bestond de beweging in Duitsland uit ongeveer 12.000 leden. De 

beweging ging echter al vanaf 1986 op zijn retour. Het aantal leden daalde vanaf toen naar 

1300 tussen 1992 en 2000. Dit had onder meer te maken met een groeiende exclusiviteit van 

de beweging waarbij andersgezinde moslims uit de Kaplanmoskeeën wegbleven en alleen 
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Kaplanleden de eigen diensten bijwoonden. Schiffauer (1999, 2000) spreekt van een 

toenemend sektarisch karakter van de beweging, zoals ook blijkt uit het feit dat Kaplan 

zichzelf in 1994 uitriep tot de Kalief. Door deze sektarische wending verloor de beweging 

veel van de eerste generatie, laag opgeleide migranten die zich vanuit hun wens om eenheid 

binnen de moslimgemeenschap aanvankelijk tot de beweging aangetrokken voelden. Zij 

maakten plaats voor tweede generatie studenten en middelbare scholieren die eenheid een 

minder groot belang toedichtten dan ‘de waarheid’ die Kaplan claimde. De beweging verloor 

verder aan betekenis na de dood van Kaplan in 1995. Hoewel hij zijn zoon als opvolger 

aanwees, ontstond er een strijd tussen deze minder charismatische Metin Kaplan en een 

rivaal, Ibrahim Sofu. Toen Sofu in 1997 werd vermoord, hield de Duitse justitie Metin Kaplan 

daarvoor verantwoordelijk. Sinds diens arrestatie in 1999 heeft de Kaplanbeweging geen 

nieuwe leider gekregen (Schiffauer, 1999, 2000). Inmiddels is de beweging in Duitsland 

verboden (Zürcher & Van der Linden, 2004, p. 133). 

In Nederland sloot een aantal imams zich bij Cemalledin Kaplan aan. De moskeeën die van 

de Kaplanbeweging deel uitmaakten, organiseerden zich in 1984 onder de koepel van de 

Vereniging van islamitische stichtingen en gemeenschappen (Islami Cemiyet ve Cemaatlar 

Birligi, ICCB) (Lindo, 2008a, p. 20). Desondanks zou de Kaplanbeweging vanaf het begin 

weinig impact hebben gehad (Canatan, 2001, p. 93). In Duitsland trok Kaplan aanvankelijk 

twee derde van de Milli Görüş leden naar zich toe, terwijl het ledenaantal van de beweging 

op zijn hoogtepunt ongeveer tweeduizend personen telde. Bovendien lijkt de 

Kaplanbeweging met de arrestatie van hun leider nog meer naar de marges te zijn 

verdwenen. Waar de AIVD de aanhang in haar jaarverslag van 2002 nog op 200 

sympathisanten schatte, meldt de veiligheidsdienst dat er in 2005 nog slechts een 

Kaplancentrum in Oss is met daaromheen “een beperkt aantal sympathisanten” (AIVD, 2006, 

p. 39).  

Grijze Wolven 

De Grijze Wolven (Bozkurtlar) zijn de extreemrechtse, neofascistische jeugdorganisatie van 

de Nationalistische Actie Partij (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP) die onder leiding van Türkeş 

in 1969 de Republikeinse Boeren Natie Partij opvolgde (Zürcher, 1995). De term Grijze 

Wolven is afgeleid van Turkse mythologische verhalen waarin de grijze wolf als ‘beschermer’ 

gold van het Turkse volk (Landau, 2004; Tanja, 2008). De Grijze Wolven zagen het als hun 

missie om het publieke domein te veroveren op linkse bewegingen en schuwden daarbij 

geen geweld. De leden van deze jeugdbeweging volgden trainingen in paramilitaire 

zomerkampen die door de MHP werden gefinancierd. Deze training bood een voorbereiding 

op de gewelddadige confrontaties met diverse linkse opponenten, variërend van 

intellectuelen tot politici. Vooral tegen het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw 

nam het politieke geweld tussen de Grijze Wolven en linkse bewegingen toe, geholpen door 

het toenemende aantal jongeren die door de economische crisis onvoldoende perspectieven 

hadden en ontvankelijk waren voor de radicale rechtse en linkse agenda’s. Landau (2004) 

stelt dat het aantal Grijze Wolven tussen enkele honderden en enkele duizenden bedroeg. In 

de strijd met links waren de Grijze Wolven in het voordeel doordat MHP-leden zich een 

positie binnen de politie en veiligheidsdiensten hadden verworven en de beweging door 

deze diensten werd ondersteund. Het geweld van de Grijze Wolven beperkte zich niet tot 

andere activisten, maar breidde zich uit tot andere groepen. Zo hadden de Grijze Wolven het 
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in centraal Anatolië op de Alevieten gemunt die over het algemeen een politiek linkse 

oriëntatie hebben. Na de militaire coup in 1980 nam het activisme van de Grijze Wolven af 

(Landau, 2004, p. 163, 198; Zürcher, 1995, p. 316, 324-325). De dood van MHP-leider Türkeş, 

de politieke participatie van de MHP in de regering en de gevangenneming van PKK-leider 

Öcalan zouden het extremistische karakter van de beweging verder hebben getemperd 

(Tanja, 2008, p. 82; Yazılıta & Wangmo, 2004, p. 91). 

In Nederland worden de Grijze Wolven gerelateerd aan de Turkse Federatie Nederland 

(TFN, de Hollanda Türk dernerkleri Federayonu) die in Amsterdam is gevestigd (Braam & 

Ülger, 2007). De Grijze Wolven zijn herhaaldelijk in de maatschappelijke belangstelling 

komen te staan. Zo doen onderzoeksjournalisten Braam en Ülger in 1997 verslag van hun 

zoektocht naar de Grijze Wolven en relateren zij de kopstukken van deze door hen als 

extreemrechts aangeduide beweging aan de Turkse maffia. Grijze Wolven halen ook 

regelmatig het nieuws naar aanleiding van Turkse demonstraties tegen de PKK waarbij 

gebruik zou zijn gemaakt van teksten en symbolen van de Grijze Wolven en mogelijk geweld 

en pogingen tot brandstichting jegens Koerdische stichtingen (Tanja, 2008). Tanja (2008) 

wijst op de vragen die er door een gebrek aan onderzoek bestaan over de actuele aard en 

omvang van de beweging in Nederland. Hij geeft aan dat een aantal van de organisaties die 

bij de TFN zijn aangesloten niet actief lijken. Bovendien is het onduidelijk in hoeverre leden 

van deze organisaties als Grijze Wolven zijn aan te merken: het zou zowel kunnen dat zij hun 

ware ideeën verborgen houden of dat zij daadwerkelijk geen Grijze Wolven zijn.  

Over de huidige positie van de Grijze Wolven in Nederland bestaat enige onduidelijkheid. 

Tanja (2008) suggereert dat de beweging minder extreem is dan in het verleden en dat er 

weliswaar Turks-Nederlandse jongeren met nationalistische sympathieën zijn die bovendien 

de mythologische figuur van de ‘grijze wolf’ hebben overgenomen, maar dat het de vraag is 

of zij aangesloten zijn bij de Grijze Wolven (Tanja, 2008). Over het algemeen bestaat het 

beeld dat de Grijze Wolven tegenwoordig een marginale positie innemen in Nederland 

(Tanja, 2008; Yazılıta & Wangmo, 2004). De AIVD besteedt inmiddels al jaren geen aandacht 

meer aan de activiteiten van de Grijze Wolven in haar jaarverslagen. 

DHKP-C – Revolutionair Bevrijdingspartij-Front 

DHKP-C volgde in 1994 Dev Sol (Devrimci Sol) op, één van de linkse splinterorganisaties die 

zich sinds de uitsluiting in 1971 van de linkse Turkse Arbeiderspartij van de Turkse politiek 

buiten de formele politieke structuren bewegen. De DHKP-C is een linkse organisatie met 

Marxistisch-Leninistische idealen die het stichten van een socialistische staat in Turkije tot 

doel heeft. De naam bevat twee onderdelen: ‘partij’ en ‘front’ die respectievelijk de politieke 

en terroristische activiteiten van de beweging representeren. DHKP-C keert zich tegen wat zij 

ziet als de Turkse oligarchie, Westers imperialisme en fascisme binnen de Turkse politiek. In 

haar strijd maakt de beweging gebruik van geweld, zoals zelfmoordaanslagen. Dit geweld zet 

de beweging hoofdzakelijk in tegen militaire en strategische doelen al zijn er bij aanslagen 

ook veel slachtoffers onder burgers gevallen. De leden van deze organisatie bestaan 

voornamelijk uit studenten (Cline, 2004; Landau, 2004, p. 159; Sevinc, 2008). Hoewel 

enerzijds wordt gesteld dat de DHKP-C op haar retour is (Rodoplu, Arnold en Ersoy, 2003), 

bestaat er anderzijds de indruk dat de partij – ondanks diverse acties van de Turkse overheid 

tegen deze beweging – nog actief blijft (Cline, 2004). Tussen 1995 en 2006 zijn er volgens 

officiële cijfers 2.503 terroristische incidenten geweest (Sevinc, 2008).  
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De Nederlandse tak van de beweging heeft een meer sociaal-culturele aard en houdt zich 

afzijdig van geweld. Deze tak zou wel ondersteuning bieden aan de missie van de DHKP-C in 

Turkije (AIVD, 2008; Nell, 2008). Zo organiseert de beweging diverse activiteiten, variërend 

van demonstraties tot culturele evenementen en socialistische bijeenkomsten voor 

jongeren. In Nederland vormt de organisatie Tayad, een vereniging die steun biedt aan 

families van politieke gevangen in Turkije, de centrale spil van DHKP-C. De in Nederland 

georganiseerde activiteiten staan dan ook geregeld in het teken van solidariteit met politieke 

gevangenen in Turkije, zoals het werven van financiële middelen en politieke steun in 

Nederland en het houden van hongerstakingen. In Rotterdam zou een aantal DHKP-C leden 

actief zijn binnen het (voor het overige niet aan DHKP-C gelieerde) Rotterdamse Anatolisch 

Cultureel Centrum. Een Amsterdamse tak van de beweging is in 2003 naar Brussel verhuisd 

(Nell, 2008). In 2008 schatte de AIVD het aantal aanhangers op maximaal enkele tientallen 

actieve sympathisanten. Een van de activisten betrof de leider van DHKP-C, Dursun Karatas, 

die naar Nederland was gevlucht en daar in 2008 overleed (AIVD, 2008, p. 25).  

PKK 

De PKK is in 1978 opgericht door Abdullah Öcalan. Öcalan kwam als arme boerenzoon van 

het platteland naar Ankara waar hij politicologie studeerde. Hij raakte bij een linkse 

beweging betrokken waarvoor hij in 1972 werd gearresteerd. Na zijn vrijlating begon hij in 

1973 een eigen Marxistische groep, die de basis vormde voor de PKK. De leden van deze 

beweging bestonden vooral uit arme Koerdische studenten die naar de stad waren 

getrokken, maar daar een kwetsbare sociaaleconomische positie innamen. De PKK richtte 

zich primair tegen de traditionele sociale orde van de Koerdische samenleving en beoogde 

een staat voor Koerden uit Turkije, Irak, Iran en Syrië (Bacik & Coskun, 2011; Yavuz, 2001). In 

de loop van de jaren heeft het doel voor een onafhankelijk Koerdistan plaatsgemaakt voor 

een autonoom Koerdisch gebied.52 Met haar terroristische acties wilde de PKK de Turkse 

staat ontwrichten. Haar acties richtten zich tegen de representanten van de Turkse staat, 

waaronder gematigde Turkse Koerden en scholen die de PKK medeverantwoordelijk hield 

voor gedwongen assimilatie. Er volgde een bloedige strijd. Volgens statistieken van de Turkse 

staat zouden er van 1984 tot de eeuwwisseling ruim 23.000 PKK-leden zijn gedood tegenover 

bijna 10.000 ambtenaren en soldaten aan Turkse zijde (Yavuz, 2001). Tegenover deze 

officiële slachtoffercijfers staat de omvang die Cline (2004) schetst van de PKK op haar 

hoogtijdagen. Cline stelt dat de PKK toen tussen de vijf- en tienduizend guerrillastrijders 

telde naast 50.000 parttime militanten. Na zijn arrestatie in 1999 en tijdens zijn detentie 

heeft Öcalan meermalen een wapenstilstand afgekondigd (Cline, 2004), laatstelijk in maart 

2013 (De Volkskrant, 21-3-2013).53 Hij stelde dat het tijd was om op democratische middelen 

over te stappen. In het licht van deze verandering van strategie werd KADEK (het Congres 

voor vrijheid en democratie in Koerdistan) als opvolger van de PKK in het leven geroepen. 

Rond de tienduizend militanten zouden daarna nog verblijven in trainingskampen in Irak. 

Ondanks de roep om een geweldloze aanpak, bleef KADEK in de volksmond de PKK heten en 

weigerde een groep PKK-strijders Öcalan te gehoorzamen. Zij bleven de strijd met geweld 
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voortzetten (Cline, 2004). Tussen 2004 en 2009 bedroeg het aantal dodelijke slachtoffers per 

jaar nooit minder dan honderd (Bacik & Coskun, 2011).  

Binnen Europa wordt de PKK sinds 2002 als terroristische organisatie aangemerkt. Sinds 

2007 heeft de Nederlandse overheid de PKK daarom verboden (AIVD, 2013), een verbod dat 

in Duitsland al veel eerder gold. Desalniettemin is de PKK zowel in Nederland als in Duitsland 

actief54 en behoudt zij een aanzienlijk draagvlak onder de bevolking van Koerdische origine. 

Bovendien is de PKK van diverse Koerdische organisaties ook het populairst onder jongeren 

en zouden Koerden in Europa de strijd van de PKK onder meer in financiële zin steunen (Van 

Bruinessen, 1997). Er zijn in Nederland diverse Koerdische organisaties die zich in de strijd 

van de PKK kunnen vinden. Het betreft acht verenigingen die aangesloten zijn bij de 

overkoepelende organisatie Federatie Koerden in Nederland (FED-KOM), die net als het 

Duitse YEK-KOM onderdeel maakt van de in Brussel gevestigde Confederatie van Koerdische 

Verenigingen in Europa (Kon Kurd) (www.fedkom.nl; www.yekkom.com).  

Een activiteit van de PKK betreft de rekrutering van Koerdisch-Nederlandse jongeren 

tijdens Koerdische sociale evenementen. Hoeveel leden de PKK onder Koerdische 

Nederlanders telt, is echter onbekend. De AIVD heeft wel een schatting gemaakt van het 

aantal Koerdisch-Nederlandse personen dat naar Turkije is vertrokken om aan de PKK strijd 

deel te nemen, te weten 22 personen. Daarnaast hebben er volgens de AIVD in het 

afgelopen decennium tientallen trainingen in opleidingskampen in Nederland 

plaatsgevonden. De deelnemers aan deze kampen zouden voornamelijk uit omringende 

landen afkomstig zijn; rekruten uit Nederland zouden juist in omringende landen worden 

getraind. Tegelijkertijd heeft de AIVD in de afgelopen jaren de dreiging vanuit de PKK 

gerelativeerd. Zo constateert de AIVD in 2008 dat gewelddadige aanvaringen tussen de PKK 

en de Turkse overheid de Koerdische gemoederen in diverse Europese landen verhitten, 

maar stelt de veiligheidsdienst dat dit voor Nederland veel minder het geval is. Waar in 

andere landen gewelddadige confrontaties meermalen voorkwamen, beperkten 

Nederlandse Koerden zich tot het participeren in vreedzame demonstraties (AIVD, 2003, 

2008).  

Milli Görüş 

De Milli Görüş beweging is verbonden met de huidige Welvaartspartij (Refah Partisi), de 

opvolger van de MSP, van Necmettin Erbakan. Erbakan verscheen in 1970 op het Turkse 

politieke toneel met zijn toenmalige Nationale Orde Partij (Millî Nizam Partisi, MNP) die een 

religieus conservatief en nationalistisch standpunt vertolkte. De term Milli Görüş betekent 

‘Nationale visie’ en is afgeleid van de titel van een boek dat Erbakan schreef in 1972. In dit 

boek zette Erbakan zijn visie uiteen op de ideale staatsinrichting voor Turkije, namelijk een 

samenleving op islamitische grondvesten, waarmee hij zich tegen de heersende liberale en 

seculiere orde keerde. Met zijn politiek-religieuze boodschap verwierf Erbakan in de jaren 

zeventig steun onder voornamelijk de lager opgeleide Turkse migranten in West-Europa, met 

name in Duitsland, die de titel van Erbakan’s boek als naam voor hun beweging gebruikten. 

Hoewel de beweging in de loop van de tijd zowel krachtigere als zwakkere perioden heeft 

gekend, geldt ze nu als één van de belangrijkste Turkse bewegingen in Europa. Een 
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belangrijke factor hierin vormt de oprichting van de ‘Organisatie van de Nationale Visie in 

Europa’ (Avrupa Milli Görüş Teşkilatı, AMGT) door afgevaardigden van de Welvaartspartij. 

Vanaf dit moment werd de verbondenheid tussen de Welvaartspartij en de Duitse Milli 

Görüş sterker, onder meer door het sturen van imams vanuit Turkije naar Europa en het 

collecteren van geld voor verkiezingen in Europa voor Turkije. De organisatie in Duitsland 

vormt de koepelorganisatie binnen Europa en haar centrale invloed weerspiegelt de 

hiërarchische structuur van Milli Görüş. In Duitsland wordt de beweging, die sinds 1995 de 

Islamitische Gemeinschaft Milli Görüş (IGMG) heet, inmiddels gezien als een constitutionele 

bedreiging (Avci, 2005; Lindo, 2008a; www.igmg.org).  

In de loop van de jaren zeventig waaide de beweging over naar Nederland. De beweging 

werd begin jaren tachtig geformaliseerd onder de naam ‘Federatie van Verenigingen en 

Gemeenschappen van Moslims’ (MCCF). Vanaf 1985 was deze Federatie bekend als AMGT-

Hollanda. Deze benaming weerspiegelt de onderlinge verhoudingen die er in die tijd golden 

tussen de koepelorganisatie in Duitsland en Milli Görüş Nederland, waarbij de Nederlandse 

tak nog geen autonome besluiten nam, maar door de Duitse moederorganisatie werd 

aangestuurd. In 1987 werd de Federatie omgedoopt tot de ‘Nederlandse Islamitische 

Federatie’ (NIF). Dankzij de organisatie van Milli Görüş Nederland kon ze haar eigen 

moskeeën oprichten. Bovendien kon de beweging zich nu beter richten op haar primaire 

doelgroep, de jeugd, door de oprichting van eigen jongerenorganisaties en islamitische 

scholen (Lindo, 2008a). In de loop van de tijd zijn daar studentenorganisaties en 

vrouwenorganisaties bij gekomen (Canatan, 2001, p. 95). Rond 2005 bestaat de Milli Görüş 

Nederland in totaal uit ongeveer veertig moskeeën en een gelijk aantal jongeren-, vrouwen-, 

studenten- en sportorganisaties (Bernts, De Jong, & Yar, 2006).  

Halverwege de jaren negentig neemt de onafhankelijkheid ten opzichte van de Duitse 

koepelorganisatie toe en wekken diverse jonge representanten van de beweging de indruk 

dat Milli Görüş onder hun leiding een open en moderne weg inslaat (Avci, 2005; Lindo, 

2008a, p. 30; Zürcher & Van der Linden, 2004, p. 129). In 1997 ontstond er een splitsing 

binnen de Nederlandse organisatie. De noordelijk gelegen Milli Görüş organisaties gingen 

door onder de vlag van Milli Görüş Noord-Nederland, terwijl de organisaties in Zuid-

Nederland als NIF bekend bleven. De formele reden voor deze splitsing is dat de beweging te 

groot werd voor een enkel centraal bestuur. Er gaan echter diverse geluiden op dat er 

verschillen van mening bestonden tussen de meer progressieve tak in Amsterdam en de 

meer naar binnen gerichte, conservatieve tak in Schiedam. Als Haci Karacer als leider van 

Milli Görüş Noord-Nederland verdwijnt en er bij de bouwplannen voor de grote 

Westermoskee in de Amsterdamse Baarsjes bemoeienis wordt verondersteld vanuit 

Duitsland, voedt dit de maatschappelijke ongerustheid omtrent de beweging (AIVD, 2007; 

Avci, 2005; Lindo, 2008). Lindo (2008a) ontkracht echter het beeld dat er sprake zou zijn van 

een koerswijziging richting fundamentalisme en signaleert geen conflict tussen de 

doelstellingen en werkwijze van de beweging met de democratische rechtsorde (p. 42-45).  

Fethullah Gülen 

De Fethullah Gülenbeweging is in 1997 in Turkije opgekomen als reactie op de politiek-

religieuze oriëntatie van de Welvaartspartij (Kepel, 2002, p. 357; Gözaydin, 2009). In 

tegenstelling tot de Welvaartspartij, die in de ogen van Gülen aanhangers radicaal is, staat de 

Gülenbeweging voor een apolitieke islam. De beweging is vernoemd naar diens leider, 
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Fethullah Gülen, een voormalige imam en prediker in Turkije. De Gülenbeweging is een 

afsplitsing van de bredere Nurcu-beweging die in de jaren zeventig opkwam onder leiding 

van Sait Nursî. Nursî propageerde een islamitische levensstijl, maar pleitte daarnaast voor 

een omarming van moderne technologie. Hoewel ideeën van Nursî nog steeds in de 

Gülenbeweging zijn te herkennen, is Gülen de afgelopen decennia een eigen weg gegaan. 

Een belangrijk kenmerk van de Gülenbeweging is de nadruk op Turkse religieuze tradities, 

waaruit een nationalistisch perspectief op religie blijkt. Daarnaast staat de beweging niet 

afkeurend tegenover een marktmodel, hetgeen mogelijk bijdraagt aan het feit dat haar leden 

voornamelijk uit de Turkse, vrome middenklasse bestaat. Deze middenklasse ontwikkelde 

zich sinds de jaren tachtig dankzij toegenomen economische kansen. Een ander kenmerkend 

aspect van de beweging betreft de werkwijze. Om haar boodschap te verspreiden richt de 

beweging zich primair op onderwijs en maakt ze gebruik van haar eigen medianetwerk 

bestaande uit onder meer de krant Zaman en televisiezenders. Deze strategie van de 

Gülenbeweging heeft ertoe bijgedragen dat de beweging in 2004 al 200 eigen middelbare 

scholen had en zeven universiteiten, waaronder de islamitische universiteit in Rotterdam. 

Hoewel Fethullah Gülen openlijk de interreligieuze dialoog stimuleert en zich als modern en 

progressief profileert, bestaat er binnen en buiten Turkije discussie of er achter deze focus 

op onderwijs en de dialoog geen heimelijke politieke agenda schuil gaat. Die twijfel lijkt te 

zijn gevoed door een tweetal zaken. Ten eerste is er voor buitenstaanders slechts beperkt 

zicht op de (hiërarchische) organisatiestructuur van de beweging. Ten tweede kwamen in 

1999 opnames van preken naar buiten die Fethullah Gülen in 1986 gaf. In deze preken riep 

hij de leden van zijn beweging op tot geduld en een bottom up benaderding door in 

overheidsinstanties te gaan werken. Vanwege de daarop volgende verdenking dat Gülen de 

seculiere staat wilde ondermijnen, migreerde hij in 1999 naar de Verenigde Staten (Van 

Bruinessen, 2010; Gözaydin, 2009; Zürcher & Van der Linden, 2004). 

In Nederland is de beweging met name in de tweede helft van de jaren negentig 

opgekomen. Cijfers over de exacte omvang van de beweging ontbreken. Over de vorm van 

de beweging is daarentegen wel een en ander bekend dankzij een door Van Bruinessen 

(2010) verrichte kwalitatieve studie. Hij beschrijft dat de Gülen-bijeenkomsten tot 

halverwege de jaren negentig voornamelijk in besloten kring bij leden thuis werden 

gehouden. Daarna begonnen tweede generatie Turkse studenten met het organiseren van 

publieke activiteiten. Dit gebeurde vooral via studentenhuizen en de aan de Amsterdamse 

Vrije Universiteit opgerichte studentenvereniging Cosmicus. Deze vereniging beschikte over 

enige tientallen studentenhuizen in diverse steden waar gemotiveerde en veelbelovende 

Turks-Nederlandse studenten terecht konden en ondersteuning bij hun studie kregen. 

Daarnaast zijn er vanuit de beweging internaten, huiswerkbegeleidingsinstituten en scholen 

opgericht. Dit is vaak gebeurd in samenwerking met overheidsinstanties. Inmiddels zijn de 

internaten allemaal gesloten, maar de huiswerkbegeleiding bestaat nog. Ook HOGIAF, een 

vereniging voor Turks-Nederlandse ondernemers, is met de Gülenbeweging verbonden (Van 

Bruinessen, 2010). Deze vereniging kent momenteel ongeveer 650 leden en biedt een 

netwerk aan 4500 ondernemers (www.hogiaf.nl). Bovendien is er een Nederlandse versie 

van de krant Zaman tot stand gekomen. De Turks-Nederlandse leden van de beweging zijn 

volgens Van Bruinessen te typeren als intelligent en bekwaam met een uiteenlopende 

oriëntatie binnen de Nederlandse politiek. Hun initiatieven richtten zich op het vormen van 

een Turks-Nederlandse elite die als rolmodel kan dienen voor de jongere generatie, een doel 
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dat over het algemeen positief wordt ontvangen door de Nederlandse overheidsinstanties 

waarmee de initiatiefnemers samenwerken (Van Bruinessen, 2010). 

Wat betreft het controversiële karakter van de beweging verwijst Van Bruinessen (2010) 

naar de leefregels die er binnen de internaten en studentenhuizen golden. Tot deze regels 

behoorden morele regels (zoals bescheidenheid en eerlijkheid) en regels die een ascetische 

levensstijl bevorderen (zoals weinig eten en slapen). Daarnaast wijst hij er op dat studenten 

werden geacht interne kwesties niet naar buiten te brengen. Van Bruinessen (2010) stelt dat 

deze regels geen belemmering vormen voor integratie en contacten buiten de beweging. In 

2008 betitelde de AIVD de beweging eveneens als ‘niet staatsgevaarlijk’ (Algemeen Dagblad, 

2008).55  

Multi-etnische radicaal-islamitische bewegingen 

Zoals gezegd wordt radicalisering onder Turkse Nederlanders in de AIVD-jaarverslagen van 

het afgelopen decennium in toenemende mate besproken in het kader van radicaal-

islamitische bewegingen die geen Turkse achtergrond hebben. Deze betroffen tot 2005 Hizb 

ut Tahrir en daarna het jihadistisch salafisme.  

Tussen 2002 en 2005 spreekt de AIVD over enkele tientallen Turkse Nederlanders die lid 

zouden zijn van de Partij van de Bevrijding (Hizb ut Tahrir). Met dit aantal zouden Turkse 

Nederlanders de Nederlandse tak van de beweging hebben gedomineerd (AIVD, 2003, 2005). 

Hizb ut Tahrir definieert zichzelf als een wereldwijd opererende, politieke beweging die haar 

wortels in Palestina heeft. Daar werd de beweging in de vijftiger jaren opgericht onder 

leiding van Taqiuddin al-Nabhani. De beweging presenteert zichzelf als een politieke partij 

die het stichten van een pan-islamitische kalifaatstaat tot hoofddoel heeft. De beweging stelt 

dat de islam een ‘totaal’ systeem biedt dat volstaat als ordeningsprincipe voor het menselijk 

samenleven. Andere rechtssystemen, zoals de democratische rechtsorde en mensenrechten, 

keurt de beweging vanuit die gedachte af. Daarnaast zet de beweging zich af van wat zij ziet 

als de andere grote ideologieën: het kapitalisme, het communisme en het Arabisch 

nationalisme. Om de kalifaatstaat te realiseren, zou een revolutie noodzakelijk zijn. Toch 

gelooft de beweging niet in geweld om dit doel te bereiken, tenzij het bezette gebieden en 

dus ‘zelfverdediging’ betreft zoals in Palestina en Irak (Hamid, 2007).56 Vanaf 2005 noemt de 

AIVD de beweging niet meer in haar jaarverslagen en verlegt ze haar focus naar jihadistische 

bewegingen. 

In 2004 stelt de AIVD in haar jaarverslag dat enkele tientallen Turks-Nederlandse jongeren 

zich tot het salafisme hebben gekeerd. Vanaf dat moment tot 2009 vormen multi-etnische 

(salafistisch-) jihadistische netwerken onder Turks-Nederlandse jongeren een terugkerend 

agendapunt in de jaarverslagen van de AIVD. De boodschap daarbij is dat het om een kleine, 

maar groeiende groep Turkse Nederlanders gaat, en dat er wel degelijk gevaar schuilt in de 

intolerante visies, anti-integratieve boodschap en antidemocratische houding. In een tweetal 

gevallen uitte de dreiging zich in het handelen naar jihadistische ideeën, zoals in het geval 

van een man die voor een organisatie werkte die banden had met terrorisme en een ander 

die afreisde naar een oorlogsgebied om in de jihad te participeren (AIVD, 2008, p. 21, 23).  
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 Zie www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/2163080/2008/07/07/rsquo-Cosmicus-is-niet-staatsge-

vaarlijk-rsquo.dhtml. 
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Hoewel er veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar salafisme onder Nederlandse 

moslims, is er nog altijd weinig bekend over haar Turks-Nederlandse leden. Ter 

verduidelijking volgt een kort overzicht van de achtergrond en ideologie van het salafisme en 

de Nederlandse leden van deze beweging. De term ‘salafisme’ werd voor het eerst gebruikt 

voor een islamitische beweging die opkwam in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

Deze beweging keerde zich tegen de moderne invloeden die zich vanuit Europa een weg 

vonden in moslimlanden. Een aantal bekende ideologen van deze beweging zijn Ibn 

Taymiyyah en Sayid Qutb (Kepel, 2002, p. 219-220). Inmiddels bestaan er diverse stromingen 

binnen het salafisme die het op een aantal punten met elkaar eens zijn, maar die op andere 

belangrijke punten van mening verschillen. Gemeenschappelijk aan de verschillende 

stromingen is dat salafisten een zuivere islam nastreven. Moslims zouden volgens salafisten 

de islam moeten ontdoen van vernieuwingen. In plaats daarvan zouden ze uit moeten gaan 

van de koran en zouden ze het voorbeeld van de profeet (de soenna) en de overige ‘vrome 

voorgangers’ (de salaf al-salih, lees: de eerste generaties moslims) moeten volgen (Roy, 

2004, p. 243-244; Wiktorowicz, 2006, p. 2010). Diverse auteurs maken een onderscheid 

tussen drie salafistische stromingen: de apolitieke salafisten of puristen, de politicos en de 

jihadis. Waar de eerste categorie zich over het algemeen afzijdig houdt van politiek, ziet de 

tweede groep wel een actieve politieke rol voor zichzelf weggelegd. De jihadis zijn er ten 

slotte van overtuigd dat een gewelddadige revolutie noodzakelijk is om hun ideaal van een 

islamitische staat te realiseren (Buijs et al., 2006; Wiktorowicz, 2006).  

Roex et al. (2010) hebben een inschatting proberen te maken van het aantal Nederlandse 

moslims dat vatbaar is voor dit gedachtegoed. Ze stellen dat 12 procent van de Marokkaans-

Nederlandse moslims een streng orthodoxe houding heeft en vanuit hun 

“attitudestructuren” gevoelig zouden zijn voor salafisme tegenover 5 procent van de Turkse 

moslims. Daarnaast merken ze op dat er zich binnen deze groep vaker moslims bevinden die 

positief staan tegenover onder meer de legitimatie van geweld vanuit hun religie en een 

theocratie. De auteurs komen tot de conclusie dat een positieve houding tegenover geweld 

en een theocratisch staatsbestel vaker voorkomt onder de moslims met orthodoxe attituden. 

Een nadere schatting van het aantal dat tot de politieke salafis of jihadi salafis te rekenen is, 

maken de auteurs niet. In het geval van de Turks-Nederlandse moslims in de studie van Roex 

et al. (2010) blijft het bovendien de vraag of ze niet tot een andere orthodoxe, politiek-

religieuze beweging dan de genoemde salafistische stromingen zouden kunnen behoren. 

Desalniettemin lijkt uit bovenstaande survey wel af te leiden dat het aantal Turkse 

Nederlanders dat zich tot salafistisch jihadisme aangetrokken voelt, klein is.  

  

10.2 Turks(-Nederlands) radicalisme geduid 

 

Er zijn veel en diverse factoren die radicalisering onder vooral moslims helpen begrijpen en 

verklaren, zoals paragraaf 1.4 laat zien. Een groot deel van de factoren die uit de 

literatuurstudie naar voren zijn gekomen, raken aan de sociaaleconomische en sociaal-

culturele positie van groepen en individuen. Daarnaast spelen er demografische en 

psychologische processen die radicalisering helpen begrijpen. Een vraag die resteert, betreft 

de relevantie van de genoemde factoren voor Turks-Nederlandse jongeren. In hoeverre 

kunnen deze factoren radicalisering onder Turkse jongeren duiden? Om deze vraag te 
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beantwoorden, volgt een vergelijking van de in paragraaf 1.4 genoemde factoren met de 

factoren die ter sprake komen in de veelheid aan bestudeerde literatuur over radicale 

bewegingen in Turkije en een beperkter aantal studies naar radicalisering in de Turkse 

diaspora. Verklaringen voor radicalisering binnen Turkije kunnen daarbij niet uitblijven, zeker 

om de (eventuele) steun en sympathie van Turks-Nederlandse jongeren voor radicale 

bewegingen die hun wortels en doelstellingen in Turkije hebben te begrijpen. Zoals uit 

diverse studies blijkt, hebben politieke ontwikkelingen in het thuisland invloed op migranten 

hier in Nederland (Martiniello, 2005; Nell, 2008). Als zodanig kunnen factoren die in de 

Turkse context een rol spelen ook hier een (indirecte) rol spelen.  

Sociaaleconomische factoren 

De in paragraaf 1.4 besproken literatuur plaatst radicalisering in een context van relatieve 

deprivatie door te wijzen op sociaaleconomische factoren zoals achterstand in onderwijs, 

arbeidsmarktpositie, etnische concentratie, een gebrek aan politieke stem en democratische 

rechten, en – daaruit voortvloeiend – een perceptie van sociale marginalisering. Uit studies 

naar de opkomst van politiek islamitische bewegingen – ook wel islamisme57 genoemd – en 

radicalisering in Turkije en de Turkse diaspora komen vergelijkbare factoren naar voren (e.g. 

Landau, 2004, p. 161-162). Zo zou in de context van Turkije sociaaleconomische 

onderontwikkeling bijdragen aan de groei van politiek islamitische bewegingen en 

militantisme van de PKK. Op basis van een gevalsstudie naar de politieke islam in Turkije 

constateert Delibas (2009) een link tussen toenemende armoede en de toename van politiek 

radicalisme. Deze constatering onderbouwt hij met een verwijzing naar de support voor 

politiek islamitische bewegingen die vooral te vinden is onder de lagere middenklasse en de 

groeiende groep nieuwe arme stadsbewoners die het platteland hebben verruild voor de 

stad. De aantrekkingskracht van deze bewegingen is volgens hem dat deze zowel een 

sociaaleconomisch programma als een politiek programma bieden waarin de focus ligt op 

maatschappelijke rechtvaardigheid en gelijkheid. Als andere kant van de medaille stelt 

Gumuscu (2010), middels een historische analyse, dat economische liberalisering tot een 

meer gematigde islamitische politieke toon heeft geleid. Hij beschrijft hoe de sterk 

islamitische Refah Partisi plaats heeft gemaakt voor de meer gematigde AKP doordat de 

moslims in toenemende mate tot de gegoede middenklasse gingen behoren en daardoor 

belang kregen bij liberalisme en democratie. Voor de opkomst van de PKK in Turkije ziet 

Jenkins (2008) in vergelijkbare zin een rol van sociaaleconomische onderontwikkeling die 

vooral de grotendeels Koerdische gebieden in Turkije kenmerkt.58  

De opkomst van politiek-islamitische bewegingen in Turkije is door Alam (2009) in een 

theoretische beschouwing voorts gepresenteerd als een protest tegen de eenzijdige vorm 

van democratisering ten gevolge van gedwongen secularisme en een gebrek aan macht voor 

andersgezinden. De opkomst van de PKK in Turkije zou eveneens voor een aanzienlijk deel te 

verklaren zijn met de onderdrukking van minderheidsrechten door gedwongen assimilatie. 

Deze onderdrukking bestaat uit diverse praktijken: door de Turkse overheid gedwongen 

verhuizingen naar bepaalde gebieden, het sluiten van Koerdische scholen, het verbieden van 
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 De politieke islam of het islamisme heeft de visie dat “Islam as a body of Faith has something important to say 
about how politics and society should be ordered in the contemporary Muslim World and who seeks to 

implement this idea in some fashion” (Fuller, 2003, p. xi).  
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 Jenkins baseert zich hierbij op een historische analyse en interviews. 
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Koerdisch taalonderwijs, het veranderen van Koerdische namen in Turkse namen, het 

aanpassen van dorpsnamen en namen van andere lokale plaatsen en het oprichten van 

Turkse internaten in Koerdische gebieden (Jenkins, 2008; Yegen, 2009).59  

Meer democratisering, minder ongelijkheid en het geven van meer politieke rechten 

leiden echter niet noodzakelijkerwijs tot minder radicalisering. Daarentegen laten 

etnografisch onderzoek en statistieken zien dat toegenomen democratisering in het 

afgelopen decennium bij de Koerden in Turkije juist heeft bijgedragen aan radicalisme ten 

gevolge van de interne machtsstrijd die deze democratisering in de hand heeft gewerkt 

(Tezcuer, 2010). 

 Hoewel de sociaaleconomische positie in onderzoek naar radicalisering onder Europese 

moslimjongeren eveneens een veel genoemde factor betreft (e.g. Buijs, 2009; Murshed & 

Pavan, 201160), zijn empirische studies die deze factor voor religieuze of etno-nationalistische 

radicalisering onder Turkse jongeren bevestigen dunner gezaaid. Een van de weinige studies 

onder de geanalyseerde literatuur die zich uitspreekt over sociaaleconomische factoren in 

relatie tot radicalisering van specifiek Turks-Europese jongeren is de studie van Boukhars 

(2009). Boukhars stelt naar aanleiding van een beschouwende analyse dat de 

sociaaleconomische positie van Turkse moslimjongeren in Duitsland en Frankrijk bij zou 

dragen aan radicalisering. Voor de Nederlandse situatie laat Buijs (2009) zich op basis van 

empirisch, kwalitatief onderzoek uit over de rol van de slechte sociaaleconomische positie 

van Marokkaans-Nederlandse jongeren bij radicalisering, maar merkt op dat dit niet zonder 

meer opgaat voor Turkse jongeren die zich in een andere sociale context bevinden met 

andere vormen en processen van radicalisering. 

Wat betreft de rol van een gebrek aan politieke stem beschrijft Nell (2008) aan de hand 

van onder meer interviews met partijleiders hoe bepaalde (links georiënteerde) politieke 

organisaties uit Turkije in migratielanden zoals Nederland en Duitsland voet aan de grond 

hebben gekregen. Deze organisaties werden vanuit West-Europese landen gecoördineerd 

omdat ze uit de Turkse politiek werden geweerd (Nell, 2008). Daarnaast zou radicalisering 

van onder meer Turkse moslimjongeren worden gevoed door een restrictief immigratie- en 

integratiebeleid, een beeld van een historie van Europees onrecht jegens moslims (Murshed 

& Pavan, 2011; Nesser, 2008; Pekelder, 201061), politieke uitsluiting en 

ondervertegenwoordiging van moslims in Europa. Op basis van zijn beschouwende analyse 

stelt Boukhars (2009) bijvoorbeeld dat radicalisering Turks-Duitse jongeren een uitweg biedt 

uit het vacuüm dat ontstaat door, enerzijds, hun politieke ondervertegenwoordiging en, 

anderzijds, het ontbreken van een niet-radicaal politiek-islamitisch antwoord. Het is daarbij 

de vraag of de politieke doelstellingen van deze jongeren hun primaire drijfveer vormen of 

dat deze doelstellingen in feite een reactie zijn op hun achtergestelde maatschappelijke 

positie. Sommige onderzoekers neigen naar het laatste. Zij stellen op basis van interviews, 

observaties en theoretische analyses dat radicalisering van moslimjongeren in Europa 
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 De studie van Yegen betreft een beschouwende analyse waarbij onder meer literatuur en politieke 

documenten zijn geraadpleegd. 
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 De studie van Buijs berust op interviews, Murshed en Pavan geven een meer theoretische beschouwing. 
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 De studie van Nesser betreft een case study van de Duitse Sauerlandgruppe, de publicatie van Pekelder betreft 
een recensie van een beschouwende studie op basis van secundair materiaal van Peter Waldmann. 
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bovenal als een eigentijdse jeugdtegenbeweging moet worden opgevat (Buijs, 2009; 

Dawson, 2010; Geelhoed, 2011; Roy, 2008). 

Sociaal-culturele factoren  

Op sociaal-cultureel vlak zijn in paragraaf 1.4 drie groepen van factoren besproken. Een 

eerste samenspel van factoren betreft de generatiekloof, vervreemding en hybride identiteit 

van westerse moslimjongeren waaruit het gevoel tussen twee culturen in te staan en een 

identiteitscrisis kunnen volgen. Een tweede sociaal-culturele factor betreft de 

(transnationale) invloed van religie en ideologie. Een derde en laatste sociaal-culturele factor 

betreft sociale relaties die radicalisering kunnen bevorderen danwel afzwakken, namelijk via 

de opvoeding en groepsprocessen binnen subculturen of tussen verschillende groepen 

binnen de samenleving.  

Ten aanzien van de generatiekloof, vervreemding en hybride identiteit, wijst Yegen (2009) 

voor de Turkse situatie op het gevoel van vervreemding dat Koerdische inwoners ervaren 

door hun status als ‘pseudo-burgers’. Yegen legt echter geen verband tussen deze 

vervreemding en radicalisering onder Turkse Koerden. Hoewel alle drie de factoren 

veelvuldig in empirische en beschouwende studies naar Europese moslimjongeren aan bod 

komen (e.g. Buijs et al., 2006; Roy, 2008), zijn ze in Nederland voornamelijk in verband 

gebracht met radicalisering onder moslims van Marokkaanse origine. Uit de literatuurstudie 

blijkt dat voor de Turks-Duitse situatie wel empirisch onderzoek is gedaan naar de relatie 

tussen vervreemding en radicalisering. Tol en Akbaba (2010) beargumenteren op basis van 

een gevalsstudie dat de Duitse Milli Görüş beweging aantrekkelijk is voor Turks-Duitse 

jongeren die een gevoel van vervreemding ervaren en zichzelf sociaal isoleren van de 

dominante samenleving. Bovendien hebben Simon en Ruhs (2008) middels surveys de relatie 

tussen duale identificatie – als onderdeel van de hybride identiteit – onder Turkse Duitsers 

onderzocht. Zij komen tot de conclusie dat duale identificatie niet correleert met islamitische 

radicalisering en hooguit op indirecte wijze tot radicalisering zou kunnen leiden, bijvoorbeeld 

als politieke deelname tot frustratie leidt en deze frustratie de aanleiding vormt tot 

radicalisering. 

Wat betreft de rol van religie en ideologie bij radicalisering, schetst de bestudeerde 

literatuur over het algemeen het beeld dat radicale religieuze of ideologische stromingen 

aantrekkelijk worden vanwege andere factoren en niet zozeer zelf de inspiratie tot 

radicalisering vormen. Alam (2009) beargumenteert bijvoorbeeld voor Turkije dat (radicale) 

politiek-islamitische bewegingen aantrekkelijk zijn vanwege het weerwoord dat hun 

narrative biedt op de huidige crisis van het kemalisme en het daarmee verbonden uniforme 

secularisme door een prominente plaats op te eisen voor de islam. Delibas (2009) voegt hier 

de veronderstelling aan toe dat de aantrekkingskracht van politiek-islamitische bewegingen 

gelegen is in hun transnationale karakter waardoor ze als alternatief tegenover gedwongen 

secularisering en daarmee eenzijdige modernisering een meervoudige moderniteit bieden. 

Voor islamitische radicalisering onder West-Europese moslimjongeren presenteert Dawson 

(2010) de aanname dat radicaal-islamitische visies een deelverklaring voor extremistisch 

geweld vormen, doordat ze een rechtvaardiging bieden voor dit geweld. Studies die een 

empirische onderbouwing voor deze aannames voor politieke of religieuze radicalisering 

onder Turks-Nederlandse jongeren kunnen bieden, zijn niet uit de literatuurstudie naar 

voren gekomen.  



 

 
234 

De rol van sociale relaties komt in de bestudeerde literatuur hoofdzakelijk aan bod voor 

radicalisering onder Europese moslimjongeren. Zo wijzen diverse onderzoekers op het 

belang van socialisatie en subculturele processen binnen radicaal-islamitische groepen in 

Europese landen (Boukhars, 2009; Nesser, 2008; Spalek, 2007).62 Een aantal empirische 

Nederlandse onderzoeken die radicalisering proberen te verklaren vanuit sociale relaties en 

(inter)groepsprocessen, laten zich niet specifiek uit over Turkse jongeren maar bevestigen 

wel de invloed van (inter)groepsprocessen op radicalisering. Buijs et al. (2006) richten 

bijvoorbeeld de aandacht vooral op intergroepsprocessen. Zij stellen dat onder Marokkaans-

Nederlandse moslimjongeren de perceptie bestaat dat ze in deze Westerse samenlevingen 

ongewenste, tweederangs burgers zijn die op ongelijke wijze worden behandeld en worden 

vernederd. Dit draagt bij aan de beleving dat hun religieuze of etnische gemeenschap wordt 

bedreigd en een afname van hun vertrouwen in de nationale overheid(Buijs et al., 2006; 

Buijs, 2009; Geelhoed, 2011; Van der Pligt & Koomen, 2009).63 Dergelijke percepties worden 

bovendien in subculturele verbanden gevoed doordat deze onderdeel worden van de 

narrative die de leden van de subcultuur in interactie met elkaar vormen (Geelhoed, 2011). 

Daarnaast zijn er enkele empirische studies die bij hun zoektocht naar verklaringen voor 

radicalisering wel expliciet Turkse Nederlanders benoemen. Ten eerste onderzoeken Van den 

Bos et al. (2009) met behulp van een internetsurvey de rol van groepsprocessen bij 

verschillende vormen van radicalisering onder diverse etnische groeperingen, waaronder 

Turks-Nederlandse jongeren. Hoewel de auteurs enige kanttekeningen bij de algemene 

geldigheid van hun conclusies plaatsen, concluderen zij desondanks dat een combinatie van 

ervaren onrechtvaardigheid en het gevoel dat de eigen groep wordt bedreigd radicalisering 

in de hand zou kunnen werken. Ten tweede betrekken Slootman en Tillie (2006) Turks-

Nederlandse respondenten in hun survey-onderzoek naar islamitische radicalisering in 

Amsterdam. Zij laten zich daarbij weliswaar uit over religieuze orthodoxie onder Turkse 

Amsterdammers en daarmee positief correlerende elementen, zoals gerichtheid op de eigen 

groep, maar zij bieden uiteindelijk evenmin verklaringen voor radicalisering onder deze 

groep (een groep die in het kwalitatieve, meer op radicalisering gerichte, deel van deze 

studie ontbreekt).  

Overige factoren op het macro- en microniveau 

Een laatste categorie factoren die in hoofdstuk 1 ter sprake kwam, zijn gerelateerd aan het 

macro-structurele niveau en het microniveau van demografische en psychologische factoren. 

Op demografische en psychologische factoren gaan de bestudeerde studies naar 

radicalisering onder Turkse groeperingen nauwelijks in. Een uitzondering hierop betreft de 

studie van Sevinc (2008) die een overzicht geeft van de demografische kenmerken van leden 

van DHKP/C en de Turkse Hezbollah. Hij geeft onder meer aan dat de groepen voornamelijk 

uit mannen bestaan en dat leden op jonge leeftijd toetreden (gemiddeld 19,5 jaar). In 

Nederland zijn er geen studies die verdere inzichten bieden in demografische en 

psychologische kenmerken van Turkse Nederlanders die radicaliseren. Enerzijds komt dit 
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 De onderzoeken van Buijs et al. (2006) en Geelhoed (2011) zijn van kwalitatieve aard en bestaan uit 
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studie van Van der Pligt en Koomen (2009) berust op een literatuurstudie en een daaruit afgeleid theoretisch 
model.  
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doordat deze studies geen onderscheid maken naar Turkse Nederlanders en anderzijds 

richtten eerdere kwantitatieve studies binnen Nederland zich meer op orthodoxie dan op 

radicalisering (e.g. Van den Bos et al., 2008; Roex et al., 2010).  

Het belang van internationale politiek komt daarentegen wel uitgebreid aan de orde in 

studies over radicalisering onder (Turks-)Europese moslimjongeren. Internationale politieke 

kwesties zouden deze moslimjongeren kunnen raken door hun gevoel van verbondenheid 

met de wereldwijde moslimgemeenschap of zouden in elk geval door radicale groepen 

worden aangegrepen als legitimatie voor geweld (Murshed & Pavan, 2011; Roy, 2008). Meer 

concreet wijst Nesser (2008) op het Duitse terrorisme plot van de zogenaamde 

Sauerlandgruppe, waarbij een persoon van Turkse herkomst betrokken was. Deze groep 

ontleende volgens Nesser de legitimatie voor terrorisme aan de Deense cartoon-kwestie en 

de Europese participatie in oorlogen in Afghanistan en Irak.  

 

10.3 De onderzoeksgroep over radicale groepen en radicalisering 

 

In de openingsparagraaf van dit hoofdstuk zijn verschillende groeperingen beschreven die 

door overheden en veiligheidsdiensten als radicaal, extremistisch of terroristisch 

gekarakteriseerd zijn. Het is opmerkelijk dat de geïnterviewde Turkse jongeren en 

deskundigen zich niet uitlaten over een aantal van de hier beschreven groepen. Zeker de 

jongeren lijken niet met alle groeperingen of organisaties bekend te zijn. Zo antwoordde een 

jongeman op de vraag van de interviewer of de huiswerkbegeleiding die hij kreeg uitging van 

de Fethullah Gülen beweging:  

R: “Van de…?”  
I: “Fethullah Gülen.”  

R: “Güler? Dat is een verzekeraar, die hypotheken verstrekt. Vatih Güler?”  

I: “Fethullah Gülen. De Gülen beweging.”  

R: “Nee, die ken ik niet. Dit was gewoon een stichting die aan het begeleiden 

van huiswerk deed.” (J30) 

Er is welwiswaar niet altijd direct gevraagd naar de kennis van de respondenten over de 

Turkse Hezbollah, de Kaplanbeweging, het Groot-Oosters Front van Islamitische Krijgers 

(IBDA-C) en het Revolutionaire Bevrijdingspartij-Front (DHKP-C), maar de respondenten 

brachten deze groeperingen evenmin zelf in de gesprekken naar voren. De bewegingen en 

politieke partijen die soms wel (spontaan) de revue passeerden zijn de Koerdische 

Arbeiderspartij (PKK), de Grijze Wolven, de Milli Görüş en de Fethullah Gülenbeweging.64 

Voor het merendeel van de Turks-Nederlandse jongeren vormen dergelijke groeperingen 

echter meer een referentiekader van waaruit ze zich positioneren ten opzichte van anderen 

dan een beweging waar ze daadwerkelijk deel van uitmaken en actief lid van zijn. Ter 

illustratie een korte beschrijving van een interviewverslag van een vijftienjarige, in Nederland 

geboren jongen die zich hier thuis voelt en alleen maar voor vakantie naar Turkije wil: 
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Hij is sinds zijn dertiende verschillende keren met politie in aanraking gekomen, 
onder andere voor heling (“Ik wist niet dat die telefoon gestolen was.”) en meer 

recent voor een vechtpartij met een “groep Hollanders” die een vriend van hem 

uitscholden. De Nederlandse en ook de Turkse politiek volgt hij niet, dat “boeit 

niet”. Hij voelt zich geen Nederlander: “Ik ben een Turk”, zoals hij zelf aangeeft. 
Alleen de oude Turkse mannen zijn nog echt nationalistisch. De jongeren zijn dat 

veel minder: “Je bent wel trots omdat je Turk bent, maar je bent niet meer echt 

nationalistisch zoals die Grijze Wolven.” (J41) 

Anderen jongeren verwijzen naar de Grijze Wolven in discussies rondom het vinden van een 

geschikte partner. Zo stelt een alevitische jonge vrouw: 

“Ik heb het liefst alevi want dat is gewoon het makkelijkste voor jezelf. 
Natuurlijk, het kan ook een soenni zijn, maar dan moet hij wel dezelfde 

gedachtegang als ons hebben. Je kan niet met… Ja, dat botst sowieso. Als je met 

een streng gelovige komt of met een zwaar Grijze Wolf weet je, dat gaat 

gewoon niet.”(J12)  

Ook de meeste deskundigen uit de onderzoeksgroep noemen de Grijze Wolven in de 

gesprekken, maar zij geven hier relatief weinig betekenis aan: “Er zijn nauwelijks spanningen 

tussen Turken en Koerden. […] De Grijze Wolven gedragen zich netjes en Koerdische 

jongeren, ja, niet alle Koerden zijn nationalistisch of PKK’ers” (E15), aldus een 

beleidsmedewerker over de inwoners met een Turkse achtergrond in zijn stad. Een andere 

relativerende opmerking van een deskundige luidt: 

“De confrontaties tussen de Koerden en de Turken, de Grijze Wolven, die 
worden wel heel erg opgefokt, maar het is maar een kleine groepering. Je kunt 

nationalist zijn, dat je je heel erg betrokken voelt bij Turkije en wat daar 

gebeurt, maar je hoeft niet daadwerkelijk over te gaan op het aanpassen van je 

gedrag.”(E01)  

Twee jongeren die deel uitmaken van het onderzoek geven met zoveel woorden aan dat ze 

zich identificeren met de Grijze Wolven en hun gedachtegoed. Het betreft een jonge man 

(J19) die zich tegelijkertijd als Grijze Wolf (“Nederlanders zien de Grijze Wolven als 

terroristen, maar dat zijn wij niet. Wij zijn gewoon voor onze cultuur en volk”) en als erg 

religieus presenteert. Een fragment uit het interviewverslag van de tweede respondent laat 

zien hoe ‘traditionele’ sociale grenzen onder Turkse Nederlanders aan verandering 

onderhevig zijn:  

Het betreft een jonge soennitische en gelovige vrouw van 23 jaar die na de 
scheiding van haar ouders bij haar grootouders intrekt. Samen met haar broer 

woont ze hier nog steeds. Ten tijde van de interviews is ze bezig met een 

commerciële opleiding op HBO niveau. Ze heeft een relatie met een 

Nederlandse jongen die ze voor haar Turkse omgeving geheimhoudt. Met haar 

broer heeft ze recentelijk een activiteit voor Alevitische jongeren in Nederland 

bezocht. “We zijn geen Alevieten, maar we gingen wel naar een bijeenkomst 

voor Alevieten. Mijn broer die wilde daar heel graag heen, want daar waren 

allemaal artiesten en mijn broer speelt zelf ook een instrument.” Ze is moslima, 
leest de Koran, drinkt geen alcohol, gebruikt geen drugs en eet en drinkt alleen 

halal. Ze houdt ook rekening met het soort kleding dat ze draagt. Gevraagd naar 

haar politieke voorkeur noemt ze de MHP en de Grijze Wolven. Dit stemt 
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overeen met de voorkeur van haar vader en broers die een “Grijze Wolven 

moskee” bezoeken. “Daar horen zij bij. […] Ik ben echt van de nationalistische. 

Niet extreem, maar ik ben wel rechts. Ik ben tegen communisme in Turkije.” In 

Nederland stemt ze PvdA want leden van de SP “zijn bijna communisten. Dat 

gaat mij te ver. […] In Turkije is links anders. Hier in Nederland is links vrijheid en 
openheid voor iedereen. Voor geloof, voor andere culturen. Terwijl in Turkije is 

links niet vrij, geloof mag niet, mag niet. Anders zou ik in Turkije ook links zijn, 

want ik ben wel voor vrijheid. Ik heb bijvoorbeeld familie die een hoofddoek 

dragen. Maar omdat ze een hoofddoek dragen, mogen ze niet studeren. Maar ik 

vind dat ze gelijk zijn. Nu is dat een beetje aan het veranderen, een beetje 

rechtse mensen, religieuze mensen zijn aan de macht. […] AKP doet het goed, 

maar ik zou niet voor ze stemmen. Ik zou voor MHP stemmen. […] Bij de MHP is 

geloof niet centraal. [...] De MHP is niet meer zo, ze zijn meer Kemalistisch 

geworden, hoewel ik daar niet tegen ben, maar dan zijn ze op een duur ook 

tegen hoofddoeken. Ik vind dat iedereen zelf mag beslissen.” Demonstraties 
bezoekt ze niet. Wel is ze naar een MHP bijeenkomst gegaan, maar dat was voor 

de gezelligheid: “er was een concert, ik ging niet voor de MHP.” (J25) 

Samengevat verenigt deze jonge vrouw, zoals diverse andere respondenten, enige schijnbare 

tegenstrijdigheden in haar houdingen en levensstijl. Zij beschouwt zichzelf als moslima, heeft 

vrienden met een soennitische en alevitische achtergrond, houdt er in het geheim een 

relatie met een Nederlandse vriend op na, afficheert zich met de Grijze Wolven en het 

nationalisme van de MHP, maar herkent zich ook in linkse idealen en stemt daarom in 

Nederland op de PvdA. 

De visie van deskundigen op radicaliserende Turkse jongeren  

De geïnterviewde deskundigen herkennen zich niet of nauwelijks in het beeld van 

radicaliserende Turks-Nederlandse jongeren. Typerend voor deze opvatting is de volgende 

uitspraak van een medewerker van het Inspraak Orgaan Turken (IOT):  

“Criminalisering en radicalisering vond ik niet het sterkste punt van het 
manifest. Tenminste, wij zien het niet. Bij die extremistische islamitische 

organisaties zitten wel een paar Turken, maar die hebben geen enkele 

aansluiting.” (E23) 

Hetzelfde geldt voor een beleidsmedewerker met een Turkse achtergrond die juist op andere 

problemen wijst:  

“Ik maak me niet zozeer zorgen om het radicaliseren van de Turkse jongeren. Als 

je kijkt naar de onderzoeken, dan zie je dat percentages heel erg laag zijn. Laten 
we eerlijk wezen. […] Wat ik belangrijk vind, belangrijker dan radicaliseren, zijn 

de haatgevoelens jegens mensen die een andere levensstijl hebben gekozen in 

de eigen gemeenschap, […] het gebrek aan tolerantie en verdraagzaamheid 

onderling. […] Wat er in het manifest gezegd wordt; de zorg dat de jongeren in 

de moskee zouden radicaliseren, deel ik niet. Radicalisering vindt niet plaats in 

de moskee, niet bij de Turken, niet bij de Marokkanen. We hebben er wat dat 

betreft ook weinig zicht op. Vanuit de eigen gemeenschap, een klein 

percentage, noem maar op. Wat er heel erg mis zou kunnen zijn met de Turkse 

jongeren, dat is heel erg weinig, dat is uit ons gezichtsveld. Dat is met een klein 

deel van de Turkse jongeren. ” (E24) 
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Andere geïnterviewde deskundigen signaleren net als de hierboven geciteerde 

beleidsmedewerker allerhande problemen onder de jongeren met een Turkse achtergrond 

die gerelateerd zijn aan hun relaties binnen de Turkse gemeenschap, met de Nederlandse 

samenleving en met Turkije. Zij koppelen deze problemen echter niet aan mogelijke risico’s 

op radicalisering.  

Deze deskundigen hebben zo ook hun verklaringen voor de afwezigheid van 

radicaliserende Turks-Nederlandse jongeren en wijzen hierbij vooral op het belang van de 

hechtheid van Turkse gemeenschappen en de specifieke variant van de Turkse islam. Een 

beleidsmedewerker met een Turkse achtergrond die werkzaam is bij de gemeente Dordrecht 

herkent zich niet in het geschetste beeld over radicalisering in het manifest van de Turkse 

professionals (Sevincer et al., 2011). Hij beweert dat radicalisering onder Turkse 

Nederlanders niet voor komt: “Bij de Koerden misschien. Een groep mensen die de PKK 

ondersteunt, die voor PKK dingen doet, maar met radicalisering wordt ook islamitische 

radicalisering bedoeld.” (E15) Deze professional wijst nadrukkelijk op het specifieke karakter 

van de Turkse islam:  

“Turken hebben, die hebben toch een hele andere kijk op de beleving van islam. 
Dat is allereerst veel meer vanuit een seculiere benadering. Terwijl in alle 

andere Islamitische landen de islam allesbepalend is.“ (E15) 

De seculiere islam met de bijbehorende vrijheden vormt in de visie van deze deskundige een 

buffer tegen mogelijke processen van radicalisering. Een in Rotterdam werkzame 

opbouwwerker met een Marokkaanse achtergrond stelt het volgende over mogelijke risico’s 

op radicalisering onder Turkse jongeren:  

“Dat zie ik wat minder hoor. Ik denk dat dat bij Turkse jongeren, dat is niet iets 

dat ik zie of hoor. De Turkse, als je kijkt naar de beleving van religie en het 
verschil daarvan tussen de Turkse en de Marokkaanse groep, dat de beleving 

van religie bij Turkse mensen heel vrij, meer vrij is en bij de Marokkaanse of 

Somalische groepen streng. De Turkse religie is wat dat betreft wat gematigder. 

Je weet bijvoorbeeld als je naar een moskee gaat en er is een bijeenkomst, dan 

merk je toch dat, he, dat vrouwen en mannen bij elkaar in een ruimte gaan 

zitten. […] Ja, radicaliseren… Ik zie dat niet zozeer. Ik denk dat dat geen groot 

probleem is bij de Turkse jongeren. Radicalisering zit eerder bij Marokkaanse 

jongeren die ontspoord zijn en die op een gegeven moment toch op zoek zijn 

naar hun eigen identiteit. Ze komen dan vaak terecht bij moskeeën en die 

kunnen dan terecht komen bij radicale groepen. Dat geldt ook voor Somalische 
jongeren die ontsporen. Ik denk… Bij de Turkse gemeenschap is dat niet. De 

gemeenschap is heel hecht he, bij de Turkse mensen. Ik denk dat dat wel het 

onderscheid maakt, hoe hecht die gemeenschap zelf is.” (E10) 

Deze opbouwwerker benoemt verschillende relevante verklaringen voor radicalisering. In de 

eerste plaats wijst hij op de specifieke rol van de etnische gemeenschap waartoe de jongeren 

behoren en de mate van hechtheid of sociale controle in een migrantengemeenschap. Deze 

respondent wekt de suggestie dat deze gehechtheid ertoe bijdraagt dat jongeren ofwel 

minder sterk op zoek hoeven naar hun identiteit ofwel tijdens die zoektocht sneller worden 

opgevangen en zich weer thuis voelen binnen de gemeenschap in plaats van dat ze hun heil 

zoeken in geradicaliseerde groepen. Jongeren wijzen in hun gesprekken ook op deze Turkse 

gemeenschapszin en hoe zij zich hierbij thuis voelen. De 20-jarige J61, die in het Rotterdamse 
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Kralingen is geboren en bezig is met haar studie bedrijfskunde, brengt het als volgt onder 

woorden:  

“Op de een of andere manier heb ik bij Turkse mensen altijd meer het gevoel 

dat ze om elkaar geven of zo. Zonder er iets voor terug te verwachten, weet je 
wel dat... Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar het is heel 

onvoorwaardelijk zeg maar. Het zal altijd daar zijn, het maakt niet uit hoe vaak 

je langs komt. Als ze om je geven, dan geef je gewoon echt om elkaar. Je 

betekent gewoon echt heel veel voor elkaar, ook in slechte tijden en daar heb ik 

het soms met Nederlanders wel iets moeilijker mee.”(J61)  

Zoals ook in hoofdstuk 5 over sociale contacten besproken, signaleren verschillende 

respondenten – zowel deskundigen als jongeren – veranderingen in de aard van de sociale 

bindingen onder Turkse Nederlanders. Een vijftigjarige in Turkije geboren 

beleidsmedewerker stelt:  

“Nu zie je een keerpunt. Turken die tot nu toe alles goed met elkaar goed 
geregeld hadden, hun eigen vangnet zeg maar, dat begint nu af te brokkelen. De 

Turken in Nederland gaan van een hechte gemeenschap naar een 

geïndividualiseerde gemeenschap. Met als gevolg daarvan, zie je dat de sociale 

controle wegvalt. Je spreekt als kennis je buren niet aan op het gedrag van hun 

kinderen. Het is not done op dit moment.”(E05) 

De consequenties op de langere termijn van deze afnemende sociale controle en de 

afbrokkelende gemeenschapszin onder Turkse Nederlanders zijn onduidelijk, maar op dit 

moment lijkt de sterke aanwezigheid van sociale controle één van de factoren te zijn die er 

aan bijdragen dat verregaande vormen van radicalisering onder de Turks-Nederlandse 

jongeren weinig kans krijgen. 

In de tweede plaats wijst de in Rotterdam werkzame opbouwwerker E10 op de 

verschillende bevolkingsgroepen die de islam op uiteenlopende wijze beleven. Hij 

constateert – net als een eerder aangehaalde deskundige (E15) – dat Turkse Nederlanders in 

vergelijking tot andere moslimgroepen de islam veelal vrijer invullen. Zij zouden hierdoor 

minder gevoelig zijn voor radicalisering.  

De jongeren en hun reacties op sociaaleconomische achterstand  

In hoofdstuk 2 tot en met 4 is op basis van literatuuronderzoek ingegaan op de positie van 

Turkse Nederlanders op het terrein van onderwijs, de arbeidsmarkt, huisvesting en etnische 

segregatie. Op al deze terreinen was de conclusie min of meer gelijkluidend: Turkse 

Nederlanders hebben op al deze terreinen te kampen met grote achterstanden die ze 

langzamerhand aan het inlopen zijn. Turkse Nederlanders en de jongeren in het bijzonder 

zijn de laatste tien jaar op vrijwel alle terreinen bezig met een inhaalslag en komen steeds 

dichter bij de positie van autochtone Nederlanders te staan.  

De verklarende literatuur over radicaliseringsprocessen bespreekt de rol van mogelijke 

achterstanden op structurele gebieden van onderwijs, huisvesting en arbeid. De rode draad 

is dat deze achterstanden elk als zodanig en in combinatie met elkaar aanleiding kunnen 

geven tot een perceptie van sociale marginalisering en uitsluiting door de dominante 

samenleving. Jongeren zouden vanuit deze perceptie hun heil kunnen zoeken bij 

geradicaliseerde bewegingen en zo zelf kunnen radicaliseren. De vraag of en in hoeverre de 
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Turks-Nederlandse jongeren uit de onderzoeksgroep zich buitengesloten en 

gemarginaliseerd voelen door de dominante samenleving en hoe zij hier vervolgens op 

reageren is met het oog op het risico op radicalisering dus van belang.  

In voorgaande hoofdstukken is geconstateerd dat lang niet alle jongeren uit de 

onderzoeksgroep zich buitengesloten, gemarginaliseerd en/of gediscrimineerd voelen. Een 

deel van deze jongeren ervaart de achterstand niet zozeer of hecht hier minder waarde aan, 

maar voelt veeleer de mogelijkheden en de kansen die ze hebben om verder te komen in de 

Nederlandse samenleving. Voor deze jongeren vormt de maatschappelijke positie van hun 

(groot)ouders hierbij het referentiekader. Vanuit dit kader menen de jongeren juist een 

sprong voorwaarts gemaakt te hebben ten opzichte van hun (groot)ouders. Mogelijk mede 

vanwege het feit dat velen van hen nog een opleiding volgen, zien zij eerder kansen dan 

belemmeringen, discriminatie en uitsluiting.  

Tevens is geconstateerd dat de jongeren in deze studie verschillend reageren op 

negatieve ervaringen met discriminatie en uitsluiting. Als het gaat om het onderwijs, lijkt de 

belangrijkste reactie onder de jongeren te zijn dat zij zich in het onderwijs vastbijten door 

juist nog meer gaan leren en zich niet terug te trekken uit het onderwijs. Sommige 

deskundigen en professionals wijzen er op dat de jongeren hun verantwoordelijkheid 

moeten nemen en zich niet neer moeten leggen bij uitsluiting en discriminatie. Een Turks-

Nederlandse vrijwilliger bij een moskee die met jongerenzaken is belast, wijst nadrukkelijk op 

deze eigen verantwoordelijkheid van Turks-Nederlandse jongeren:  

“Ik probeer te leren aan de jongeren dat kennis macht is. De jongeren moeten 
[…] een vechtersmentaliteit hebben. Net als mijn compagnon. Hij zegt: ‘Je staat 

met je kleur […] al 1-0 achter. Door de beeldvorming sta je met 2-0 achter.’ 

Maar dit is wat ik de jongeren probeer te leren: je moet die achterstand 

accepteren en bewijzen dat dat [de negatieve beeldvorming] niet zo is. […] Er is 
discriminatie, maar het is hoe je ermee omgaat. Het centrale woord is hier 

verantwoording. De jongeren moeten zelf verantwoordelijk zijn. Niks komt zelf 

aanwaaien. Ze moeten niet alleen denken aan vandaag, maar ook aan 

morgen.”(E03)  

Waar op het terrein van onderwijs de jongeren uit de onderzoeksgroep zich inderdaad niet 

neer lijken te leggen bij allerhande negatieve ervaringen en in belangrijke mate opleidingen 

blijven volgen en stapelen, lijkt de situatie rondom werk ten dele anders te liggen. Ook hier 

worden de jongeren geconfronteerd met uitsluiting en discriminatie, maar zij reageren hier 

enerzijds fatalistisch en berustend op door zich neer te leggen bij deze negatieve ervaringen. 

Deze berustende houding heeft ook te maken met het gegeven dat deze jongeren hun 

negatieve ervaringen verbinden met de moeilijkheden die ook veel Nederlandse jongeren 

ervaren om in tijden van een economische crisis werk te vinden. Ze koppelen de negatieve 

ervaringen als zodanig deels los van hun Turkse identiteit. Anderzijds maakt de ervaring van 

uitsluiting op de arbeidsmarkt dat sommige geïnterviewde jongeren ervoor kiezen om werk 

in de Turkse gemeenschap of in Turkije te zoeken:  

“Als we ook kijken naar de normale samenleving en waar de gemiddelde 
Nederlandse burger ook mee zit. Laten we bijvoorbeeld kijken naar de eigen 

risico bij zorgpremies dat naar 400,- euro wordt opgeschroefd. Daar zitten de 

jongeren ook van: ‘hey, dat krijgen we ook nog eens bovenop ons bord.’ Dan 

zien ze dat in Turkije de economie wel met 8,5 procent groeit. En de link, terug 
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is het niet, maar ik ga gewoon emigreren naar Turkije. Dit jaar zijn al drie van 

mijn naaste vrienden geëmigreerd. Wel naar topfuncties, maar goed, ze gaan 

wel terug naar Turkije. Ze zijn hier geboren en getogen, superberoep hier 

opgedaan, en ze worden daar CFO65.” (E27) 

Een typologie van de jongeren op basis van hun sociaal-culturele kenmerken  

In het voorafgaande hebben we vooral gekeken naar sociaaleconomische kenmerken van de 

maatschappelijke positie van Turks-Nederlandse jongeren met het oog op mogelijke risico’s 

op radicalisering. Buijs et al. (2006) wijzen daarnaast bij hun duiding van het 

radicaliseringsproces op de relevantie van diverse sociaal-culturele kenmerken. Zo 

beschrijven zij in hun definitie van radicalisering de rol van ontevredenheid over de 

maatschappelijke (politieke) inrichting en het aanwijzen van bepaalde schuldige personen of 

instellingen die daarvoor verantwoordelijk zouden zijn. In deze beschrijving zijn de sociaal-

culturele kenmerken van politiek, religie en identificatie te herkennen. In het verlengde 

daarvan wijzen zij – en diverse andere onderzoekers – ter duiding van radicalisering op de 

ontwikkeling van een identiteitscrisis ten gevolge van vervreemding van de dominante 

samenleving en de eigen groep waarbij sociaal-culturele kenmerken als ‘oriëntatie’ en 

‘sociale contacten’, waaronder opvoeding en groepsprocessen, van belang zijn. Verder zijn er 

verklaringen voor risico’s op radicalisering die uitgaan van de invloed van religieuze en 

(politiek) ideologische denkbeelden.  

Deze factoren op het terrein van religie, politiek, identificatie en sociale bindingen 

worden in het navolgende geanalyseerd met behulp van een HOMALS analyse66 met als doel 

tot een nadere clustering van verbanden tussen de Turks-Nederlandse respondenten te 

komen. Het betreft de volgende vier sociaal-culturele kenmerken: 1) aard van de sociale 

contacten, 2) de mate van religieuze praktisering, 3) de mate van politieke participatie, en 4) 

culturele identificatie. Deze kenmerken zijn in eerdere hoofdstukken als startpunt gebruikt 

voor de empirische beschrijvingen. De verschillende groepen jongeren die op deze 

kenmerken het meest op elkaar lijken, bekijken we vervolgens nog eens in het licht van 

mogelijke risico’s op radicalisering.  

De eerste variabele in de HOMALS analyse, ‘de aard van de sociale contacten’ (zie 

paragraaf 5.2), is onderverdeeld in interne, externe en gemengde sociale contacten. Onder 

‘intern’ scharen we die jongeren die zeggen primair contacten met personen uit de eigen 

gemeenschap te onderhouden. Onder ‘extern’ vallen jongeren die vertellen primair 

contacten met personen buiten de eigen gemeenschap te hebben. Achter het label 

‘gemengd’ gaan de jongeren schuil die aangeven zowel contacten te onderhouden met 

personen binnen als buiten de eigen gemeenschap.  

De tweede variabele ’culturele identificatie’ (zie paragraaf 6.2) is onderverdeeld naar 

primaire zelfidentificatie van de jongere als ‘Nederlands’, ‘Turks’, ‘Koerdisch’, ‘moslim’ of 

‘hybride’. Het label ‘hybride’ duidt op de jongeren die zeggen zich niet uitsluitend en/of 

primair met één van de eerder genoemde identiteiten te identificeren, maar die een 

                                                           
65

 CFO staat voor ‘Chief Financial Operator’ ofwel de financieel directeur van een bedrijf. 
66

 De auteurs bedanken Marike Polak en Willem-Jan Verhoeven voor hun waardevolle suggesties bij het 

toepassen van de HOMALS analyse. Voor een uitvoerige beschrijving en handleiding van de HOMALS methode, 
wordt verwezen naar Van den Berg (1986) en De Heus, Van der Leeden en Gazendam (2003). 
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meervoudige identificatie aangeven. Zij identificeren zich tegelijkertijd als Nederlander en 

Turk of Koerd. 

De derde variabele ‘mate van religieuze praktisering’ (zie paragraaf 7.3) is onderverdeeld 

in ‘niet religieus’, ‘gematigd religieus’ en ‘strikt religieus’. Jongeren aan wie het label ‘niet 

religieus’ is gegeven, presenteren zichzelf als niet-religieus of als moslim die verder geen 

praktische invulling geeft aan het geloof. Jongeren met het label ‘gematigd religieus’ leven 

volgens eigen zeggen gedeeltelijk volgens de voorschriften van de islam door bijvoorbeeld 

aan het vrijdagmiddaggebed deel te nemen, tijdens de ramadan te vasten, geen alcohol en 

varkensvlees te nuttigen en/of vijfmaal daags te bidden. Onder ‘strikt gelovigen’ vallen de 

respondenten die stellen te leven naar de vijf zuilen van de islam, belang te hechten aan het 

dragen van een hoofddoek voor vrouwen, geen hand te geven aan de andere sekse en er 

traditionele ideeën over het vinden van een partner op na te houden.  

De vierde variabele ‘mate van politieke participatie’ (zie paragraaf 8.5) is 

geoperationaliseerd in ‘niet’, ‘passief’ en ‘actief’ in de politiek. Onder ‘niet politiek actief’ 

vallen de jongeren die aangeven op geen enkele wijze in de politiek te participeren. Onder 

‘passief’ vallen de jongeren die zeggen in de politiek te participeren door middel van het 

volgen van het politieke nieuws via de televisie, de krant of websites en/of de jongeren die 

hebben aangegeven te stemmen bij verkiezingen. Onder het label ‘actief’ vallen jongeren die 

naar eigen zeggen actief aan de politiek deelnemen. Jongeren die hieronder vallen, vertellen 

politieke bijeenkomsten en/of demonstraties te bezoeken en/of lid van een politieke partij te 

zijn.  

 

Door het gebruik van een HOMALS analyse kunnen verschillende nominale variabelen in hun 

onderlinge samenhang bekeken worden om na te gaan of er homogene groepen van 

respondenten binnen de onderzoeksgroep te onderscheiden zijn. Bij het uitvoeren van 

HOMALS wordt er een tweedimensionaal figuur gecreëerd. De overeenkomsten en 

verschillen tussen de categorieën van variabelen worden in de plot weergegeven als 

afstanden tussen punten. De HOMALS analyse laat zien of er betekenisvolle groepjes of 

clusters van categorieën aanwezig zijn. Categoriepunten die in de plot dicht bij elkaar liggen 

komen naar verhouding vaker met elkaar in combinatie voor in de antwoordpatronen van de 

respondenten. De categoriepunten die ver uit elkaar liggen, komen zelden tot nooit in 

combinatie met elkaar voor (Van den Berg, 1986). Deze analyse op basis van de vier eerder 

geschetste variabelen levert figuur 1 op. 

 

Figuur 1 HOMALS analyse op basis van vier sociaal-culturele kenmerken (n=73) 
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Figuur 1 is de visuele weergave van de HOMALS analyse en laat vijf cirkels zien met 

daarbinnen respondenten (open rondjes) en de labels van specifieke variabalen zoals die 

hiervoor zijn uiteengezet. Deze cirkels zijn zo geplaatst dat ze zo goed mogelijk een clustering 

van variabelen en respondenten vangen. Naarmate de variabelen en de bijbehorende labels 

dichter bij elkaar staan, is er een sterker verband en lijken die respondenten die dicht bij 

deze geclusterde variabelen staan meer op elkaar. Deze HOMALS produceert daarmee een 

kwalitatieve typologie waarin we in deze concrete analyse vijf ‘typen’ kunnen 

onderscheiden. De jongeren die binnen één van deze cirkels vallen lijken op basis van de 

labels van deze kenmerken op elkaar.  

Een eerste te onderscheiden groep (cirkel I) betreft Turks-Nederlandse jongeren die zich 

primair identificeren als Koerdisch en ook politiek actief zijn. Ze beschikken vooral over 

gemengde sociale contacten, wat te zien is aan het gele driehoekje met het label ‘gemengd’ 

dat het dichtst bij cirkel I staat. Ten aanzien van de religieuze participatie laten deze jongeren 

een uiteenlopend beeld zien: het blauwe ruitje van religieuze praktisering met de labels ‘reli 

niet’ en ‘reli wel’ staan beduidend dichter bij cirkel I dan het label ‘reli strikt’. Dit wijst er op 

dat sommigen religieus actief zijn en anderen juist niet. Deze jongeren kunnen we aanduiden 

als politiek actieve Koerdische jongeren. 

Een tweede duidelijk te onderscheiden groep (cirkel II) betreft jongeren die zichzelf in 

eerste instantie als moslim identificeren (en niet als Turk, Koerd of Nederlander). 

Kenmerkend voor deze jongeren is dat zij naar eigen zeggen strikt religieus zijn en zich 
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houden aan de regels omtrent het praktiseren van de islam. Indien we kijken naar de 

variabelen sociale contacten en politieke participatie, dan lijkt het vooral te gaan om 

jongeren die zich wat hun sociale contacten betreft hoofdzakelijk intern op de Turkse groep 

richten en bovendien niet of nauwelijks politiek actief zijn. Deze jongeren kunnen we 

aanduiden als strikt gelovige moslimjongeren. 

Een derde groep (cirkel III) bestaat uit jongeren die zich allereerst identificeren als 

Nederlander, naar eigen zeggen niet religieus zijn en de islam niet praktiseren. Het gaat hier 

om jongeren die veelal beschikken over een gemengd sociaal netwerk waarin zowel Turkse 

en autochtone Nederlanders als andere etnische groepen participeren. Daarnaast zijn deze 

jongeren politiek niet actief. Deze jongeren worden door andere Turkse Nederlanders 

aangeduid als ‘kaaskoppen’ of ‘de verkaasden’ omdat het vernederlandste Turken zouden 

zijn. Deze jongeren kunnen we – in lijn met dit interne label – aanduiden als de ‘kaaskoppen’. 

Een vierde te onderscheiden groep (cirkel IV) bestaat uit jongeren die zichzelf primair als 

Turk identificeren, vooral interne contacten met andere Turkse Nederlanders hebben, 

religieus actief – al leven zij niet zoals de strikt gelovigen naar de vijf zuilen van de islam – en 

politiek passief zijn. De afstand tussen deze vier variabelen is relatief klein, hetgeen betekent 

dat dit een sterk verband is. Deze jongeren kunnen we aanduiden als intern gerichte Turkse 

jongeren. 

Een vijfde groep (cirkel V) bestaat uit jongeren die zich in hun culturele identificatie niet 

enkelvoudig definiëren als Turk of als Nederlander, maar er juist een meervoudige 

identificatie op nahouden. Zij zien zichzelf zowel als Turk (of als Koerd) maar ook als 

Nederlander. Deze jongeren met een meervoudige (of hybride) identificatie hebben vooral 

sociale contacten met mensen buiten de Turkse gemeenschap. Zij zijn niet politiek actief en 

laten zich in hun religieuze participatie niet duidelijk kenmerken. Deze jongeren kunnen we 

aanduiden als extern georiënteerd, hybride jongeren. 

Tot slot zouden we op basis van de uitkomsten van deze HOMALS analyse nog een zesde 

groep kunnen aanwijzen die zich juist kenmerkt door het ontbreken van een specifieke 

samenhang tussen de sociaal-culturele kenmerken. Waar de eerder beschreven groepen 

specifieke verbanden laten zien tussen jongeren in relatie tot hun politieke en religieuze 

participatie, sociale contacten en identificatie, ontbreekt het in deze zesde groep aan een 

dergelijk kenmerkende samenhang. Zij nemen op deze kenmerken uiteenlopende posities 

ten opzichte van elkaar in en kunnen dan ook niet in een cirkel gevangen worden.  

 

Deze typologie maakt in de eerste plaats duidelijk dat er – afgaande op de sociaal-culturele 

kenmerken van de Turkse-Nederlandse jongeren die deel uitmaken van deze 

onderzoeksgroep – sprake is van een grote mate van diversiteit onder de jongeren. Het is 

gezien deze heterogeniteit dan ook onmogelijk te spreken over ‘de Turks-Nederlandse 

jongeren’.  

Afgaande op de hierboven beschreven uiteenlopende beschrijvingen en verklaringen voor 

radicalisering in het licht van de maatschappelijke inrichting zijn tenminste drie te 

onderscheiden groepen interessant, namelijk de politiek actieve Koerdische jongeren (cirkel 

I), de strikte gelovige jongeren die zich bovenal als moslim definiëren (cirkel II) en de intern 

georiënteerde Turkse jongeren (cirkel 4) nu deze drie vanuit het perspectief van de overheid 

als slecht geïntegreerd zouden kunnen worden aangeduid. Onder de ‘kaaskoppen’ (cirkel 3) 
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en ook de ‘hybriden’ (cirkel 5) vallen in zekere zin ‘vernederlandste’ jongeren die vanuit het 

perspectief van de overheid vanwege hun externe gerichtheid juist goed geïntegreerd zijn. 

De typen en hun ontevredenheid met de maatschappelijke inrichting 

Buijs et al. (2006) wijzen er in hun omschrijving van het radicaliseringsproces allereerst op 

dat er sprake moet zijn van een grote ontevredenheid onder de jongeren met de 

maatschappelijke (politieke) inrichting waarbij deze jongeren vervolgens de 

verantwoordelijkheid bij deze toestand bij bepaalde schuldige personen of instellingen 

leggen. Er is, zoals we eerder hebben laten zien, onder veel Turks-Nederlandse jongeren 

sprake van een zekere ontevredenheid met hun maatschappelijke positie. Maar of er ook 

sprake is van een ontevredenheid met de maatschappelijke inrichting van de samenleving is 

minder eenduidig te beantwoorden.  

De politiek actieve Koerden 

De politiek actieve Koerden richten zich in hun activisme primair op de strijd van de Koerden 

in Turkije. Wat deze jongeren bindt, is de gedeelde opvatting dat de Koerden in Turkije en 

daarbuiten onderdrukt worden, machteloos zijn en erkend moeten worden in hun rechten. 

Deze jongeren denken na over een eventuele actieve deelname aan de strijd in Turkije, maar 

hebben om verschillende redenen besloten dit niet te doen. Een goed voorbeeld hiervan is 

de twintigjarige J17 die informatica studeert in Rotterdam en achter de strijd van de PKK 

staat in het bijzonder bij “het krijgen van rechten, spreken van de eigen taal en het krijgen 

van een eigen paspoort”. Over de gewapende strijd zegt hij: “Dat is eigenlijk niet correct 

maar het is, naar mijn mening, de Turkse regering die de wapens niet wil neerleggen.” Op de 

vraag of hij er wel eens over nagedacht heeft om zich aan te sluiten bij de PKK antwoordt 

J17:  

“Ja, volgens mij heeft elke Koerd heeft daar wel ooit aan gedacht. […] Ik denk er 
altijd wel aan. Maar ik heb met zoveel mensen van de PKK gepraat en die zijn er 

zo negatief tegen. Zij zeggen: ‘Als wij strijders willen, heel Turkije, heel 

Koerdistan, overal kunnen we strijders vinden.’ Ze hebben eigenlijk niks aan 

strijders, ze willen mensen die studeren. Zo kan je veel meer voor hun 

betekenen. […] Dat wordt heel erg gestimuleerd door hun. School is echt, staat 

heel hoog bij hun.“ (J17) 

Een andere jonge man die uiteindelijk ook heeft besloten om zich niet bij de PKK in Turkije 

aan te sluiten, voegt er nog een aantal andere argumenten aan toe:  

“Je denkt er altijd wel na. Ja, natuurlijk. Het is altijd iets van: hoe kan ik 

bijdragen? En één van die bijdrages is toch jezelf wegcijferen voor een grotere 

doel. Maar ik vind niet dat je daar… Omdat je denkt van: ‘Er is toch een verschil 

tussen mij en de mensen die wel naar de bergen gaan.’ Naast de moed 
natuurlijk, maar ook qua positie waarin je verkeert. We hebben hier heel veel 

luxe of mogelijkheden om een andere richting of duw te geven aan de huidige 

situatie… De politieke oplossing af proberen te dwingen.” (J06)  

Deze jongeren nemen deel aan demonstraties voor de Koerdische strijd in Nederland en 

daarbuiten. Ze zijn soms lid van Koerdische organisaties als FED-KOM en luisteren en kijken 

naar het Koerdische nieuws:  
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“RojTV… Je hebt verschillende sites die heel erg dichtbij de mensen staan. 
rojaciwan.com… Ja, zij zijn ook één van de eerste die als er iets gebeurt, dat zij 

dat [nieuws brengen], en Firat nieuws.”(J06)  

Een deel van deze jongeren ondersteunt de PKK financieel of ondersteunt 

gevangengenomen Koerden door hen spullen toe te sturen (zie paragraaf 8.5).  

De politiek actieve Koerden voelen zich primair Koerd, maar geven aan zich eveneens in 

Nederland thuis te voelen. Zij identificeren zich dan ook met Nederland en – zoals 

onderstaande respondent – tevens met andere onderdrukte volkeren in de wereld.  

“Ik voel me gewoon als een Nederlander. Een onderdeel niet en een onderdeel 

ben ik van hun. Ik ben hier geboren en getogen. Ik zie Nederland meer als mijn 

land dan Turkije. Omdat we Koerdisch zijn. […] Alles is eigenlijk Nederlands aan 
mij. Alleen, kijk, als het Koerden waren, maar bijvoorbeeld: laten we zeggen 

Tibet, voor hen ben ik ook heel erg. Ik ben ook een Tibetaan zeg maar [lacht]. Ik 

ben ook iemand uit Tibet, als Koerd, buiten mijn Koerdische om, van elk 

onderdrukt volk, ben ik een onderdeel daarvan.” (J17) 

Ook in hun contacten zijn deze jongeren niet eenkennig: hun vriendenkring bestaat veelal uit 

mensen van uiteenlopende herkomstgroepen. J06 vertelt zich Nederlander te voelen, maar 

laat dit onmiddellijk volgen door de opmerking: “Ik ben natuurlijk Koerdisch.” Hij schetst zijn 

vriendenkring als volgt:  

“Ras en religie maakt niet uit. Ik heb echt verschillende soorten. Ik heb vrienden 
van sport, van de uni, en ze kennen elkaar misschien niet. Ik heb verschillende 

omgevingen, verschillende vrienden met wie ik omga. […] Ik heb Turkse, 

Koerdische, Nederlandse, Chinese, Russische vrienden.”(J06) 

Deze jongeren staan volop in de Nederlandse samenleving; zij participeren in het onderwijs 

en/of werken. Zij houden zich niet zozeer bezig met de inrichting van de Nederlandse 

samenleving, maar zijn in hun activisme vooral gericht op het veranderen en verbeteren van 

de situatie van de Koerden in Turkije. Deze politiek actieve Koerden houden vooral de Turkse 

republiek verantwoordelijk voor de onderdrukking van de Koerden. Een enkeling trekt deze 

verantwoordelijkheid breder door te wijzen op de rol van de Europese Unie in relatie tot 

Turkije. Parallel aan de steeds meer gematigde toon van het debat en de ontwikkelingen 

tussen de Turken en Koerden in Turkije zou het activisme van deze jongeren kunnen 

afnemen. Daarmee zou hun identificatie met het Koerdische volk meer en meer tot een 

culturele identificatie kunnen verworden waarbij taal, muziek en literatuur belangrijker 

worden dan de morele en financiële ondersteuning van de strijd in Turks-Koerdisch gebied.  

‘Strikt gelovige moslimjongeren’ en ‘intern gerichte Nederlands-Turkse jongeren’ 

De groep ‘strikt gelovige moslimjongeren’ (groep II) en de groep ‘intern gerichte Nederlands-

Turkse jongeren’ (groep IV) zijn voor deze beschrijving samengevoegd. Dit heeft allereerst te 

maken met de beperkte omvang van de groep strikt gelovige jongeren hetgeen algemenere 

uitspraken over deze groep bemoeilijkt. Daarnaast liggen beide groepen ten opzichte van de 

religieuze dimensie in elkaars verlengde. De strikt gelovige moslims zijn overtuigde moslims, 

nemen de islam uiterst serieus en proberen hun leven zo in te richten dat zij kunnen leven 

naar de vijf zuilen van de islam. De intern gerichte Nederlands-Turkse jongeren zijn eveneens 

overtuigd moslim, maar zijn beduidend minder stellig in het naleven van de vijf zuilen. De 
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intern gerichte Nederlands-Turkse jongeren zien zichzelf als soennitische moslims, maar zij 

houden zich niet altijd even nauwgezet aan de voorschriften en regels uit deze vijf zuilen. Zij 

doen doorgaans mee aan de ramadan en het vrijdagmiddaggebed en gebruiken geen 

varkensvlees en alcohol, maar zij bidden bijvoorbeeld niet vijfmaal daags en/of gaan niet 

naar Mekka. Een deel van deze groep heeft vrij liberale opvattingen over de islam en ziet 

zichzelf als moslim, een ander deel van deze groep heeft het idee dat zij niet voldoen aan de 

verplichtingen van de islam en eigenlijk tekortschieten als moslim. Deze laatste jongeren 

komen in hun religieuze opvattingen het dichtst bij de strikt gelovige jongeren.  

In paragraaf 7.3 is uitgebreid aandacht besteed aan de wijze waarop jongeren de islam 

beleven en praktiseren waaronder de jongeren die zich tot de soennitische stroming 

rekenen. De jongeren die deel uitmaken van de groepen II en IV zijn allen soenniet. Zij 

hebben in belangrijke mate de overtuiging als individu het leven van een goede moslim te 

moeten leiden en zichzelf ook zo te presenteren. Voor de strikt gelovige jongeren betekent 

het zijn van een goede moslim ook dat zij via gesprekken en discussie proberen een (sterker) 

islamitisch bewustzijn onder andere Turks-Nederlandse jongeren in hun omgeving te 

creëren.  

Een logische vraag in de context van radicaliseringsprocessen zou zijn of deze religieuze 

en intern gerichte Turkse jongeren de samenleving waar zij deel van uitmaken ook anders 

zouden willen inrichten en wat voor rol de islam hierbinnen zou moeten innemen. De 

jongeren die deel uitmaken van groep II en IV geven de islam een belangrijke rol in hun 

dagelijkse leven, maar proberen het geloof vooral zo te praktiseren dat het hun andere 

activiteiten niet in de weg staat. Deze jongeren identificeren zich primair als moslim of als 

Turk, maar lijken in de doelen die ze nastreven tegelijkertijd sterk op andere Nederlandse 

jongeren in hun verlangen naar maatschappelijk succes en (financiële) rijkdom. Gevraagd 

naar hun idealen of waar zij over tien jaar willen staan, geven verschillende van de ‘intern 

georiënteerde Nederlandse Turken’ onder de respondenten mooie inkijkjes in hun 

conformistische en burgerlijke manier van denken:  

“Voor mij is het heel belangrijk om me te blijven ontwikkelen, persoonlijk en op 

werkgebied. Wat ik heel belangrijk vind, is om te doen wat ik leuk vind. Ik wil 

iets betekenen voor anderen. Ik zou een bijdrage willen leveren aan de 
ontwikkeling en educatie van jongeren, onderwijs. Ik weet nu precies wat ik wil 

en op persoonlijk vlak gaat het me goed af nu: ik heb een leuke baan en ik zit 

lekker in mijn vel. Mocht ik ooit nog een leuke man tegen komen, dan wie weet. 

Ik wil voorlopig wel in Nederland blijven. Misschien dat ik ooit in Turkije zou 

willen wonen, maar dat weet ik nu nog niet.”(J44) 

“Ik wil wel sowieso in Nederland blijven wonen, huisje boompje beestje en dan 

naar Turkije op vakantie. Daar kan je alleen heen als je voldoende geld hebt. 

Zoals ik net al zei, dan is alles heel mooi. Hier krijg je een uitkering, tenminste, 

als je geen werk hebt. Hier is het makkelijker leven dan in Turkije. […] Ik vraag 

mezelf ook weleens af van: Wat ben ik dan?’ Ik ben hier gewoon anders, anders 

dan de Nederlanders. Ook door de normen en waarden. Daarom voel ik me 

anders, een buitenlander gewoon. Maar in Turkije is dat ook zo. Ik heb hier weer 

eigen normen en waarden gevormd die ook weer anders zijn dan in Turkije. In 
Turkije ben ik nu door mijn hoofddoek eigenlijk ook extreem, dat weerkaatst 

dan ook weer. Ik ben een beetje Turks, beetje Nederlands en moslim gewoon, 

drie in één. Ik ben niet extreem gelovig, maar ik probeer me er gewoon zo goed 
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aan te houden. Voor nu vind ik het even goed. Ik ben bang als ik nog extremer 

ga, dat ik dan misschien eerder ermee stop omdat het me te veel wordt. […] 

Vooral na het bidden voel ik een opluchting. Maar nu zal ik tijdens de ramadan 

niet naar de moskee kunnen gaan omdat het nu steeds later wordt met eten en 

ik de volgende dag dan ook moet werken en naar school moet, dus dan bid ik 

gewoon thuis.” (J56) 

“Over tien jaar…? Ik denk… Ik denk getrouwd, want dan ben ik 30 en dan ben ik 

waarschijnlijk wel getrouwd. Ja, want anders ben ik te oud. Maar ik wil het zelf 

ook wel, want ik wil graag jong moeder worden dat is wel iets dat ik echt graag 
wil. Dat wil ik even graag als mijn school afmaken bij wijze van. […] Ik hoop dat ik 

dan gewoon ben afgestudeerd en een goede baan heb en uh… Ik weet dan niet 

of ik ook echt fulltime zou willen werken, want ja, kinderen en werken dat is 

gewoon… Ik wil wel gewoon genoeg aandacht kunnen besteden aan kinderen en 

alles. […] Maar ik wil ook heel graag carrière maken, dus ik denk dan dat ik het 

op de een of andere manier zou willen combineren. En ik zie mezelf ook wel 

getrouwd met een Turkse jongen trouwens. Ik zie mezelf echt wel getrouwd 

met een Turks jongen.” (J60) 

I: “Wat zijn jouw wensen voor de toekomst?” R: “Dat ik rijk word en dat ik een 

goed leven heb.” I: “En wil je kinderen?” R: “Weet ik niet.” I: “En wat voor werk 

doe je dan?” R: “Ik denk automonteur.” J: “Ben je dan in Turkije of ben je dan in 

Nederland automonteur?” R: “Nederland.” (J42) 

In de terminologie van de in het inleidende hoofdstuk besproken strain theorie van Merton 

streven deze gelovige en intern gerichte Turks-Nederlandse jongeren dezelfde doelen na als 

andere Nederlandse jongeren. Ze willen goede opleidingen, interessante en goedbetaalde 

banen, een gezin al dan niet met kinderen. Ze willen ook – en daarin onderscheiden ze zich 

van de meeste Nederlandse leeftijdsgenoten – een goed moslim zijn. Dit willen ze het liefst 

allemaal zodanig met elkaar combineren opdat opleiding en carrière niet te lijden hebben 

onder religie en het te stichten gezin. Deze jongeren verwerpen dus ook de 

geïnstitutionaliseerde middelen niet om deze doelen te bereiken. Integendeel, zij zien 

onderwijs en arbeid als belangrijke instrumenten om hun doelen te realiseren. Een sterke 

religieuze beleving en praktisering van de islam laat zich voor deze jongeren goed 

combineren met een conformerende houding ten opzichte van de centrale doelen en 

middelen van de Nederlandse samenleving.  

De Kaaskoppen en de extern georiënteerde, hybride jongeren  

Achter de ‘kaaskoppen’ en de ‘hybride jongeren’ gaan jongeren schuil die in sterke mate 

vernederlandst zijn. De islam als religieus systeem van betekenisgeving heeft voor deze 

jongeren nauwelijks of geen waarde meer. Zij vinden religie als cultureel of historisch 

fenomeen wellicht interessant, maar niet als gelovige. Ook de strijd van de Koerden in 

Turkije wekt hun interesse, maar vooral om op afstand te bekijken en niet om hier vanuit 

Nederland op enigerlei wijze een actieve bijdrage aan te leveren. Zo vertelt een van de 

‘kaaskoppen’ met een Koerdische achtergrond hoe een neef van zijn vader als PKK strijder is 

gesneuveld.  

“Ja, dat voorbeeld van de neef van mijn vader. Dat is gebeurd toen ik heel klein was, dat 

wist ik niet. Pas later wordt het je een beetje verteld. En ze hadden ook niet echt heel veel 

contact met elkaar, omdat mijn ouders in Nederland woonden en zij in Turkije. Ja, dus het 
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heeft niet echt een rol gespeeld voor mij, dat niet. Maar ik vind het wel heel interessant. Hij 

heeft ook twee zoons van ongeveer mijn leeftijd, en daar heb ik wel contact mee. Die wonen 

in Duitsland nu. Het is wel heel verdrietig, een heel droevig verhaal.”(J07) 

Waar voor sommige jongeren dergelijke incidenten aanleiding kunnen geven tot activisme 

en een sterke participatie in bijvoorbeeld het geloof of de politieke strijd voor de Koerdische 

zaak, zien de jongeren in deze groepen religie en politieke overtuigingen tot 

belangwekkende verschijnselen waar ze verder zelf niets mee willen. 

In hun sociale contacten beperken deze jongeren zich niet tot de eigen kring van mensen 

met een Turkse of Koerdische achtergrond. Zij zijn politiek niet of nauwelijks actief. Deze 

jongeren realiseren zich dat ze een Turkse achtergrond hebben, maar identificeren zich hier 

niet (exclusief) mee.  

 

10.4 Conclusie 

 

We zijn dit hoofdstuk begonnen met een beschrijving van verschillende bewegingen en 

groeperingen die in de belangstelling van de Nederlandse veiligheidsdienst (hebben ge)staan 

vanwege hun (vermeende) radicale en/of extremistische karakter of omdat deze organisaties 

polarisatie in de Nederlandse samenleving zouden bevorderen. In deze beschrijving zijn 

enkel die bewegingen opgenomen die door de veiligheidsdienst in verband worden gebracht 

met Turkije en/of Turkse Nederlanders. Voor een deel betreft het radicaal-islamitische 

bewegingen die hun oorsprong in Turkije vinden zoals het Groot-Oosters Front van 

Islamitische Krijgers, de Turkse Hezbollah en de in Duitsland opgekomen en inmiddels 

verboden Kaplanbeweging. Daarnaast is de aandacht in deze beschrijving uitgegaan naar 

rechts-nationalistische bewegingen als de Grijze Wolven en radicaal politiek linkse 

bewegingen als het Revolutionair Volksbevrijdingsleger (DHKP-C) en de Koerdische 

Arbeiderspartij (PKK). In verband met de aandacht van de Nederlandse veiligheidsdienst voor 

de religieus-nationalistische Milli Görüş beweging en de islamitische Fethullah 

Gülenbeweging zijn zij ook in dit overzicht opgenomen. Tot slot zijn een beperkt aantal multi-

etnische radicaal-islamitische bewegingen als de van oorsprong Palestijnse Partij van de 

Bevrijding (Hizb ut Tahrir) en het jihadistisch salafisme onder Nederlandse moslims 

beschreven. Van deze bewegingen en partijen hebben we het ontstaan en een korte 

kenschets gepresenteerd van hetgeen er bekend is over hun aard en omvang in Nederland. 

Naar aanleiding van dit overzicht kunnen we allereerst stellen dat van de diverse 

beschreven organisaties en bewegingen enkel de PKK en de DHKP-C door de Europese Unie 

als terroristische organisaties zijn geoormerkt. Daarnaast is het voor dit moment niet goed 

vast te stellen of en in wat voor mate de overige beschreven bewegingen radicaal zijn. 

Sommige organisaties, zoals de Grijze Wolven, hebben een onmiskenbaar radicaal en 

gewelddadig verleden, maar het is onduidelijk wat hun huidige status is en of en wat voor 

verschillen er tussen deze organisaties in verschillende landen bestaan. Ook wordt er soms 

een onderscheid gemaakt tussen de politieke en militaire takken van een beweging. Zo heeft 

de Europese Unie in de zomer van 2013 de militaire tak van de Libanese Hezbollah – en niet 

de politieke – op de lijst van terroristische organisaties geplaatst. Bovendien is het 
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onduidelijk hoe deze militaire Libanese Hezbollah zich tot de in dit hoofdstuk beschreven 

Turkse Hezbollah verhoudt.67 Ook de positie van twee grote, geïnstitutionaliseerde religieuze 

bewegingen die in de context van veiligheidsrisico’s door de AIVD worden beschreven, te 

weten de Milli Görüş en de Fethullah Gülenbeweging, is verre van duidelijk. Waar de Milli 

Görüş in Duitsland door de overheid als een criminele organisatie is neergezet, lijkt deze in 

Nederland een veel gematigder karakter te hebben. Lindo (2008a) merkt op dat de jongeren 

binnen Milli Görüş Nederland minder op Turkije en de Turkse cultuur zijn georiënteerd en 

meer op het leven en hun plaats in de Nederlandse maatschappij. Deze oriëntatie zou het 

karakter van de beweging in de loop van de jaren hebben veranderd. Aangezien de 

literatuurstudie hier geen uitsluitsel over geeft, resteert de vraag of dit ook voor andere van 

de besproken groepen geldt en zo ja, wat dit betekent.  

In de interviews komt een beeld naar voren waarbij deskundigen en jongeren de 

aanwezigheid van geradicaliseerde Turkse-Nederlandse jongeren sterk relativeren. Zo stellen 

de deskundigen dat er onder jongeren met een Turkse achtergrond allerlei problemen leven, 

maar dat zij radicalisering als zodanig niet herkennen. De deskundigen wijzen vooral op een 

aantal kenmerken van de Turkse gemeenschappen in Nederland die ervoor zorgen dat Turks-

Nederlandse jongeren niet radicaliseren. Zo wijzen zij op het seculiere en sterk 

geïnstitutionaliseerde karakter van de Turkse islam die minder dwingend is, ruimte biedt aan 

individuele vrijheden en die als zodanig dan ook als een krachtige boodschap tegen 

radicalisering kan fungeren. Ook wijzen deze deskundigen op het hechte karakter van Turkse 

gemeenschappen waarin sociale controle een belangrijke rol speelt. Deze hechte 

gemeenschap en de positieve identiteit die hiermee samengaat, lijkt ten minste voor een 

deel gevoelens van uitsluiting en discriminatie die Turks-Nederlandse jongeren in de 

samenleving ondervinden te compenseren.  

Radicalisering lijkt ook ver weg te staan van het dagelijkse leven van de 73 jongeren die 

wij in het kader van dit onderzoek hebben gesproken. Zoals in de voorgaande hoofdstukken 

is besproken, wijzen vrijwel alle jongeren op negatieve ervaringen van marginalisering, 

uitsluiting en discriminatie, al zijn er grote verschillen in hoe zij hier mee omgaan en de 

impact die het op hen heeft. Veel van de hier besproken (vermeende) radicale organisaties 

en bewegingen zijn bij de jongeren onbekend of leven niet. Uitzonderingen hierop zijn de 

PKK, de Grijze Wolven, de Milli Görüş en de Fethullah Gülenbeweging. Een klein deel van de 

jongeren sympathiseert met één van deze bewegingen of is hier actief bij betrokken, maar 

voor het merendeel van de jongeren uit dit onderzoek vormen deze religieuze en politieke 

bewegingen eerder een referentiekader van waaruit zij zich positioneren ten opzichte van 

anderen en waar zij zich voor het overige verre van houden. Bovendien is er een verschil in 

perceptie waarbij de ondersteuning die de AIVD wellicht in termen van radicalisering zou 

duiden, zoals de (financiële) ondersteuning van de PKK door sommige jongeren met een 

Koerdische achtergrond, ervaren de jongeren zelf als iets vanzelfsprekends en niet als een 

radicale daad. 

Ter duiding van radicalisering hebben we een onderscheid gemaakt tussen 

sociaaleconomische, sociaal-culturele, demografische factoren en factoren die samenhangen 

met de internationale politiek. De algemene lijn bij de sociaaleconomische factoren is dat 
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 Zie http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3479788/2013/07/22/EU-zet-militaire-tak-
Hezbollah-op-terreurlijst.dhtml 
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achterstanden op het terrein van onderwijs, arbeid en wonen elk als zodanig en in 

combinatie met elkaar aanleiding kunnen geven tot ideeën van sociale marginalisering en 

uitsluiting. Jongeren kunnen vanuit percepties van discriminatie en marginalisering hun heil 

zoeken bij geradicaliseerde bewegingen en zo radicaliseren. De jongeren in deze studie 

reageren echter op een andere manier op ervaringen van discriminatie en uitsluiting waarbij 

het volgen van meer onderwijs kenmerkender is dan een vlucht naar geradicaliseerde 

bewegingen. Ook op het terrein van werk houdt een deel van de jongeren de regie in handen 

door te blijven investeren in arbeid en door de focus te verleggen naar werken in de eigen 

gemeenschap of door werk in het economisch sterk groeiende Turkije als extra optie te 

overwegen. Een deel van de jongeren neemt een meer berustende houding aan en 

relativeert discriminatie en marginalisering met een verwijzing naar de economische crisis 

die alle jongeren treft. Het is ook in de context van de strain-benadering van Merton van 

belang te constateren dat de Turkse jongeren overwegend conformistisch reageren op de 

ervaring van uitsluiting en discriminatie. Zij blijven geloven in onderwijs en arbeid als 

belangrijke middelen om maatschappelijk succes te verwezenlijken.  

De sociaal-culturele verklaringen van radicalisering gaan allereerst over vervreemding, 

hybride identiteiten en het leven tussen twee culturen van waaruit een identiteitscrisis kan 

volgen. In de tweede plaats richten deze zich op de invloed van religie en ideologie op 

radicalisering en tot slot de invloed van sociale relaties in opvoeding en groepsprocessen die 

radicalisering kunnen afzwakken of versterken. Op basis van factoren op het terrein van 

religie, politiek, identificatie en sociale bindingen zijn de jongeren in vijf clusters in te delen. 

De eerste groep betreft jongeren die zich primair identificeren als Koerd en ook politiek 

actief zijn. Een tweede groep betreft jongeren die zich hoofdzakelijk presenteren als moslim 

en religieus strikt gelovig zijn. Een derde groep hebben we naar hun eigen terminologie als 

‘kaaskoppen’ aangeduid. Het betreft jongeren die zich primair Nederlander voelen, niet 

religieus zijn en over een etnisch gemengd sociaal netwerk beschikken. Een vierde groep 

jongeren identificeren zich primair als Turk, zijn religieus actief en beschikken over een 

grotendeels ‘Turks’ sociaal netwerk. In de vijfde te onderscheiden groep bevinden zich 

jongeren die zich in gelijke mate als Turk en Nederlander zien en vooral contacten buiten de 

Turkse gemeenschap hebben. Deze verschillende groepen ondersteunen de gedachte dat de 

Turks-Nederlandse jongeren net zo verschillend zijn als de vingers van een hand (cf. 

Risvanoğlu-Bilgin et al., 1986). Voor zover ze ontevreden zijn met de inrichting van de 

samenleving – zoals sommige politiek actieve jongeren met een Koerdische achtergrond – is 

deze gericht op het veranderen van de situatie in Turkije en niet in Nederland. Hun 

oplossingen getuigen bovendien niet van een extremistische denkwijze of de bereidheid om 

gewelddadige middelen te gebruiken, maar richten zich veel meer op de inzet van onderwijs, 

het participeren aan demonstraties en het bieden van financiële ondersteuning. Ook onder 

de jongeren die deel uitmaken van de groep ‘strikt gelovige moslims’ of de ‘intern gericht 

Nederlands-Turkse jongens’ hebben wij op basis van de gesprekken geen onvrede kunnen 

signaleren richting de Nederlandse samenleving. Deze jongeren vinden het belangrijk om te 

leven naar de islam en goed moslim te zijn en willen dit tegelijkertijd combineren met het 

volgen van onderwijs of een ‘mooie en goedbetaalde baan’ en op termijn een gezin met 

kinderen. Het is op de religieuze component na hetzelfde streven naar economisch en 

maatschappelijk succes, met behulp van geïnstitutionaliseerde middelen als onderwijs en 
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werk, dat deze Turks-Nederlandse jongvolwassenen op één lijn plaatst met hun autochtone 

Nederlandse leeftijdsgenoten.  
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Hoofdstuk 11 Beantwoording van de onderzoeksvragen  
 

In dit afsluitende hoofdstuk brengen we de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken 

met elkaar in verband en formuleren we een antwoord op de probleemstelling van dit 

onderzoek:  

 

Welke ontwikkelingen binnen de maatschappelijke positie van personen (in het 

bijzonder jongvolwassenen) met een Turkse achtergrond doen zich het laatste 

decennium in Nederland voor en wat betekenen deze ontwikkelingen voor mogelijke 

risico’s op criminaliteit en radicalisering? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft er een literatuurstudie plaatsgevonden en 

zijn er in totaal honderd kwalitatieve interviews met Turks-Nederlandse jongeren en diverse 

experts afgenomen. Op basis hiervan beschouwen we in dit concluderende hoofdstuk 

allereerst de ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders sinds 

het jaar 2000 waarbij we ook aandacht besteden aan hun betrokkenheid bij criminaliteit en 

radicalisering.68 Vervolgens gaan we op basis van de literatuurstudie en het empirische 

onderzoek in op verschillende factoren die de mogelijke betrokkenheid van Turks-

Nederlandse jongeren bij criminaliteit en radicalisering kunnen duiden. 

 

11.1 Ontwikkelingen van maatschappelijke positie sinds 2000 

 

De vraag naar de ontwikkelingen in maatschappelijke posities van personen (in het bijzonder 

jongvolwassenen) met een Turkse achtergrond in Nederland sinds 2000 hebben we 

geoperationaliseerd door in de eerste plaats een onderscheid te maken tussen 

sociaaleconomische en sociaal-culturele kenmerken van de maatschappelijke positie. Om de 

ontwikkeling in de maatschappelijke positie van de Turkse Nederlanders in perspectief te 

kunnen zien, is hun positie in dit rapport waar mogelijk thematisch vergeleken met de positie 

van autochtone Nederlanders en de drie andere grote migrantengroepen, namelijk de 

Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders.  

Daarnaast is het van belang de geschetste ontwikkelingen te bezien in samenhang met de 

relatief recente migratiegeschiedenis van Turkse Nederlanders. Aan het begin van de jaren 

zestig van de twintigste eeuw wierven Nederlandse bedrijven arbeiders in onder meer 

Turkije die vervolgens als tijdelijke ‘gastarbeiders’ naar Nederland kwamen. Deze veelal 

ongeschoolde arbeiders – met een grotendeels rurale achtergrond – kwamen vooral in 

banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt terecht. Na de oliecrisis in 1973, wanneer de 

overheid een einde maakt aan de werving van gastarbeiders en langzamerhand blijkt dat 

deze gastarbeiders langer zullen blijven dan de overheid en zij zelf in eerste instantie hadden 

aangenomen, komt de gezinshereniging op gang. De jaren tachtig en negentig staan in het 
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 De gebruikelijke wetenschappelijke onderbouwing met bijbehorende bronvermeldingen zoals we die in de 
voorgaande hoofdstukken systematisch hebben gehanteerd, hebben we in dit hoofdstuk om redenen van 

leesbaarheid achterwege gelaten. Slechts als er nieuwe inzichten aan de literatuur ontleend worden, zullen we 
dat hier aangeven.  



 

 
254 

teken van gezinsvorming en een instroom van asielzoekers vanuit Turkije. Deze start, waarbij 

Turkse migranten overwegend aan de onderkant van de arbeidsmarkt emplooi vonden en 

waarbij ook de daarop volgende decennia nog grote aantallen Turkse nieuwkomers 

arriveerden, heeft geresulteerd in achterstanden op uiteenlopende sociaaleconomische 

terreinen op het moment dat het integratiebeleid in de jaren tachtig tot ontwikkeling kwam. 

Vanuit het perspectief van de tweede en derde generatie Turkse Nederlanders betekent dit 

dan ook veelal dat zij in vergelijking tot hun (groot)ouders een enorme ontwikkeling hebben 

doorgemaakt, terwijl vanuit het perspectief van de Nederlandse overheid de aandacht zich 

vooral richt op de nog bestaande achterstanden ten opzichte van de autochtone 

Nederlandse bevolking.  

Sociaaleconomische dimensie 

De sociaaleconomische dimensie van de maatschappelijke positie is achtereenvolgens 

uitgewerkt op het terrein van onderwijs, arbeid, huisvesting en segregatie. De 

ontwikkelingen in de sociaaleconomische positie van (jonge) Turkse Nederlanders 

kenmerken zich hoofdzakelijk door een aantal positieve ontwikkelingen, maar daarnaast ook 

door het voortduren van de relatieve achterstand ten opzichte van autochtone 

Nederlanders. Turkse Nederlanders maken in vergelijking tot het begin van de 

eenentwintigste eeuw een ontwikkeling door waarbij zij deze achterstand op de meeste 

sociaaleconomische terreinen langzaamaan inlopen. Het verontrustende beeld dat er – zoals 

in de media, in sommige wetenschappelijke rapportages en door Turkse deskundigen in het 

eerdergenoemde manifest (Sevincer et al., 2011) wordt geschetst – sprake is van een 

zorgwekkende toestand of zelfs een achteruitgang kunnen we op basis van dit onderzoek 

dan ook niet bevestigen. Turks-Nederlandse jongeren maken een positieve ontwikkeling in 

het onderwijs door en Turkse Nederlanders zijn ook op de arbeidsmarkt op meer 

uiteenlopende beroepsniveaus werkzaam waarbij hun ‘gestandaardiseerde inkomen’ 

toeneemt.69 Zij wonen bovendien steeds gedifferentieerder en beter. Desalniettemin 

verkeren Turkse Nederlanders ten opzichte van autochtone Nederlanders op alle terreinen 

nog altijd in een achterstandspositie. 

Ontwikkelingen en factoren op het gebied van onderwijs 

Turks-Nederlandse jongeren halen steeds betere resultaten in het onderwijs. In het 

basisonderwijs nemen de prestaties van Turks-Nederlandse kinderen toe, al valt er – met 

name in vergelijking tot de autochtone groep – nog een inhaalslag te maken op het gebied 

van taal, rekenen en scores op de Cito-toets. In het middelbaar onderwijs zijn Turks-

Nederlandse jongeren, met name meisjes, in toenemende mate actief op havo of vwo 

niveau. In vergelijking tot andere etnische groepen is de schooluitval onder Turks-

Nederlandse bovendien laag. Desondanks is er met betrekking tot het onderwijsniveau en 

het slagingspercentage in het middelbaar onderwijs nog sprake van een achterstand van 

Turks-Nederlandse mannen en vrouwen van zowel de eerste als de tweede generatie ten 

opzichte van autochtone Nederlanders. Binnen het vervolgonderwijs is een vergelijkbare 

trend waarneembaar. Deelname op hbo en wo niveau neemt toe, mede omdat Turks-
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 Het CBS definieert het ‘gestandaardiseerd inkomen’ als het besteedbare inkomen dat gecorrigeerd is voor 

verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrip-
pen/default.htm?ConceptID=291). 
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Nederlandse jongeren relatief vaak voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding kiezen en 

opleidingen stapelen. Ook hier blijven de Turks-Nederlandse jongeren echter nog altijd 

achter bij de andere etnische groepen en autochtone jongeren qua niveau en studiesucces.  

Hoewel de respondenten wat onderwijsniveau betreft relatief vaak een opleiding op 

hoger niveau genieten of hebben genoten, corresponderen hun patronen ten aanzien van 

opleidingskeuze en (gebrek aan) studiesucces met het algemene beeld uit de literatuur. De 

geïnterviewde jongeren zijn relatief hoog opgeleid en een aantal respondenten heeft diverse 

opleidingen gestapeld of geeft aan dit van plan te zijn. Tegelijkertijd hebben tien 

geïnterviewde jongeren het onderwijs voortijdig verlaten waardoor zij niet over een 

startkwalificatie beschikken.  

De literatuur en de interviews wijzen op verschillende factoren die een rol zouden spelen 

bij het voortbestaan van de relatieve achterstandspositie van Turks-Nederlandse jongeren in 

het onderwijs. We beperken ons hier tot een bespreking van de twee typen factoren die het 

sterkst in de literatuur en interviews naar voren komen. Ten eerste zouden het 

opleidingsniveau en de taalvaardigheid van de ouders (en kinderen) van belang zijn voor een 

succesvolle onderwijscarrière van hun kinderen. De geïnterviewde jongeren en deskundigen 

bevestigen dat het lage opleidingsniveau en de gebrekkige beheersing van de Nederlandse 

taal onder ouders een belemmering vormt bij het ondersteunen van hun kinderen en het 

wegwerken van de resterende taalachterstanden. Aan de andere kant stimuleren Turks-

Nederlandse ouders hun kinderen door de grote nadruk die ze leggen op sociale mobiliteit. 

De geïnterviewde jongeren ervaren daardoor soms ook een sterke druk om te presteren.  

Een tweede belangrijke factor is de mate waarin jongeren zich thuis of juist 

gediscrimineerd voelen binnen hun opleiding. De geïnterviewde jongeren geven aan zich in 

culturele en/of religieuze zin ‘anders te voelen’ dan anderen. Daarnaast maakt een aantal 

van de geïnterviewde jongeren melding van het gevoel ongewenst te zijn in Nederland en 

door docenten minderwaardig behandeld of gediscrimineerd te worden. Als gevolg van deze 

ervaringen en percepties reageren jongeren over het algemeen op twee manieren. Een deel 

van hen reageert door meer onderwijs te volgen en opleidingen te stapelen. Een ander deel 

kiest er op een gegeven moment voor de opleiding te beëindigen en werk te zoeken, met 

name binnen de eigen etnische kring of oriënteert zich op een carrière in het buitenland 

waaronder ook Turkije.  

Tot slot dient te worden opgemerkt dat school- en buurtkenmerken en individuele 

factoren, zoals capaciteiten, geen afdoende verklaring bieden voor de onderwijspositie en 

meer specifiek de achterstand van Turkse Nederlanders ten opzichte van andere groepen. 

Ontwikkelingen en factoren op het gebied van arbeidsmarkt 

De arbeidsmarktpositie van Turkse Nederlanders kenmerkt zich eveneens door enerzijds 

verbeteringen en anderzijds door een aanhoudende achterstand. De verbeteringen zijn 

zichtbaar in een hoger opleidingsniveau en daarmee een verbeterde startpositie, een grotere 

diversiteit in beroepsniveaus waarop Turkse Nederlanders werkzaam zijn en een toename 

van het – nog steeds achterblijvende – gestandaardiseerde inkomen. Wel beschikken Turkse 

Nederlanders in vergelijking tot autochtone Nederlanders relatief vaak over een flexibel 

dienstverband. Turkse Nederlanders hebben samen met de Marokkaanse Nederlanders 

bovendien de grootste kans op armoede. Daar komt bij dat de huidige economische crisis en 

discriminatie op de arbeidsmarkt een verdere inhaalslag op de arbeidsmarkt lijken te 
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verhinderen aangezien deze zich vooral doen gelden bij de Turks-Nederlandse jongeren die 

nog een plek op de arbeidsmarkt dienen te bemachtigen. De ervaringen van de 

respondenten zijn slechts ten dele met voornoemde ontwikkelingen te vergelijken omdat zij 

ten tijde van het interview doorgaans nog een opleiding volgden en bijgevolg relatief weinig 

ervaring op de arbeidsmarkt hadden.  

De literatuur en de interviews wijzen op diverse factoren die de arbeidsmarktpositie van 

Turkse Nederlanders lijken te beïnvloeden. Een deel van deze factoren heeft betrekking op 

persoonlijk, sociaal en cultureel kapitaal. Daarnaast zijn er structurele factoren van invloed, 

zoals de huidige economische crisis en het (overheids)beleid. Discriminatie is een laatste 

belangrijke factor die uit de literatuurstudie – het meest nadrukkelijk – naar voren is 

gekomen. Net als in het onderwijs, stelt een relatief groot deel van de geïnterviewde 

jongeren het gevoel te hebben op basis van hun Turkse naam en/of achtergrond 

gediscrimineerd te worden in het kader van hun (zoektocht naar) werk en stage. Deze 

discriminatie zou zich onder meer uiten op de werkvloer waar een deel van de jongeren zegt 

zich minderwaardig bejegend te voelen. Een aantal van hen wil daarom binnen de eigen 

etnische kring als werknemer of als zelfstandige gaan werken. Dankzij de gedeelde culturele 

achtergrond zijn de jongeren bekend met de wederzijdse eisen en verwachtingen en hebben 

ze het idee daar (meer) om hun kwaliteiten gewaardeerd te worden. Ook spreken veel 

geïnterviewde jongeren over de mogelijkheid om in Turkije te gaan werken, al hebben 

slechts weinig mensen uit de onderzoeksgroep dit daadwerkelijk gedaan. Bij deze beweging 

richting de eigen groep dient de kanttekening te worden geplaatst dat dergelijke keuzes de 

sociale mobiliteit van deze jongeren op de langere termijn in de weg kunnen staan.  

Ontwikkelingen en factoren op het gebied van huisvesting en segregatie 

Op het terrein van huisvesting tekenen zich eveneens verbeteringen af, hoewel ook hier een 

achterstand blijft bestaan. Turkse Nederlanders zijn in toenemende mate eigenaar van een 

koopwoning, wonen steeds vaker in eengezinshuizen en beschikken over een steeds grotere 

woonoppervlakte. Aan de andere kant is er onder Turkse Nederlanders nog altijd sprake van 

een grote verhuismobiliteit en scoren zij op woonkwaliteit het slechtst van de andere drie 

traditionele migrantengroepen en de autochtone Nederlanders. Een ander aspect van de 

leefomgeving betreft etnische segregatie, die in de leefomgeving van Turkse Nederlanders 

relatief groot is. Hoewel Turkse Nederlanders steeds vaker naar een koopwoning in een 

betere buurt verhuizen, wonen zij in vergelijking tot de drie andere traditionele 

migrantengroepen het meest geconcentreerd, in de zogenaamde (zwarte) 

achterstandswijken.  

Van de geïnterviewde jongeren woont een deel in witte of gemengde wijken en een 

ander deel in zwarte wijken. De jongeren geven aan sterk te hechten aan sociale contacten in 

de woonomgeving. Zij hebben in zwarte wijken met een hoge concentratie van Turkse 

Nederlanders relatief meer sociale contacten. De jongeren die in de witte en gemengde 

wijken leven, missen dit contact en stellen dat onderling contact in hun woonwijken 

moeizaam of niet tot stand komt.  

In voorgaande studies is gepoogd de achterstand van Turkse Nederlanders op het gebied 

van huisvesting met diverse demografische en sociaaleconomische factoren te verklaren, 

waaronder leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en flexibele arbeidscontracten. Andere 

factoren betreffen wijkkenmerken zoals de stand van de woningmarkt en de 
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woningvoorraad. De woonkwaliteit zou in verband staan met de bebouwingsdichtheid, de 

mate van verloedering en sociale cohesie binnen wijken en de voorkeur voor een 

(gemengde) woonomgeving. De verklaringen voor etnische segregatie worden in de 

literatuur gezocht in sociaaleconomische elementen, sociaal-culturele factoren en 

discriminatie. Er bestaat weinig eenduidigheid over de gevolgen van etnische segregatie. 

Enerzijds stellen academici dat etnische segregatie geen negatieve gevolgen met zich 

meebrengt, anderzijds stellen zij dat deze vorm van segregatie een negatieve invloed heeft 

op de sociaaleconomische positie van migranten, hun sociaal-culturele integratie en 

daardoor op de sociale cohesie in een buurt, en op de criminaliteitscijfers en 

onveiligheidsgevoelens. Individuele kenmerken zouden hier echter een grotere rol in spelen 

dan zogenaamde buurteffecten. De geïnterviewde jongeren stellen dat zij vanuit het 

oogpunt van wederzijdse ondersteuning in dezelfde wijk willen blijven wonen als hun ouders 

en hun sociale netwerk. Daarnaast werd in de interviews beschreven dat jongeren die het 

goed doen juist de wijk willen verlaten hetgeen de verklaringskracht van sociaaleconomische 

kenmerken lijkt te bevestigen. Verder noemden respondenten discriminatie als factor die 

maakt dat zij naar eigen zeggen in een zwarte of gemengde wijk willen blijven wonen. 

Nadruk op discriminatie 

Kort gezegd wijst de literatuur op tal van factoren die de sociaaleconomische progressie van 

Turkse Nederlanders helpen duiden. Opvallend is dat op de verschillende 

sociaaleconomische deelterreinen een aantal gemeenschappelijke factoren wordt 

aangedragen, zoals opleidingsniveau en discriminatie. Het is deze laatste factor waarop 

vrijwel alle jongeren in de interviews de nadruk leggen. Percepties van sociale uitsluiting en 

discriminatie lijken onder hen gemeengoed te zijn. Een aanzienlijk deel van de Turks-

Nederlandse respondenten voelt zich binnen het onderwijs, de arbeidsmarkt en de eigen 

woonomgeving buitengesloten en/of gediscrimineerd.  

De geïnterviewde jongeren reageren verschillend op ervaringen met discriminatie. Binnen 

het onderwijs werken ze harder, met name door voor de hoogst mogelijke opleiding te 

kiezen en opleidingen te stapelen. Sommigen stoppen met hun opleiding en gaan voor 

‘landgenoten’ werken. Op het gebied van arbeidsmarkt opteren jongeren geregeld voor 

zelfstandig ondernemerschap of werk binnen de eigen etnische gemeenschap, hetgeen op 

een beweging naar de eigen groep in plaats van naar de bredere samenleving lijkt te duiden. 

Eenzelfde terugtrekkende beweging lijkt zich voor te doen op het vlak van huisvesting en 

etnische segregatie nu een deel van de Turkse Nederlanders in zwarte en gemengde wijken 

willen blijven wonen om zo discriminatie te voorkomen en zij zich bij andere Turkse 

Nederlanders meer gewaardeerd en het meest thuis voelen. 

Sociaal-culturele dimensie  

De sociaal-culturele dimensie is geoperationaliseerd voor de terreinen van sociale contacten, 

identificatie, oriëntatie, religie en politiek. De ontwikkelingen van Turkse Nederlanders op 

deze terreinen laten een tweeslachtig beeld zien. Aan de ene kant valt op dat Turkse 

Nederlanders in vergelijking tot de andere grote etnische groepen in Nederland een sterke 

oriëntatie op de eigen groep en het herkomstland hebben. Dit komt tot uitdrukking in de 

sociale contacten die ze onderhouden met hoofdzakelijk leden van de eigen herkomstgroep 

en in de keuze voor een partner van Turkse afkomst. Daarbij identificeren Turkse 

Nederlanders zich vooral als Turk, en in mindere mate als Nederlander, met Turkije en/of 
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Nederland. Ook oriënteren zij zich – meer dan de drie andere traditionele migrantengroepen 

– op het vaderland van hun (groot)ouders wat zij (meer) zichtbaar maken in hun 

transnationale relaties. Verder zijn zij van de vier grote migrantengroepen het minst in de 

Nederlandse politiek geïnteresseerd. Zowel de literatuurstudie als het empirische onderzoek 

onderstrepen het belang van de islam voor Turkse Nederlanders.  

Aan de andere kant blijkt zowel uit de literatuur als uit de interviews met de jongeren dat 

vooral onder hoger opgeleide, tweede generatie Turks-Nederlandse jongeren een 

ontwikkeling gaande is waarbij Nederland een steeds prominentere plek in hun leven krijgt 

en Turkije verder weg komt te staan. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de 

vriendenkringen van Turkse jongeren die in etnisch opzicht heterogener worden, de 

toenemende identificatie van de jongeren met Nederland, de sterke daling van het aantal 

huwelijkspartners uit Turkije en de politieke oriëntatie van deze jongeren die getuigt van een 

beperkte interesse in politieke kwesties in Turkije (en Nederland). Deze veranderingen gaan 

gepaard met een heropleving van het geloof onder tweede generatie Turks-Nederlandse 

jongeren. 

Ontwikkelingen en factoren op het gebied van sociale relaties 

Het afgelopen decennium zijn de sociale relaties en partnerkeuze van Turkse Nederlanders 

veranderd. De sociale relaties van Turkse Nederlanders kenmerken zich nog altijd door een 

grote gerichtheid op de eigen groep, maar de sociale contacten zijn heterogener geworden. 

Deze heterogeniteit doet zich met name voor onder de tweede generatie en hoger opgeleide 

Turkse Nederlanders. De afgelopen jaren zou de tendens richting meer heterogeniteit wel 

iets zijn gestagneerd. Het valt verder op dat het onder Turkse Nederlanders gebruikelijk blijft 

om een huwelijkspartner binnen de eigen etnische gemeenschap te zoeken, al wordt deze 

vaker binnen Turks-Nederlandse kringen in plaats van in Turkije gezocht.  

De sociale contacten van de Turks-Nederlandse respondenten sluiten bij deze algemene 

tendens aan. Een aanzienlijk deel van de respondenten – waaronder vooral hoger opgeleiden 

– beschikt over een etnisch gemengde vriendengroep, al is er een in omvang vergelijkbare 

groep met een voornamelijk Turkse vriendenkring. Een minderheid van de respondenten 

heeft uitsluitend contacten buiten de eigen gemeenschap. Ook wat betreft partnerkeuze 

volgen de respondenten het algemene beeld. Het merendeel geeft de voorkeur aan een 

partner van Turks-Nederlandse herkomst of met dezelfde religieuze oriëntatie, hoewel een 

deel ook een niet-Turkse Nederlander als partner overweegt. Daarnaast geven de 

respondenten blijk van meer liberale opvattingen over contacten met leden van de andere 

sekse voorafgaand aan het huwelijk, wat een potentiele bron van conflicten met hun ouders 

vormt.  

De enerzijds nog altijd grote gerichtheid van Turkse Nederlanders op de eigen 

gemeenschap en anderzijds de grotere heterogeniteit in contacten en minder op Turkije en 

Turkse tradities gerichte partnerkeuze lijken met verschillende factoren te maken te hebben. 

Zo zou de sociale controle van ouders en de Turkse gemeenschap bijdragen aan een meer 

Turkse sociale kring. Aan de andere kant zijn er onder de respondenten ook jongeren die 

juist contacten buiten de eigen kring zoeken om deze sociale controle te omzeilen. Werk en 

school blijken daarnaast in de literatuur en interviews van belang, met name vanwege de 

ontmoetingsplaats die deze bieden voor sociale contacten. Bovendien wijzen literatuur en 

interviews op het belang van gelijkenis in de zin van religie en cultuur; deze zou een 
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onderlinge band bevorderen als gevolg van gedeelde opvattingen en levensstijl. Gelijkenis 

komt terug bij de partnerkeuze waar de Turks-Nederlandse respondenten de voorkeur uiten 

voor een partner met een gelijke achtergrond. Het in de literatuur veronderstelde belang van 

de invloed van de ouders op de partnerkeuze vindt enige relativering in de interviews, omdat 

de vanzelfsprekendheid van ouderlijke invloed op de partnerkeuze afneemt. Dit heeft te 

maken met de behoefte van jongeren om hun eigen keuzes te maken en de toename van het 

aantal plekken waar jongeren potentiële partners kunnen ontmoeten. 

Ontwikkelingen en factoren op het gebied van identificatie en oriëntatie 

De identificatie en oriëntatie van Turkse Nederlanders kenmerkt zich, aldus de bestudeerde 

literatuur, door een aanhoudende nadruk op de Turkse achtergrond. De overgrote 

meerderheid van de Turkse Nederlanders ziet zich nog altijd meer als Turk dan als 

Nederlander, al zegt tegenwoordig een kwart dat ze zich zowel Nederlander als Turk voelen. 

Daarentegen ziet een kwart van de Turkse Nederlanders Nederland in het geheel niet als 

vaderland. Verder hebben Turkse Nederlanders in vergelijking tot de drie andere grote 

etnische groepen de sterkste transnationale banden. De verschillen die ten aanzien van de 

identificatie en oriëntatie binnen de groep Turkse Nederlanders bestaan, worden in de 

literatuur in verband gebracht met leeftijd, opleiding en generatie. Het zijn met name de 

jongere, hoog opgeleide Turkse Nederlanders van de tweede generatie die zich het meest 

met Nederland identificeren.  

Dit komt grotendeels overeen met het beeld dat de relatief hoger opgeleide en tweede 

generatie respondenten laten zien. Zo is de gerichtheid op Turkije en de Turkse cultuur onder 

de jongeren beperkt. De meeste geïnterviewde jongeren zouden niet zozeer in Turkije willen 

wonen, al zijn er enkele respondenten die dit vanwege economische aspecten overwegen. 

Daarnaast voelen de jongeren zich weliswaar meer Turks dan Nederlands, maar ze erkennen 

dat ze bepaalde Nederlandse gewoonten hebben overgenomen. Daarnaast blijkt uit de 

interviews dat niet enkel de Turkse en Nederlandse identiteit van belang zijn. Zo achten 

gelovige jongeren hun religieuze identiteit en de Koerdische jongeren hun Koerdische 

herkomst van het grootste belang. Veel van de geïnterviewde jongeren geven blijk van 

vragen rond de eigen identiteit als zij in de pubertijd belanden. Op die leeftijd merken ze – 

met name op het vlak van uitgaan – enerzijds culturele verschillen ten aanzien van 

leeftijdsgenoten uit andere groepen, anderzijds hebben ze het gevoel dat het huidige sociale 

klimaat hen aanzet om ‘voor Nederland te kiezen’. Zij spreken van een gevoel een 

‘buitenlander’ in Nederland te zijn. Deze belevingen sluiten aan bij de literatuur waaruit blijkt 

dat hoger opgeleiden zich aan de ene kant meer thuis voelen in Nederland, maar dat zij zich 

aan de andere kant juist minder gerespecteerd voelen, hetgeen afbreuk doet aan dit 

thuisgevoel. 

Ontwikkelingen en factoren op het gebied van religie 

Turkse Nederlanders vormen de grootste moslimgroep in Nederland al delen niet alle 

moslims van Turkse herkomst dezelfde interpretatie van de islam. Er bestaat een tweedeling 

onder de Turkse Nederlanders tussen soennieten (75 procent) en alevieten (20 procent). De 

Turks-Nederlandse gemeenschap telde van de diverse etnische groepen rond 2000 het 

grootste aantal islamitische organisaties en in 2007 bevonden zich 242 Turkse moskeeën in 

Nederland.  
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Ruim veertig procent van de Turkse Nederlanders bezoekt regelmatig religieuze 

bijeenkomsten. Turkse Nederlanders leven in vergelijking tot de Marokkaanse groep de 

islamitische leefregels minder nauwgezet na maar desalniettemin geven zij allen aan dat de 

islam een belangrijke plaats in het dagelijks leven vervult. Onder Turks-Nederlandse jongeren 

verliest de islam niet aan betekenis, maar is er juist sprake van een religieuze heropleving 

waarbij het geloof een meer geïndividualiseerde invulling lijkt te krijgen. Uit de literatuur 

komen verschillende factoren naar voren die in verband zouden staan met de religiositeit 

van Turkse Nederlanders. Dit betreft onder meer sociaaleconomische factoren, sociale 

omgevings- en groepskenmerken, de maatschappelijke context in Turkije en Nederland en 

persoonlijke kenmerken. Ervaringen van uitsluiting en discriminatie dragen bij aan het gevoel 

geen onderdeel uit te maken van de Nederlandse samenleving. Mogelijkerwijs vormen deze 

negatieve ervaringen de aanleiding voor Turks-Nederlandse jongeren om hun heil in de islam 

te zoeken en vast te houden aan hun religieuze identiteit als moslim. De kracht en de richting 

van deze factoren is lastig te beoordelen. 

Verschillende jongeren uit de onderzoeksgroep geven aan deel te nemen aan of lid te zijn 

van een religieuze organisatie, mede uit sociale overwegingen. De strikt praktiserende 

jongeren vertellen het gevoel te hebben dat ze op grond van hun geloof worden 

gediscrimineerd of uitgesloten. Tot slot kan worden opgemerkt dat de besproken literatuur 

en de resultaten uit de interviews nauwelijks indicaties geven voor terugtrekking in de eigen 

gemeenschap en onderlinge strijd op basis van religieuze stromingen. Ook strikt gelovige 

respondenten geven aan moskeeën en/of verenigingen van uiteenlopende groepen te 

bezoeken en zij beperken zich in hun contacten met andere Turkse Nederlanders niet tot 

‘geloofsgenoten’ of moslims.  

Ontwikkelingen en factoren op het gebied van politieke participatie 

Op het vlak van politieke participatie laten Turkse Nederlanders een ietwat tegenstrijdig 

beeld zien. Enerzijds zijn ze sterk vertegenwoordigd binnen politieke zelforganisaties en zijn 

ze – in vergelijking tot andere groepen – bovendien sterk vertegenwoordigd binnen de lokale 

politiek. Anderzijds geven Turkse Nederlanders blijk van een desinteresse in de Nederlandse 

politiek en een gebrek aan vertrouwen in haar instituties. 

De geïnterviewde jongeren laten een vergelijkbaar beeld zien. Zij bevestigen het gebrek 

aan interesse in de Nederlandse politiek en het wantrouwen naar de Nederlandse overheid, 

maar zij tonen nog minder interesse in de Turkse politiek. Ook binnen de Turkse 

gemeenschap zijn de jongeren over het algemeen niet politiek actief en komt het voor dat 

politieke bijeenkomsten worden bezocht om sociale en culturele redenen in plaats van 

politieke redenen. Wel is er sprake van een kritische houding ten opzichte van Koerden. Op 

hun beurt waren de Koerdisch-Nederlandse respondenten vaker en meer politiek actief. Zo 

hebben enkele van deze respondenten deelgenomen aan door de PKK georganiseerde 

jongerenkampen en (indirect) geld naar de PKK in Turkije gestuurd.  

Verklaringen in de literatuur voor politieke participatie zijn vooral gezocht betreffende de 

participatie van migrantengroepen en vertrouwen in de Nederlandse politiek. De factoren 

die met deze vorm van politieke participatie in verband zijn gebracht, betreffen 

sociaaleconomische factoren, sociaal kapitaal en een aantal factoren op het microniveau als 

leeftijd, duur van verblijf en geslacht. Gezien de constatering in de literatuur dat jongeren 

minder vertrouwen hebben in politieke instituties, is het niet verwonderlijk dat dit 



 

 
261 

vertrouwen ook onder de geïnterviewde jongeren laag ligt. De jongeren verklaren hun 

wantrouwen zelf vanuit ervaringen met of verhalen over discriminatie door de politie. 

Daarnaast wijzen de interviews met de jongeren op het belang van opvoeding in relatie tot 

de politieke betrokkenheid van deze Turks-Nederlandse jongeren. Politiek actieve ouders 

stimuleren hun kinderen om ook politiek actief te worden. We zien dit in het bijzonder terug 

onder de jongeren met een Koerdische achtergrond. 

 

11.2 De ontwikkelingen in relatie tot risico’s op criminaliteit en 

radicalisering 

 

Hoe verhouden de geschetste ontwikkelingen zich nu tot mogelijke risico’s op criminaliteit 

en radicalisering onder Turks-Nederlandse jongeren? Alvorens tot een antwoord op deze 

vraag over te gaan, is het van belang om een kanttekening bij deze exercitie te plaatsen. Het 

is niet zonder meer mogelijk de risico’s op criminaliteit en radicalisering te bepalen op basis 

van ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders. Factoren die in 

het navolgende aan de orde komen, kunnen weliswaar verbonden zijn met criminaliteit en 

het proces van radicalisering, maar over de precieze relatie tussen deze factoren enerzijds en 

criminaliteit en radicalisering anderzijds, is weinig bekend. Loeber (1997, p. 18) benadrukt in 

zijn oratie over ontwikkelingspaden en risicopatronen voor ernstige jeugddelinquenten 

terecht dat risicofactoren geen causale factoren hoeven te zijn en dat de grootste 

wetenschappelijke uitdaging zal zijn om te kijken wat de relatie tussen diverse factoren is. 

Analoog aan deze constatering van Loeber, zouden de verbanden tussen de verschillende 

factoren die aanleiding kunnen geven tot radicalisering dan wel dit proces in de weg staan 

ook in onderzoek naar verklaringen voor radicalisering centraler moeten staan. Net als bij 

criminaliteit, kunnen ‘ontwikkelingspaden naar radicalisering’ sterk uiteenlopen (cf. Pels & 

De Ruyter, 2011).  

Risico’s op criminaliteit 

Ten opzichte van autochtone Nederlanders zijn Turkse Nederlanders oververtegenwoordigd 

in de criminaliteitscijfers. In vergelijking tot Antilliaanse, Marokkaanse en Surinaamse 

Nederlanders staan zij echter minder vaak als verdachte geregistreerd. De geregistreerde 

criminaliteit onder Turkse Nederlanders laat de afgelopen jaren over de hele linie – net als bij 

de andere etnische groepen en de autochtone Nederlanders – een daling zien. De tweede 

generatie Turkse Nederlanders wijken echter af van dit patroon. Turks-Nederlandse 

minderjarigen van de tweede generatie zijn vaker betrokken bij criminaliteit dan de eerste 

generatie, hoewel ook onder deze jongeren sprake is van een dalende lijn.  

De vraag is nu wat ontwikkelingen in de maatschappelijke positie voor het toekomstige 

risico op criminaliteit onder Turkse Nederlanders, en vooral onder jongeren, betekenen. Op 

grond van sociaaleconomische kenmerken zou verwacht kunnen worden dat de 

betrokkenheid van Turkse Nederlanders bij criminaliteit langzamerhand afneemt. Uit 

hoofdstuk 2 bleek namelijk dat Turkse Nederlanders hun achterstand in het onderwijs aan 

het inhalen zijn. Hetzelfde geldt – zoals in hoofdstuk 3 beschreven – voor de positie van 

Turkse Nederlanders op de arbeidsmarkt. Zij zijn bezig om hun achterstand in vergelijking tot 

autochtone Nederlanders in te halen, al bestaat er nog steeds een grotere kans op armoede. 
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Ook verbeteren Turkse Nederlanders – zoals beschreven in hoofdstuk 4 – hun positie op de 

huizenmarkt langzaamaan. Turkse Nederlanders komen in steeds betere huizen en buurten 

met een grotere woonkwaliteit terecht al wonen zij nog steeds relatief gesegregeerd. De 

sociaaleconomische situatie van Turkse Nederlanders verbetert aldus. De tweede generatie 

Turkse Nederlanders doet het op deze punten beter dan de eerste generatie Turkse 

Nederlanders. Op basis hiervan zou verwacht kunnen worden dat de tweede generatie 

Turkse Nederlanders minder voorkomt in de criminaliteitscijfers dan de eerste generatie. 

Aangezien de literatuur het tegendeel laat zien, betekent dit dat er naar andere factoren 

gekeken dient te worden om uitspraken te kunnen doen op het risico op criminaliteit onder 

Turkse Nederlanders.  

Als we kijken naar de sociaal-culturele dimensies van de maatschappelijke positie van 

Turkse Nederlanders wordt duidelijk dat zij in vergelijking tot de andere grote etnische 

groepen in sociaal-cultureel opzicht het sterkst op hun eigen groep georiënteerd zijn. Dit 

komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het voortdurende belang dat Turkse Nederlanders 

hechten aan sociale contacten met leden van de eigen herkomstgroep en de dominante 

keuze voor een partner van Turkse komaf. Tegelijkertijd zijn er vooral onder de hoger 

opgeleiden en tweede generatie Turkse Nederlanders ontwikkelingen waarneembaar 

waarbij sociale contacten langzamerhand etnisch heterogener worden en ook de 

partnerkeuze meer door een gemeenschappelijke religieuze herkomst dan een gedeelde 

etnische herkomst wordt bepaald. De Turkse gemeenschap kenmerkt zich verder door een 

sterke sociale controle die een remmende werking heeft op de betrokkenheid bij 

criminaliteit door Turkse Nederlanders. Voor sommigen vormt deze sterke en als 

beklemmend ervaren sociale controle een reden om vriendschappen buiten de Turkse kring 

te zoeken. Het literatuuronderzoek en de gesprekken met Turks-Nederlandse jongeren laten 

beide zien dat er sprake lijkt te zijn van een afnemende sociale controle in Turkse 

gemeenschappen. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk in de context van Turkse gezinnen waar 

de vanzelfsprekendheid van het ouderlijk gezag op de keuzes van hun kinderen bij 

vriendschappen, vrijetijdsbesteding en partners aan het afnemen is. Het toenemend belang 

dat tweede generatie Turkse Nederlanders aan vriendschappelijke contacten buiten de 

herkomstgroep hechten, kan eveneens duiden op een afnemend belang van de sociale 

controle op de langere termijn. Dit alles zou er op kunnen wijzen dat Turks-Nederlandse 

jongeren voor wat betreft hun betrokkenheid bij criminaliteit wat aard en omvang betreft 

steeds meer gaan lijken op autochtoon Nederlandse jongeren wat zou betekenen dat de 

criminaliteit onder hen afneemt. De tanende sociale controle binnen de Turkse 

gemeenschap kan echter ook de criminaliteit onder deze groep doen toenemen vanwege het 

verdwijnen van de remmende werking van deze controle (cf. Bovenkerk, 2009).  

De interviews met deskundigen en Turks-Nederlandse jongeren wijzen op mogelijke 

aanvullende factoren die de betrokkenheid van deze groep bij criminaliteit zou kunnen 

helpen duiden. Enerzijds wijzen de verhalen van de respondenten op een aantal factoren die 

mogelijk criminaliteit zouden stimuleren. Zo ervaren met name Turks-Nederlandse jongeren 

een economische en sociale afstand tot autochtone Nederlanders en leven onder hen 

gevoelens van relatieve deprivatie, in het bijzonder onder de hoger opgeleide tweede 

generatie. Zij beschikken weliswaar over de juiste onderwijskwalificaties maar hebben 

desondanks grote moeite met het vinden van een geschikte baan. Zij wijten dit deels aan de 

huidige economische crisis, maar tevens aan hun etnische achtergrond. We hebben eerder 
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beschreven hoe een deel van de jongeren zich afwendt van Nederlandse werkgevers en zich 

richt op emplooi binnen de eigen gemeenschap, in Turkije of elders buiten Nederland. Een 

andere reactie zou kunnen zijn dat jongeren vanuit hun wens deel te nemen aan de 

Nederlandse samenleving en de blokkades die zij ervaren op de arbeidsmarkt hun heil in 

criminele activiteiten gaan zoeken, een reactie die we overigens niet of nauwelijks 

terugvinden als uitkomst van de gesprekken met de jongeren in deze studie. Een aantal 

Turks-Nederlandse jongeren noemt religie – de islam – als factor die hen weerhoudt van het 

plegen van criminaliteit. Zij stellen dat zij op grond van hun islamitisch geloof verre van 

criminaliteit zullen blijven, omdat dit daar in hun beleving niet mee valt te verenigen.  

Risico’s op radicalisering 

Een eerste belangrijke constatering die moet worden gemaakt, is dat ramingen van 

radicalisering onder Turkse Nederlanders er op wijzen dat het vooralsnog een fenomeen van 

zeer beperkte omvang betreft. De AIVD bespreekt in jaarrapportages sinds 2000 diverse 

radicale groeperingen, maar schat het aantal leden van elk van deze groepen zelden op meer 

dan enkele tientallen. Dit betreft enerzijds groeperingen met politieke wortels in Turkije of 

de Turkse diaspora, zoals de religieus georiënteerde Kaplanbeweging, de extreemrechtse 

Grijze Wolven en de Koerdische en links-separatistische PKK. Anderzijds gaat het om multi-

etnische bewegingen, zoals de radicaal-islamitische Hizb ut Tahrir en het jihadistisch 

salafisme. Met name het jihadistisch salafisme heeft de afgelopen jaren in de aandacht 

gestaan van politiek en veiligheidsdiensten. Ondanks diverse onderzoeken naar het 

draagvlak van deze beweging, zijn er geen betrouwbare schattingen te maken van het aantal 

aanhangers van deze beweging, laat staan van de aanhang binnen Turkse kringen. Er zijn 

echter twee bewegingen die een groter aantal leden trekt, namelijk de Milli Görüş en de 

Fethullah Gülenbeweging. Hoewel er volop maatschappelijke discussie bestaat over de 

mogelijke radicale aard van deze bewegingen, is een dergelijke aard niet vast komen te staan 

en deze wordt ook door de leiding van deze bewegingen ontkend. Al met al bestaat er ten 

aanzien van de omvang van radicalisme onder Turkse Nederlanders dus veel onduidelijkheid 

en onzekerheid. 

Los van de vraag in hoeverre er sprake is van Turks-Nederlandse steun voor radicale 

bewegingen, is het mogelijk om een overzicht te geven van de aan de maatschappelijke 

positie gerelateerde factoren die met radicalisering, in het bijzonder onder Turkse 

Nederlanders, in verband zijn gebracht. Dit betreft sociaaleconomische en sociaal-culturele 

factoren. Aan de hand van dit overzicht zal vervolgens worden besproken in hoeverre deze 

inzicht kunnen bieden in de mogelijke risico’s op radicalisering onder Turkse Nederlanders.  

Sociaaleconomische factoren die in radicaliseringsstudies aan bod komen, zijn 

achterstand binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt, etnische concentratie, een gebrek 

aan politieke en democratische rechten, en het gevoel gemarginaliseerd te worden. Vanuit 

sociaaleconomisch perspectief bezien, zou er dus mogelijk een risico voor radicalisering 

onder Turks-Nederlandse jongeren bestaan. Immers, Turks-Nederlandse jongeren nemen in 

verhouding tot andere groepen vooralsnog binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt een 

slechte positie in. Daarnaast wonen ze relatief vaak in etnisch gesegregeerde wijken en, zoals 

literatuur en de interviews duidelijk maken, leeft onder hen het gevoel gemarginaliseerd en 

gediscrimineerd te worden. Alleen een ervaren gebrek aan politieke en democratische 

rechten is niet uit studies onder Turkse Nederlanders, noch uit de interviews af te leiden. 
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Integendeel, Turkse Nederlanders zijn relatief goed vertegenwoordigd en zichtbaar in de 

landelijke en lokale politiek en hebben ook op dit terrein dezelfde rechten als alle andere 

burgers. Daarnaast dienen we vast te stellen dat deze factoren die radicalisering wellicht in 

de hand kunnen werken niet nieuw zijn; er is al lange tijd sprake van een relatieve 

achterstand op deze terreinen en toch is radicalisering onder Turkse Nederlanders in de loop 

van de tijd een fenomeen van uiterst beperkte omvang gebleven. De relatieve achterstand 

van een deel van de respondenten heeft hen evenmin op een radicaal pad gebracht. Een 

andere nuancering ten aanzien van het risico op radicalisering betreft het feit dat Turkse 

Nederlanders hun relatieve achterstand de afgelopen jaren in aanzienlijke mate hebben 

ingelopen, zoals bij de relatief hoog opgeleide respondenten het geval was. Dit zou juist tot 

de aanname moeten leiden dat de risico’s op radicalisering afnemen. Hier geldt dus een 

vergelijkbare aanname, op basis van grotendeels dezelfde factoren, als bij criminaliteit. 

Eenduidige conclusies over de risico’s van radicalisering onder Turkse Nederlanders zijn op 

basis van deze sociaaleconomische factoren dan ook niet mogelijk.  

Op sociaal-cultureel vlak heeft radicaliseringsonderzoek vooral factoren naar voren 

gebracht die in verband zouden staan met radicalisering van migranten in Westerse landen. 

Het betreft drie groepen factoren. Een eerste groep factoren heeft betrekking op de 

transnationale invloed van religie en ideologie. Vanuit deze factoren bezien zouden Turks-

Nederlandse jongeren betrokken kunnen raken bij radicale bewegingen van Turkse origine of 

– als zij religieus georiënteerd zijn – bij transnationale radicale bewegingen die op 

islamitische leest zijn geschoeid. Het profiel van de radicale bewegingen waartoe Turks-

Nederlandse jongeren zich – in beperkte mate – aansluiten, lijkt deze aanname te 

bevestigen. Een aantal van deze bewegingen is sterk op Turkije gericht en wil daar 

maatschappelijke veranderingen teweeg brengen. De multi-etnische bewegingen, zoals het 

jihadistisch salafisme, die volgens Nederlandse inlichtingendiensten in toenemende mate 

aantrekkingskracht zouden uitoefenen op Turks-Nederlandse jongeren beogen daarentegen 

een transnationaal doel en staan los van de specifiek Turkse context. Het is mogelijk dat 

Turks-Nederlandse jongeren van de tweede generatie eerder opteren voor multi-etnische 

bewegingen dan de sterker op Turkije gerichte eerste generatie. 

Deze constatering wijst op de tweede categorie sociaal-culturele factoren, namelijk 

factoren die te maken hebben met de oriëntatie en identificatie van Turkse Nederlanders. 

Volgens radicaliseringsstudies kunnen vervreemding, de gevoelde afstand tot oudere 

generaties en een hybride identiteit radicalisering voeden. Uit de literatuurstudie en de 

interviews is naar voren gekomen dat Turks-Nederlandse jongeren zich over het algemeen 

nog in sterke mate identificeren met hun Turkse identiteit en de interne gerichtheid binnen 

de Turkse gemeenschap respecteren. Tegelijkertijd is de identificatie met de eigen groep en 

oriëntatie op Turkije en de eigen groep niet meer zo sterk als bij de eerste generatie. Een 

deel van de geïnterviewde Turks-Nederlandse jongeren heeft het gevoel tussen twee 

culturen in te staan en een ‘buitenlander in Nederland’ te zijn. Op grond van deze factoren is 

het mogelijk dat het risico op radicalisering binnen groepen van Turkse herkomst afneemt, 

maar het is net zo goed mogelijk dat het risico op radicalisering binnen multi-etnische 

groepen met andere ‘ontheemde’ jongeren toeneemt.  

De derde en laatste groep sociaal-culturele factoren heeft betrekking op de sociale 

relaties. Hoewel de literatuur en de interviews inzicht hebben gegeven in de sociale relaties 

van Turks-Nederlandse jongeren, gaat dit met name om interetnische contacten en 
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partnerkeuze, terwijl factoren ten aanzien van sociale relaties binnen radicaliseringsstudies 

de aandacht richten op radicale netwerken en subculturen en contacten met radicale 

individuen. De literatuur en de interviews bieden geen zicht op de mogelijke risico’s die er op 

dit vlak ten aanzien van radicalisering bestaan.  

 

Het geheel overziend vallen twee zaken op. Ten eerste worden er voor radicalisering zeer 

diverse en soms tegenstrijdige factoren aangedragen. Deze factoren worden bovendien net 

zo gemakkelijk ingezet om twee verschillende zaken als criminaliteit en radicalisering te 

helpen verklaren, zonder dat duidelijk is waarom dit in het ene geval soms tot criminaliteit 

leidt en in een ander geval tot radicalisering. Deze complexiteit maakt het niet mogelijk om 

op basis van structurele en sociaal-culturele kenmerken van Turkse Nederlanders een 

inschatting te maken van de risico's op radicalisering binnen deze groep.  

Ten tweede lijken er binnen de Turks-Nederlandse groep op zich tal van ingrediënten 

voor radicalisering aanwezig, maar deze hebben uiteindelijk geen aanleiding gegeven tot 

verregaande vormen van radicalisering. In de veelheid aan besproken factoren zijn 

bovendien raakvlakken te vinden met de diverse theoretische perspectieven. Zo zouden 

relatieve maatschappelijke achterstand net als ervaringen van discriminatie en sociale 

uitsluiting onder Turkse Nederlanders bij kunnen dragen aan relatieve deprivatie. In lijn met 

Merton’s theorie zou het kunnen dat deze verschillende beperkingen in structurele 

mogelijkheden Turks-Nederlandse jongeren aanzetten tot het verwerpen van het 

Nederlandse politieke systeem als politiek doel, waarbij de radicale of extremistische 

ideologische of religieuze politieke strijd als middel wordt omarmd (rebellie). Het negatieve 

en volgens sommigen islamofobe klimaat dat het laatste decennium is ontstaan ten aanzien 

van vooral moslimmigranten zou bovendien bij kunnen dragen aan een negatieve spiraal van 

intergroepsprocessen waarbij Turks-Nederlandse jongeren zich van de Nederlandse 

samenleving zouden kunnen gaan afkeren, zoals de Sociale Identiteitstheorie voorspelt. Wat 

betreft het transnationale perspectief zou bovendien de sterke oriëntatie op Turkije – en 

radicale bewegingen daar – radicalisering in Nederland in de hand kunnen werken. Kort 

gezegd blijkt uit de literatuurstudie en de interviews dus dat er voldoende gronden aanwezig 

zijn om op basis van elk van deze theorieën een verhoogd risico op radicalisering aan te 

nemen. Uit dit onderzoek is echter ook gebleken dat, ondanks de aanwezigheid van al deze 

ingrediënten, radicalisme onder Turks-Nederlandse jongeren allesbehalve wijdverbreid is.  

Daar komt bij dat zelfs als er sprake is van ideologische, niet religieus geïnspireerde 

radicale houdingen, deze betrekking hebben op traditionele conflicten tussen linkse en 

rechtse, en nationalistische en Koerdische partijen. Deze spelen zeker nog, maar worden 

onder de jongeren ook getemperd. Extremistisch gedrag richt zich dus vooral op andere 

Turks-Nederlandse gemeenschappen en richting Turkije, maar de Nederlandse samenleving 

en haar instituties staan – ook al is er weinig vertrouwen in de regering – nauwelijks ter 

discussie. Er zijn weliswaar discussies en vechtpartijen onderling, Koerdische jongeren 

participeren in de ‘strijd’ en gaan in een enkel geval zelfs naar Oost Turkije, maar deze 

jongeren richten zich niet tegen Nederland. Ook de ontwikkelingen in Turkije rondom de 

verbeterde verhoudingen tussen de Turkse staat, de Koerden en de Koerdische PKK, zouden 

een positieve uitstraling kunnen hebben op de verhoudingen tussen Nederlanders met een 

Turkse en Koerdische achtergrond. 
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11.3 Ontwikkelingen en factoren die radicalisering voorkomen en in 

de weg staan  

 

Het bovenstaande roept de vraag op waarom Turks-Nederlandse jongeren – ondanks de 

aanwezigheid van allerlei ingrediënten voor radicalisering – niet radicaliseren. In dit kader is 

het tot slot van belang om te kijken naar mogelijke factoren die radicalisering van Turks-

Nederlandse jongeren in de weg staan. In de afgelopen hoofdstukken zijn verschillende 

ontwikkelingen de revue gepasseerd die er naar onze overtuiging aan hebben bijgedragen 

dat, afgaande op de beschikbare kennis, verregaande vormen van radicalisering onder Turks-

Nederlands jongeren ontbreken. De belangrijkste constateringen, ontwikkelingen en 

mogelijke consequenties willen we hier nog eens kort op een rijtje zetten. 

Waar religie en de islam in het bijzonder juist vaak als een belangrijke motiverende factor 

voor radicalisering wordt gezien, zouden we – gezien de resultaten van het onderhavige 

onderzoek – deze relatie juist willen omkeren. Zowel de traditie van een seculiere islam in 

het moderne Turkije vanaf de twintigste eeuw, die met Turkse gastarbeiders en hun 

nakomelingen meegereisd is, als de institutionalisering van de islam via moskeeorganisaties 

als Diyanet bieden ruimte aan Turks-Nederlandse jongeren om conform hun streven een 

goed moslim te zijn zonder hierbij te radicaliseren. Turks-Nederlandse jongeren lijken in 

toenemende mate pragmatisch en individualistischer met hun geloofsbeleving om te gaan 

waarvoor de seculiere islam de ruimte biedt. Naast religieuze organisaties spelen ook 

politieke organisaties hier een – vergelijkbare – rol in. Niet alleen is het Nederlandse 

politieke stelsel zo ingericht dat migranten en hun nakomelingen volledig kunnen 

participeren in de Nederlandse politiek, ook kunnen Nederlanders met een Koerdische of 

Turkse achtergrond hun politieke idealen kwijt in zelforganisaties. 

De hechtheid van Turkse gemeenschappen in Nederland en de hiermee samenhangende 

sociale controle in en over Turkse netwerken heen, bieden aan haar leden in de terminologie 

van de Sociale Identiteitstheorie een positieve zelfidentiteit en een gevoel van belonging. 

Hierdoor worden gevoelens van sociale uitsluiting, het minderwaardig behandeld worden en 

de perceptie van discriminatie getemperd. Tegelijkertijd biedt de geconstateerde afnemende 

sociale controle binnen Turkse gemeenschappen ruimte aan Turks-Nederlandse jongeren die 

hun weg proberen te vinden in de dominante Nederlandse cultuur en de cultuur van hun 

eigen groep. De sterke intern gerichte hechtheid betekent voor sommige Turks-Nederlandse 

jongeren ook dat ze zich bewust en volledig afwenden van de als dwingend en beklemmend 

ervaren Turkse gemeenschap en zich in hun vriendenkring veel meer op de Nederlands 

autochtone groep richten. De in deze studie beschreven sterke oriëntatie van Turkse 

Nederlanders op de eigen groep lijkt echter vooral samen te gaan met een zekere 

geborgenheid in de eigen groep en een geringere gevoeligheid voor het oordeel van de 

outgroup. Deze geborgenheid maakt het ook mogelijk dat jongeren hun morele ontwikkeling 

en de antwoorden op hun existentiële twijfels niet in de context van een radicale groepering 

hoeven te zoeken, maar in de gemeenschap en haar instituties zelf beantwoord (kunnen) 

zien. 

De Turks Nederlandse jongeren percipiëren hun maatschappelijke positie als overwegend 

positief waarbij zij zich in belangrijke mate vergelijken met de maatschappelijke positie van 

hun (groot)ouders. Deze positieve perceptie vindt ondersteuning in de grootschalige 

onderzoeken van het SCP en het CBS die eveneens – over de hele linie van 
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sociaaleconomische kenmerken – een overwegend positieve ontwikkeling laat zien. Turkse 

Nederlanders zijn op de terreinen van onderwijs, arbeid, huisvesting en etnische segregatie 

met een inhaalslag bezig ten opzichte van autochtone Nederlanders. Als het belang van 

opwaartse (sociale) mobiliteit jongeren met de paplepel is ingegoten en ze (al jaren) hun 

best doen om in de Nederlandse maatschappij te slagen, dan zullen ze minder snel geneigd 

zijn tot gedrag en houdingen die hiermee strijdig zijn – zoals radicalisering – omdat dit tot 

negatieve reacties uit hun directe sociale omgeving zou kunnen leiden. Dit is wellicht anders 

als ouders zichzelf ook in deze radicale ideologie kunnen vinden. 

Alle politiek actieve Koerdische respondenten lijken zich de vraag gesteld te hebben of zij 

zich bij de PKK (in Turkije) zouden voegen om zich actief met de strijd voor een onafhankelijk 

Koerdistan te bemoeien. Allen hebben deze vraag uiteindelijk om uiteenlopende redenen 

negatief beantwoord. Het ontbreken van moed, zoals één van de respondenten het 

verwoordde, speelde sommigen parten, maar belangrijker waren hun democratische 

oplossingen en overtuigingen om op afstand vanuit Nederland bij te dragen door met 

demonstraties mee te doen, goed onderwijs te volgen, geld te doneren en/of Koerdische 

festivals te bezoeken om zo op het belang van een onafhankelijk Koerdistan te wijzen. Voor 

sommige jongeren waren de Koerdische bijeenkomsten en festivals belangrijker vanwege het 

sociale karakter en de goede muziek dan als middel voor daadwerkelijk protest. De 

betrokkenheid bij als radicaal of terroristisch gekenmerkte organisaties zoals de PKK lijkt bij 

een deel van de jongeren dan ook eerder een sociale functie te hebben en zo mede hun 

identiteit te markeren dan dat het als een daad van radicalisering of extremisme zou moeten 

worden geduid. Het lijkt bij deze jongeren met politiek-religieuze idealen bovendien aan het 

voor radicalisme vereiste activisme te ontbreken. Meningen over politieke kwesties als 

Palestina zijn bijvoorbeeld niet religieus ingegeven, maar vanuit mensenrechtenidealen. Ook 

binnen de Turkse gemeenschap zelf lijkt er geen sprake van conflicten van radicale aard. Er 

zijn wel enige meningsverschillen tussen verschillende religieuze groepen van Turkse 

herkomst, maar die lijken niet tot ernstige spanningen te leiden. 

De Turks-Nederlandse jongeren zijn in de terminologie van de strain benadering van 

Merton veeleer te typeren als conformisten die zich richten op de bestaande 

maatschappelijk geformuleerde doelen en middelen dan als rebellisten die de 

maatschappelijke doelen en geïnstitutionaliseerde middelen van de samenleving verwerpen 

en door andere doelen vervangen. Uit de gesprekken met de jongeren over hun idealen en 

waar zij over tien jaar in het leven zouden willen staan, komen geen hoogdravende – laat 

staan extreme ideeën en idealen – naar voren, maar juist hele herkenbare zaken als een 

goede opleiding, een verantwoordelijke en goed betaalde baan, een partner en wellicht 

kinderen. Deze Turks-Nederlandse jongeren hebben dezelfde ambities als Nederlands 

autochtone jongeren, met dien verstande dat een deel van Turkse-Nederlandse jongeren 

daarbij ook goed moslim wil zijn. Ze combineren deze verschillende wensen op een 

pragmatische manier waarbij hun religieuze wensen ogenschijnlijk gemakkelijk worden 

aangepast aan de andere doelen – zoals maatschappelijk succes – die zij nastreven. Daarmee 

lijken de Turkse-Nederlandse jongeren meer op hun autochtone leeftijdsgenoten dan zij zelf 

en de Nederlandse samenleving zich realiseren.  
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Summary 

 

The social position of Turkish-Dutch citizens: 

developments and risks of criminality and radicalisation 

Background 

Over the past few years, the Dutch security services, Turkish self-organisations and the 

media have reported repeatedly on social problems among Turkish-Dutch citizens, varying 

from socio-economic disadvantages and withdrawal into their own community to 

overrepresentation in crime statistics and increased radicalisation. These reports – which 

prompted responses from the Turkish community – have led to the present study, which 

focuses on developments in the social position of Turkish-Dutch citizens in relation to 

possible risks of criminality and radicalisation among young adults of Turkish descent. 

Research questions and methods 

The present study is centred around the following question:  

Which developments in the social position of persons (in particular young adults) with a 

Turkish background have taken place in the Netherlands over the last decade and what are 

the effects of these developments on possible risks of criminality and radicalisation? 

The central question was operationalised into the following four research questions:  

1. Which developments regarding social position have occurred in the Netherlands since 

2000 among persons (in particular young adults) with a Turkish background? 

2. How can these developments in the social positions occupied by young adult persons 

with a Turkish background in the Netherlands be explained?  

3. What are the relationships between social position and risks of criminality and 

radicalism? 

4. What are the identifiable risks of criminality and radicalism among persons (in particular 

young adults) with a Turkish background in the Netherlands? 

 

Various research methods were used In order to answer these questions. We first conducted 

an extensive review of the literature on the social position of Turkish-Dutch citizens and, 

more specifically, on developments among first and second generation Turkish-Dutch 

citizens in comparison to indigenous, Surinamese, Antillean and Moroccan citizens. Attention 

was focused on the position of Turkish-Dutch citizens with respect to the socio-economic 

areas of education, labour and housing and various aspects of their socio-cultural position, 

namely their social relations, identification and orientation, religiosity, and political activity. 

Using Merton’s strain theory and Tajfel and Turner’s Social Identity Theory (SIT) we 

examined how developments in the social position relate to criminality and radicalisation 

(and the risks thereof).  

In addition, empirical research was carried out. We conducted interviews with 27 

professionals used to dealing with Turkish-Dutch citizens in the course of their work. Fifteen 

professionals were interviewed individually and twelve of them within the context of two 

expert meetings. We also interviewed 73 Turkish-Dutch young adults. The research sample 

consisted of more women than men, more highly educated than less educated respondents, 
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and more ethnically Turkish than Kurdish respondents. Our sample included young adults 

who sympathized with or were involved in movements mentioned by the security service 

(AIVD) in relation to radicalisation, but did not include any strongly radicalised or extremist 

respondents. This was taken into account when interpreting our findings. 

Increased integration and persistent disadvantages 

A review of the literature reveals a level of ambiguity regarding the social position of Turkish-

Dutch citizens in both socio-economic and socio-cultural areas. On the one hand, there have 

been positive developments, given that Turkish-Dutch citizens are catching up in many areas, 

especially in comparison to the indigenous population. On the other hand, they are (still) 

disadvantaged in all areas when compared to the indigenous population and also, in a 

number of areas, in comparison to Surinamese, Antillean and Moroccan citizens. This gradual 

process of catching up makes it impossible to confirm or disprove the idea of an alarming 

state of affairs or a further falling behind, as reported by the media.  

Education 

Turkish-Dutch young adults are performing increasingly better in primary, secondary and 

higher education. In primary education improved performances have led to a growing 

number of Turkish-Dutch children going on to higher general secondary education and pre-

university education. Secondary school dropout rates are relatively low. Young Turkish-Dutch 

adults are also following courses at Higher Professional (HBO) or University level more often, 

partly due to the fact that they have a tendency to ‘stack’ courses and opt for the highest 

possible next level of education. The same applies to many of our – predominantly highly 

educated – respondents.  

Compared to other groups – particularly indigenous Dutch people – the Turkish-Dutch 

group is still lagging behind. In primary education it is lagging behind in the areas of 

language, maths and Cito-scores, in secondary and higher education they do not perform as 

well as their indigenous peers with regard to the level at which they study and academic 

success. Ten respondents in our research sample did not have any basic qualifications.  

Our review of the literature reveals that persistent disadvantages can be partially 

explained by individual factors (such as abilities and motivation), factors at the family or 

group level (such as a low level of education and poor language skills of the parents), school 

characteristics (such as support by the institution) and experiences of discrimination (which 

can make young adults feel less ‘at home’ in school). The emphasis placed by Turkish-Dutch 

parents on social mobility is mentioned as a major explanation for young adults who manage 

to catch up. The aforementioned factors do not provide a full explanation, but they make it 

clear that there is no specific ethnic problem. Our respondents confirmed the importance of 

a number of these factors. Although they were pressured at the family level to achieve 

upward social mobility, their less educated parents with their poor command of the Dutch 

language lacked the ability to support their children in their studies. Several respondents also 

pointed to discrimination and a lack of social acceptance. They indicated that they felt 

‘different’, that they were being treated ‘differently’ and ‘with less respect’ than other 

students, and/or that they felt they were being discriminated against by their teachers.  
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Labour market 

Turkish-Dutch citizens have also shown gradual improvements in the labour market, even 

though they are still lagging behind. These improvements concern a better starting position 

(the result of a higher level of education), greater diversity in career level and an increase in 

standardised income (disposable income corrected for household size and composition). 

However, the standardised income of Turkish-Dutch citizens is still lagging behind that of 

indigenous citizens. Turkish-Dutch citizens occupy an insecure position in the labour market 

relatively often due to flexible employment contracts, and they are exposed to a higher risk 

of poverty. This relatively unfavourable position may be contributing to the fact that this 

group opts for self-employment more often than other groups. It is not easy to relate these 

findings to the experiences of our research sample, because most of our respondents are still 

in training and only have limited experience in the labour market.  

The literature suggests a number of factors to explain why Turkish-Dutch citizens are 

lagging behind in the labour market. They include demographic factors such as gender and 

age; more traditional role perceptions; social and cultural capital; structural and contextual 

factors such as the current economic crisis; government policies and experiences of 

discrimination. Despite their limited work experience, our respondents pointed to a number 

of factors also mentioned in the literature to explain why Turkish-Dutch citizens are lagging 

behind in the labour market. A significant number of respondents indicated that they felt 

discriminated against in their efforts to find work or internships, and that they were treated 

impolitely, disrespectfully and differently – compared to their indigenous peers – by 

potential or actual employers and colleagues. In addition to the factors mentioned in the 

literature, both the young adults and the professionals we interviewed also pointed to 

psycho-social and medical problems; the Turkish style of upbringing resulting in young adults 

being insufficiently assertive during job application procedures; the lack of suitable Turkish-

Dutch role models, and the strong inward orientation of the Turkish community. In spite of 

the rejection they encounter, most of the young adults we interviewed are still seeking 

access to the labour market and, once they are employed, strive to do their jobs as well as 

possible. Negative experiences have led other respondents to look for work within the 

Turkish community. Some of our respondents were considering self-employment. This often 

results in a move towards the Turkish community, because the required social capital is 

mainly raised within the Turkish-Dutch social network. In the longer term, this could pose an 

obstacle to the social mobility of Turkish-Dutch young adults within Dutch society.  

Housing and segregation 

The position of Turkish-Dutch citizens in the housing market is also improving, even though 

they are still at a disadvantage. A positive trend can be observed regarding the number of 

Turkish-Dutch citizens who own their own home or live in single-family homes, and the 

available square footage of dwelling space. Their disadvantaged position compared to the 

indigenous population is particularly evident from the number of times they move house, 

relatively poor quality housing and the number of Turkish-Dutch citizens living in ‘black’ 

neighbourhoods. Compared to their Antillean, Moroccan and Surinamese counterparts, 

Turkish-Dutch citizens are more often concentrated in certain areas. Their relatively poor 

housing has been explained by a number of factors: the migration history of Turkish-Dutch 

citizens who – at the time of family reunification – mainly settled in affordable houses in the 



 

 
271 

city; various demographic and socio-economic factors such as age, income, flexible 

employment contracts and level of education; and neighbourhood characteristics such as 

available housing and building density. About a quarter of all Turkish, Moroccan and 

Surinamese citizens live in neighbourhoods where more than half of the residents are of 

non-western origin. So-called ‘ethnic enclaves’, mainly populated by one particular ethnic 

group, are rare in the Netherlands. The relatively large number of Turkish-Dutch citizens 

living in ‘black’ neighbourhoods has been linked to socio-economic factors (income, level of 

education), socio-cultural factors (chain migration, the presence of ethnic facilities), 

discrimination, and exclusion mechanisms in the housing market. There is no consensus in 

the literature on the consequences of ethnic segregation. Some authors find no negative 

effect, while others posit that ethnic segregation has a negative impact on not just the socio-

economic and socio-cultural position of migrants, but also on the social cohesion and feelings 

of safety in a neighbourhood.  

A significant number of our respondents live in ‘black’ neighbourhoods. They claim to 

have many valued social contacts in these neighbourhoods, which are not available to 

respondents living in ‘white’ or ‘mixed’ neighbourhoods. The explanations for spatial 

concentration mentioned in the literature also emerged during our interviews. Young adults 

who stated a preference for living in the same neighbourhood as their parents and friends 

confirm the importance of socio-cultural factors. The young adults who would rather move 

to a better neighbourhood confirm the socio-economic explanation, while respondents who 

preferred to remain living in a ‘black’ or ‘mixed’ neighbourhood in order to avoid 

discrimination, offer support for the explanation focused on exclusion and discrimination.  

Social relationships 

There is a trend towards increasing ethnic heterogeneity in the social relationships of 

Turkish-Dutch citizens, particularly among second generation and higher educated Turks, but 

the inward focus remains strong, as evidenced by the preference for marriage partners from 

within their own community. The choice of social contacts and partners is explained in the 

literature by various factors, such as similarity (attitudes and demographic characteristics), 

language skills, level of education, meeting opportunities, policy effects, and the role of 

parents. In addition to this, social control within the Turkish community also stands in the 

way of a more heterogeneous social circle.  

The effects of social control, heterogeneity in social contacts and a pronounced inward-

looking focus were also observed among the respondents. Higher educated respondents in 

particular have a mixed circle of friends and a minority of them even moves in exclusively 

non-Turkish social circles, but a significant section of the respondents still mix with a 

predominantly Turkish group of friends. The respondents explained this by pointing to the 

fact that they share the same norms and values and understand each other better 

(similarity), and have opportunities to meet through parents and school. The respondents 

also expressed a preference for a partner from the same ethnic and religious background. 

They insist on choosing their partners themselves, which puts the parental influence on the 

choice of marriage partners that is presumed in the literature somewhat into perspective. 

The young people interviewed – young women in particular – experience strict social control 

from their environment. Whereas some of our respondents value the protective aspect of 



 

 
272 

social control and conform to it, others try to circumvent this control by strategies such as 

seeking out contacts outside the Turkish community. 

Identification and orientation 

In terms of identification and orientation, Turkish-Dutch citizens are generally strongly 

focused on their Turkish identity and on Turkey, certainly in comparison to Antillean, 

Surinamese and Moroccan citizens. They also have stronger transnational ties than these 

other migrant groups, although in the case of highly educated second generation youngsters, 

identification with and orientation towards Turkey is often less strong. As we found in our 

interviews, higher educated young adults increasingly identify with the Netherlands. Fewer 

experiences of discrimination and a higher level of education should also make them feel 

more at home in the Netherlands, but this is where we come across an ‘integration paradox’: 

although the higher educated group feels more at home, they simultaneously feel less 

respected. The relatively strong orientation towards their own ethnic group is linked to the 

ties between Turkish-Dutch residents and/or their transnational ties with Turkey.  

Most of the young adults we interviewed indicated that they felt more Turkish than 

Dutch, but at the same time they acknowledged that they had adopted many Dutch customs. 

A number of young adults identified more with Islam or the Kurdish cause than with their 

Turkish background. Questions about their identity usually first arose during puberty, when 

they became more aware of the social climate and the cultural differences separating them 

from their peers with a different background, realisations that made them feel more like 

‘foreigners’. The picture emerging from the interviews is therefore more differentiated than 

that suggested by the literature. What is striking is that the respondents experience feelings 

of being ‘different’ both in the Netherlands and in Turkey. Their sense of identity is shaped 

by a combination of religion, Turkish culture and language, and spatial concentration. To a 

number of respondents, religion is more important than Turkish ethnicity when it comes to 

their sense of identity. Kurdish young adults prefer to describe themselves as ‘Kurdish-Dutch 

citizens’, rather than ‘Turkish Kurds’. Despite their strong ties to Turkey, most of the young 

adults we interviewed preferred not to live there. 

Religion 

Turkish-Dutch citizens constitute the largest group of Muslims in the Netherlands. Most of 

them are Sunnis (75 per cent) or Alevites (20 per cent). The Sunnis belong to different 

factions and movements, such as Diyanet, Milli Görüş, Süleymanci and the Fethullah Gülen 

movement. A review of the literature shows that the past decade has seen a religious revival, 

especially among second generation Turkish-Dutch citizens, as demonstrated by, for 

instance, an increase in mosque attendance. Both the literature and our interviews indicate 

that Turkish-Dutch citizens rate the importance of religion, and more specifically Islam, very 

highly. Only a limited number of respondents described themselves as atheists.  

The importance of religion does not always translate into the observance of religious 

prescriptions such as, for instance, praying five times a day. This is consistent with reports in 

the literature that Turkish-Dutch citizens are less observant of Islamic prescriptions than 

Moroccan-Dutch Muslims. The majority of religious respondents strive to follow the tenets 

of their faith, but there is also a smaller group of believers who admit to being unable to 

observe the precepts of Islam in actual practice. Only a very small number of respondents 

claimed to follow Islamic precepts to the letter. These results correspond to the findings 
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outlined in the literature. The majority of respondents interpret Islam as being related to 

their inner life and, more specifically, to finding consolation and the meaning of life. Only 

some respondents translated their religious convictions into political beliefs, without 

however feeling the need to put their political ideas into practice in an activist fashion.  

Efforts to explain the religiosity of Turkish-Dutch migrants focus on socio-economic 

circumstances, social context and the space afforded to Islam in Dutch society. There is no 

clear picture of the factors influencing the religiosity of second generation Turkish-Dutch 

young adults in particular. The young people we interviewed indicated that their religiosity 

developed within the context of their upbringing, personal development, stressful situations 

and/or intense personal experiences, and their own interest. The perception of social 

exclusion and discrimination can also play a role: feelings of exclusion among Turkish-Dutch 

young adults may be contributing to an increase in their religiosity. Although the interviews 

did not exactly reveal that experiences of discrimination have led to more religiosity, the 

strictly religious young adults in our sample feel that they are discriminated against on the 

basis of their faith. Less religious respondents tend to ascribe experiences of discrimination 

to their ethnicity. 

Political participation 

Turkish-Dutch citizens present an ambiguous picture with respect to political participation. 

On the one hand, they demonstrate political involvement by a relatively high level of 

participation in political self-organisations and local politics. On the other hand, they show 

little interest in Dutch national politics and have little faith in Dutch political institutions. The 

respondents’ distrust and lack of interest not only apply to Dutch politics: they showed even 

less interest in Turkish politics, although various Turkish political parties are represented in 

the Netherlands. Young adults who were not otherwise politically active did, however, voice 

opinions – often critical – on Turkey’s conflict with the Kurds. Kurdish-Dutch respondents are 

more politically active than Turkish-Dutch respondents: a number of them have participated 

in youth camps organised by the PKK and/or donated money, either directly or indirectly, to 

the PKK in Turkey.  

Political engagement and participation are explained in the literature by references to 

socio-economic factors, social capital, and a number of individual factors such as age and 

gender. The respondents explained their distrust of the police by referring to negative 

experiences with and stories about police discrimination. The interviews also pointed to a 

possible relation between upbringing and political activity: parents who are politically active 

appear to stimulate political activity in their children.  

 

The developments in the social position of Turkish-Dutch citizens described above show that 

they are gradually catching up in all socio-economic and socio-cultural areas, but are still 

lagging behind in comparison to the indigenous population and, to a lesser extent, when 

compared to Moroccan, Surinamese and Antillean citizens. A range of factors have been 

discussed as possible explanations for persistent disadvantages. A recurring theme in the 

literature, which was also emphasised during our interviews, concerns social exclusion and 

discrimination, or perceptions thereof. Such experiences could have a negative impact on the 

socio-economic position of Turkish-Dutch young people and may also pose an obstacle to the 

socio-cultural integration of Turkish-Dutch citizens. 
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Risks of criminality and radicalisation: limited signs 

The next question is how Turkish-Dutch citizens compare to indigenous, Surinamese, 

Antillean and Moroccan citizens in the areas of criminality and radicalisation. The literature 

review shows that Turkish-Dutch citizens are overrepresented in Dutch crime statistics. In 

this respect, the position of the second generation is worse than that of the first generation. 

Still, Turkish-Dutch citizens are registered as suspects less often than Antillean, Moroccan 

and Surinamese citizens. Moreover, a downward trend can be observed in the number of 

crimes committed by Turkish-Dutch citizens across the board, including the second 

generation.  

Only tentative estimates can be made with respect to the size and extent of radicalisation 

among Turkish-Dutch citizens. First of all, it is not at all clear whether the organisations that 

have caught the attention of the AIVD are actually radical movements. In particular, there 

are doubts about the radical nature of the Fethullah Gülen movement and Milli Görüş. 

Various organisations with roots in Turkish politics and the Turkish diaspora, such as the 

religiously oriented Kaplan movement, the nationalist Grey Wolves and the left-wing 

separatist PKK, have all been characterised by the AIVD as radical. There are also a number of 

multi-ethnic Islamic movements with only some Turkish followers, such as Hizb ut Tahrir and 

jihadist Salafism, which is currently very much in the public eye. A range of organisations are 

being monitored by the AIVD, but estimates of the number of Turkish and Turkish-Dutch 

members rarely exceed more than a few dozen people, according to the AIVD’s annual 

reports. There is no other research available to provide us with a reliable assessment of the 

appeal of radical movements to (Turkish) Dutch citizens.  

This study then proceeds to examine the question of the risks of criminality and 

radicalisation among Turkish-Dutch citizens in the light of the changes in their social position. 

With respect to criminality, it is reasonable to assume that crime rates are likely to fall, on 

the basis of a continuing improvement in the socio-economic position of Turkish-Dutch 

citizens, especially in comparison to the indigenous population. From a socio-cultural 

viewpoint, increasing heterogeneity in social contacts and decreasing social control could 

lead to a situation where, as far as crime statistics are concerned, Turkish-Dutch citizens 

become increasingly more comparable to the indigenous population. It is also possible that 

the rise in religiosity among Turkish-Dutch young adults will contribute to lower crime rates, 

given the idea that religion can act as a deterrent for young people to engage in criminality 

(as indicated by a number of respondents). Developments that could be conducive to 

criminality among Turkish-Dutch citizens concern experiences of relative deprivation and 

obstacles faced within the educational system or on the Dutch labour market.  

Considering the factors that have been linked to radicalisation, various predictions can be 

made regarding future risks of radicalisation among Turkish-Dutch young adults. On the one 

hand, an improvement in their socio-economic position may lead to a reduced risk of 

radicalisation. On the other hand, relative disadvantages still exist and relative deprivation 

may lead to radicalisation. From a socio-cultural viewpoint, a decreasing orientation towards 

Turkey could result in lower participation in specifically Turkish radical movements, but this 

tells us little about possible participation in multi-ethnic radical movements, which – 

according to the AIVD – have also made converts among Turkish-Dutch citizens. 

Simultaneously, experiences of discrimination and the perception of living in (or between) 

two cultures could also increase the risk of radicalisation.  
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Given that there is a wide range of factors possibly contributing to the level of criminality 

and radicalisation among Turkish-Dutch young adults, questions regarding the actual risk of 

radicalisation are difficult to answer. There are several reasons for this. Firstly, although a 

range of factors related to radicalisation can be identified from both the literature and the 

interviews, the nature of the correlations is unclear: it is not possible to establish causal 

relations on the basis of previous research or the findings of this study. Secondly, previous 

research has pointed to many factors that could have an effect on radicalisation, but no 

statements can be made regarding the relative weight of each of these factors or how they 

affect, reinforce or counteract each other. Thirdly, explanatory studies of criminality point to 

similar if not the same factors as explanatory studies on radicalisation. Whereas one study 

may point to a disadvantageous socio-economic position to explain criminality, another 

study will link this position to explain radicalisation. All in all, it would seem that – judging by 

previous research – a variety of factors are at play in the emergence of radicalism and that 

developments in social position are in themselves insufficient to explain why young people in 

certain situations resort to radicalism.  

Conversely, this study has shown that when all the factors linked to criminality and 

radicalisation are taken into account, Turkish-Dutch young adults should be particularly 

vulnerable to the ‘ingredients’ conducive to criminality and radicalisation. This then raises 

the obvious question as to why relatively few Turkish-Dutch young adults are engaged in 

criminality in comparison to other traditional migrant groups, and why so very few of them 

appear to be drawn to extreme forms of radicalism.  

Developments and factors inhibiting criminality and radicalisation 

In order to answer the question as to why Turkish-Dutch young adults are less often involved 

in criminality than the other three traditional migrant groups and rarely end up as extreme 

radicals, we examined a number of factors that emerged from the literature review and the 

interviews. These concern religious and political movements, the close-knit nature of Turkish 

communities, the internal emphasis on upward social mobility, democratic convictions and a 

tendency towards conformism. Some of these factors have been linked to a rise in criminality 

and radicalisation but, given the social position of Dutch-Turkish citizens, it is also possible to 

ask whether there is a reverse causal relationship in this case.  

Whereas ideology and religion – Islam in particular – are often seen as important 

motivating factors for radicalisation and are sometimes even used as a justification for 

criminality, it could also be argued on the basis of the present study that the specific 

interpretations of ideology and religion in the Turkish communities act as a deterrent against 

criminality and radicalisation. The development of a secular Islam in modern Turkey in the 

twentieth century, which was brought to the Netherlands by Turkish guest workers and their 

descendants, as well as the institutionalisation of Islam through mosque organisations such 

as the Diyanet, enable Turkish-Dutch young adults to be ‘good Muslims’ without the need for 

radicalisation. Turkish-Dutch young adults appear to take an increasingly pragmatic and 

individualistic approach to their faith, and secular Islam enables them to do so. Political 

organisations play a comparable role to religious organisations. Not only is the Dutch political 

system designed in such as way that it enables immigrants and their descendants to 

participate fully in Dutch politics, but Dutch citizens from a Kurdish or Turkish background 

can also realise their political ideals within the context of self-organisations. 
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The close-knit nature of the Turkish communities in the Netherlands and the related 

forms of social control have been put forward to explain their relatively low level of 

involvement in crime when compared to Moroccan, Surinamese and Antillean citizens. 

However, it could also be true that Turkish-Dutch young adults, as a result of decreasing 

social control, are starting to resemble indigenous Dutch young adults and are moving 

towards a similar social position, which would further reduce the number of Turkish-Dutch 

young adults involved in criminality. With respect to radicalisation, it might be the case that a 

strong inward-looking focus offers Turkish-Dutch young adults a sense of security within 

their own group, resulting in less sensitivity to the judgements of the outgroup. In the 

terminology of the Social Identity Theory, this may contribute to a positive self-image and a 

sense of belonging that can mitigate feelings of social exclusion, being treated 

disrespectfully, and the perception of discrimination. This sense of security could also make 

Turkish-Dutch young adults less susceptible to radicalisation, partly because they can find 

ample answers to questions of an existential nature in their own community and its 

institutions.  

Thirdly, criminality and radicalisation may be counteracted by the largely positive 

perception that Turkish-Dutch young adults have of their own social position and the 

opportunities they see for the upward social mobility that they attach so much importance 

to, partly because of their upbringing. This emphasis on social mobility combined with 

experiences of relative success are likely to dissuade young people who have been trying – 

sometimes for years – to succeed in Dutch society, from behaviour and attitudes that are 

incompatible with their ambitions, i.e. criminality and radicalisation. After all, criminal 

behaviour and radicalism will not only lead to negative responses from the immediate social 

environment, but could also pose an obstacle to future upward mobility. This situation is 

likely to be different, however, if their parents are engaged in criminal behaviour or 

subscribe to a radical ideology. 

Even the respondents who expressed an affinity with organisations that have been 

characterised in the past as radical are not necessarily on a path to radicalisation, extreme or 

otherwise. This is particularly evident in the case of the politically active Kurdish young adults 

who had all considered joining the PKK’s struggle in Turkey at one time or another. Although 

a number of them confessed a lack of courage, a more compelling reason to refrain from 

participating in the conflict was inspired by their preference for democratic solutions and a 

determination to contribute from a distance (the Netherlands) by participating in 

demonstrations, getting a decent education, donating money and/or attending Kurdish 

festivals to draw attention to the importance of an independent Kurdistan. For some of our 

respondents, their involvement in organisations branded as radical or terrorist, such as the 

PKK, had more of a social function: it was a mark of identity rather than a deed that could be 

interpreted as an act of radicalism or extremism. Furthermore, given their experiences, these 

young people were never activist enough to engage in radicalism. Another, more nuanced 

way of looking at possible radicalisation is that opinions on political issues such as Palestine 

are not necessarily religious in nature, but may also stem from human rights ideals. Finally, it 

would appear that the Turkish communities themselves are not set apart by conflicts of a 

radical nature. There are obvious differences of opinion between the various Turkish 

religious groups, but these differences are not likely to develop into serious tensions. 
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A concluding observation, which puts an overemphasis on developments in social position 

in relation to the risk of criminality and radicalisation into perspective, concerns the aims and 

ambitions of Turkish-Dutch citizens and the means they use. The young adults can be 

characterised in the terminology of Merton’s strain theory as conformists, who identify 

above all with broadly shared objectives and institutionalised means. They are conformists 

rather than innovators (through criminality) or rebels (through radicalisation), who reject the 

goals set by society and/or its institutionalised means and replace them by other goals 

and/or means. In our conversations with Turkish-Dutch youngsters about their ambitions 

and where they saw themselves in ten years, we did not encounter many high-flown – let 

alone extreme – ideas or ideals but, rather, broadly shared and generally laudable goals such 

as a decent level of education, a responsible and well-paid job, a partner and/or children. 

The ambitions of Turkish-Dutch young adults appear to be quite similar to those of their 

indigenous counterparts, with the proviso that a sizable number of Turkish-Dutch young 

adults also want to be good Muslims. They combine these different efforts in a pragmatic 

fashion by aligning their religious ideals with more mundane goals such as success in society. 

Viewed from this perspective, Turkish-Dutch young adults probably resemble their Dutch 

counterparts more than they or, for that matter, Dutch society seem to realise. 
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