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VOORWOORD

Ducunt fata volentem
nolentem trahunt

Het lot leidt hen die gewillig
volgen, de onwilligen sleept
het voort
(“een eemorabel gezegde van
de oude Romeinen”)

Dit verslag vormt het eindrapport van het onderzoek naar
de opvang en de hervestigingssituatie van Vietnamese
voogdijpupillen. Gedeelten uit eerdere interimverslagen
zijn overgenomen en bijgesteld om bij te dragen tot een
beter geheel.
Dit verslag is bedoeld om informatie te verschaffen aan
de verschillende beleidsniveau’s; zowel aan het uit
voerend niveau van begeleiding en hulpverlening als aan
het niveau waarop in algemene zin het beleid voor
vluchtelingen wordt vastgesteld.
Het onderhavige verslag geeft inzicht in de situatie van
de Vietnamese voogdijpupillen in Nederland, het functio
neren van voorzieningen, de bijzondere problematiek en
de achtergrond daarvan in het gevoerde opvengbeleid. Het
biedt echter geen leidraad voor concrete hulpverlenings—
activiteiten in het kader van de voogdijbegeleiding. Wel
levert het een bijdrage aan de gedachtenvorming die
hieromtrent in ontwikkeling is.
We hopen dat dit verslag dezelfde weg weet te vinden als
de verschenen interimverslagen.

In de gehele onderzoekperiode is door velen een grote
betrokkenheid en productiviteit aan de dag gelegd. Al
lereerst gaat onze dank uit naar de Vietnamese (ex)
voogdijpupillen en hun begeleiders. In de meeste geval
len waren zij bereid hun volle medewerking te verlenen
om de lange batterij van vragen te beantwoorden. Het
waren veelal langdurige, intensieve doch zeer plezierige
gesprekken. Verder verdienen de maatschappelijk werkers
en praktijkleiders van ‘Stichting de Opbouw’ men woord
van dank voor de constructieve bijdrage aan het onder



zoek. Ook praktisch gezien hebben zij met grote inzet
een sleutelrol vervuld tijdens de interviewfase.

Diverse andere in5tanties hebben met grote interesse de
ontwikkelingen van het project gevolgd en hierbij niet

geschroomd dienstverlenend op te treden.
In dit verband willen we het Centrum Gezondheidszorg
Vluchtelingen, het Oisplaced Person Centre en de af
deling W.V.W.M. van het Ministerie van W.V.C. vermelden.

Het onderzoek is uitgevoerd onder auspicieen van en

gefinancieerd door de Coordinatiecommi ssi e Weten
schappelijk Onderzoek Kinderbescherming. Tijdens de
uitvoering van het project zijn de onderzoekers bijge
staan door een begeleidingscommissie. Kenmerk van deze
commissie, is het geduld om telkens de omvangrijke noti
ties en cencepten in een vaak kort tijdsbestek door te

nemen en van commentaar te voorzien.
Daarnaast willen we de leden bedanken, die zich buiten
de vergaderingen om actief hebben ingezet voor het wel
slagen van dit project.
De samenstelling van de commissie was als volgt:

Or. P.J.A. Adriani WIJN
Drs. H. Dijk Directie Kinderbescherming
Drs. A.C. Dudman Stichting de Opbouw
Drs. J.G.G. Kleinen Universiteit van Amsterdam
0. Roder Directie Kinderbescherming
R.C.S.M. Uijen WIJN
M.C. Vogels Stichting de Opbouw
Prof. dr. O.C. Wit Rijksuniversiteit Utrecht

Mevr. drs. C.M.A. Klmijwegt—de Wit, secretariaat

Een onderzoek van deze omvang kan niet door slechts twee
personen binnen een tijdsbestek van twee jaar worden

uitgevoerd.
Bij de uitvoering zijn dan ook meerdere personen be

trokken geweest die we hierbij willen bedanken voor hun
inzet: Agnes van Burik voor haar werkzaamheden tijdens
de orientatiefase en het dossieronderzoek; Shirley
Gobardhan voor de codeerwerkzaamheden en het

interviewen; Joke van Veen voor de efficiente voorbe
reiding en coordinatim van de interviewfase; Nuvnh Ngoc
Minh voor zijn werkzaamheden als tolk en contactpersoon

en voor het oplichten van een tip van de Vietnamese

sluier; Rik van Nielen voor zijn buitensporige

creativiteit en het schrijven van de paragraaf over de

vlucht; Koos Dam en Frans Verboon die naar aanleiding
van dit project een paper hebben geschreven over ‘Het

Nalfweghuis’; Paula Sabbe die, soms bijgestaan door

Monique Overwater, in snel tempo het typewerk afleverde.



Uiteindelijk rest ons nog een laatste woord van dank tot
onze 5upervisor. In grote cate heeft zij ons de ruiete
geboden om het project naar eigen inzicht uit te werken.
Daar waar nodig deinsde zij er niet voor terug om op be
paalde momenten ons enthousiasme te doen intomen en ons
tot de orde te roepen.

‘s—Gravenhage/Leiden, januari, 1984

drs. Erik van der Hoeven
drs. Henk J. do Kort
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INLEIDING

“De dag dat ze gered waren,
noemden ze hun tweede
geboortedag”
(Winschoter Courant,
7 november 1981)

Sedert 1976 heeft Nederland te maken met een toenemend
aantal Vietnamese vluchtelingen, voornamelijk
bootvluchtelingen. Waren er in 1976 nog 78 van deze
vluchtelingen, in januari 1983 verbleven er naar
schatting 6200 Vietnamezen in Nederland. Voor Nederland
is dit een nieuwe bevolkingsgroep. Het is een etnische
groepering met eigen culturele tradities, sociale normen
en met een bijzondere vluchtgeschiedenis. Deze be
volkingsgroep zal waarschijnlijk niet op korte termijn
terugkeren, gezien da huidige situatie in Vietnam.
Naar aanleiding van de grote stroom Vietnamese
vluchtelingen is in de loop der jaren een uitgebreid
netwerk van instanties, voorzieningen en regelingen tot
stand gekomen. Dit betreft onder andere: ontvangst in
opvangcentra, medisch onderzoek (intake), onderwijs in
de Nederlandse taal, introductie in de Nederlandse
samenleving, definitieve huisvesting.

Een grote groep Vietnamese vluchtelingen is minderjarig
en verblijft zonder ouders in Nederland. Naast de boven
genoemde regelingen is voor hen een bijzondere regeling
van toepassing, nl. een voogdijmaatregel.
Deze voogdijmaatregel is een gevolg van het feit dat de
ouders niet in Nederland verblijven en daarom niet in
staat kunnen worden geacht de ouderlijke zorg uit te oe
fenen. De taak tot uitoefening van de ouderlijke macht
wordt in dergelijke situaties door de rechter aan een
voogdij instelling toegewezen.
De voogdijmaatregel is van kracht totdat de pupil meer
derjarig is, of totdat de ouders in Nederland arriveren
(bv. in het kader van gezinshereniging). Ongeveer 1 op
de 5 Vietnamese vluchtelingen in Nederland staat of
heeft onder voogdij gestaan. Dit grote aantal voogdij
pupillen is gevolg van een combinatie van twee factoren,



nl. de lage gemiddelde leeftijd en de vaak onvolledige
gezinssamenstelling (meestal zonder ouders) waarin men
in Nederland verblijft. Driekwart van de groep

Vietnamese vluchtelingen is jonger dan 27 jaar. Slechts
40% verblijft in volledig primair gezinsverband in Ne
derland.

In bijna alle gevallen is de voogdij toegewezen aan de
voogdij—instmlling “Stichting dm Dpbouw”.
Vanuit deze instelling is het verzoek gekomen een onder
zoek te verrichten naar de situatie en achtergrond van
de Vietnamese vluchtelingen in Nederland. Gezien de

grote onbekendheid met de problematiek van de Vietnamese
vluchtelingen, bestond op dit terrein bij diverse in
stanties behoefte aan informatie. Dit verzoek heeft

geleid tot het onderzoek “Dpvang van Vietnamese
jongeren” (januari 1982 — augustus 1983) uitgevoerd door
de Coordinatie Commissie Wetenschappelijk Dnderzomk

Kinderbescherming (CWDK).
Doel van het onderzoek is; “een inventarisatie van de
problematiek rond de opvang van Vietnamese
voogdijpupillen”. Met deze doelstelling voor ogen is het
onderzoek in drie fasen opgebouwd, nI.:

— de orientatiefase met een brede literatuurstudie en
gesprekken met sleutelfiguron.Gezien de globale for
mulering van dm doelstelling van onderzoek en de
ontoegankelijkheid van aanwezige informatie, bleek
het noodzakelijk om een uitgebreide orientatieronde
aan het veldonderzoek vooraf te laten gaan, met als
doel een systematische ordening van deze informatie.
Hierdoor werd het mogelijk het onderzoekdoel in
houdelijk toe te spitsen.
Dver deze fase is verslag gedaan in “Dplossen of
Verdunnen”, september 1982.

— het dossieronderzoek met als doel men represen
tatieve statistische beschrijving van de groep
Vietnamese vluchtelingen in Nederland en in het bij

zonder van de minderjarige Vietnamese vluchtelingen
die zonder ouders in Nederland verblijven.
Net verslag van deze fase “Dver Vietnamezen in Ne
derland” is verschenen in mei 1983.

— de intmrviewfasm (het veldonderzoek), met als doel

de inventarisatie van de problematiek rond de opvang

van de Vietnamese voogdijpupillen zoals ervaren door
jongeren zelf, begeleiders en maatschappelijk wer

kers.

Het onderhavige verslag vormt het eindrapport van het

gehele onderzoek. Centraal in dit verslag staan twee
vragen;



— op welke wijze hanteren de te onderscheiden groepen
jongeren de problemen in hun omgeving, voortvloeiend
uit de situatie van migratie en hervestiging?

— op welke wijze speelt de hulpverlening (de begelei
ders en eaatschappelijk werkers) hier op in?

In het bijzonder trachten we te achterhalen welke er
varen problemen in de sfeer van het wonen en het onder
wijs verband houden met meegemaakte gebeurtenissen in
Vietnam en ondervonden omstandigheden bij de vlucht (mi—
gratiefactoren) of samenhangen met de ontvangst en het
verblijf in Nederland (hervestigingsfactoren). Een ver—
volgvraag is of hieromtrent verschillen bestaan tumsen
bv. de jongeren die alleen wonen, bij of eet familie en
de jongeren in vriendengroepen. Een andere vraag is of
er onderscheid bestaat tussen de jongeren die kort en
degenen die reeds langer in Nederland verblijven. Ver
volgens hebben wij ons afgevraagd hoe deze jongeren met
de ervaren moeilijkheden en problemen omgaan. In het
bijzonder gaat het om de vraag of en hoe ze hiertoe ge
bruik maken van de hulpverlening die ten behoeve van hun
integratie is opgezet. Bespreken ze hun problemen met de
begeleiders en maatschappelijk werkers? Direct hierop
aansluitend kunnen we de vraag stellen: welke activi
teiten ondernemen deze hulpverleners in het kader van de
opvang van deze jongeren?
Uiteindelijk krijgen we hiermee een beeld over de opvang
van de Vietnamese (ex)voogdijpupillen waarbij de lijnen
vanuit de jongere en vanuit begeleider zich duidelijker
beginnen af te tekenen. Wellicht zijn er een aantal
groepen te identificeren die in dit kader verschillen
naar leefomstandi gheden, migratie en/of hervestigings—
problematiek en gebruikte en gerealiseerde opvang. In
hoeverre hangt dit samen met de stand van zaken wat be
treft de genoemde integratie?

In het kader van dit onderzoek zijn zoals hierboven ver
meld, reeds eerder twee interimverslagen verschenen.
In het eerste hoofdstuk worden de meest relevante onder
werpen uit de verslagen “Dplossen of Verdunnen” en “Dver
Vietnamezen in Nederland” in het kort weergegeven.
Het geeft enige informatie over culturele achtergronden,
de diverse groepen waaruit de stroom van vluchtelingen
uit Vietnam bestaat, de wijze van ontvangst in Nederland
en een eerste inzicht in het proces van hervestiging.
Voor een uitgebreidere verantwoording verwijzen we naar
de reeds eerder verschenen verslagen.

In het tweede hoofdstuk wordt het kader geschetst van
waaruit het veldonderzoek is opgezet. Het legt tevens de
structuur uiteen volgens welke de daaropvolgende hoofd
stukken zijn opgebouwd.



Inhoudelijk bezien zet het de belangrijkste vraagstukken
op een rij, uitmondend in de hierboven geformuleerde
twee onderzoekvragen.

Met het derde hoofdstuk begint de daadwerkelijke ver

slaggeving van de resultaten van het veldonderzoek. Het
bevat de verhalen omtrent vlucht, die een beeld geven
van de omstandigheden waartoe en waaronder de jongeren
vluchtten. Het resulteert in een aantal relevante migra—

tiefactoren die wellicht van betekenis zijn voor de in
Nederland ervaren hervestigingsproblemen.
Tevens worden in dit hoofdstuk in meer algemene zin de
belangrijkste personen beschreven die de jongeren bij
staan in hun hervestiging (de begeleiders).

Het eerste gebied waarbinnen de hervestiging zich af
speelt wordt gevormd door de woonsituatie. In het vierde
hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de vormen van
huisvesting na het opvangcentrum en de problemen en

moeilijkheden die jongeren in de sfeer van het wonen
tegenkomen. Hierbij wordt nader onderzocht in welke mate
dit samenhangt met ervaren omstandigheden voor en tij
dens de migratie. Tevens gaan we dan in op de wijze
waarop jongeren hun huisvestingsproblemen hanteren en in
hoeverre ze gebruik maken van hun ‘begeleiders’. Ook de
keerzijde hiervan komt aan de orde; de wijze waarop deze
begeleiders inspelen op de woonsituatie.

Het verhaal in het vijfde hoofdstuk is analoog aan het

vierde hoofdstuk. Nu staat echter niet de woonsituatie
maar de school centraal. Vergelijkbare vragen komen aan
de orde omtrent de ervaringen met de schoolsituatie.

Het zesde hoofdstuk gaat in op de migratie— en hervms—
tigingsfactoren en de invloed die ze hebben op de situa
tie van de jongeren in Nederland. Tevens wordt in dit
hoofdstuk de aandacht gevraagd voor de jongeren die geen
onderwijs volgen.

Het zevende hoofdstuk bevat een historische schets van
de opvang van eerdere groepen vluchtelingen. Via deze
historische excursie gaan we nader in op het beleid dat
aan de opvang van de Vietnamese voogdijpupillen ten
grondslag ligt. De vergelijking met de opvang van

groepen gevluchte alleenstaande jongeren in het verleden

maakt ons attent op aspecten waarmee bij de interpreta
tie van de onderzoekresultaten rekening kan worden
gehouden. Het tweede deel van dit hoofdstuk bevat as
pecten van integratie van de Vietnamese voogdijpupillen.

Het achtste hoofdstuk bevat de slotbeschouwing. Hierin
worden uitgebreid de conclusies besproken waartoe dit
onderzoek aanleiding geeft. Dit betreft zowel de opvang

(4



van Vietnamese voogdijpupillen als de opvang van
vluchtelingen in het algemeen; ook wat betreft de
vluchtelingen waarmee we in de toekomst bemoeienis kun
nen of zullen krijgen.
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VIETNAMESE VLUCHTELINGEN: EEN ORIENTATIE

Inleiding
Wanneer men de moeite neemt om zich enig inzicht in de
problematiek van de vluchteling uit Zuidoost Azie te
verschaften, dan kan dit een ontmoedigende aangele
genheid worden. Hoe intensiever men zich hiermee bezig
houdt, des te duidelijker wordt het welk een diversiteit
aan aspecten dit alles heeft.
In dit hoofdstuk zullen we een aantal onderwerpen behan
delen die de lezer een algemeen beeld geven van de om
standigheden en gebeurtenissen waarmee Vietnamese
vluchtelingen die in Nederland arriveren te maken
krijgen. Het kan een goed begrip ven de daarop volgende
hoofdstukken vergemakkelijken.

Daar dit onderzoek de migratie en hervestiging van een
speciale groep betreft, begint dit hoofdstuk met een
schets van enkele culturele achtergronden. We zijn ons
ervan bewust hiermee gevaarlijk terrein te betreden. As
pecten die in deze paragraaf aan de orde komen, hebben
geen geldigheid voor alle Vietnamese vluchtelingen die
in Nederland verblijven. Dit kan ook niet. Wel geeft het
in het kort een min of meer typerend beeld van wat de
oorsprong van Vietnamese vluchtelingen kan zijn. Het kan
ons helpen een beter begrip van deze mensen te krijgen.
Vervolgens wordt nader ingegaan op de migratie die de
Vietnamese vluchtelingen hebben ondergaan. Met name
worden hierbij de diverse groepen onderscheiden die deel
uitmaken van de vluchtelingenstrooe uit Vietnam.
Het eigenlijke onderwerp van deze studie, de Vietnamese
voegdijpupillen, vormt een belangrijk gedeelte van de
groep Vietnamese vluchtelingen die in Nederland ver
blijft. De eerste opvang van deze groep hangt nauw samen
eet de ontvangst van Vietnamese vluchtelingen in het al
gemeen. Nadat in per. 1.3 de samenstelling van de groep
voegdijpupillen wordt weergegeven, beschrijft per. 1.4
deze algemene wijze van opvang. De daarop volgende para
graaf handelt over enige knelpunten die het
migratiepreces van de Vietnamese voogdijpupillen ken
merken.

Hoofdstuk 3



Van de inhoud van dit hoofdstuk is voor een belangrijk
deel reeds in het eerste interimrapport verslag gedaan
(Oplossen of Verdunnen, 1982). Het is gebaseerd op lite
ratuurstudie en open interviews (zie bijlage 1). Als
geheel biedt dit hoofdstuk materiaal voor de interpreta
tie van de resultaten uit het veldonderzoek.

1.1 Enige culturele aspecten
Zoals bij meerdere allochtone groepen in de Nederlandse
samenleving vormt de familie, als een uitgebreid ver
wantschapssysteem, een belangrijke rol in het leven van
Vietnamezen. Voor lezers die bekendheid hebben met an
dere allochtone groepen is dit geen vreemd gegeven.
Eppink bv. spreekt met betrekking tot de mediterrane
groepen van wij—culturen in tegenstelling tot
ik—culturen. Bij een ik—cultuur ligt de nadruk op het
individu en op zijn ontwikkeling en ontplooiing. “In
wij—culturen is de opvoeding groepsgericht en wordt het
kind langzamerhand lid gemaakt van zijn groep en leert
zich te gedragen overeenkomstig de rollen die het in
zijn groep moet vervullen. Zijn persoonlijke ontwik
keling wordt ten dienste gesteld van de ontwikkeling en
ontplooiing van zijn groop” (Eppink, ‘81, p. 22 en 23).
Vergelijkbaar met personen uit een wij—cultuur zoals
Eppink deze beschrijft, ziet de Vietnamees zich niet als
een persoon met een individuele identiteit.

“Hij beschouwde zichzelf niet als een karakter, gevormd
door onveranderlijke eigenschappen, eeuwig trouw aan be
paalde principes. Hij zag zichzelf als een samenspel van
sociale verhoudingen, een functioneel onderdeel van de
samenleving om zich heen” (Fitzgerald, ‘76, p. 26)1.

Het kind leert in de Vietnamese familie en gemeenschap
zijn identiteit niet als een individueel “ik” te zien,
maar steeds als iemand die in een bepaalde rol tot een
ander staat, als zus tot oudere broer, dochter tot
vader, enz.)2. Men ziet de mens niet als een zelfstan
dige eenheid, maar als een serie verhoudingen. Het kind
leert op deze wijze niet zomaar zichzelf te dienen, dan
wel zijn ouders, zijn familie en de gemeenschap. Het ei
genbelang wordt geidentificeerd met het
gemeenschapsbelang (zie ook Wildgruber, ‘79, p. 82).
Wulff zegt in dit verband dat voor de traditioneel
denkende Vietnamees het ego, het “ik” een illusie is en
geen werkelijkheid. Men behoort tot de totaliteit van
een familie of een maatschappelijke eenheid, de indi
viduele eenheid bestaat niet (Nulff, ‘77, zie ook Slote,
‘72, p. 117).
Het belang van dit verwantschapssysteem is herkenbaar
aan de manier waarop voorouders worden vereerd. “Voor—
ouderverering heeft in Vietnam een grote betekenis en is
gebaseerd op de overtuiging dat de menselijke ziel
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blijft leven na het overlijden van het individu en zo de
beschermer wordt van de familie. Zijn er geen
nakomelingen, dan is de ziel gedoemd te zwerven aange
zien er geen respect of eerbetuigingen worden gebracht
bij de traditionele feesten en verjaardagen. Boeddhi sten
zijn ervan overtuigd dat een ziel die geen rust vindt ge
vaarlijk of bedreigend kan zijn voor de nakomelingen. Om
die reden dienen de voorouders of de verstgrven ouders
vereerd te worden” (Kleinen, ‘62).
Wanneer deze basiselementen (de familiestructuur, de
status van de ouderen, de religieuze uitingsvormen)
worden ondermijnd, waarbij nieuwe maatschappelijke
waarden en gedragspatronen moeten worden aangenomen en
aangeleerd, dan ontstaat er een overgangsperiode van
“innerlijke chaos” (zie Slote, ‘72, p. 124). Voor de
Vietnamese vluchtelingen in Nederland vormt dit een be
langrijk gegeven waarmee rekening moet worden gehouden.
Het familiesysteem immers, geeft hen het besef van on
derlinge verbondenheid. De familiebindingen hebben een
functie voor materiele verzorging, emotionele steun en
referentiekaders. Wanneer de familie uiteen valt, dan is
er geen individuele identiteit waarop de Vietnamees kan
terugvallen.

De invoeging van de persoon in de hierarchische familie—
en gemeenschapsstructuur geeft enerzijds zekerheid; an
derzijds verlangen strikte gedragsvoorschriften (funda
menteel aan dit systeem) een sterk onderdrukken van
emoties (Wildgruber, ‘79, p. 76). Eerlijkheid of op
rechtheid in het handelen als zijnde in overeenstemming
met iemands diepere gevoelens biedt weinig houvast in
relaties met anderen. Een handelen dat recht door zee
gaat wordt als bedreigend ervaren.

Uit het bovenstaande zou men de indruk kunnen krijgen
dat de opvoeding van de Vietnamees aan strakke regels is
gebonden. Dit is slechts ten dele het geval. Men is een
grote individuele vrijheid gewend op het gebied van
eten, slapen en de activiteiten die men buitenshuis
onderneemt (Slote, ‘72, p. 124). Maar op het vlak van de
interpersoonlijke relaties bestaan er strikte richt
lijnen omtrent omgangsvormen. Uitingen van gevoelens en
(emotioneel) gedrag zijn vastgelegd en sterk verbonden
aan de positie en rolvervulling in het (traditionele)
familieverband. Er is sprake van een institutionali—
sering van affect. Individuele gevoelens kunnen geuit
worden voorzover ze passen binnen vaststaande patronen.
Het kind leert op deze wijze twee verschillende vormen
van autoriteit. Op het ene niveau is het hem toegestaan
volkomen zijn eigen weg te gaan (bv. eten en slapen wan
neer hij wil), op het andere niveau is hij absolute ge
hoorzaamheid verschuldigd en heeft hij nauwelijks
invloed op zijn eigen lot.
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Deze training in gedragscoden en traditionele vormen be
gint reeds op vroege leeftijd: hij is intensief en ogen
schijnlijk is afwijking hiervan niet toegestaan. Hierbij
wordt het kind niet geconfronteerd met eon rijtje prin
cipes. “Het werd geconfronteerd met een uitgebreide col
lectie verhalen en voorschriften, die niet in een
systeem onder te brengen zijn” (Fitzgerald, ‘75, p. 22).
De verzameling voorschriften die men leerde, golden als
absolute moraal. (wel is hun autoriteit gestoeld op de
successen behaald in het verleden)3.

Een ander resultaat van een dergelijke opvoeding is een
bewustzijn van een algemene onverbondenheid van gebeur
tenissen. Gebeurtenissen zijn noch systematisch
geordend, noch in een causale schakeling te vatten
(Wulff, ‘72, p. 51). Persoonlijke ervaring is geen bron
voor verklaring van de toekomst. Het “toeval” is het be
heersende kenmerk van de wereldgeschiedenis, maar het
toeval is geen absolute regelloosheid. Dok het toeval is
in het kader van een algemene voorbestemeing ingevoegd.
Verder is een zienswijze, waarbij een onderwerp of zaak
vanuit verschillende gezichtspunten wordt beschouwd en
beoordeeld, een Vietnamees vreemd. Een dergelijke onze
kerheid mag eigenlijk niet bestaan (Wulff, ‘72, p. 32).
Interesse in unanimiteit wordt gevoed vanuit een uitzon
derlijk pragmatische instelling, waarbij het gezag van
waarden en normen gebaseerd is op succes. Deze in
stelling maakt het begrijpelijk dat voor de
“traditioneel denkende Vietnamees” de mogelijkheid tot
verandering en aanpassing altijd daar is. Het van mening
veranderen is geen opportunisme, maar voor de sterk aan
de samenleving gebonden Vietnamezen vaak wel eoreel en
praktisch gezien het beste (zie ook Haas, ‘73, p. 11).

Uiteraard kan vanuit bovenstaande “eentaliteitsschets”
niet automatisch de vluchtsituatie en hervestiging van
Vietnamezen in Hederland worden geinterpreteerd. Wel is
het zo dat in het vervolg van dit verslag met een derge
lijk mens— en wereldbeeld rekening eoet worden
gehouden6. Zo bv. moet men in een beschouwing over het
handelen van de vluchteling drieerlei mogelijke achter—
grondkenmerken in het oog’ houden (zie ook Wildgruber,
‘79, p. 88/89):

• een pragmatisch fatalisme; dat wil zeggen een
houding die een accepteren uitdrukt van een gegeven
situatie, als “wens van de hemel” waaruit pragma
tische consequenties worden getrokken;

• een sterke behoefte aan zekerheid en duidelijkheid;

• een sterke drang naar verhoging van sociale status,
wat zich door “landbezit, opvoeding en deugd laat

10 Hoofdstuk 1



realiseren” (Vrij Vertaald: bezittingen, onderwijs
en plichtsbetrachting).

Het kan zijn dat de Vluchteling in Nederland sterk Vast
houdt aan traditionele “waarden”, juist vanwege een ge
voel van verlies aan identiteit in de
hervestigingssituatie. Een Vietnamees in den vreemde
voelt zich immers meer Vietnamees dan een Vietnamees in
Vietnam (zie Haines, ‘81, p. 311 e.v. en Verdonk, ‘79, p.
295 e.v.). Het kan ook zijn dat de vluchteling zich aan—
past (vgl. “Bootvluchtelingen vieren nu
Sinterklaasfeest”, in Leidsch Dagblad, nov. 1982).
Echter, bij omstandigheden van conflict en spanning,
moet men er rekening mee houden dat de vluchteling
terugvalt op de oude reeds verinnerlijkte waarden en
normen.

1.2 Migratie
“Je gaat toch niet om geldelijk
gewin in wrakke bootjes de zee
op met een grote kans te
verdrinken of van honger of
dorst te sterven”
(Haarlems Dagblad, 22 aug. 1981)

Naast enig inzicht in sociaal—culturele achtergronden
lijkt voor een goed en volledig begrip van de
vluchtelingenproblematiek kennis en inzicht in de poli
tieke en economische geschiedenis van Vietnam onont
beerlijk. Immers, de migratie uit Zuidoost Azie is een
verschijnsel dat niet op zichzelf staat. Het heeft her—
konbare wortels in de moderne geschiedenis van Vietnam.
Een dergelijke opzet ligt echter buiten het bereik van
dit verslag5. Maar, wanneer het verdere verloop dit
vereist, zal deze problematiek worden aangestipt.
In deze paragraaf zullen we ingaan op diverse groe
peringen vluchtelingen die binnen de vluchtmlingenstroom
uit Vietnam zijn te herkennen.

De stroom vluchtelingen uit Vietnam van na 1975 vormt
geen homogene groep. Afhankelijk van omstandigheden en
mogelijkheden is er sprake van diverse soorten groepen
die opeenvolgend zijn gevlucht.

— De eerste categorie vluchtelingen wordt gevormd door
diegenen, die direct na de val van Saigon in 1975 uit
Vietnam zijn vertrokken. Deze groep bestond groten
deels uit mensen die tijdens de oorlog nauw met de
Verenigde Staten hadden samengewerkt. Ze vormden de
leden van de oude elite met hoge rangen en vluchtten
het land uit voordat de nieuwe regering werd inge—
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steld. Deze geevacueerden hebben veel familieleden
en andere “van hen afhankelijken” moeten
achterlaten. Het overgrote deel van deze groep werd
door de Verenigde Staten of Frankrijk opgenomen en
bestond voornamelijk uit etnisch Vietnamezen.

— In tegenstelling tot de vergelijkbare situatie in de
jaren ‘50 (de migratie van Noord naar Zuid Vietnam
in 1954) hadden de “kleine verliezers” (militair
personeel, intellectuelen, e.d.) in 1975 niet di
rect de mogelijkheid tot vlucht6. Zij hebben er
langer op gewacht tot de grote exodus van ‘78—’79 en
de daaropvolgende jaren. Gedurende deze wachtperio—
de ondervond men een zekere sociale mobiliteit naar
beneden, heropvoeding en in sommige gevallen hechte
nis (zie Amnesty International, ‘82). Een beperkt
aantal verdroeg dit niet, wachtte niet langer en be
reidde een vlucht voor, in kleine groepen. Deze
waren klein in aantal maar goed voorbereid en ge
organiseerd. Niettemin mislukten er vele (Grant,
1979, p. 28).
Een bijzondere groep binnen deze categorie vormen de
katholieken. In Vietnam was het een militante min
derheid waarvan de leden sterk waren vertegenwoor
digd in leger, regering en intellectuele kringen.
Dok de verhouding tussen kerk en staat was na de
machtsovername gespannen. Door deze omstandigheden
voelden de katholieken zich wellicht meer gedwongen
te vluchten dan andere religieuze groeperingen.

— In de jaren 1978—1979 kwam de grote exodus op gang.
In deze periode is er sprake van een belangrijke
derde categorie vluchtelingen. Dver de achtergronden
van deze groep is veel geschreven (zie Condominas,
‘81, Beja en Kleinen, ‘80). Deze groep werd gevormd
door de Chinezen uit Zuid—Vietnam. Velen van hen
vervulden functies in de handel en werden zodoende
het hardst getroffen door de economische recessie en
de daarmee verbandhoudende regeringsmaatregelen
(opheffing particulier initiatief, instelling van
Nieuw Economische Zones, e.d.).
Een belangrijke tweede factor bleek de toenemende
spanning tussen China en Vietnam. Als reactie op de
Vietnamese invasie in Cambodja eind 1978 trok China
in februari 1979 de noordelijke grens van Vietnam
over.

— Een andere categorie bestaat voornamelijk uit
Chinezen afkomstig uit Noord—Vietnam. Vanaf april
1978 trekken veel Chinezen over de grens naar hun
“moederland”. Redenen hiervan zijn de gebeurtenissen
in Zuid—Vietnam en de anti—Chinese stemming die er
in heel Vietnam heerst (Beja en Kleinen, ‘80, p.
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50). Na het grensconflict tussen China en Vietnam in
1979 krijgt de vluchtelingenstroom uit het noorden
een extra stimulans. Het aantal bootvluchtelingen
uit het noorden neemt dan ook sterk toe (Grant, ‘79,
p. 89).

— Een vijfde en laatste categorie binnen de grote
vluchtelingenstroom van 1978—1979 waren de
Vietnamezen, die niet direct hadden samengewerkt met
de Amerikanen en/of leden van het oude regime, maar
die, toen het communistisch regime duidelijke vormen
begon aan te nemen, om verschillende redenen in
grote getale vluchtten.

Wat de aantallen betreft, verloopt de
vluchtelingenstroom in de tijd in vier fasen (Nieheus in
Beach en Ragvald, ‘82, p. 40):

— de oorspronkelijke exodus in april 1975 van plus mi—
nus 240.000 vluchtelingen;

— regelmatige golven over land en over zee van plus
minus 1.500 per maand, van helf tot eind 1977;

— een snel toenemende golf van vluchtelingen na 1977,
welke een piek bereikte in juni 1979 van meer dan
6.000 per maand;

— en tenslotte een gestadige afname van het aantal na
een V.N.—conferentie in Geneve in juli 1979.

De toestemming tot vertrek uit Vietnam wordt aan crite
ria gebonden, terwijl het illegale vertrek strenger
wordt gecontroleerd. Sindsdien laat het legale vertrek
een stijgende lijn zien (eind 1981, 1000 p.m.; Eastern
Econ. Rev., in Refugees Abstracts, ‘82, 1.1).

De hierboven weergegeven schets van de opeenvolging van
vluchtgroepen behoeft niet te betekenen, dat ze ook in
deze samenstelling en verhouding in elk afzonderlijk
gastiand terecht zijn gekosen. De verschillende gast
landen hanteren verschillende quota’s (maximum
aantallen) en opnamecriteria. Zweden bv. neemt voor
namelijk de Chinese vluchtelingen op en poogt op
humanitaire gronden families bij elkaar te houden en
ziekelijken niet af te wijzen7. Dverigens een criterium
dat niet door elk land wordt gehanteerd.
Een andere, mogelijk belangrijke factor vloeit voort uit
de vaarroutes van de schepen, die bootvluchtelingen
hebben opgepikt8. Deze routes kunnen voor de schepen
uit diverse landen verschillen en daarmee vluchtelingen
opnemen die alleen afkomstig zijn uit bepaalde gebieden.
Een onopzettelijke voorselectie dus.
Een heel ander hiermee samenhangend effect is, dat de
Nederlandse vaarroutes buiten het werkgebied lagen van
de Thaise piraten9. Dp grond hiervan kan men verwachten
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dat veel minder Vietnamese vluchtelingen in Nederland
dan in andere landen, deze verschrikkelijke ervaringen
hebben moeten ondergaan.

Na het voorafgaande kan men de vraag stellen hoe de
samenstelling is van de groep Vietnamese vluchtelingen
die in Nederland vertoeft. Op basis van onderzoek, waar
in gebruik is gemaakt van de dossiers van het Centrum
Gezondheidszorg voor vluchtelingen (CCV) hebben we hier
op meer zicht gekregen (zie “Over Vietnamezen in
Nederland, ‘83).
Zo blijken er nauwelijks Chinezen afkomstig uit
Noord—Vietnam door Nederland te zijn opgevangen10. De
Chinese vluchtelingen, bijna een kwart van de in Neder
land verblijvende Vietnamese vluchtelingen, zijn afkom
stig uit Zuid—Vietnam. Net grootste gedeelte is in 1978
gevlucht en in volledige gezinssamenstelling in Neder
land aangekomen. Zoals gezegd, oefenden de Chinezen in
Zuid—Vietnam vooral beroepen uit in de particuliere sec
tor, met name in de handel (zowel kleinhandel als
groothandel). In de sectoren landbouw en visserij be—
zaten deze Chinezen nauwelijks beroepsposities, met
uitzondering van de hieraan gekoppelde arbeid als vis
verkoop en de exploitatie van rijstpellerijen. Ook de
overheidsfuncties werden nauwelijks door Chinezen be
kleed maar voornamelijk door Vietnamezen.
0e Chinezen vormden in Vietnam een aparte etnische grge—
pering. De Chinezen in Saigon woonden geconcentreerd in
de wijk Cholen. Cholen wordt ook wel de Chinese
tweelingstad van Saigon genoemd.
Ook in Nederland onderhouden de Chinezen (uit
Zuid—Vietnam) onderling nauwe betrekkingen. Oit uit zich
bv. in het bestaan van de Vereniging van
Chinees—Vietnamese Vluchtelingen in Nederland
(C.V.V.N.).

Een andere belangrijke groepering wordt gevormd door de
katholieken. In Vietnam is (of was) naar schatting 8 a
lOZ van alle Vietnamezen katholiek. Van de greep
Vietnamese vluchtelingen die in Nederland verblijven, is
ruim 30?. katholiek11.
Uit de literatuur blijkt dat de katholieke groepering
sterk anti—communistische gevoelens koestert (zie Le,
‘78, p. 862). In 1954 is een groot aantal katholieken uit
Noord—Vietnam naar het Zuiden gevlucht. Voor de machts
overname in 1975 bekleedden katholieken belangrijke
overheidsfuncties. Na 1975 is de verhouding tussen de
katholieke kerk en de staat in Vietnam gespannen. Vanuit
deze achtergrond is het niet vreemd, dat relatief veel
katholieken zijn gevlucht. In vergelijking met de
Chinezen, die geen van allen het katholieke geloof aan
hangen, zijn zij relatief laat gevlucht. Terwijl de
Chinees—Vietnamezen voornamelijk in 1978 zijn gevlucht,
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zijn de etnisch—Vietnamezen, waaronder de bovengenoemde
katholieken, vooral vanaf 1979 gevlucht.

In de daaropvolgende jaren gebeurde dit in toenemende
mate met onvolledig samengestelde gezinnen. Een belang
rijk gedeelte van de vluchtelingen verblijft hier der
halve zonder ouders, broers en zussen. Ter verklaring
hiervoor moet men een aantal omstandigheden in het oog
houden. Na 1979 neemt de economische recessie grotere
vormen aan. De inflatie stijgt; de levensstandaard in
Zuid—Vietnam daalt aanzienlijk. De maatregelen ter be
strijding van de economische recessie (terugdringen
particulier initiatief, ontvolken van de steden,
tewerkstelling in Nieuw Economische Zones) worden eerder
als bedreigend dan als bevrijdend ervaren. Na de
V.N.—conferentie van 1979 neemt de controle op vluchtpo—
gingen toe. De prijzen voor de vlucht stijgen
aanzienlijk. Gevolg hiervan is, dat de familie slechts
enkele gezinsleden kan laten vluchten. De keuze valt dan
al gauw op de jongeren. Niet alleen omdat de vluchtprijs
voor de minderjarigen lager ligt, maar ook omdat deze
naar verhouding betere kansen zullen hebben in een ander
land onderwijs te volgen en werk te vinden.
Het is derhalve niet verwonderlijk, dat 1 op de 6
vluchtelingen als minderjarige zonder ouders in Neder
land aankomt. Onder deze bijzondere categorie
vluchtelingen, de Vietnamese voogdijpupillen, is het
onderzoek gedaan. In de volgende paragraaf zullen we na
der ingaan op de samenstelling van deze groep.

De bovenstaande, min of meer feitelijke beschrijving van
de diverse categorieen vluchtelingen lijkt
weinigzeggend, wanneer de motieven en omstandigheden tot
vlucht onbesproken blijven. In hoofdstuk 3 bij de ver—
slaglegging van het veldonderzoek komen we hierop terug.

1.3 De Vietnemmmm (ex)voogdijpupfllen
Een belangrijk gedeelte van de groep Vietnamese
vluchtelingen is als minderjarige zonder ouders gevlucht
en in Nederland aangekomen. In de vorige paragraaf is
deze groep in termen van migratiecategorieen enigszins
apart gezet van andere groepen. Ofschoon de onder
scheiden categori een elkaar overlappen kenmerkt de groep
voogdijpupillen zich door een andere vluchttijdstip, en—
dore omstandigheden van vlucht en de afwezigheid van het
oorspronkelijk ouderlijk gezag. Maar ook gedurende de
periode van hervestiging in Nederland vormen ze een bij
zondere groep daar voor deze groep naast de voor de
gehele groep geldende ontvangst, een anderssoortige op
vang en begeleiding is gerealiseerd.
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Alvorens we ingaan op de wijze van ontvangst ligt er de
vraag hoe deze groep voogdijpupillen is samengesteld
naar geslacht, leeftijd, etniciteit en religie.
In totaal zijn er plus einus 1000 minderjarige
Vietnamese vluchtelingen zonder ouders in Nederland aan
gekomen. Voor het grootste deel bestaat de groep
(ex)voogdijpupillen uit jongens. Het percentage meisjes
binnen deze groep bedraagt slechts l3D. In vergelijking
met de overige Vietnamese vluchtelingen is dit erg wei
nig. Voor de gehele greep Vietnamese vluchtelingen geldt
een percentage van 36Z.
Er zijn een aantal redenen aan te wijzen voor deze scheve
sexe—verhoudingen. Het is waarschijnlijk, dat mannen, en
in het bijzonder de jeugdige mannen zich sneller
bedreigd voelen dan vrouwen. Daarbij meet men vooral
denken aan de in Vietnam geldende dienstplicht. Er
meesten manschappen worden geleverd voor de oorlog in
Cambodja.
Een andere reden vindt zijn oorsprong in de traditionele
positie en rol van de vrouw in Vietnam. De rol die de
vrouw vervult en de positie die zij bekleedt in maat
schappij en familie zijn veelal van minder belang dan de
rel van de man. De man is degeen die de familie—status
bepaalt, degeen die de toekomst van de familie zeker
meet stellen. Vanuit dit oogpunt is het noodzakelijk
dat mannen, willen zij naar beheren hun taak vervullen,
onderwijs volgen en/of een beroep uitoefenen. De moge
lijkheden in Vietnam daarvoor waren slechts in beperkte
mate aanwezig. Ter relativering van het bovenstaande
verwijzen we naar paragraaf 2.1.5 in “Over Vietnamezen
in Nederland”. Daarin wordt de tendens geschetst dat
steeds meer mannen en vrouwen onderwijs volgen. De in
vloed van onder andere deze tendens op de positie van
mannen en vrouwen binnen de familie is nog moeilijk
waarneembaar. Het is echter aannemelijk dat de traditio
nele verhoudingen langzaaerhand veranderen. Hierbij zal
men rekening moeten houden met verschillen tussen
Noord—Vietnam, met overwegend plattelands— en dorpsge—
meenschappen en reeds geruime tijd onder communistische
invloed, en Zuid—Vietnam waar zich de belangrijkste ste
delijke centra bevinden en dat bovendien gedurende een
lange periode onder Westerse invloed heeft gestaan.
Een derde reden is de financiering van de vlucht. Wan
neer de financien niet toereikend zijn om de vlucht voor
het gezin te betalen, dan moet er een selektie plaats
vinden van gezinsleden. De keuze valt dan al gauw op de
mannelijke kinderen uit zo’n gezin, die in aanmerking
komen voor dienst en jong genoeg zijn om een passende op
leiding te volgen in een westers land.

Deze omstandigheden hebben er tevens toe geleid dat de
vluchtelingen die in Nederland verblijven tamelijk jong
zijn.
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De onderstaande figuur laat dit zien.

Figuur 1: Leeftijdsverdeling per 1—12—1982; een
steekproef van 720 Vietnamese vluchtelingen
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De gemiddelde leeftijd binnen de totale steekproef is
23,5 jaar. De helft van de Vietnamese vluchtelingen is
jonger dan 23 jaar. De gemiddelde leeftijd van de
(ex)voogdijpupillen is 17,5 jaar. De helft van deze
groep is jonger dan 18,5 jaar. Van de personen die niet
onder voogdij staan, maar wel minderjarig zijn, is de
oemiddelde leeftijd 12,5 jaar, de helft van deze groep
is jonger dan 12 jaar. In vergelijking met de
voogdijpupillen is deze groep relatief jonger. Uit de
hiervoor genoemde omstandigheden is dit goed te be
grijpen.

De in de figuur weergegeven leeftijdsverdelingen betreft
de officieel bekende leeftijden. Deze opgegeven leef
tijden zijn niet altijd in overeenstemming met de
werkelijke leeftijden. De reden van deze onjuiste opgave
vindt zijn oorsprong in Vietnam. Via deze methode
trachtte de familie de jongere buiten de dienstplicht te
houden. Daarnaast bestaat het vermoeden dat de
vluchtelingen het idee hadden, dat de kans door een land
opgenomen te worden voor jongere personen groter was.
Een derde reden is dat voor jongere personen de vlucht
goedkoper was.
Wanneer een onjuiste opgave van toepassing is, dan is de
opgegeven leeftijd meestal 3 a 4 jaar lager dan de
werkelijke leeftijd.

Hoofdstuk 1 17



Wat betreft de verdeling naar etniciteit vormen de

Chinese vluchtelingen een kleine groep binnen de

voogdijpupillen: 16%. Binnen de gehele groep Vietnamese

vluchtelingen is 23,5Y. van Chinese origine12. Dit ver

schil kan verklaard worden uit het feit dat de Chinezen

meer in volledige (gezins)samenstelling zijn gevlucht.

Overigens nam het verschijnsel voogdij van Vietnamese

vluchtelingen in 1980 en 1981 grotere vormen aan, naar

mate de mogelijkheid tot vluchten uit Vietnam moeilijker

werd en men derhalve vaker in onvolledige gezinssamen—

stelling vluchtte.

Eenzelfde verklaring als voor de verhouding naar

etniciteit geldt voor de verschillen in religie.

Bij de (ex)voogdijpupillen vormen de katholieken een

groep van 43%, terwijl in de gehele groep Vietnamese

vluchtelingen de katholieken een groep vormen van 31%

(zie tabel , bijlage 3). Relatief meer Chinezen zijn in

volledige gezinssaeenstelling gevlucht. Er zijn geen

Chinezen die katholiek zijn; bijgevolg zijn er onder de

(ex)voogdijpupillen meer katholieken (zie ook noot 11).

1.4 Ontvangst
“En Thang maar glimlachen,

de hele visite lang. Die

moet het wel prima naar

haar zin hebben in

Enschede, dachten wij zo.

(Deventer Dagblad, 9 april

1983)

In de eerste jaren (tot 1980) werden de Vietnamese

vluchtelingen onmiddellijk na aankomst in Nederland in

opvangcentra ondergebracht. Deze opvangcentra zijn

voormalige kloosters, hotels, ziekenhuizen e.d. Vooral

toen de stroom vluchtelingen sterk in grootte toenam,

ontstond er een grote druk op het vermogen tot organisa

tie en coordinatie van de V.V.N. Deze instantie nam in

die tijd de feitelijke opvang van de vluchtelingen voor

haar rekening. De opvang van een grote groep

vluchtelingen verloopt zeker in het begin, organisato

risch gezien niet altijd even soepel. Een zekere

crisissfeer is inhorent aan elke eerste opvang van grote

groepen vluchtelingen. De problemen die samenhangen met

een dergelijke opvang kunnen nooit geheel opgelost

worden, ofschoon een goede planning, organisatie en com

municatie een deel van de problemen kunnen wegnemen

(Tyhurst, ‘82, p. 207)’. Een dergelijke beginsituatie

is duidelijk te herkennen in de opvang van de Vietnamese

vluchtelingen. Met name in het ‘topjaar’ 1979 en vooral

in de periode september tot en met december moest de
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eerste opvang in zeer snel tempo op gang worden
gebracht. Dit betekende het organiseren van accomodatie
voor eermte opvang, het bemensen van deze opvangcentra
met maatschappelijk werkers en tolken, intake en regis
tratie van de vluchtelingen, het starten van activi
teiten gericht op introductie in de Nederlandse
samenleving, enz. Dp 1 januari 1979 was er slechts een
opvangcentrum in gebruik, begin 1980 was dit aantal op
gelopen tot .

De spil in het opvangproces was de eaatschappelijk
werker van het opvangcentrum. Deze coordineerde de acti
viteiten in het opvangcentrum, fungeerde als contactper
soon naar de vluchteling, de beheerder van het
opvangcentrum, taaldocenten en officiele lokale instan
ties, enz. In deze werkzaamheden werd de maatschappelijk
werker bijgestaan door een tolk. Tevens werden in de op
vangcentra vrijwilligers ingeschakeld. Van de
vrijwilligers werd verwacht, dat zij de vluchtelingen
wegwijs maakten in de locale samenleving en kennis
lieten eaken met het dagelijks leven in Nederland (zie
V.V.N., 1919, 1980). Naast de opvangcentra werd in juni
1980 een centraal doorgangshuis geopend in Leerdam. Van
af die datum verbleven alle vluchtelingen vlak na
aankomst ongeveer 10 dagen in het doorgangshuis alvorens
een in een opvangcentrum werd geplaatst. Deze construc
tie bood de mogelijkheid de vluchtelingen reeds in een
vroeg stadium medisch te onderzoeken. Tevens kreeg de
V.V.N. op deze wijze de benodigde tijd om te komen tot
een goede verdeling ven de vluchtelingen over de diverse
opvangcentra.
In deze jaren van binnenkomst en ontvangst van de
vluchtelingen werd er gestreefd naar een verblijfsduur
in het opvangcentrum van ongeveer 6 tot 9 maanden. De
vluchtelingen kregen zo de mogelijkheid vanuit een min
of eeer beschermde omgeving zich geleidelijk aan voor te
bereiden op een zelfstandig functioneren in de Neder
landse samenleving. Tot mei 1981 was het Ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (nu Ministe
rie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)
verantwoordelijk voor de totale opvang en begeleiding
van de door de regering uitgenodigde vluchtelingen. Uit
gangspunt in het beleid was voorwaarden te scheppen,
“waardoor asielzoekers ( vluchtelingen) worden voorbe
reid op het zelfstandig maken van keuzen met betrekking
tot hun functioneren in de Nederlandse samenleving. Er
wordt naar gestreefd de asielzoekers zo snel mogelijk
een toekoestperspectief te bieden, waarin huisvesting,
opleiding en werk centraal staan” (V.V.N., 1980, p.19).
Net Ministerie van C.R.M. verstrekte de financiele mid
delen voor de uitkeringen, huur van de opvangcentra,
etc. De immateriele verzorging, als taalonderwijs, bege
leiding van de vluchtelingen, kwam voor rekening van de
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V.V.H. Voor deze werkzaamheden ontving de V.V.N. op haar

beurt geld van het genoemde Ministerie.

In mei 1981 komt er verandering in de wijze van opvang.

De V.V.H. fungeert dan niet meer als eerste lijn hulp—

verleningsinstantie bij de opvang van vluchtelingen.

Uitgangspunt in het opvangbeleid is nu een korte cen

trale opvang van minimaal 6 weken tot maximaal 3 maanden

in een opvangcentrum. Daarna worden de vluchtelingen in

dien mogelijk groepsgewijs (tussen 30 en 90 personen)

definitief in een kerngemeente gehuisvest. De centrale

opvang valt onder directe verantwoordelijkheid van het

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De

verdere begeleiding en introductie in de samenleving

vindt plaats in de kerngemeenten onder gemeentelijke

verantwoordelijkheid. De betreffende gemeenten maken

hiertoe een opvangplan dat zich uitstrekt over minimaal

een jaar. Het plan moet een programma bevatten omtrent

introductieactiviteiten en de (sociale) begeleiding ge

durende het eerste jaar van hervestiging (WVC, 1963,

pag. 20 en 21). Dp basis hiervan ken een gemeente ‘kern—

gemeente’ worden voor vluchtelingen.

Het belangrijkste aandacl,tspunt binnen het nieuwe op—

vangmodel is vestiging in de definitieve woonplaats

(Bakker, ‘81). In dit opvangmodel is getracht de nadelen

van het oude model te ondervangen. In het eerste model

breekt het tijdstip van verhuizing aan, net wanneer men

begint te wennen of gewend is aan de omgeving, de school,

de mensen, etc. In een nieuwe woonplaats begint dit ge—

wenningsproces weer van voren af aan. De korte centrale

opvang in een opvangcentrum en een snelle doorstroming

naar een definitieve woonplaats is erop gericht een her

haling van dit proces te voorkomen.

Een nadeel van het nieuwe model is de geringe aandacht

voor de mogelijkheden omtrent werk en opleiding. Voor de

groep Vietnamese vluchtelingen die gearriveerd zijn in

‘76 is het redelijk gelukt met deze criteria rekening te

houden; men vond huisvesting in Friesland en de

Randstad; werk vond men ondermeer in de binnenvaart (zie

S.K.V., ‘76, p.30). In 1979 en 1980 wordt het steeds

moeilijker aan alle aspecten evenveel aandacht te beste

den. De aspecten werk en onderwijs, hoewel nooit

weggeweest in het beleid van de V.V.H., verschuiven

steeds meer naar de achtergrond. Binnen het nieuwe model

zijn deze punten echter geheel uit het blikveld ver

dwenen. Zij vormen geen expliciet criterium in de

beoordeling van het opvengplan van de gemeente. Het pro

bleem van de werkgelegenheid wordt op deze wijze

beleidsmatig naar de toekomst verlegd (vgl. Trefpunt,

‘82, p.13).

Een ander verschil met het oude opvangmodel is dat aan de

individuele wensen van vluchtelingen veel minder tege—
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moet ken worden gekomen, daar het om groepsgewijze uit—
plaatsing gaat.
In het oude opvangmodel was er in principe ruimte om re
kening te houden met de wensen van de vluchteling om
trent grootte en samenstelling van de wooneenheden,
werk— en opleidingsmogelijkheden, reedm gehuisveste fa
milie, etc. In de beginperiode van de opvang kon veel ge
bruik worden gemaakt van woningen, die door onder andere
gemeentebesturen en woningbouwverenigingen werden aan
geboden. Dit soort aanbod hing nauw samen met de grote
betrokkenheid met de Vietnaeese vluchtelingen, zowel bij
particulieren als bij instanties. Gevolg is wel, door op
dit aanbod in te geen, dat veel vluchtelingen in klei
nere gemeenten, gespreid over heel Nederland werden
gehuisvest. Contact met andere Vietnamese vluchtelingen
wordt hierbij bemoeilijkt.

In aanvang roept de aankomst van elke nieuwe groep
vluchtelingen een grote cate van emotionele belang
stelling en betrokkenheid op. Er is op dat moment een
sterke identificatie met de vluchteling. Dit wordt on
dersteund door de media. Velen willen dan ook helpen;
winkeliers die kleding en huisraad aanbieden, een slager
die korting geeft, een inwoner die op verzoek oproepbaar
is voor texitochten, enz. De energie is sterk gericht op
materiele giften. In een later stadium volgt een vermin
dering van de algehele belangstelling tenzij bijzondere
problemen de ‘negatieve’ aandacht trekken Cvgl. Dalgish,
‘81). Een belangrijke factor die tot deze verandering
bijdraagt, is dat de houding van de vluchteling zelf
verandert. Eerst is men nog denkbaar en verheugd de
overtocht te hebben gehaald en opgenomen te zijn, later
moet men de eerste aanpessingsproblemen verwerken. Bij—
gevolg lopen hulpverleners, vrijwilligers tegen
ongeinteresseerdheid, epathie en soms vijandigheid aan,
terwijl men dankbaarheid verwacht. Dit ontmoedigt hen
nogal eens. De mogelijkheid bestaat dat men zich minder
met de vluchtelingen gaat bemoeien. In vergelijking met
de volgens het nieuwe model gehuisveste vluchtelingen,
is de kans groot dat de volgens het oude model opgevangen
vluchtelingen sneller in een geisoleerde positie be
landen.

Toen de publiciteit rond de Vietnamese vluchtelingen
langzaam wegebde, terwijl de mtroom vluchtelingen even
groot bleef, nam het bovengenoemde aanbod van huizen
sterk af.
In toenemende mate werd bij het regelen van de huis
vesting gebruik gemaakt van de 5% regeling. Dit is een
wettelijke regeling, waarbij 5% van het aantal woning
wetwoningen in een gemeente bestemd is voor bijzondere
groepen. Naar ook dan stonden de locale instanties niet
te dringen om vluchtelingen op te nemen. Dit hing ook se—
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men met het feit dat, nadat de gemeente de vluchtelingen

had ingeschreven, van overheidswege geen vergoeding be

stond voor een verdere ondersteuning en begeleiding van

de vluchtelingen.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de wijze van huis

vesten tot gevolg heeft gehad, dat de Vietnamese

vluchtelingen over geheel Nederland zijn gehuisvest. De

Vietnamese vluchtelingen wonen verspreid over ruim 2DB

afzonderlijke gemeenten. Onvermijdelijk hierbij is dat

veel vluchtelingen in kleine groepen zijn gehuisvest.

Soms kwamen ze in een plaats terecht met slechte ver

bindingen en zonder contactmogelijkheden met andere

vluchtelingen. Zeker wanneer men langere tijd met een

grote groep vluchtelingen in een opvangcentrum heeft ge

woond, lijkt zo’n plotselinge overgang naar een

dergelijke woonsituatie verre van ideaal.

In het nieuwe model is, in tegenstelling tot het oude mo

del, dit soort situaties een zeldzaam verschijnsel.

Hierin is veel meer sprake van een geconcentreerde vorm

van spreiding. Belangrijk in dit verband is natuurlijk

dat in dit model aan de gemeente, wegens het ter be

schikking stellen van woningen en het toezeggen van

steun en begeleiding aan vluchtelingen, vanuit de

overheid financiele ruimte wordt geboden. Het karakter

van het huisvestingsbeleid is veranderd met het in

werking treden van het nieuwe model. In een vroeg sta

dium, soms voordat een groep vluchtelingen in Nederland

aankomt, is reeds bepaald in welke gemeente ze worden

gehuisvest. Een belangrijk voordeel van de nieuwe wijze

van opvang is, dat men kort in een opvangcentrum ver

blijft en dat een geisoleerde huisvesting kan worden

vermeden. Daarentegen kan in deze groepsggrichte aanpak

weinig rekening worden gehouden met de wensen, behoeften

en verwachtingen omtrent woonplaats en huisvestingsvorm

van de individuele vluchteling. Ook zijn de moge

lijkheden tot werk als aandachtspunt binnen het

opvangbeleid naar de achtergrond verdwenen.

De ontvangst van de voogdijpupillen

Naast de bovengenoemde opvangwijzen, die gelden voor

alle Vietnamese vluchtelingen in Nederland bestaat voor

voogdijpupillen een speciale vorm van begeleiding vanuit

devoogdij—instelling (i.c. de Opbouw).

De opvang en begeleiding van deze voogdijpupillen ver

loopt in grote lijnen als volgt:

na aankomst in het opvangcentrum geeft een maat

schappelijk werker van de Opbouw voorlichting aan de

minderjarige over de voogdij. In gesprekken met dg jon

gere probeert do maatschappelijk werker een eerste in

druk te krijgen van de jongnre. Op basis van deze eerste

gesprekken waarin voornamelijk door de taalbarriere on—
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voldoende informatie loskomt, wordt de huisvesting en
school geregeld aan de hand van de wensen van de jongere.
In eerste instantie wordt onderzocht of de jongere bij
of met familieleden kan worden gehuisvest. Voor de groep
waarbij dit niet mogelijk is, zijn er andere voor—
zi eni ngen gecreeerd.
Zo bestaat er binnen de Opbouw een afdeling ‘Kleine
wooneenheden’ voor Vietnamese jongeren, die zich voor
namelijk bezighoudt met vormen van begeleid wonen. Hier
onder vallen de ‘trainingscentra voor begeleide
kamerbewoning’ en de ‘gezinshuizen’. Ook komt het voor
dat vrienden bij elkaar wonen waarbij ondersteuning aan
wezig is van vrijwilligers (gastgezinnen).
Een groot deel van deze jongeren woont echter bij fami
lie.
In deze schets van de opvang en begeleiding van de
voogdijpupillen ligt het accent op het materiele aspect;
het regelen van huisvesting, financiering van de in
richting bij het betrekken van de woning, budgettering
van het huishouden, ondersteuning bij de schoolkeuze
e.d.
Daarnaast is er een ismaterieel aspect in de begeleiding
te onderkennen. Dit heeft betrekking op de problemen
die de Vietnamezen in Nederland kunnen ervaren tenge
volge van ontberingen tijdens de vlucht of in het op—
vangkamp, onduidelijke toekomstperspectieven en
gezinshereniging (Opbouw, 1982).

Organisatorisch gezien is de opvang en begeleiding van
de Vietnamese voogdijpupillen binnen de Stichting de Op
bouw categoraal opgezet. Dit houdt in dat de maat
schappelijk werkers van deze instelling, belast met de
uitvoering van de voogdij, verantwoordelijk zijn voor of
alleen Vietnamese of alleen Nederlandse voogdijpupillen.
De reden voor deze categorale aanpak is dat het hierdoor
mogelijk wordt snel ervaring en kennis op te bouwen om
trent de groep Vietnamese voogdijpupillen, een groep
waarmee tot 1977 niemand ervaring had opgedaan. Met het
oog op de hulpverlening en de snellere doorstroming van
kennis en informatie omtrent een dergelijke specifieke
groep lijkt dit zeker in de beginsituatie een juist uit
gangspunt.
In totaal hebben er in de loop der jaren 1002 Vietnamese
jongeren bij de Opbouw onder voogdij gestaan. In juli
1983 is het aantal voogdijpupillen 724. Binnen de Op
bouw verwacht men dat in de loop van 1983 voor 62, en in
1984 voor 107 van deze jongeren de voogdijeaatregel ver
valt op grond van het bereiken van de 2l—jarige
leeftijd. Dit aantal is iets hoger, omdat in de loop van
1983 in het kader van de gezinshereniging de ouders van
een aantal voogdijpupillen naar Nederland zijn gekomen.
Tevens vervalt voor een aantal jongeren de
voogdijmaatregel vanwege een leeftijdsverandering.
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Het wordt zodoende steeds moeilijker een categorale op

zet te handhaven. Steeds meer voogdijpupillen worden

meerderjarig en staan niet meer onder voogdij.

De afname van het aantal Vietnamese voogdijpupillen bin

nen de Opbouw heeft tot gevolg dat het aantal Vietnamese

jongeren per maatschappelijk werker komt te liggen onder

de norm van 30 pupillen per maatschappelijk werker.

Daarnaast is er de laatste jaren een daling te zien van

het aantal niet—Vietnamese voogdijpupillen, die onder

verantwoordelijkheid van de Opbouw vallen. Door deze om

standigheden wordt de stichting genoedzaakt in te

krimpen. Zonder op verdere bijzonderheden in te gaan,

betekent dit dat de categorale opzet wordt verlaten, dat

wil zeggen dat maatschappelijk werkers zowel Vietnamese

als niet—Vietnamese voogdijpupillen onder hen hoede

krijgen. De vraag is welke betekenis dit heeft voor de

begeleiding van de Vietnamese vluchtelingen. De proble

matiek en voorgeschiedenis van deze twee groepen

verschillen onderling immers sterk.

In hoofdstuk 6 bij de slotbeschouwing komen we hierop

terug.

1.5 De druk tot veranderen
“Thang met haar eeuwige glim

lach: “Nederlanders wel goed,

maar hier zo koud”. Heeft ze

geen last ven heimwee? Op

eens laat ze haar masker val

len en wellen haar tranen”.

(Deventer Dagblad, 9—4—’63).

In de voorgaande paragraaf is een schets gemaakt van de

wijze waarop Vietnamese vluchtelingen en in het bijzon

der de (ex)voogdijpupillen ontvangen zijn. De effecti

viteit van deze opvang op de langere termijn wordt

veelal bepaald door factoren die werkzaam zijn op het

niveau van culturele en emotionele aanpassing (Brown,

1982, p. 155). Een belangrijke vraag hierbij is welke

probleemgebieden door dergelijke factoren worden bepaald

en een extra draaglast voor de jongeren betekenen.

In het nu volgende zal getracht worden enige aan

duidingen te geven van dergelijke onderliggende factoren

en probleeevelden. En, zoals men kan verwachten, zijn

deze prebleemvelden voornamelijk toegespitst op de om

standigheden van de (ex)voogdijpupillen.

Er zijn drie potentiele probleemvelden die we hier

willen bespreken, nI. huisvesting, contacten eet fami

lie en onderwijs (en arbeid). Op een vierde belangrijk

probleemgcbied, de vrijetijdsbesteding, komen we in

hoofdstuk 7 terug.
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Huisvesting
De onderstaande tabel geeft aan in welke vormen de groep
Cex)voogdijpupillen die aan dit onderzoek deelnemen zijn
gehuisvest. Het vormt een redelijke getrouwe wemrgave
van de huisvestingsverdeling in de totale groep
(ex)voogdijpupillen ten tijdm van het onderzoek. In de
tabel wordt de vmrdeling van huisvestingsvormen na het
opvangcentrum weergegeven.

Tabel 1: Verdeling naar vormen van huisvesting na
het opvangcentrum

Huisvestingsvormen 14) N 116 Y

l—persoonshui shoudens 6
Woont met een of meerdere
familieleden 52,5
Woont met een of meer anderen
Cgeen familie) 15,5
Woont bij een Vietnamees pleeg
gezin 2
Woont bij een Nederlands pleeg
gezin 6
Woont in een haifweghuis 12
Woont in een kosthuis 3,5
Woont anders (bv. bestaand
Nederlands tehuis) 2,5

100

Bijna de helft van de (ex)voogdijpupillen woont met fa
milieleden. Dit is familie in de ruime zin van het woord;
het gaat veelal om broers, zussen, ooms, tantes en
schoonfamilie. Een niet onbelangrijk gedeelte woont met
anderen met wie echter geen directe familieband bestaat;
vrienden op wie soms wel, soms niet een voogdijmaatregel
van toepassing is.
Een boperkt gedeelte is gehuisvest in Nederlandse pleeg
gezinnen. Gezien de leeftijdsopbouw van de groep
voogdijpupillen is dit niet geheel verwonderlijk. Het
betreft veelal de jonge “alleenstaande” vluchtelingen
(tot 15 jaar) waarbij aan een gezinssituatie groot be
lang wordt gehecht. Een speciale voor de Vietnamese
vluchtelingen gecreeerde voorziening is het haifweghuis.
Dit is een vorm van huisvesting waarbij men groep van 8
tot 10 oudere jongeren (16 tot 21 jaar) voor een periode
van een jaar professioneel wordt begeleid. Het is het
beste te vergelijken met begeleidm kamerbewoning.

Wanneer we de draad van de vorige paragraaf (de ont
vangst in het opvangcentrum) weer oppakken, dan brengen
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de (ex)voogdijpupillen in het algemeen een langere tijd

in het epvangcentrum door dan de vluchtelingen die niet

tot deze groep behoren.

Het blijkt dat 41,5?, van de Cex)voogdijpupillen langer

dan een jaar in het opvangcentrum verblijft alvorens er

sprake is van een definitieve huisvesting. In verge

lijking met het percentage in de totale steekproef (nI.

30% langer dan een jaar) is dit erg hoog.

De relatief langere verblijfsduur in het opvangcentrum

hangt waarschijnlijk samen met het meer complexe karak

ter van de opvang van minderjarige vluchtelingen die

zonder ouders in Nederland verblijven. Ten eerste kan

de opvang pas nadat de rechter een voogdijmaatregel

heeft uitgesproken, een meer toekomstgericht karakter

krijgen. Daarnaast zijn bij de opvang van deze bijzon

dere groep meerdere instanties betrokken; naast de

V.V.H., het Ministerie van W.V.C. en lokale instanties

zijn dit de voogdij—instelling “Stichting de Opbouw” en

het Ministerie van Justitie.

Ten tweede heeft het huisvestingsbeleid binnen het

voogdijmaatschappelijk werk, meer nog dan in het oude

opvangmodel besloten lag, een sterk dient—gericht ka

rakter. Zoveel mogelijk wordt getracht aan te sluiten

bij de wensen van de jongere. Het is zeer waarschijnlijk

dat een dergelijk overlegkarakter invloed heeft op de

verblijfsduur in het opvangcentrum.

Ook geheel andere factoren spelen een rol. Zo bv.

stelden de lokale instanties zich aanvankelijk zeer aar

zelend op om voor alleenwonenden en/of groepen

voogdijpupillen woonruimte ter beschikking te stellen.

Een groot aantal van deze voogdijpupillen moet relatief

lang op huisvesting wachten. Het blijkt dat 71% van de

jongeren, die alleen wensen te wonen, langer dan een

jaar in het opvangcentrum heeft verbleven.

Van de groep die van het halfweghuis gebruik heeft ge—

eaakt is dit plus minus 65%.

Heer dan 43% van de personen die met vrienden worden ge

huisvest hebben eveneens langer dan een jaar in het op—

vangcentrue doorgebracht.

Wat betreft eenpersoonshuishoudens is het opvallend dat

men, wanneer een eeneaal op deze wijze is gehuisvest, op

een later tijdstip niet bij familie of vrienden intrekt.

Er vindt bij deze groep in tegenstelling tot andere geen

wisseling van huisvestingsvormen plaats. Er dient hier

bij wel opgemerkt te worden dat men na 1980 niet meer of

nauwelijks direct na het opvangcentrum op zichzelf gaat

wonen. Het halfweehuis is hierbij sinds 1981 duidelijk

gaan functioneren als tussenstap.

In dit kader is een interessante vraag of de jongeren na

formele sluiting van het halfweghuis als groep bij el

kaar blijven wonen of ieder voor zich hun weg kiezen.

Overigens is het in het algemeen een vraag hoe de jon—
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geren de diverse huisvemtingsvormen waarderen. In hoofd
stuk bij de verslaglegging van de interviewfase komen
we hierop uitgebreider terug.

Zoals in paragraaf 1.3 naar voren kwam, is een groot deel
van de vluchtelingen die volgens “het oude model” zijn
uiteeplaatst, over heel Nederland gehuisvest. Onver
mijdelijk hierbij is dat veel vluchtelingen in kleine
groepen in een gemeente terecht komen.
Soms woont men in een plaats met slechte verbindingen en
zonder veel contactmogelijkheden met andere
vluchtelingen. Mede doordat de huisvesting van
voogdijpupillen parallel loopt aan de huisvesting van de
gehele groep vluchtelingen —de helft woont per slot van
rekening bij familie— zijn ook de Vietnamese
(ex)voogdijpupillen over geheel Nederland gehuisvest.
Meer dan 20Y. van deze jongeren woont met slechts 20 of
minder Vietnariese vluchtelingen in dezelfde gemeente.
Net is waarschijnlijk dat juist deze groep, zeker wan
neer (geografisch gezien) de bereikbaarheid van andere
Vietnamese vluchtelingen moeilijk is, in een gmisolemrde
positie terecht komt (ten opzichte van andere Vietnamese
vluchtelingen). In hoofdstuk 7 komen we hier nader op
terug.

Zoals men na de vorige paragraaf kan verwachten is dit
een zeldzaam verschijnsel bij de huisvesting volgens het
nieuwe model. In groepen van 30 tot 90 zijn
vluchtelingen in kerngemeenten ondergebracht. Als conse
quentie heeft dit echter dat de huisvesting van
voogdijpupillen volledig wordt ingekaderd. De
voogdijpupil wordt tezamen met zijn “vluchtgroep” ge
lijktijdig gehuisvest in een kerngemeente. Wanneer de
jongere bij een oom en/of tante zal verblijven is dit
geen punt. Een probleem kan het wel worden, indien een
andere huisvestingsvorm moet worden georganiseerd; bv.
een pleeggezin of een mentorgezin. Het is de vraag of het
meest geschikte pleeggezin ook in die gemeente te vinden
is, waarbij de eerste noodzakelijke voorzieningen worden
opgezet.

Familie
De meerderheid van de Vietnamese vluchtelingen is in on
volledige gezinssamenstelling in Nederland aangekomen.
Wat betreft de mate van onvollmdigheid verschilt de po
pulatie voogdijpupillen aanzienlijk van de populatie die
niet onder voogdij staat.
Bij de populatie voogijpupillen hmeft op het moment van
aankomst in Nederland 75% van de jongeren 3 tot 9 gezins
leden nog in Vietnam of elders (niet in Nederland). Bij
de personen die niet onder voogdij staan, is dit veel
minder, nl. 31%.
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Wat dit verschil zou kunnen zeggen, is dat de psychische

belasting wegens het uiteengaan van de primaire gezins

leden vaker voorkomt bij dm voogdijpupillen dan bij de

andere vluchtelingen. Een andere indicatie hiervoor is

de omstandigheid dat voor de vlucht soms sprakm is van

een “gebroken gezinssituatie”. Voor beide bovengenoemde

populaties geldt dit in 307. van de gevallen. Opmerkelijk

hierbij is dat 197. van de voogdijpupillen aangeeft dat

hun vader is overleden. Bij hun leeftijdgenoten die niet

onder voogdij staan, geldt dit slechts voor 5,52.

Wellicht betekent dit dat bij gezinnen waarin de vader

is overleden de vlucht van een van de kinderen een groter

gewicht krijgt en als seer noodzakelijk wordt ervaren.

Ofschoon de voogdijpupillen zonder ouders in Nederland

zijn aangekomen, wil dit niet zeggen dat ze zonder fami

lieleden zijn gevlucht. Een belangrijk deel, nl. 45C is

met broer(s) of zuster(s) gevlucht. Ongeveer 18% is met

een oom, tante of neef eeegekomen.

Niettemin heeft toch bijna 277. van de voogdijpupillen

deze overtocht alleen, dat wil zeggen zonder primair of

ander familielid, of zelfs meer een vriend, gewaagd. Bij

de personen die niet onder voogdij staan geldt dit

“slechts” voor 14%.

De voogdijpupillen hebben dus veel familie in Vietnam

achtergelaten. Relaties met deze familieleden worden

via een drukke briefwisseling en verzending van pak

ketten, geld en medicijnen onderhouden. 0e contacten met

familie in Vietnam verlopen in de meeste gevallen niet

vlekkeloos. Het is geen zeldzaam verschijnsel dat

brieven of pakjes de familie in Vietnam niet bereiken,

vanwege een beperkende maatregel eet betrekking tot de

hoeveelheid post die een in Vietnam mag ontvangen. Oit

versterkt de scheiding met de achtergebleven familie al

leen nog maar.

In paragraaf 1.1 is het belang van de familie onder

streept. Heel direct ken dit tot uiting komen via het

toekomstbeeld dat veel Vietnamese vluchtelingen in Ne

derland blijken te hebben.

Als vanouds vormen opleiding en werk gebieden waaraan de

Vietnamese gemeenschap grote waarde hecht (zie Nguyen,

T.H., ‘71 en Leichty, ‘63, p. 344). Een goede opleiding

en/of arbeidsplaats beschouwt een als tekenen van

succes. Ook in Nederland wordt door de vluchteling het

streven naar succes op deze gebieden tot uiting

gebracht. Daar liggen voor een deel de verwachtingen bij

de achtergebleven familie ten opzichte van de jongere.

Tevens bestaat er de verwachting dat wanneer meerdere

gezinsleden zijn gevlucht deze bij elkaar zullen

blijven. “De oudere generatie kan zichzelf zien als de—

gene die zijn leven voor de jongere generatie heeft

opgaofferd” (Brown, ‘82, p. 158). Dit legt de jongere de
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verplichting op “het te maken”. En dit “te maken” be
treft heel sterk eerst opleiding en dan werk.
Zoals we eerder opeerkten is de familie niet alleen de
bron voor emotionele steun, maar vervult deze ook de
functie van referentiegroep, de groep waaraan hij zijn
gedrag, normen, ideeen en toekomst kan afeeten. Het is
nu deze voor de vluchteling bekende en belangrijke voor
waarde om het te kunnen maken die ontbreekt, terwijl de
verplichting daartoe veelal blijft. Daar komt nog bij
dat dit idee zeer vaag is geformuleerd. En mocht dit voor
de jongeren en familie gelijke inhoud hebben, dan krijgt
de jongere door zijn verblijf in Nederland al gauw een
beeld van het Westen, dat niet meer in overeenstemming
is eet dat van de ouders en familie. Als zodanig ontstaat
er steeds meer een “informatie—kloof” tussen familiele
den in Vietnam en de jongeren in Nederland. Als reactie
hierop zijn de adviezen die de jongere van de ouders
krijgt noodzakelijk vaag en algemeen (zorg voor je
broertje, je moet hard studeren, etc.). Een mislukking,
een falen is dan ook bij voorbaat taboe.

Terwijl de directe invloed van de ouders steeds minder
wordt, doet de indirecte invloed van de familie steeds
sterker van zich spreken. Door onbegrip en onbekendheid
van de achterblijvers met de Nederlandse samenleving,
verliezen de familiebindingen hun functie van emotionele
steun, materiele verzorging en referentiekader.
Daarnaast wordt door de jongeren uit de briefwisseling
opgemaakt dat het met de familie in Vietnam veelal
slecht gaat. In vergelijking met de achtergelaten fami
lie hebben ze het erg goed. Dit kan leiden tot schuld— en
onmachtsgevoelens, daar zij niet de mogelijkheid hebben
hun ouders, broers en zussen te steunen. Ofschoon geld
en goederenverzending niet aankomen, blijft men het
proberen. Op deze wijze identificeren de vluchtelingen
de scheiding van hun familieleden als hun moeilijkst te
verwerken probleem (zie ook Brown, ‘82. p. 155, Beach en
Ragvald, ‘82, p. 70).

De gebroken familiesituatie waarin de meeste
vluchtelingen zich bevinden, is uiteraard in eerste in
stantie een gevolg van de vlucht. Zelf had de
vluchteling hierover weinig controle (vgl. par. 1.2).
Belangrijker is echter dat het proces dat een gebroken
familie bewerkstelligt ook een voortgang in Nederland
kan krijgen. Zo kunnende onderlinge verhoudingen tussen
broers en zusters onder sterke spanning staan.
De ouders in Vietnam oefenen bv. druk uit om familiele
den bij elkaar te laten wonen, maar de oudere broer ver
stikt de jongste met allerlei verboden en geboden,
rantsoenering van geld en materiele goederen. Hierdoor
kunnen de kinderen soms niet gezaimenlijk worden onderge
bracht. Gescheiden huisvesting wordt dan noodzakelijk.
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Het is veelal een laatste maatregel, maar soms onont

koombaar. De oudste blijft zelfstandig wonen, terwijl de

jongste in een pleeggezin terecht komt.
Vervolgens ziet de oudste dat de jongste broer

Vietnamese woorden vergeet! Kortom, twee familieleden

“groeien uiteen”. En daar kan men van buitenaf weinig
aan doen.

Een tolk vertelde ons: “De ouders hebben nog de men

taliteit van Vietnam. Ze weten te weinig van de toe

stand in Europa. Ze willen graag de orde in de familie

bewaren. De oudsten moeten zorgen voor de jongeren en

de laatsten moeten gehoorzamen. De ouders kunnen dan

ook moeilijk begrijpen waarom zoveel Vietnamezen al

leen wonen; hoe kan dat nu, wij hebben slechts 2 zoons

in het buitenland en toch wonen ze niet samen? Wan

neer je in een vrij land woont, dan moet je je

vrijheid goed gebruiken”.

Het is voor een jongere in Nederland zeer moeilijk de ou

ders uit te leggen waaroe het beter is dat zijn broertje

niet bij hem woont, maar apart. Immers, je moet je ouders

niet onnodig lastig vallen, behalve met datgene wat naar

alle waarschijnlijkheid niet tegen de opvattingen van de

ouders ingaat.
Er is een zekere tendens aanwezig om de ouders te ontzien

(vgl. Gunawan, ‘66, p. 103), hetgeen zelfs als een so

ciale norm beschouwd kan worden.

Onderwijs

De mogelijkheden en belemmeringen tot onderwijs en ar

beid vormen een derde probleemgebied. Niet alleen omdat

hier de belangrijkste verwachtingen van de ouders

liggen. Net ontleent tevens zijn relevantie aan het

feit, dat de deelname aan het arbeidsproces en het

volgen van een opleiding met toekomstperspectief een be

langrijke factor is voor een succesvolle inpassing. In

dit kader vormt de Nederlandse taal een belangrijke

drempel. In veel gevallen blijkt de i00 uur Nederlandse

les gedurende de eerste opvang niet voldoende (zie ook

dement, ‘82, p. 6). Dit lijkt een algemeen verschijn

sel en niet te wijten aan het lesprogramma Nederlands

zelf. Ook in Zweden en Canada bv. ervaart men dit als

problematisch (Beach en Ragvald, ‘82, p. 57 en Neuwirth

en Clark, ‘81, p. 135). Taalverwerving wordt zowel door

de begeleiders als de Vietnamezen zelf gezien als sleu

tel tot een goede opleiding en goed werk (zie Bahn, in

NRMW, ‘82). De vaardigheid hierin na uitplaatsing is

echter net voldoende om boodschappen te doen (zie

Cle;nent, ‘82, p. 6), laat staan dat het voldoende is om

televisie te volgen, formulieren in te vullen en zelf

standig naar werk te zoeken. Uit schaamtegevoelens

kunnen jongeren moeite hebben om contacten te leggen eet
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buurt en/of klasgenoten. t’ooral de oudere
voogdijpupillen, die in Vietnam weinig onderwijs hebben
genoten lijken onvoldoende toegerust om een nieuwe taal
te leren.

Meer in het algemeen kan men stellen, dat het in Vietnam
genoten onderwijs niet aansluit op het onderwijs in Ne
derland. In een aantal gevallen hebben jongeren boven
dien al jaren-geen onderwijs meer gevolgd (zie paragraaf
3.1). Naast moeilijkheden met de taal hebben ze grote
moeite opnieuw aan een schoolritme en een klassituatie
te wennen. In veel gevallen komt de jongere in Nederland
in klassen met jonge kinderen terecht. Wanneer de jon
gere of diens familie in sommige gevallen een lagere
leeftijd opgeeft, dan kan dit vervelende gevolgen
hebben.
Het is voorgekomen dat een meisje, dat al op grond van de
achterstand iii leerstof in een klas met jongere kinderen
terechtkomt, vanwege haar onjuiste (te laag) opgegeven
leeftijd verhoudingsgewijs tussen nog jongere kinderen
wordt geplaatst. De taalbarriere en haar gehele achter
grond plaatsen haar in een uitzonderingspositie ten
opzichte van haar klasgenootjes. Dit wordt versterkt
doordat de secundaire geslachtskenmerken bij haar tot
ontwikkeling komen, hetgeen niet het geval is bij haar
klasgenoten.

Op grond van een voorstudie hadden we voorafgaand aan de
interviewfase enig zicht gekregen op problemen die we
bij de jongere zouden kunnen aantreffen. Zoals hierboven
aangegeven liggen deze vooral in de sfeer van huis
vesting, school en familiecontacten. Veel minder er—
varingskennis was er echter voorhanden omtrent de vrije
tijdsbesteding en de contacten met leeftijdsgenoten.
Deze onderwerpen zijn in de interviewronde wel aan de
orde gekomen en worden in paragraaf 7.2 behandeld.
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2 HET VELOONDERZOEK

Op basis van een brede literatuurstudie en open ge
sprekken met sleutelfiguren was het eogelijk een schets—
matig beeld te scheppen van de veranderingen in
levensemstandigheden die voor de jongeren het meest in
grijpend leken te zijn (zie Oplossen of Verdunnen, ‘8Z).
Het leverde enkele factoren op die kennelijk in de sfeer
van culturele en emotionele inpassing “een sterk be
lastende rol” vervulden. Daarnaast kregen we een globaal
inzicht in “hoe de hulpverlening de jongere bij zijn in—
passing trachtte te ondersteunen”; van welke werkwijze
men zich o.a. bediende en welke ‘vuistregels’ zich
hadden ontwikkeld. De factoren die in deze eerste onder—
zoekfase werden gesignaleerd hebben betrekking op de
volgende gebieden: woonsituatie, onderwijs en arbeid,
familierelaties, het ‘sociale netwerk’ en daarbinnen in
het bijzonder de contacten met Nederlanders.
Door een veldonderzoek —interviews met jongeren, bege
leider (gastgezinnen, ooms, oudere zus e.d.) en maat
schappelijk werkers— dat zich richt op deze gebieden is
getracht de problemen omtrent de opvang van Vietnamese
(ex)voogijpupillen te inventariseren.

Als geheel heeft het onderzoek een sterk exploratief ka
rakter. Dit betekent dat we bij het veldonderzoek niet
zijn uitgegaan van concrete voorenderstellingen
(hypothesen) die middels dit onderzoek op hun geldigheid
worden getoetst. In het door ons gekozen onderzoekkader
zijn dan ook niet op voorhand allerlei verbanden gelegd
of uitgewerkt die het hervestigingsproces van Vietnamese
voogdijpupillen kunnen verklaren. Wel is op basis van
een orientatiefase voor een onderzoekkader gekozen waar
aan de eis werd verbonden dat het aansluit bij reeds
bestaande kennis en inzichten (relevantie) en tevens
voldoende ruim is om nieuwe inzichten te kunnen opdoen.
Het kader moet een aanzuigende en ordenende werking
hebben. Dat wil zeggen, het moet het veld voor onderzoek
zinvol inkaderen en de te verzamelen gegevens en ver—
banden ordenen.

In de eerstvolgende paragraaf van dit hoofdstuk willen
we de belangrijkste vraagstukken uit het voorgaande in
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dit onderzoekkader plaatsen. Een kader dat bij de opzet

van het onderzoek richtinggevend is geweest. Paragraaf

2.2 gaat op deze opzet uitgebreid in15. De laatste pa

ragraaf vermeldt de uitgangspunten die wij bij de analy

se van het materiaal hebben gebruikt.

2.1 De onderzoekvrmgen

Het eerste hoofdstuk signaleert allerlei migratie— en

hervestigingsfactoren op diverse gebieden (de vlucht,

eerste ontvangst, huisvesting, onderwijs en contacten

met familie) die voor meerdere vluchtelingen een conti

nue belastende situatie kunnen betekenen. Impliciet

bleek uit dit hoofdstuk dat de onduidelijkheid waarin de

vluchteling verkoert een factor van grote betekenis is.

De migratie en mogelijk ook hervestiging, betekent voor

de vluchteling een opeenvolging van onvoorspelbare en

oncontroleerbare gebeurtenissen. In onze poging een ade

quaat kader te kiezen om deze factoren te ordenen zijn we

in de literatuur over ‘stress’ met name op dit aspect van

oncontroleerbaarheid van gebeurtenissen gestuit. In deze

literatuur wordt het als de belangrijkste determinant

gezien voor de ervaring van psychische belasting.

De literatuur over stress is zeer omvangrijk en er be

staat een grote verscheidenheid in omschrijvingen van

stress. Meestal wordt stress ruim omschreven en verwijst

het naar een complex proces.

“Stress is een algemene rubriek voor die vraagstukken

die te maken hebben met een subjectief ervaren discre—

pantie tussen eisen vanuit de omgeving of de persoon en

de vaardigheden, behoeften en verlangens om eet deze

eisen om te gaan” (Kleber, ‘82, p. 31, 32).

In dit onderzoek is met name belangrijk de discrepantie

die de jongeren ervaren tussen de eisen die zij zichzelf

stellen, die door de ouders vanuit Vietnam of een ander

land worden gesteld en de vaardigheden, behoeften en

verlangens met deze eisen om te gaan. Zoals eerder ge

zegd wensen of eisen de ouders in veel gevallen dat de

jongeren succesvol zijn op het gebied van onderwijs en

arbeid. Dok het behoud van familiebanden is een ver

wachting van de ouders waarop de jongeren worden

aangesproken.

In eerste instantie ontbreekt het de jongere aan vaar

digheden om aan deze eisen te voldoen; in het begin be

staat er een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal,

gebrek aan inzicht en kennis van de mogelijkheden die

deze samenleving biedt. Hierbij dient te worden opge

merkt dat de begeleiding en hulpverlening inherent aan

de opvang deze leemtes trachten in te vullen. Na een aan

tal jaren zal men deze vaardigheden in de meeste

gevallen onder de knie hebben, dan blijkt echter vaak

een discrepantie te bestaan tussen de wensen van de ou—
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ders en de verlangens en behoeften ven de jongeren. De
ouders stellen hun eisen vanuit een Vietnamese achter
grond terwijl voor de jongeren juist het Vietnamese
referentiekader steeds meer vervaagt, verwestert.
Ook de discrepantie tussen eisen die de jongeren aan
zichzelf stellen en de eigen vaardigheden, verlangens en
behoeften zullen een rol spelen in het al dan niet er
varen van stress.

Jongeren die het stadsieven hebben gekend, zo wordt
vermeld, reageren veelal anders dan jongeren uit de
dorpen. Ze zijn zeer actief, studeren hard, lijken
onafhankelijk, gaan hun eigen weg en behouden hun ei
gen ideeen. Ze stellen hoge toekomstverwachtingen.
Kortom, ze stellen aanvankelijk meer pogingen in het
werk de controle over hun situatie te herwinnen.
Echter, juist deze gevoelens lopen grote risico’s tot
falen en daarmee grotere teleurstellingen (stress
leidt tot stress). Dit kan zelfs tot grotere
‘stressgevoelens’ (depressies, angst, booshei d,
apathie etc.) leiden dan bij de andere jongeren, die
in aanvang inactiever waren, meer piekerden e.d.
(vgl. Jaspers, 1980, p. 38 en l).

Kenmerkend aan het stressbegrip im dat het verwijst naar
een of andere belasting die op de vluchteling wordt uit
geoefend en naar het niet beschikken over adequate in
strumenten (gedragswijzen) en middelen om aan de eigen
eisen of die vanuit de omgeving te voldoen.
In dit kader is het van belang te achterhalen welke fac
toren uit de omgeving of bij de jongere zelf leiden tot
een min of meer ‘stressvolle’ situatie. En, welke fac
toren in de omgeving kunnen bijdragen tot een adequate
hantering hiervan.

Na de orientatiefase en het dossieronderzoek zijn er
zeer zeker aanwijzingen die de aandacht vestigen op mo
gelijke relevante factoren.
De schets von de diverse groepen waaruit de
vluchtelingenstroom bestaat doet ons afvragen of de si
tuatie in Vietnam en/of de vluchtomstandigheden een bron
kan zijn. We denken hierbij aan ervaringen die de jon
geren direct of indirect hebben met de oorlog in
Vietnam. Bijvoorbeeld: de aanwezigheid bij gevechten of
bombardementen, het overlijden van familieleden of
vrienden, gevangenschap, gevangenschap van
familieleden, honger en dorst, tewerkstelling ven de
jongere zelf of van familieleden (na de machtsovername).
Ook tijdens de vlucht hebben een aantal vluchtelingen
ingrijpende gebeurtenissen ervaren. In het dossieronder—
zoek (zie “Over Vietnamezen in Nederland”, ‘83) blijkt
dat de duur van de reis met het vluchtschip uit Vietnam
aanzienlijk kan verschillen. Het komt voor dat men tij—
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dens de vlucht te kampen heeft gehad met gebrek aan eten

en drinken. Een groot aantal mensen hebben de vlucht

niet overleefd.
De situatie in de vluchtelingenkampen is eveneens verre

van ideaal. Hierbij denken we aan het feit dat de

vluchtelingenkampen bij de eerste grote

vluchtelingenstroom (in 1979) niet optimaal functio—

neerden. Zeker in het begin liet de situatie in de

vluchtelingenkampen zowel materieel als immaterieel te

wensen over. De verblijfsduur in deze kampen varieert

sterk en kan oplopen tot ongeveer 2 jaar.

De bovengenoemde factoren die betrekking hebben op de

ervaringen in Vietnam en tijdens de vlucht, noemen we in

het vervolg van dit verslag ‘migratiefactoren’.

De factoren die betrekking hebben op de aankomst en het

verblijf in Nederland zijn de ‘hervestigingsfactoren’.

Na aankomst in Nederland verblijft men enige tijd in een

opvangcentrum. In verband met de ontvangst van de

voogdijpupillen spraken we al over de relatief lange pe

riode die jongeren soms in het opvangcentrum

doorbrengen. Niet alleen het verblijf in het opvangcen

trum maar ook de periode daarna kan een bron van

problemen vormen. Hierbij ken men denken aan het feit of

de jongere samen met andere Vietnamezen of alleen in een

gemeente is gehuisvest, of dat de jongeren in een kleine

afgelegen plaats wonen. Het zijn dergelijke aspecten

waarop enkele van de redenen betrekking hebben, op grond

waarvan men heeft besloten van opvangmodel te

veranderen. Tevens lijken de scheiding van de familie en

de daaruit volgende moeilijkheden in de contacten be

langrijke factoren.
Daarnaast onderscheiden we factoren die liggen in het

eerste milieu (de woonsituatie), het tweede milieu

(school) en het derde milieu (de vriendenkring).

Een van de vragen die bij de analyse van de gegevens is

gesteld, is welke migratie— en hervastigingsfactoren een

rol spelen in het functioneren van de jongeren in de

thuissituatie, op school en in de vrije tijd. Opgemerkt

dient te werden dat het ‘derde milieu’ zoals dat hier

wordt gehanteerd niet zo zeer betrekking heeft op de

vriendenkring maar meer op de wijze waarop de jongeren

hun vrije tijd besteden. Tevens wordt nagegaan in hoe

verre problematiek in de thuissituatie, op school en

betreffende vrijetijdsbesteding onderlinge samenhang

vertonen.

Verder kunnen we ons afvragen hoe een eventuele combina

tie van ervaren problemen (die in dit kader als indica

tie voor ‘stress’ wordt geinterpreteerd) en belastende

factoren varieert naar de diverse vormen van

veogdijopvang. Verder lijkt het van belang te onder

zoeken of dit verschilt voor de greep die sinds kort in
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Nederland verblijft ten opzichte vmn de groep die reeds
langer hier verblijft. Dit is van belang gezien de sig
nalen van hulpverleners en vrijwilligers dat de
probleeatiek na verloop van tijd verschuift van een min
of eeer eaterieel naar een meer immaterieel terrein.

Getracht is problemen op de diverse gebieden te achter
halen, door aan de jongere vragen te stellen naar de gang
van zaken in de thuissituatie, schoolsuccee, de wijze
van vrijetijdsbesteding. Daarnaast zijn er vragen ge
steld die betrekking hebben op de waardering van de
woonsituatie en de schoolsituatie.

Een tweede (hoofd)vraag die in dit kader gesteld kan
worden is: welke activiteiten ontwikkelen de
vluchtelingen als reactie op de als stressvol waargeno
men situatie?
Allereerst zullen we kort ingaan op wat hierover in de
literatuur wordt gezegd (Cox, 1976, Kabela, 1981,
Bastiaans 1981, Kleber, 1982). In deze literatuur
worden vele reacties genoemd, bv. psychologische reac
ties als angst, geirriteerdheid, ontevredenheid,
vergeetachtigheid, besluiteloosheid, depressiviteit,
weinig zelfrespect, enz. Dok worden fysiologische reac
ties als verhoogde bloeddruk en hartslag, vermindering
van de spijsvertering, transpireren, droge mond e.d. ge
noemd. Deze reacties en het daaraan gekoppelde gedrag
kunnen echter tegelijkertijd geinterpreteerd worden als
pogingen om bedreigende en belastende omstandigheden het
hoofd te bieden. In de literatuur wordt dit veelal be
schreven als ‘coping’, het is te omschrijven als
‘stress—hantering’, ‘aankunnen’ of ‘omgaan eet’.
In het voorgaande hoofdstuk zijn al vele aanwijzingen en
voorbeelden van coping—gedrag gegeven. Zo bijvoorbeeld
vormt het onderhouden van intensief contact met anderen
(affiliatie) een belangrijk middel om de ervaren
spanningen te verlichten.
Dit is echter geen algemene strategie voor elke ervaren
teleurstelling. Doorslaggevend is de vraag of aan de
stresssituatie gevoelens van schaamte zijn verbonden.
Dit laatste kan iemand juist ertoe bewegen zich af te
zonderen (Jaspers, 1960, pag. 42). Naar buiten toe zal
men de schijn van ‘geen problemen’ ophouden.
Dok is het mogelijk voornamelijk met die personen in
contact te treden, met wie men de eigen situatie kan
vergelijken en die als voorbeeld kunnen dienen. Het pro—
bleemoplossend vermogen van de persoon kan zodoende
worden vergroot door gebruik te maken van het probleem—
oplossend vermogen van de groep (vgl. van Eijk, 1981).
De soms “waargenomen toenemende agressieve houding en
vijandigheid” bij de jongeren vertegonwoordigen aan—
passingsstijlen, die sterke kritiek en boosheid jegens
het ontvangende gastland of de medevluchtelingen in zich

Hoofdstuk II 37



bevatten, terwijl men voortgaat nieuwe infermatie te ab—

sorberen. Zelfs kan het zijn dat de jongeren, die deze

coping—strategie hanteren succesvoller zijn in hun in—

pessing dan degenen die sterk gereind zijn. Dit zou ove

rigens betekenen dat men deze ‘vijandigheid’ niet zou

moeten inbinden of beperken, maar feitelijk ondersteunen

(zie Lin et al, 1982, pag. 22; Tyhurst, 1982, pag. 108 en

Harding en Looney, 1979, pag. jl0).

Het bovenstaande geeft aan dat het ‘copingbegrip’ rele

vant is, omdat het de aspecten zichtbaar maakt waar op—

vangbeleid en hulpverlening aangrijpingspunten kunnen

vinden. Nog belangrijker echter is dat de georganiseerde

opvang en hulpverlening voor de jongeren een

‘copingmiddel’ bij uitstek vormt. Het is juist de geor

ganiseerde opvang en hulpverlening die een optimale

ingroei van de Vietnamese vluchtelingen moet bevorderen

of vergemakkelijken.

Juist dit aspect is in dit onderzoek van belang. Binnen

het in het voorafgaande geschetste kader kunnen we ons

afvragen hoe de jongeren, in verband met de diverse pro—

bleemgebieden gebruik maken van de hen geboden hulp
(geinterpreteerd als een geinstitutionali seerd

copi ng—mechani sme).

In de volgende hoofdstukken krijgt met name dit aspect

een belangrijk accent. En niet zonder reden. Wanneer we

de keerzijde hiervan bekijken, dan kunnen we ons af

vragen hoe de hulpverlening de situatie van de jongere

waardeert, hoe deze hiervanuit werkzaam is, en op welke

wijze dit aansluit op de door de jongere gemelde pro—

bl emen.
In samenhang geeft het ons inzicht in het samenspel tus

sen de jongere en de personen die verantwoordelijk zijn

voor zijn opvang op een bepaald moment.

Het mstressbegripn vormt in deze zin een bruikbaar kader

van onderzoek. Met dit kader kunnen we de antwoorden op

de diverse vragen die in het eerste hoofdstuk al dan niet

impliciet werden opgeworpen ordenen tot een zinvol ge

heel.
Dit geheel moet drieerlei informatie opleveren.

• informatie ten behoeve van personen die op uit

voerend niveau in de opvang van de Vietnamese (ex)

voogdijpupillen actief zijn.

• informatie ten behoeve van het algemeen beleid voor

de opvang van Vietnamese (ex) voogdijpupillen

• informatie ten behoeve van toekomstig opvangsitua—

ties van vergelijkbare groepen.
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Kort geformuleerd brengt het geschetste kader ons tot
twee nauw verbonden vragen van onderzoekt

— in hoeverre is er bij de jongeren sprake van eventu
ele problematiek op de hierboven onderscheiden ge
bieden en op welke wijze hanteren de te
onderscheiden groepen jongeren de problemen in hun
omgeving, voortvloeiend uit de situatie van migratie
en hervestiging?

— op welke wijze speelt de hulpverlening hier op in?

In het onderstaande wordt schematisch weergegeven aan de
hand van welke begrippen gegevens worden geordend. Het
schema is gebaseerd op het hierboven omschreven
stressbegrip en dient als leidraad voor het beantwoorden
van de onderzoekvragen.

Het onderzoekkader in schema

stress’
‘stressbronnen’ - ‘coping’

1. migratie— 7 3. problematische/ 6. bespreking van
factoren belastende mi— problemen met

tuatie van de begeleider en
jongere maatschappelijk

12. hervestigings N andere vormen
factoren van coping

gemelde problemen en/of
waarderingen omtrent
woon— en schoolsituatie

De pijlen in dit schema geven de onderlinge relaties
weer tussen de onafhankelijke en afhankelijke
variabelen. Dat wil zeggen dat de
belastende/problematische situatie (3) in belangrijke
mate wordt bepaald door migratie— en hervestigingsfac—
toren (1 en 2). De bespreking van problemen en andere
vormen van coping zijn op hun beurt onder andere afhan—
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kalijk van de mate waarin de jongere zijn of haar leef—
en schoolsituatie als problematisch/belastend ervaart.
Dit laatste geeft al aan dat de
‘problematische/belastende situatie’ in het onderzoek
wordt gedefinieerd door middel van probleemindicaties op
deze gebieden (de stippellijn).
Uiteraard worden naast de bovengenoemde factoren ook
kenmerken van de geinterviewde personen in de analyse

betrokken; zoals leeftijd van de jongeren, etniciteit
van de begeleider en werkwijze van de maatschappelijk
werkers.
Via dit schema is het mogelijk de eerste onderzoekvraag
te beantwoorden. De tweede onderzoekvraag ‘op welke
wijze speelt de hulpverlening op problemen in’ wordt ge
zien als onder meer afhankelijk van de problematiek van
de jongeren, de waardering die begeleiders en maat
schappelijk werkers geven aan de situatie van de
jongeren en de relatie tussen hulpverleners/begeleiders
en jongeren.

Een globale uitwerking van het bovenstaande schema le
vert het volgende;
Migrati efactoren;

— ingrijpende levensgebeurtenissen in Vietnam
— duur van de vlucht
— duur van hot verblijf in het vluchtelingenkamp
— schoolloze periode

Hervest i ei ngsfactoren:

— duur verblijf in Nederland
— leefomgeving toegespitst op de woonsituatie
— familieleden in Nederland
— schoolsituatie

Probleemi ndi cati es;

— waardering van de leef/woonsituatie door de jongere,
begeleider en maatschappelijk werkers (accomodatie,
sfeer, onderlinge contacten)

— onenigheid thuis
— waardering van de schoolsituatie door jongere, bege

leider en maatschappelijk werkers (waardering van de
vakken, schoolverzuim, onenigheid op school, aan—
dachtsverl i es)

Bij de ‘bespreking van problemen’ wordt beschreven welke

problemen men bespreekt, met welke personen problemen
worden besproken en de factoren die daarbij een rol

spelen.
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2.2 De onderzoekgroep
In deze paragraaf komen aan de orde: opzet, introductie
en afname van de interviews en da afbakening van de on—
derzoekgroep.

De totale onderzoekpopulotie bestaat uit personen, bij
wie het Centrum Gezondheidszorg Vluchtelingen (CGV) de
intake heeft verricht en van wie de dossiers op het bu
reau van het CGV aanwezig zijn. De oegevens van het dos—
sieronderzoek zijn verzameld in de periode 21 april 1982
— 1 augustus 1982.
Uit deze dossiers is een aselecte steekproef getrokken.
Dit heeft geresulteerd in een uiteindelijke onderzoek—
groep van 720 Vietnamese vluchtelingen. In die steek
proef bevinden zich 120 minderjarige vluchtelingen die
zonder ouders in Nederland verblijven en die derhalve
onder voogdij staan of hebben gestaan. Deze 120
(ex)voogdijpupillen vormen de onderzoekgroep in dit deel
van het onderzoek: het veldonderzoek (zie ook bijlage
2).
Naast deze pupillen zelf bestaat de onderzoekgroep uit
de directe begeleider en de maatschappelijk werker van
elke pupil. Da ‘directe begeleider’ is degene die de
meeste contacton met de jongere heeft en in de
voogdijbegeleiding als zodanig wordt aangesproken (zie
paragraaf 3.2). Voor uitgebreidere informatie omtrent
de selectie van de directe begeleiders verwijzen we naar
het apart verschenen onderzoekboek eOnderzoek Vietnamese
Voogdijpupillen. Onderzoekprocedures en onderzoekin—
strumenten”, 1986 (zie ook noot 12).

Uitwerking van de interviewscheea’s
Na de afronding van de orientatiefase is in september
1982 een start gemaakt eet de concrete uitwerking van de
interviewfase. Gezien de onbekendheid in Nederland eet
het doen van onderzoek onder Vietnamese vluchtelingen
hebben twee aspecten grote aandacht gekregen: de inter—
viewschema’s en de introductie procedure.

In aansluiting op de orientatiefase zijn vergaderingen
met maatschappelijk werkers van de Opbouw bezocht eet
het doel informatie te verzamelen betreffende deze twee
aspecten. Door de maatschappelijk werkers werden sugges
ties gedaan omtrent de introduktie van de interviews bij
de onderzoekoroep. Tevens zijn in deze besprekingen di
verse ‘valkuilen en drempels’ doorgesproken die met de
afname van de interviews samenhangen. Na deze voorbe
reiding zijn op systematische wijze de thema’s die
voortvloeien uit de probleemstelling uitgewerkt tot con
crete variabelen. Op basis van de besprekingen is
getracht de vragen zo concreet mogelijk te formuleren.
De gegevens omtrent huidige huisvesting zijn bv. onder
verdeeld in vragen omtrent accomodatie, contacten eet
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andere huisgenoten, onenigheid met huisgenoten. Door de

maatschappelijk werkers werd het vermoeden geuit dat een

dergelijke wijze van vragen stellen meer informatie zou

opleveren. Zij hadden nI. de ervaring dat vragen naar

een algemene waardering (bv. wat vind je goed of slecht

aan je huidige huisvestingsvorm/woonsituatie) moeilijk

te beantwoorden waren voor de Vietnamese vluchtelingen.

Tevens is getracht de vragen zo eenvoudig mogelijk te

formuleren.

Het resultaat van deze eerste operationaliseringsronde

was een gestructureerde vragenlijst waarin de

operationaliseringen op directe wijze in vraag vorm zijn

geformuleerd. In een volgend stadium is deze lijst bij

gesteld naar aanleiding van een bespreking met een aan

tal ‘deskundigen’ en de proefinterviews. Er zijn

proefinterviews gehouden met 5 jongeren en 4 directe be

geleiders. De geinterviewden verschilden onderling in

leeftijd, geslacht, etniciteit, schoolopleiding, be

heersing van de Nederlandse taal, begeleidingsvorm en

(on)toegankelijkheid.

Niet in alle gevallen bleek het interviewschema vol

doende concreet. In de proefinterviews kwamen diverse

punten aan het licht waarmee in de opzet en uitwerking

van de interviews terdege rekening gehouden diende te

worden, nI.

— een vaste volgorde van vragen stellen bleek niet mo

gelijk;

— te lange zinconstructies, ontkennende zinnen, ver

leden en toekomende tijd werden niet begrepen;

— complexe en/of abstracte vragen bleken te moeilijk;

teneinde antwoord te krijgen op een vraag moest een

serie vragen worden gesteld, waaruit het relevante

antwoord afgeleid moest worden;

— de Nederlandse woordenschat verschilt onderling

sterk;

— vragen waarop met waarderingen geantwoord moest

worden werkten niet;

— in het algemeen antwoordden de geinterviewden in

concrete exacte termen.

Naar aanleiding van de ervaringen tijdens de proefinter—

views is de gestructureerde vragenlijst omgezet in een

semi—gestructureerde lijst. Naast deze half gestructu—

reerde lijst is een ‘variabelenbaek’ samengesteld, dat

aangeeft welke vragen en deelvragen verwijzen naar welke

variabelen. Overigens is het niet altijd gelukt om de
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relatie tussen de concrete vragen en de theoretische
noties te handhaven.

Het gevaar bij een dergelijke wijze van interviewen is
dat er een verlies aan betrouwbaarheid en validiteit op
treedt. Om de betrouwbaarheid en validiteit van de ver
zamelde gegevens te verhogen is het volgende ondernomen.

— er is getracht door middel van korte concrete vragen
exacte antwoorden te krijgen

— de eerste twee maanden is er in koppels geintmrviewd

— omtrent da afname van de interviews zijn vaste af
spraken gemaakt rond de uitleg en toelichting, ge
bruik van synoniemen, doorvraagmethodes e.d.

— interview ervaringen zijn op vaste tijden met het
gehele team doorgesproken.

De introductie van de interviews
Zowel de introductie als de afname van de interviews bij
jongeren en begeleiders hebben per regio (van de Opbouw)
plaatsgevonden. Voordat er in een regio werd gestart met
de afname van de interviews, hebben leden van het onder—
zoekteam een regjovergadering, waarop alle maat
schappelijk werkers uit da regio in principe aanwezig
waren, bezocht en informatie verstrekt over de
interviewprocedure, de opzet en inhoud van de interviews
en de rol van de maatschappelijk werker in de
interviewfase. In onderling overleg is in alle regio’s
afgesproken dat de maatschappelijk werkers de volgende
taken op zich zouden nemen:

— checken of do jongere bereid is aan het onderzoek
i.c. de interviews deel te nemen;

— een aantal mogelijke data en tijden vaststellen
waarop het interview met de jongere kan worden afge
nomen;

— dm bereidheid van de directe begeleider checken;

— inventariseren van data en tijden waarop het inter
view met de directe begeleider kan worden afgenomen.

Voordat hiermee werd gestart ontvingen de maat
schappelijk werkers het volgende:

voor iedere pupil een introductiebrief in het Heder—
lands en het Vietnamees;
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• voor iedero directe begeleider een introduktiebrief
in het Nederlands en in het Vietnamees

In deze brieven stond de inhoud en het doel van het
onderzoek vermeld en werd om medewerking gevraagd. De
maatschappelijk werkers overhandigden de brieven aan hun
pupillen en beantwoordden eventuele vragen en maakten
duidelijk dat de Opbouw niet de instantie was die het
onderzoek uitvoerde. Daarna werd er vanuit het onder—
zoekteam telefonisch contact opgenomen met de
maatschappelijk werkers. 0e bereidheid tot deelname, de
mogelijke data en tijden werden geinventariseerd. Even
eens werd gecontroleerd of de gegevens zoals adres
klopten en of de aanwezigheid van een tolk nodig was.
Vervolgens zijn de jongeren en directe begeleiers tele
fonisch en/of schriftelijk benaderd. 0e pupillen en di
recte begeleiders die met behulp van de tolk
geinterviewd moesten worden zijn telefonisch of
schriftelijk door een Vietnamese medewerker benaderd.
In sommige gevallen is van de voornoemde procedure afge
weken. In een aantal gevallen is in mondeling overleg
afgesproken dat de jongere rechtstreeks vanuit het team
werd benaderd. Dit is veelal gebeurd bij
ex—voogdijpupillen, met wie de betreffende maat
schappelijk werkers geen contact meer hadden.

Mede als gevolg van de in het algemeen soepel verlopende
samenwerking tussen onderzoekers en maatschappelijk
werker is het mogelijk geweest om in een tijdbestek van
gemiddeld 1 maand per regio de introductie en afname van
de interviews te realiseren.

Voordelen van deze uitgebreide introductie procedure.

— In het begin van het contact tussen jongere en in
terviewer bleek dat de jongere in het algemeen goed
op de hoogte was van de doelstelling van het onder
zoek en de inhoud van het gesprek.

— Misverstanden omtrent het onderzoek en de interviews
konden snel gesignaleerd en opgehelderd worden in
eerste instantie door de maatschappelijk werkers, in
tweede instantie door de onderzoekers.
Aangezien de maatschappelijk werker niet direct be—
langhebbende was in het onderzoek was het voor de
jongere eakkelijker twijfels te uiten. De eaat—
schappelijk werkers konden in vergelijking met de
onderzoekers moer onbevooroordeeld ingaan op
dergelijke twijfels.

— Er zijn weinig echte weigeringen geweest; slechts
8%.
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De oorzaak van deze hoge deelname kan samenhangen
met het telt dat veel jongeren dachten dat de onder
zoekers werkzaam waren bij het Ministerie van
Justitie. Aangezien dit department de gezinsher—
enigingsverzoeken behandelt voelden de jongeren zich
misschien verplicht medewerking te verlenen. Aan de
andere kant is het zo dat de onderzoekers er altijd
op hebben gewezen dat zij niets konden toezeggen op
het terrein van gezinshereniging. Dit heeft niet tot
gevolg gehad dat het aantal weigeringen aan het eind
van de interviewronde toenam.

— Door deze wijze van introductie was het mogelijk per
jongere een passende benaderingswijze te ontwerpen.
In een aantal gevallen is bv. de directe begeleider
het eerst benaderd omdat dit aansloot bij de gezags—
structuur binnen de leefeenheid waarin de jongere
woonde. Dit is met name gebeurd in situaties waarin
een ouder familielid de directe begeleider was.

— Het feit dat het onderzoek niet alleen schriftelijk
maar ook persoonlijk door de maatschappelijk werkers
is geintroduceerd heeft waarschijnlijk het onderzoek
voor de jongeren sprekender gemaakt. Hiertoe heeft
vermoedelijk ook het artikel over het onderzoek in
het (Vietnamese) blad “Geliefd Vietnam” (een perio
diek van de A.V.V.N.) een bijdrage geleverd.

— hoewel in principe een bepaalde procedure was afge
sproken was het vrij eenvoudig daar van af te
wijken, bv. als jongere en/of begeleider geen Neder
lands spraken. In dergelijke situatiee werd de in—
troduktie door de Vietnamese medewerker van het
onderzoekteam gedaan.

In een dergelijke procedure is men als onderzoeker af
hankelijk van de mensen in het veld i.c. de maat
schappelijk werkers van de Dpbouw. Net dwingt de
onderzoeker het veld goed te informeren over de opzet en
inhoud van het onderzoek en aandacht te schenken aan de
motivatie van de veidwerkers. De maatschappelijk werkers
kunnen op hun beurt ideeen uiten en vanuit de praktijk
mogelijkheden en onmogelijkheden van bepaalde werkwijzen
in het onderzoek aangeven.
Dfschoon de voorbereiding van de bovenomschreven intro—
duktie procedure een tijdrovende en intensieve bezigheid
is geweest, heeft deze procedure de bereidheid tot deel
name en de afname van interviews in positieve zin bein—
vloed. Tevens heeft het geleid tot een zinvolle
informatie uitwisseling tussen de maatschappelijk wer
kers en de onderzoekers.
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De afname van de interviews

Zoals reeds vermeld heeft de introduktie en afname van
de interviews per regio gemiddeld 1 maand geduurd. De
duur van het jongereninterview varieerda tussen de 1 1/2
en 3 uur. De gemiddelde tijdsduur was bij de Nederlandse
begeleiders hoger dan bij de Vietnamese begaleiders. Er
is naar gestreefd de interviews bij de pupillen thuis en
individueel af te nemen. Dit is in de meeste gevallen ge
lukt. In sommige gevallen was het echtar een zeer
rumoerige situatie waarbij er soms S a 9 personen in de
kamer aanwezig waren. Voor de Vietnamese bageleiders
gold hetzelfde. Het was in het belang van het onderzoek
de interviews individueel af te nemen. Dit was moeilijk
aan de Vietnamese jongeren en begeleiders duidelijk te
maken. In onrustige interview settings trachtten we zo
veel mogelijk een plaats in de kamer of in huis te kiezen
waar de invloed van derden zo klein mogelijk was.
Na voltooiing van de interviews in de eerste regio werd
besloten jongeren onder de 14 jaar niet te interviewen.
Tijdens de interviews bleek dat ze niet in staat waren
met de door ons gebruikte begrippen om te gaan. De reden
hiervan was dat de intgrviews voor een belangrijk deel
waren geoperationaliseerd in thema’s en onderwerpen toe
gespitst op de oudere jeugd. Deze oudere jeugd vormt
namelijk het belangrijkste deel van de groep
voogdij—pupillen. Het was te tijdrovend aparte inter
views te ontwerpen voer de jongere kinderen, die
vergelijkbare informatie zouden opleveren. Daarnaast is
de groep jongere kinderen in absolute zin klein in aan
tal (namelijk 12% van de voegdijpupillen). Voor deze
groep kinderen zou een andere onderzoekopzet de voorkeur
verdienen. Een vergelijking met kinderen die wel met ou
ders in Nederland verblijven lijkt zinvoller.

In het algemeen heeft de concrete wijze van vragen
stellen goed gefunctioneerd, hoewel achteraf is gebleken
dat vragen die op het eerste gezicht heel concreet
lijken te zijn, niet altijd naar verwachting hebben
gofuncti oneerd.
Opvallend is dat de jongeren heel openhartig zijn over
hun vluchtervaring, iets dat we niet hadden verwacht. De
vragen die betrekking hebben op de ouders en hun huidige
situatie in Vietnam roepen veel meer weerstanden op.
Bij deze vragen hadden we dergelijke problemen niet ver
wacht.
Hot nadeel van vragen waarop een kort en exact antwoord
mogelijk is (ja of nee by.), is dat het moeilijk te
achterhalen is of men de vraag wel goed begrepen heeft.
Getracht is dit probleem zoveel mogelijk te ondervangen
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door naar voorbeelden te vragen of verder door te
vragen.
De vragen die het moeilijkst te beantwoorden zijn, zijn
de vragen omtrent ‘coping’, probleemhantering. Dit wordt
vermoedelijk veroorzaakt door het abstractie niveau van
deze vragen. Het waren de minst concrete vragen in het
interview en het moeilijkst concreet te beantwoorden.
Juist bij dit thema speelt de taal en de culturele
achtergrond een belangrijke rol.

2.3 Uitgangspunten bij analyse
In de inleiding op dit hoofdstuk is gesproken over het
exploratieve karakter van deze studie. In het voorgaande
werden de consequenties hiervan voor de formulering van
het onderzoekkader en de opzet van het onderzoek weer
geven. Het exploratieve karakter van deze studie heeft
natuurlijk oôk consequenties voor het gebruik van het
eerder geschetste onderzoekkader en de analyse van het
onderzoekmateriaal. Om te bekijken of de diverse ge
bieden (de migratie— en hervestigingsfactoren, ervaren
problemen en de activiteiten van de begeleiders) iets
eet elkaar te maken hebben, zijn we in deze analyse op
zoek naar samenhangen tussen variabelen die bij de
onderscheiden thema’s behoren. Het gaat dus om
correlationele analyse. Uiteraard, zo kan men ver
wachten, worden er een groot aantal verbanden gevonden.
De vraag wordt dan, welke van deze verbanden betekenis—
vol zijn. Een veel gebruikt criterium om dit te bepalen,
is de statistische significantie. Een samenhang is dan
betekenisvol (of waar) indien het onwaarschijnlijk is
dat de gevonden samenhang op basis van toeval eruit
rolt.

Voor dit onderzoek kunnen we bij dit criterium enkele
kanttekeningen plaatsen. Het verzamelde onderzoekmate—
riaal betreft een groep van 112 jongeren, voor doel
einden van kwantitatieve analyse is dit, naar verhouding
een klein aantal. Enerzijds heeft dit als gevolg dat een
gevonden samenhang erg sterk moet zijn, wil deze als
statistisch belangrijk aangemerkt worden. En anderzijds
indien een dergelijke sterke samenhang wordt gevonden
blijft het absoluut gezien gaan om enkele gevallen. De
gegevens van drie tot vier personen kunnen een be
slissende invloed hebben.
De tweede opmerking betreft het exploratieve karakter
van dit onderzoek. Wanneer bij een dergelijk onderzoek
aan correlationele analyse wordt gebruikt, dan is het
onvermijdelijk dat veel variabelen met elkaar in verband
worden gebracht. Hoe meer variabelen we met elkaar in
verband brengen, hoe groter de kans is dat we signifi—
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cante verbanden zullen vinden tussen variabelen, die in
werkelijkheid niets met elkaar te maken hebben.
Een derde opmerking, die meer de globale analyse
betreft, is dat de in dit onderzoek gebruikte statis
tische maten betrekking hebben op lineaire verbanden.
Andere verbanden, curvilineaire verbanden bv., vallen
hi erbui ten.

Rekening houdend met deze kanttekeningen en gezien het
exploratieve en niet toetsende karakter van deze studie,
zullen we in de analyse meer de nadruk leggen op de con—
sistentie van de gevonden verbanden.

— Indien een variabele samenhang vertoont met een an
dere variabele wordt de betekenis van dit verband
groter als deze variabele eveneens een logische
samenhang vertoont met andere variabelen.

— Indien een gevonden verband past bij een mogelijke
verklaring krijgt dit verband meer betekenis als er
verbanden gevonden worden tussen andere variabelen
die passen bij deze verklaring.

Op deze wijze worden gevonden samenhangen op meer in
houdelijke termen ‘getoetst’. Uiteraard zullen er ver
schillen in sterkte tussen de samenhangen bestaan. De

ene samenhang zal meer een tendens aangeven, terwijl een
andere bovinding meer betekenis heeft en ook nog eens
statistisch significant is. Mocht dit van belang zijn,
dan zal dit in de tekst als zodanig worden aangeduid.
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3 HERKOMST EN AANKOMST

Inleiding
Nadat het inhoudelijk kader van het onderzoek is aange
geven en de daarmee verband houdende opzet is besproken,
kunnen we overgaan op de resultaten van het veldonder—
zoek. In deze en de volgende hoofdstukken wordt het
plaatje van de opvang van Vietnamese voogdijpupillen
steeds duidelijker. Het resultaat moet een plaatje geven
waarvanuit consequenties voor diverse niveaus getrokken
kunnen worden.
Met de volgende twee paragrafen worden twee aspecten die
relevant zijn voor de opvang nog afzonderlijk
beschreven. De eerste paragraaf beschrijft de vlucht en
de omstandigheden tot vlucht. Het is een stuk verleden
waarmee de jongeren in Nederland aankomen. De daarop
volgende paragraaf beschrijft in algemene zin de
belangrijkste personen die de jongeren in hun herves
tiging bijstaan (de begeleiders).
Als geheel kunnen we dit hoofdstuk ook zien als voorbe
reiding. Vanaf het vierde hoofdstuk draait het er immers
om hoe de twee groepen (Vietnamese vluchtelingen en be
geleiders/hulpverleners) in dit proces van hervestiging
ten opzichte van elkaar werkzaam zijn.

3.1 Vluchtverhasi
“Er waren zelfs schepen bij
die rondjes voeren rond het
vluchtelingenbootje om
foto’s te maken”
(Winschoter Courant,
7 november 1981)

In deze paragraaf willen we het verloop weergeven van de
vlucht uit Vietnam tot de aankomst in Nederland.
De indeling van het verhaal is eneloog aan de opeen
volgende gebeurtenissen bij de vlucht; op welke wijze en
door wie de vlucht werd georganiseerd; de redenen ven
vlucht; de gebeurtenissen op zee en in het vluchtkemp,
enz. Diverse vragen hieromtrent zullen we beantwoorden
met gegevens uit verschillende interviews.
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Hierbij is volledigheid of uitputtendheid niet ons

streven. Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op 40

uitvoerige verhalen van voogdijpupillen en hun

Vietnamese begeleiders (broers, ooms, tantes e.d.) die

in Nederland wonen. Zij zijn dus niet representatief

voor alle Vietnamese vluchtelingen. Zelfs is de vraag of

de ons beschikbare informatie geldt voor alle Vietnamese

(ex)veogdijpupillen niet met zekerheid te beantwoorden.

Dok is in deze paragraaf sprake van een ‘eigen

kleuring’. De gebeurtenissen in Vietnam, die de

vluchtelingen hebben aangezet hun land te verlaten, zul

len hun invloed niet hebben gemist op de mening over het

regime in Vietnam. Verder vormen de vragen naar de ge

beurtenissen rond de vlucht slechts een deel van het

gehele interview.

De jongeren hadden de interviewers niet eerder ontmoet.

Het is daarom moeilijk te bepalen hoeveel een Vietnamese

jongere aan een ‘vreemde’ wilde vertellen.

Vandaar dat we de beschikbare gegevens als beperkt

moeten beschouwen. Niettemin geeft het ons een veel le—

vendiger beeld van de migratie van ds Vietnamese

vluchteling dan in het eerste hoofdstuk kon worden neer

gezet.

Tot slot willen we opmerken dat deze verhalen zijn ver

teld door vluchtelingen die de vlucht hebben overleefd

(volgens Grant, ‘79 en Thoma5sen, ‘80 zo’n 50—601) en

uiteindelijk naar Nederland overgevlogen zijn. Dat door

deze gebeurtenissen een selectie heeft plaatsgevonden is

dus zeer waarschijnlijk.

Deze paragraaf is meer kwalitatief en schetsend van ka

rakter. In inspringende gedeelten staan ter onder

steuning enige cijfermatige gegevens.

De organisatie tot vlucht

De meeste boten waarmee de vlucht werd ondernomen waren

kleine vissersboten van 12 tot 15 meter lengte. Deze

waren bijna altijd overladen met vluchtelingen varierend

van 50 tot wel 200 personen. Op het tijdstip van vertrek

bleken er veelal meer mensen op de boot te wachten dan

set de eigenaar van de boot was afgesproken. Het gevolg

was meestal een tekort aan eten en drinken op zee.

Kon men in 1978 en de eerste helft van 1979 nog met gro

tere boten, goed georganiseerd en met hele families te

gelijk vluchten, later werd dit moeilijker. Er kwam meer

controle op alles wat maar op een vluchtpoging kon

lijken, de vluchtplaatsen werden bekend en mensen werden

gecontroleerd (reisverbod e.d.). Waarschijnlijk heeft de

conferentie in juni 1979 te Geneve een belangrijke rol

gespeeld in deze verandering. Hierbij werd Vietnam ver

zocht om te voorkomen dat nog meer Vietnamezen hun leven

riskeerden door over zee in te kleine bootjes de vlucht

te wagen.
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De grootste groep van de (ex)voogdijpupillen heeft de
vlucht niet zelf georganiseerd. Vaak regelden moeders,
oudere broers of zusters de vlucht als vader gevangen
zat. In veel gevallen werden deze voorbereidingen tot
vlucht zonder medeweten van de jongere getroffen. Hij of
zij werd op de dag van de vlucht meegenomen door een
broer of een oom. In enkele gevallen werd de vlucht door
de jongere of begeleider (broer, zus, oom, tante e.d.)
zelf georganiseerd. Deze waren meestal zelf vissers met
een eigen boot, stuurlui, mensen die konden navigeren,
of jongeren die voor het onderhoud van de boot zorgden.
De vlucht was voor hen goedkoop. Ze hoefden slechts mee
te betalen aan mondvoorraad en brandstof.
In een verhaal hadden 5 jongeren zelf met een kleine boot
de vlucht opgezet en voedsel verzameld. In dit soort si
tuaties werd de boot dan gestolen omdat het kopen van een
boot behalve moeilijk was ook verdacht maakte en men er
ook vaak het geld niet voor had.
Als de jongeren het besluit tot vlucht zonder hulp of
medeweten van hun familie uitvoerden, schreven ze dit
pas later aan de ouders. Dit gebeurde in verband eet ver
raad of verbod van de ouders.

In 15% van de gevallen heeft de jongere zelf de vlucht
georganiseerd; veelal zonder medeweten van de ouders.
In 45% van de gevallen zijn het de ouders die de
vlucht regelden. In 317. van de gevallen zijn het de
overige familieleden (broers, zusters, ooms of
tantes) die de vlucht voor de jongeren organiseerden.
Bij de Chinese voogdijpupillen komt het overigens
niet voor dat broers of zusters de vlucht hebben ge
regeld. Bij de Vietnamezen is hiervan in 26% van de
gevallen wel sprake. Dit verschil kan verklaard
worden uit twee omstandigheden: ten eerste omdat veel
meer Vietnamese ouders dan Chinese ouders leefden in
‘gevangenschap’, en ten tweede omdat de hierarchische
familiestructuur bij Chinezen wellicht strakker is.
Bij de katholieken kost het relatief veel voor dat de
overige gezins- of familieleden de vlucht regelden
(36%). Dit in tegenstelling tot de niet katholieken
(slechts 7%). Een mogelijke verklaring hiervoor is
vergelijkboar aan de vorige: relatief meer katholieke
ouders van voogdijpupillen brachten hun tijd in ge
vangenschap door. De oudere broers en zusters nomen
dan de taak van de ouders over.

Zoals ons werd verteld, is door vluchtelingen naarstig
gezocht naar boten. Vaak begonnen ook schippers
ronselacties om meer vluchtelingen mee te krijgen. Er
werden onderling contacten gelegd. Vaak nog via tussen
personen. Dit verhoogde de vluchtprijs dan aanzienlijk
daar iedere tussenpersoon provisie ontving. Als regel
gold hier: hoe moer tussenpersonen des te duurder de
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vlucht. De prijs voor zo’n vlucht was niet gering en va

rieerde van 3 tot 5 plakjes goud Cl plakje had een waarde

van ongeveer 2000 dollar); meestal direct bij de vlucht

te betalen. Er werden ook wel ‘contracten’ afgesloten

omtrent het vluchtbodrag. Deze schulden moest men dan,

eenmaal aangekomen in een westers land aflossen. Dit was

veiliger in verband met piraterij en de situatie in

vluchtkampen.
Een aantal vluchtelingen vertelden nu nog te moeten be

talen aan een kapitein die in een ander land woont.

In twee interviews vertelden de jongeren dat zij niet

wisten dat ze zouden gaan vluchten. Een jongere werkte

op een schip dat was verkocht en werd gebruikt als

vluchtschip, buiten medeweten van deze jongen.

Aan de ander was verteld dat hij met zijn zusters op be

zoek ging bij opa en oma terwijl ze eigenlijk al op weg

waren naar het vluchtelingenkamp in Singapore.

Omstandigheden en redenen voor vlucht

Er is niet een duidelijke algemene reden te geven waarom

men vluchtte. Wel kan een een aantal groepen onder

scheiden die naar omstandigheden en vluchtreden ver

schillen.
Een van de eerste groepen die vluchtte na de machtsover

name waren Vietnamezen van Chinese afkomst. Deze groep

was grotendeels werkzaam in de handel en het geldwezen.

Na de machtsovername van ‘75 kreeg de bevolking van

Vietnam te maken met een groot aantal beperkende maatre

gelen. Allerlei maatregelen treffen in eerste instantie

de bereepsuitoefening van de Chinese groepering het

hardst. Zoals een vluchteling het formuleerde: “da com

munisten zijn bang voor het geld en de macht van de

Chinezen”.
In Zuid—Vietnam dwong Ngo Dinh Diem in 1956 de Chinezen

tot het accepteren van de Vietnamese nationaliteit; dat

wil zeggen indien zij bepaalde beroepen wilden uitoe

fenen was een dergelijke naturalisatie een eis. Dit

leidde tot protesten van Nanei en Peking. Hanei

(Noord-Vietnam) wachtte met deze maatregel, maar sloot

in 1955, een verdrag met Peking over een ‘dubbele natio

naliteit’ voor de Chinezen in Noord—Vietnam. Voor de

Chinezen in het Zuiden, was de “gedwongen” nationaliteit

een doorn in het oog. Velen wilden hier vanaf. Nanoi

speelde op deze onvrede in en beloofde dit terug te zul

len draaien, zodra dit mogelijk werd en de Chinezen

vrijelijk de keus te laten. Na de machtsovername in 1975

zou deze belofte dus moeten worden ingelost. Alvorens

hiervan ooit sprake kon zijn gebeurde er iets anders.

Zolang de relatie met China goed was, bracht de positie

ven de Noord—Vietnamese Noe’s geen problemen met zich

mee. Dat wil zeggen, de Chinezen in het Noorden genoten

dezelfde rechten els Vietnamezen, behalve dat zij voor
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militaire dienst konden worden opgeroepen. Naarmate de
relaties met de Noorderbuur verslechterde, verslechterde
hun relatief gezien, bevoordeelde positie. De
Noord-Vietnamese belofte van de dubbele nationaliteit
werd zodoende uitgehold. De economische maatregelen na
1975 en de daaropvolgende invasie van China (in 1979)
deed de deur voor de Chinezen in Zuid—Vietnam
dichtsiaan. Wat voor de Chinezen in het noorden een
hoofdprobleem was, werd voor de Chinezen in het Zuiden
een extra motief om te vluchten. (Kleinen, ‘64, ook Beja
en Kleinen, 1979, p. 642—643, en vgl. van Ginneken,
1981, 160 e.v.).
Op deze wijze ontstond een situatie die voor veel
Chinezen onhoudbaar werd. De Chinese families hadden
vaak nog wat financiele ruimte. Net kwam voor dat door de
communistische regering onofficiele vluchten georgani
seerd werden voor Chinees—Vietnasezen. Men kon zich dan
tegen hoge bedragen vrijkopen en het land verlaten. Of
ficieel moest men uitwijken naar China, het land van
herkomst, maar voor de Vietnamese regering was het niet
meer van belang te controleren of men inderdaad wel naar
China vertrok.

In het algemeen kan men stellen dat niet alleen de ouders
van de Chinees—Vietnamezen maar ook die van de
Vietnamese jongeren een verandering in beroepsstatus
hebben ondergaan.

Opvallend is dat voor 1975 4% van de vaders van de
Vietnamese voogdijpupillen geen beroep uitoefenden.
Na 1979 is dit percentage tot 24’/. gestegen. Over alle
beroepscategorieen blijkt dat de vaders na 1975 in
een ‘lagere’ beroepscategorie werkzaam zijn dan voor
1975 (zie tabel in bijlage 3). Zo valt bv. een belang
rijk gedeelte van de groep die voor 1975 een vrij
beroep uitoefende, officier in het leger of mid
delbaar employe was, terug naar een lagere
beroepscategorie (ongeveer 40%). Ruim 26% wordt boer
of visser, 157. wordt arbeider en 24% kan helemaal
geen beroep meer uitoefenen. Slechts een derde lukt
het om binnen het oude beroep werkzaam te blijven.
Het meest ‘eenvoudig’ is het voor de boeren en
vissers; ook na 1975 kunnen de ouders hierin werkzaam
blijven.

Een tiental verhalen vermeldt als reden de beperkte toe
komstmogelijkheden als gevolg van de militaire dienst
die hun vaders hadden vervuld in het Zuid—Vietnamese le
ger. Een jongen vertelde dat hij net als alle andere kin
deren van soldaten uit het Zuid—Vietnamese leger niet
meer naar school mocht. Hun ouders werden in herop—
voedingskampen of nieuwe economische zones (N.E.Z.)
ondergebracht. Daar werd men tewerk gesteld in bosbouw
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of wegenaanleg. Men werd er streng bewaakt, kreeg weinig

te eten en leefde in zelfgemaakte hutten. Contact eet

mensen buiten het kamp was zeer moeilijk en werd streng

gecontroleerd.

Een zoon van een Zuid—Vietnamese officier kreeg ondanks

het feit dat zijn ouders in een nieuwe economische zone

zaten een baan bij de communistische regering. Naar hij

zelf zei omdat zijn kennis op het gebied van electronica

groot was en de regering daar haar voordeel eee wilde

doen.
Hij werd echter voortdurend uitgehoord over zijn familie

door de directeur van het bedrijf.

In die tijd verdwenen een aantal collega’s zonder een

spoor achter te laten. Hij zelf werd bang omdat hij

meende dat zijn collega’s uit de weg waren geruimd en dit

hem vroeger of later ook te wachten zou staan. Hij is

vervolgens gevlucht.

Zes andere jongens vertelden dat zij waren gevlucht om

dat ze waren opgeroepen voor eilitaire dienst. De leef

tijdsgrens voor militaire dienst, zo vertelden ze, was

verlaagd naar 16 jaar (eerst 18) om genoeg dienstplich

tigen te krijgen voor de strijd in Cambodja.

De opleiding die de jongens kregen was kort, ongeveer 2

weken en het oefenmateriaal bestond uit geweren van

hout. De overlevingskansen aan het front waren zeer ge

ring als gevolg yen het tekort aan opleiding en slechte

wapens. Daarbij kwam dat de meeste jongeren niet wilden

vechten voor de communisten.

De meeste jongens veranderden dan ook hun leeftijd,

vluchtten voor hun 16e of leefden een tijd lang onderge—

doken.
Deze laatste groep werkte vaak zwart aan boord van

vissersboten. Zo werd een van deze jongens in de tijd dat

hij was ondergedoken na verraad van zijn bed gelicht

door regeringsmilitairen. Ha 4 dagen gevangenis werd hij

overgebracht naar een kazerne voor een opleiding van 2

weken. Dfschoon de kazerne goed bewaakt werd lukte het

hem te ontsnappen: hij vroeg een bewaker of hij wat eten

mocht kopen in het dichtstbijzijnde dorp. Zijn vrienden

zouden dan als garantie voor zijn terugkomst binnen de

kazerne moeten blijven. Hij zelf is toen gevlucht. Een

week later vernam hij dat zijn vrienden allemaal waren

omgekomen in de strijd tegen Cambodja.

De slechte economische en de politieke situatie is voor

veel jongeren reden tot vlucht geweest. In het algemeen

was er sprake van verslechterde omstandigheden;

stijgende inflatie, verlaagde levensstandaard, enz. De

rijstbouw bracht nog maar een kwart op van de gemiddelde

oogst in de voorgaande jaren.

54 Hoofdstuk III



Haast factoren die men niet in de hand had
(overstroming, grote droogte) is een deel van de ver—
slechterde economie te wijten aan het nieuwe systeem, zo
vertelden een aantal vluchtelingen. Als voorbeeld wijst
men op een “foutief” waterschapsbeleid. Door de aanleg
van extra afwateringskanalen daalde het waterpeil in de
natuurlijke rivieren, waardoor zeewater landinwaarts
stroomde en de rijstakkers deed verzilten.

Ook andere omstandigheden en factoren hielpen mee om
tot het vluchtbesluit te komen. Tussen de 35 en 60%
van de voogdijpupillen had omstandigheden ervaren als
gevangenschap, oorlog, bombardementen, ziektes of
overlijden van familieleden, honger en/of dorst en
beperkte bewegingsvrijheid. Ruim 40% van de ouders
van de jongeren is in 1954 van Hoord naar Zuid Vietnam
gevlucht. Hiervan betreft meer dan de helft (54%)
katholieken.
Bijna een kwart van de (ex)voogdijpupillen is een of
meer keren van woonplaats veranderd. Van deze groep
heeft ruim de helft gevangenschap of de oorlog aan
den lijve ondervonden. Ongeveer 85% van deze groep
heeft familie die ziek/overleden of gevangen is (ge
weest). Ongeveer de helft heeft directe ervaringen
met de ‘oorlogssituatie’ (honger, dorst, beperkte be
wegingsvrijheid). Van degenen die niet zijn verhuisd
zijn de respectievelijke percentages 28%, 50% en 37%.

0e slechte omstandigheden zijn waarschijnlijk niet al
leen aan genoemde factoren toe te schrijven.
Het loont de moeite om zich af te vragen of hier niet een
vorm van verzet in gezien kan worden tegen het regime. De
boeren deden geen moeite meer om zo veel mogelijk rijst
te verbouwen. Het surplus werd hen zonder dat zij er iets
moe verdienden afgenomen. Deze opbrengsten bereikten
eerst de legereenheden. Interessant is dan ook te zien
dat nu in Vietnam een ontwikkeling op gang lijkt te komen
om de boeren voor dit surplus t belonen (vgl. Leidsch
Dagblad, ‘83).
In een geval vertelde de zoon van een Zuid—Vietnamese
officier dat zijn ouders hem verzochten plastic zakken
op te sturen. Hiermee werd het mogelijk de lichamen van
zijn ouders, wanneer zij kwamen te overlijden in het
heropvoedingskamp, terug te smokkelen naar hun geboorte—
grond. Dit maakte het mogelijk dat zijn familie en de
dorpsgemeenechap zijn ouders zouden kunnen herdenken.
Deze herdenking (voorouderverering) kan dan een aan
klacht in gaan houden tegen de communistische
overheersing. De communisten leggen zich er dan ook op
toe om overledenen te laten begraven in de grond die door
hun wordt aangewezen.
De vraag is of dergelijke subtiele vormen van verzet
vaker voorkomen.
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De brieven van vluchtelingen naar Vietnam bv. geven ou

ders en familie een beeld van de leefomstandigheden in

andere landen. Ze geven hun de mogelijkheid een verge

lijking te maken met hun eigen omstandigheden en daarmee

argumenten om hun omgeving te bekritiseren en het verzet

levend te houden.

Van de wal in de boot

Dat ondanks het goud en de gehsimhouding vluchten moei

lijk was, blijkt wel uit het feit dat van 50% van de

mensen die over de vlucht vertelden de vlucht een of

meermalen mislukte.
Sommigen hebben zelfs tot 10 maal toe geprobeerd te

vluchten. Zij werden steeds onderschept. Soms werd de

boot door de marine in beslag genomen, waarna men een

tijd in de gevangenis doorbracht. Een jongen heeft na

zo’n vluchtpoging ruim een jaar lang gevangen gezeten.

Anderen konden zich vrij kopen.

Een vader liet vanwege het risico zijn zonen niet tege

lijkertijd vluchten, zodat hij niet in een keer al zijn

geld kwijt was.

Een dag veer het vluchttijdstip ging men naar de ver—

trekplaats en hield zich daar schuil. Dit ee er zeker van

te zijn dat men mee kon. Net aantal vluchtelingen was im

mers vaak groter dan was afgesproken. Vanuit de ont

moetingsplaats bracht men de vluchtelingen in kleine

bootjes naar een beet die verder op zee lag. Nadat alle

vluchtelingen aan boord waren, bracht men met een klein

bootje de mondveorraad en de brandstof naar de vlucht—

boot. Net voedsel en de brandstof werd geruime tijd voor

de vlucht verzameld en verstopt, omdat uit zo’n voorraad

kon worden opgemaakt dat er een vluchtpoging nabij was.

In twee gevallen werd het kleine bootje met mondvoorraad

onderschept. Desondanks ging de vlucht door maar was er

na 2 dagen al niets meer te eten of te drinken aan boord.

Eenmaal op de vluchtboot was men nog niet vrij van

gevaar. Een groep vluchtelingen had zich veer een deel

vrijgekocht bij de politie. In dit soort situaties was

het gebruikelijk dat men op de plaats van de vlucht nog

eens, het laatste deel van het vrijkoepbedrag betaalde.

Deze greep weigerde dit echter. Er werd alarm geslagen

en de vluchtboot werd achtervolgd door de Vietnamese ma

rine. Toen de vluchtelingen bij een Nederlands schip om

hulp vroegen werd de boot door de marine beschoten en tot

zinken gebracht. Het kleine deel van de vluchtelingen

dat dit everleefde werd teruggebracht en gevangen geno

men. Later zijn deze mensen door tussenkomst van de

kapitein en Nederlandse vertegenwoordigers, alsnog naar

Nederland gekomen.

Eenmaal op zee werd men veelal gauw geplaagd door voed

sel— en brondstoftekorten. Men wist van te voren niet
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hoelang de bootreis zou duren. Op een vluchtboot waren
na 21 dagen op zee al 55 van de 140 opvarenden overleden.
In dit soort noodsituaties werden vermoedelijk ook wel
mensen aan boord omgebracht om het eigen vege lijf te be
houden.
Gemiddeld duurde zo’n vlucht op Zee 4 e 5 dagen. Men ge
bruikte verschillende vluchtroutes. Een jongen vertelde
ons dat de route van Vung Tau naar Maleisie de meest vei
lige was. In de buurt van Thailand werden de
vluchtelingen vaak overvallen door piraten of Theise
vissers die piraterij bedreven (in 3 interviews wordt
hiervan melding gemaakt). De koopvaardijschepen die de
routes langs Thailand bevoeren zagen schepen met
vluchtelingen vaak aan voor piraten en voeren dan
haastig door. Vaak werden vluchtboten eerst weggestuurd
door schepen die bij booreilanden aangemeerd lagen. Maar
later werden ze dan alsnog opgepikt. Blijkbaar was de
kepitein van zo’n schip bang voor controle door de
Vietnamese marine die langs de kust patrouilleerde.
In twee verhalen nam men de vluchtelingen niet aan boord
maar gaf hen brandstof, voedsel en drinken. Bij deze
ontmoetingen zonk de vluchtelingonboot, al dan niet toe
vallig. Zo werd de kapitein min of meer gedwongen de
drenkelingen aan boord te nemen. In deze omstandigheden
verdronken er een groot aantal vluchtelingen. Uit dit
soort voorvallen blijkt eens te meer de wanhoop waarmee
de vluchtelingen aan boord van een westers schip
trachtten te geraken.

Zoals in paragraaf 1.5 reeds wordt aangegeven is een
groot gedeelte (73%) van de (ex)voogdijpupillen samen
met andere familieleden gevlucht. Zowel bij
Vietnamezen als Chinezen is bijna de helft met broers
en zusters gevlucht. Daarnaast blijkt dat van 64% van
de Vietnamese voogdijpupillen een oom of tante is
eaegekoman, terwijl dit bij de Chinezen slechts in
30% van de gevallen is. Dit is opvallend. Zoals we
eerder hebben opgemerkt arriveerden da Chinese
vluchtelingen in het algemeen meer in volledige ge—
zinssasenstelling. Bij de voogdijpupillen blijkt
echtor dat de Vietnamezen, veel meer dan de Chinezen,
onder ‘begeleiding’ van een oom/tante in Nederland
aankomen. De Chinese voogijpupillen zijn vaker al
leen of met leeftijdgenoten gevlucht
Daarnaast blijkt dat de katholieken naar verhouding
veel meer met oom en/of tante zijn gevlucht dan de
niet—katholieken (resp. 50 en 22%). Het lijkt erop
dat, veel moer dan de niet—katholieken, de katholieke
jongeren een moer ‘natuurlijke’ begeleider hebben
waarop ze tijdens de vlucht en in Nederland kunnen
terugvallen.
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Haar welk vluchtelingenkamp de schipbreukelingen werden

gebracht was afhankelijk van de vaarroute van de

koopvaardijschepen die hen aan boord namen. De bekendste

vluchtkampen liggen in Singapore, Hongkong, Thailand, de

Fillipijnen en Maleisie.

Hier verbleef een meestal in primitieve tenten of zelf

gebouwde hutten. De kampen waren streng geisoleerd van

het achterland. Vaak werd ook post niet doorgegeven. Men

kreeg er eenvoudig en weinig eten en de armoede was, ze

ker in de eerste jaren, groot. Men verdiende soms nog wat

bij met handel op zee.

De verblijfsduur loopt sterk uiteen waarbij opgemerkt

moet worden dat iedereen graag zo vlug mogelijk uit het

vluchtelingenkamp wegwilde. Dpvallend is het lange ver

blijf in de Maleisische vluchtkampen. Men voer hier vaak

op eigen kracht naar toe.

De verblijfduur in het vluchtelingenkamp is gemiddeld

17 weken. Bijna 757. van de voogdijpupillen heeft kor

ter dan 20 weken in het kamp doorgebracht alvorens

naar Nederland te vertrekken (tegen 587. in de gehele

steekproef). Vanaf eind 1979 begin 1980 komt de

hulpverlening in en de organisatie binnen de

vluchtelingenkampen in volle omvang op gang. Het is

aannemelijk dat vanaf dat moment een snellere door

stroming plaatsvindt, met uitzondering van de

gezinsherenigingsgevallen (U.H.H.C.R., 1980, Derix,

1980). De helft van de voogdijpupillen heeft in

Singapore gezeten; 17,57. in Maleisie, 11% in

Hongkong, 87. in Thailand en 77. in de Fillipijnen.

Veel vluchtelingen wilden aanvankelijk naar Amerika of

Australie. De wachttijden daarvoor zijn erg lang, ter

wijl de ellende in de vluchtkampen groot is. Men kiest

dan vaak een land waar men meer kans maakt snel naar toe

te vertrekken. Later zou men dan weer proberen naar Ame

rika te gaan zoals naar voren kwam in een aantal

interviews.
Als men op zee als schipbreukeling aan boord wordt geno

men van een Nederlands schip mag men wegens een mari

tieme overeenkomst ook naar Nederland. Dit wordt meestal

aan boord al aan de vluchtelingen verteld.

Vaart men echter op eigen kracht naar Maleisie dan moet

men daar weer toestemming vragen om naar een ander (wes—

ters) land uit te mogen wijken.

In 1979 kwamen veel Vietnamese vluchtelingen naar Neder

land vanuit vluchtelingenkampen. Later pikten veel Ne

derlandse koopvaardijschepen vluchtelingen uit zee op

die (volgens de maritieme overeenkomst) naar Nederland

werden gebracht. Een gevolg hiervan was dat het totaal

aantal vluchtelingen dat Nederland per jaar wilde toe

laten snel was bereikt. Veel minder (andere)

vluchtelingen uit opvangkampen konden daardoor worden
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toegelaten. Gezinsherenigingsaanvragen liepen mede
daardoor grote vertragingen op Cvgl. Over Vietnamezen,
par. 2.3.3. en pag. 73).

Als we ons afvragen wanneer de (ex)voogdijpupillen
zijn gevlucht dan blijkt dat deze groep vooral in la
tere jaren is gevlucht. De helft uit de steekproef is
in 1980 en 1981 gevlucht; de piek ligt hier in 1980.
In de gehele steekproef is meer dan de helft in 1978
en 1979 gevlucht; met een piek in 1979.

Het is de vraag hoe deze vluchtomstandigheden en —er
varingen van invloed zijn op het migratie— en herves—
tigingsproces van de jongere. Interessant is de vraag of
en in hoeverre deze “stressvglle ervaringen” samenhangen
eet problemen tijdens de (her)vestiging in Nederland. Na
het voorafgaande lijken er belangrijke indicaties te be
staan voor het feit dat ervaringen voor of tijdens de
vlucht en het verblijf in de vluchtelingenkampen een
zware psychische belasting kunnen betekenen.
De meest directe aanwijzing hiervoor is de mate waarin
de jongere gevangenschap van hemzelf of familieleden
en/of beperkte bewegingsvrijheid heeft ondervonden. Zo
als eerder vermeld, is dit van toepassing op meer dan een
derde van da (ex)voogdijpupillen.
Een andere aanwijzing vormt het aantal malen dat jon
geren met hun familie zijn verhuisd, zeker voorzover dit
samenhangt met omstandigheden als gevangenschap, honger,
dorst en beperkte bewegingsvrijheid. Deze samenhang
duidt namelijk op een situatie van gedwongen verhuizing.
Dit geldt voor ongeveer 15’/. van de (ex)voogdijpupillen.
Een derde aanwijzing is de lange duur van de bootreis.
8,5Z heeft een week of langer op een klein volgeladen
schip op zee gezworven.
De tijd dat men in het vluchtelingenkamp moet verblijven
lijkt na het voorgaande ook een belangrijke factor. On
geveer l8Z heeft langer dan 7 maanden in zo’n opvangkamp
doorgebracht C5’4 langer dan een jaar). Naast deze aan
wijzingen die indicaties vormen voor de ernst van de
doorgemaakte situaties in Vietnam en tijdens de vlucht,
zijn het ook aspecten van de leefomstandigheden in
Vietnam en de vlucht uit Vietnam die waarschijnlijk di
recte gevolgen hebben voor het functioneren in
Nederland.
Sommige Vietnamese vluchtelingen die in Nederland een
bestaan hebben opgebouwd, worden nog bezwaard door de
schulden die ze destijds hebben gemaakt om te kunnen
vluchten en die ze nu moeten inlossen. Maar ook het feit
dat men in Vietnam en gedurende het verblijf in het
vluchtkamp geen onderwijs heeft genoten, is vermoedelijk
een factor die direct van invloed is op het functioneren
in het Nederlandse onderwijssysteem. Bijna 3Oil heeft 4
jaar of meer geen onderwijs genoten. Het zijn jongeren
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die het naar school gaan ontwend zijn, wanneer ze in Ne
derland aankomen.

In de volgende hoofdstukken zullen we de samenhang na
gaan van deze stressvolle gebeurtenissen en ervaringen
met de horvestigingsproblematiek.

3.2 De begeleiding
“Wij kennen Ploeg, want diens
gezin is gastgezin voor ge
vluchte Vietnamezen. Daarom
hebben wij hem uitgenodigd.
In de toekomst willen we
proberen met de andere poli
tieke partijen kennis te ma
ken, maar daar kennen we nu
nog niemand van”
(Volkskrant, 29 april 1982)

Zodra de jongere op Schiphol aankomt, treden (zoals par.
1.4 laat zien) allerlei voorzieningen en regelingen in
werking. Hij of zij krijgt te maken met de maat
schappelijk werker en de beheerder van het
opvangcentrum, de taaldocent, de tolk, het gastgezin, de
vertegenwoordiger van een gemeente, de
voogdijmaatschappelijk werker, leden van de kerk, enz.
Zoals men kan verwachten is er bij de vluchteling en
diens achtergelaten familie sprake van een algemene on
bekendheid met het in Nederland ontwikkelde
hulpverleningsapparaat. Dit betreft zowel de organisa
tie als de inhoudelijke werkwijzen (Banh Thien Tri, in
NRMW, ‘62, p. 42).

Als gevolg van deze onbekendheid lijkt de vluchteling,
ook na vervulling van de eerste levensbehoeften, primair
gericht op kennis over hoe alles in elkaar zit. Hij/zij
is gericht op duidelijkheid. Deze duidelijkheid is sterk
feitelijk en concreet van aard. Het gaat er om te weten
wolke scholen er zijn, hoeveel geld men krijgt, hoe pro
cedures werken. Men wil greep krijgen op de omgeving
door kennis over wat men van personen, groepen en in
stanties kan verwachten. Een gerichtheid die ook zijn
“traditionele wortels” heeft, (zie per. 1.1 en Slote,
‘72, p. 117).
Hierbij speelt een ander aspect een belangrijke rol,
nl. het praktisch nut. Wat wint men erbij om zoveel pro
cedures te volgen, om belasting en sociale lasten van
het inkomen af te dragen, of om die speciale opleiding te
volgen?
Deze feitelijke gerichtheid is van direct belang voor de
houding van de jongere ten opzichte van de
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hulpverlening. Juist omdat men onbekend is met de wes
terse vormen van hulpverlening en dienstverlening worden
deze vanuit genoemde gerichtheid geinterpreteerd. Men
vraagt om materiele goederen en diensten. Hulpverleners
moeten in de eerste plaats zorgen voor werk en
opleiding, geld en goederen.

In dit verband is het van belang dat de waarde van de
hulpverlening wordt afgemeten aan de vorderingen in de
feitelijke hulp. De jongere verwacht dat er dingen voor
hem worden opgelost in concrete zin (vgl. Eppink, ‘81 p.
688). Lukt het bij de een niet, dan zal de jongere naar
een ander gaan, en soms acht hij het beter tegelijker
tijd bij meerdere instanties of hulpverleners aan te
kloppen, of hen tegen elkaar uit te spelen (vgl. Eppink,
‘81 p. 118 en 124).

In de voorafgaande hoofdstukken is diverse malen het so
ciale (familiaire) netwerk benadrukt. Het behoud van
zo’n netwerk vormt een fundamenteel aspect waarop
vluchtelingen gericht zijn.
Het sociale verkeer onderling en met Nederlanders wordt
hierbij sterk geleid door de verscheidene rollen die men
in de gemeenschap en daarbuiten inneemt. De relaties die
men zowel met hulpverleners als onderling onderhoudt
zijn sterk functioneel (zie par. 1.1). Parallel hieraan
stelt men geen vertrouwen in de persoon, maar in diens
rol of positie.
Voorzover vertrouwen in een hulpverleningsrelatie van
belang is, wordt dit direct gekoppeld aan diens functie
(vgl. ook Eppink, ‘61). De taaldocent wordt geacht les
te geven, het gastgezin wordt geacht te helpen bij het
invullen van formulieren, de maatschappelijk werker
wordt geacht de uitkering te regelen, enz.

Zoals de vorige paragraaf schetst, hebben veel jongeren
voor en tijdens hun migratie reeds veel meegemaakt. Het
eerste hoofdstuk geeft nog eens aan onder welke omstan
digheden de jongere het proces van hervestiging kan of
moet doorlopen.
Een aantal jongeren wordt vroeg of laat geconfronteerd
met de noodzaak bij psycho—sociale klachten om externe
hulp te gaan vragen. Immers de vertrouwde
-geinstitutionaliseerde— bronnen en kanalen voor emo
tionele steun zijn in Vietnam achtergelaten of kunnen in
Nederland (nog) niet optimaal functioneren (zie par.
1.4).
Maar juist deze vraag om psycho—sociale hulp heeft iets
vernederends in zich, mocht men dit als zodanig
erkennen. Het betreft problemen waarvan de groep
vluchtelingen voorheen meende (en nog steeds meent) dat
ieder voor zich die moet oplossen (zie Clement, ‘82).
Het is een vraag die men derhalve niet direct kan stellen
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aan ‘ervaren’ buitenstaanders (Vietnamezen en/af
Nederlanders). Het is een vraag die veelal op indirecte
wijze wordt geuit en ook vaak om een indirecte oplossing
vraagt -

Als geheel lijken dit de basis onderwerpen, die maat
schappelijk werkers en begeleiders (gastgezinnen, monte
ren, maar ook eems en tantes) op een of andere wijze
moeten kunnen hanteren in do (voegdij)begaleiding.

3.2.1 Net maatschappelijk werk
Wanneer we het voorgaande samenvatten dan zien we het
volgende beeld:

Wanneer de jongere in Nederland komt, is hij relatief
onbekend met hot ‘welvarende’ maar ook wellicht be—
dreigende westerse leven, inclusief het Nederlandse
hulpverleningsapparaat. Vanuit deze onbekendheid is
hij er op gericht om duidelijkheid te verkrijgen in
feitelijke zin. Hij wil weten waar hij aan toe is. In
het verlengde hiervan is de jongere sterk gericht op
het op orde stellen van zijn levensbehoeften, die in
eerste instantie voornamelijk op het materielm vlak
schijnen te liggen. Ook is hij gericht op het behoud
van de sociale netwerken waarvan hij deel uitmaakt,
en als hulpbron gebruikt. Een vierde aspect doet zich
voor waar veel jongeren weinig of geen raad mee
weten: namelijk de vraag om psycho—sociale hulp aan
extarnan. Deze vindt op indirecte wijze een uitweg.
Er zijn twee voorwaarden voor een effectief antwoord
op deze vragen:

— men moet vertrouwen hebben in de functie van de
hulpverlener;

— de waarde van de hulpverlening wordt afgemeten aan
da vorderingen in de feitelijke hulp.

Zoals in paragraaf 1.4 wordt vermeld is ‘Da Opbouw’ een
landelijke veogdijinstalling, die zich in eerste instan
tie alleen richtte op Nederlandse voogdijjongeren en
jengeren uit etnische minderheidsgroepen. Bij de Opbouw
was man van mening dat de minderjarige Vietnamezen als
categorale greep moesten worden opgevangen. Dit hield in
dat de Vietnamese veogdijpupillen als aparte, specifieke
doelgroep werden beschouwd. Ze werden niet toegevoegd
aan reeds bestaande case—leads van maatschappelijk wer
kers, die in de praktijk naeens da instelling de voogdij
uitoefenen. Met het oog op de hulpverlening en de
snellere doorstreming van kennis en informatie omtrent
deze specifieke groep leek dit zeker in de eerste fase
men juist uitgangspunt. Uiteindelijk is binnen de Opbouw
een apart project ten behoeve van de Vietnamese minder
jarigen opgezet.
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Het werkveld van de hieronder vallende voogdijafdeling
is verdeeld in zes regio’s, nl. : Noord—west
(Noord—Holland), Noord (Friesland en Groningen), Oost
(Gelderland, Overijssel, Drente), Zuid (Lieburg,
Noord—Brabant, Zeeland), Midden (Zuid-Holland en
Utrecht), Zuid—west (Den Haag en omgeving).

Tussen de regio’s zijn een aantal verschillen te onder—
kennen. Op basis van het materiaal is een tweedeling te
maken: de regio’s Noord, Noord—West en Oost tegenover de
regio’s Zuid—west, Zuid en Midden. Bij deze twee
“helften van Nederland” kunnen we een aantal verschillen
onder elkaar zetten.

• wat betreft de formatieplaatsen hebben de drie re
gio’s van de noordelijke helft de meeste ‘kleine
parttimers’;

• het aandeel in overuren is in deze drie regio’s gro
ter;

• de tijdsbesteding aan vergaderingen, intervisies
e.d. is in Noord, Noord—West en Oost groter dan in de
andere regio’s;

• hetzelfde geldt voor de reistijd. Vooral Noord en
Noord—West schieten hierboven uit. De helft van de
eaatschappelik werkers geeft op meer dan 10 uur per
week te reizen.

De vraag is of de regio’s ook verschillen vertonen in de
tijdsbesteding aan de opvang. De opvang, in engere zin
hebben we opgesplitst in drie variabelen,

— de tijd die een aan het persoonlijk contact met een
pupil besteedt;

— de tijd die men besteedt aan het overleg met de bege
leiders van de jongere (oom, tante, gastgezin);

— de tijd die een besteedt aan contacten met voor de
jongere relevante instanties (scholen, ge
meentelijke diensten, e.d.).

Wanneer we deze aspecten per regio bekijken, dan ver
schillen Noord en Noord—West duidelijk van de andere re
gio’s. Binnen deze regio’s besteedt men, meer dan in de
andere regio’s, veel tijd aan individuele contacten met
de jongeren. Aan het overleg met de begeleiders van de
jongeren besteden de maatschappelijk werkers van deze
regio minder tijd dan de andere (ofschoon de verschillen
minder duidelijk zijn). Aan het overleg met instanties
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tenslotte besteden Noord en Noord—West eveneens relatief
minder tijd dan de andere regio’s.

Deze verschillen zijn niet zonder enig belang. Het kan
zijn dat de verschillen op deze drie variabelen een in
dicatie vormen voor twee verschillende manieren van
hulpverlening als antwoord op het hiervoor geschetste
verwachtingenpatroon van de jongeren. De ene werkwijze
houdt zich meer direct bezig met jongeren via individu
ele, persoonlijke contacten, terwijl men minder tijd
besteedt aan begeleidors en instanties. De andere werk
wijze is meer context—gericht; men houdt zich meer bezig
met begeleiders en instanties en minder met de jongere
zelf. Bij een individueel gerichte werkwijze lopen bin
nen de hulpverlening de informatie verwerving en
verstrekking via de jongere zelf. Hulpverleningscon—
tacten vinden vooral plaats binnen de contacten tussen
de jongere en de maatschappelijk werker.
Bij een centextgerichte werkwijze krijgen personen in de
omgeving van de jongere binnen deze hulpverlening een
dienstverlenende functie. De contacten in het kader van
de hulpverlening beperken zich niet meer alleen tot con
tacten tussen jongere en maatschappelijk werker.

Opgemerkt dient te worden, dat langzamerhand het baleid
en de discussie hierover binnen de Dpbouw steeds meer is
gericht op een contextgerichte werkwijze. Echter de in
het onderzoek gevonden verschillen in werkwijze zijn af
hankelijk van de individuele opvattingen van maat
schappelijk werkers of die van het team.

De eerste meer individuele werkwijze vinden we vooral in
regio’s Noord en Noord—West, de andere meer bij de ove
rige regio’s.
Belangrijke vraag is nu, of deze interpretatie van twee
werkwijzen ook in het vervolg stand kan houden. Met an
dere woorden, zijn er andere karakteristieke aspecten te
onderkennen. Het is bv. de vraag, indien er inderdaad
twee werkwijzen te onderkennen zijn, hoe deze samen
hangen eet de ervaren problemen en moeilijkheden op de
diverse gebieden (de woon— en schoolsituatie). Welke
werkwijze geeft op welke omstandigheden antwoord en hoe
maakt de jongere gebruik van deze twee wijzen van hulp
verlening. Hoe varieert dit naar de diverse
verblijfsvoreen? Hebben de begeleiders binnen deze twee
verschillende werkwijzen een verschillende functie? In
de volgende hoofdstukken hopen we hierop meer zicht te
krijgen.

3.2.2 De begeleiders
Ofschoon Vietnamese jongeren zonder ouders in Nederland
aankomen, is er veelal toch een familielid waarop de

64 hoofdstuk III



jongere kan terugvallen. Een Vietnamees spreekwoord zegt
hierover: “wanneer je vader er niet meer is, dan heb je
nog een 0Dm; sterft je moeder, dan zal een tante jou ver
zorgen”.
In Nederland geschiedt dit inderdaad in een groot aantal
gevallen. Soms neemt de oudere broer of zuster de ver
antwoording op zich, soms een oom of tante. Deze
Vietnamese ‘begeleiders’ wonen meestal in hetzelfde huis
als waar de jongere woont. Ofschoon het ook voorkomt dat
uitwonende familieleden een oogje in het zeil houden.
Een groot deel (plus minus 27%) van de Vietnamese
voogdijpupillen zijn zonder enig ander familielid in Ne
derland geerriveerd. Deze jongeren hebben meestal Neder
landse gastgezinnen als begeleiders.

Al met al zijn er diverse personen in de omgeving van de
jongeren die naast de maatschappelijk werker een belang
rijke bijdrage leveren in de opvang en begeleiding van
de Vietnamese voogdijpupillen. In tegenstelling tot de
maatschappelijk werkers staan de directe begeleiders
dichter bij de jongere en maken hem of haar haast dage
lijks mee. Vooral gezien dit laatste leek het ons van
belang ook bij deze begeleiders informatie in te winnen
omtrent de opvang en begeleiding.
Om vast te kunnen stellen wie van de personen rond een
jongere het best aangemerkt kon worden als ‘directe be
geleider’, hebben we een aantal criteria vastgesteld
waaraan hij of zij moet voldoen. Deze criteria hebben
betrekking op de periode en duur van bemoeienis met de
jongere12. Aangezien de maatschappelijk werkers ven de
Opbouw beter inzicht hebben in het netwerk ven personen
rond een jongere en weten wie daarin een belangrijke rol
spelen, hebben zij aan de hand van de criteria de te in
terviewen begeleider bepaald.
In totaal zijn er 95 begeleiders geinterviewd. Er zijn
verschillende typen begeleiders te onderscheiden: gast
gezinnen (28,5%), Nederlandse pleeggezinouders (9,5%),
inwonende familieleden (68%), uitwonende familieleden
(5%), kosthuisouders (5%), en overigen (6%). Onder de
categorie overigen vallen bv. vrienden, (van de ouders
of van de jongere), maatschappelijk werkers van de so
ciale dienst, een mentor, enz.

De groep begeleiders bestaat zoals uit het bovenstaande
blijkt, voor de helft uit Nederlanders en voor de helft
uit Vietnamezen. Daarnaast is de groep te splitsen in
inwonende (plus minus 65%) en uitwonende (35%) begelei
ders. De gastgezinnen vormen de grootste groep uit—
wonende begeleiders. Zij begeleiden de jongere in hun
vrije tijd. In veel gevallen gaat het om praktische za
ken, bv. het helpen bij de inrichting van de woning,
helpen met de talloze formulieren die de jongere moet
invullen, enz.
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Bij de categorie “overigen” wordt ook een mentor

genoemd. Deze is mentor geweest van een van de halfweg—

huizen. Nadat het halfweghuis gesloten was, bleef deze

voor de jongeren beschikbaar, in een andere paragraaf

(par. 4.5) komen we op de begeleiding binnen het half—

weghuim uitgebreider terug.

De gemiddelde leeftijd van de Vietnamese begeleiders is

lager dan die van de Nederlandse begeleiders (resp.

66,5’). en 7,5% is jonger dan 26 jaar)13. Ten aanzien van

burgelijke staat kan worden opgemerkt dat vrijwel alle

Nederlandse begeleiders gehuwd zijn in tegenstelling tot

de Vietnamese begeleiders. Dpvallend is het hoge percen

tage katholieke begeleiders, zowel bij de Vietnamese als

Nederlandse begeleiders. Het grote aantal katholieke

Nederlandse begeleiders kan waarschijnlijk verklaard

worden uit het feit dat relatief veel Vietnamese jon

geren in katholieke streken zijn gehuisvest (o.a.

Noord—Brabant). Dok hebben de kerken een belangrijke rol

gespeeld in het aantrekken van gastgezinnen.

Het grote aantal katholieke Vietnamese begeleiders hangt

samen met het feit dat de katholieken in de hele popula

tie Vietnamese vluchtelingen zijn oververtegenwoordigd.

Daarnoost is gebleken dat de katholieken relatief veel

in onvolledige samenstelling uit Vietnam zijn gevlucht,

maar weer wel met een oom of een tante (zie Dver

Vietnamezen, ‘62, pag. 52 en par. 3.1).

Wanneer we het aantal jongeren bekijken die in de leef—

eenheid wonen, dan blijkt dat bij 66% van de Nederlandse

gastgezinnen 3 tot 5 jongeren en 55% van de inwonende fa

milieleden 2 tot 4 jongeren in de leefeenheid wonen.

Het merendeel van de Nederlandse begeleiders heeft eigen

kinderen in tegenstelling tot de Vietnamese begeleiders.

Tijdens de interviews kregen we de indruk dat kinderen

van Nederlandse begeleiders een belangrijke rol kunnen

spelen bij de opvang en begeleiding. Via hen ervaart de

Vietnamese jongere de Nederlandse gebruiken en gewoontes

op een meer natuurlijke wijze.

De relatie tussen Vietnamese jongeren onderling heeft

daarentegen een geheel andere functie. Het onderlinge

contact biedt de mogelijkheid de gebruiken en gewoonten

uit Vietnam in ere te houden. TVperend voor deze situa

tie is het verhaal van een Vietnamese jongere die in een

Nederlands pleeggezin woont. Hij vertelde dat hij veel

optrok met de kinderen van het pleeggezin. Dp deze wijze

leerde hij snel de Nederlandse manier van met elkaar om

gaan kennen. Echter, een keer per week ging hij naar een

Vietnamese familie. Dan kon hij weer Vietnamees praten

en zich gedragen alsof hij in Vietnam was. Net belang

van een dergelijk etnisch contact voor het herves—
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tigingsprocem in Nederland wordt in per. 7.2.
aangegeven.

De duur van het contact tussen begeleiderm en jongeren
verschilt voor Nederlandse en Vietnamese begeleiders.
Ongeveer 90Z van de Vietnamese begeleiders heeft langer
dan 5 jaar contact met de jongere. Dit is logisch want in
een groot aantal gevallen is de begeleider een oudere
broer of zus. -Van de Nederlanders heeft 94Y minder dan 3
jeor contact met da jongera. De laatsten krijgen in
vrijwel alle gevallen intensief contact met de jongere
als deze in het opvangcentrum zit of vanaf het moment dat
hij of zij in een gemeente definitief wordt gehuisvest.
De Vietnamese begelaiders hebben veelal reeds in Vietnam
intensief contact met de jongere of krijgen dit in het
vluchtelingenkamp. Slechts een klein percentage (lGX)
onderhoudt pas in Nederland nauw contact. In deze geval
len zijn bedeleiders en jongeren op verschillende
tijdstippen in Nederland aangekoman.

Zoals inmiddels duidelijk zal zijn geworden verschilt
het motief om een jongere te begeleiden of te verzorgen
voor Nederlandse en Vietnamese begeleiders.
Het motief van de Nederlandse begeleiders wordt meestal
algemeen verwoord: iets willen doen voor de Vietnameme
vluchtelingen, de medemens helpen al dan niet vanuit een
geloofsovertuiging, enz. Ongeveer 5Z van de gastge
zinnen heeft zich naar aanleiding van krantenartikelen,
verhalen van kennissen of vrienden die al bemoeienis met
vluchtelingen hebben, als vrijwilliger opgegeven. Een
andere groep (plus minus 55’A) heeft gereageerd op ver
zoeken of oproepen van kerngroepen (speciaal ingesteld
door de V.V.N. voor de begeleiding ven de Vietnamezen),
kerken, gemeenten en de Opbouw.

Bij de Vietnamese begeleider is de aanleiding voor het
‘zorgcontact’ met de jongere meestal iets
vanzelfsprekends. In ieder geval als dit familie
betreft. Of men ontmoet elkaar tijdens de vlucht in het
vluchtkamp of in het opvangcentrum en spreekt onderling
af elkaar te zullen helpen. Strikt genomen is er dan ook
geen sprake van een begeleider.

De bemoeienis in de beginperiode, na het verblijf in het
opvangcentrum, is voor de Nederlandse en Vietnamese be
geleider hetzelfde. Men houdt zich bezig met de in
richting van het huis, geldbesteding, enz. De
Nederlandse begeleider doet deze regelzaken meer samen
eet de jongere, terwijl de Vietnamese begeleider zich
meer beperkt tot adviezen. Belangrijke vraag is na
tuurlijk hoe deze bemoeienis in het huidig contact, nu
veel regelzaken zijn gedaan, eruit ziet. In de volgende
twee hoofdstukken komen we hierop uitvoeriger terug.

hoofdstuk III 67



Uiteraard is het niet zo dat de functie van begeleider
altijd een langdurig karakter draagt. Na een of twee
jaar hebben sommige jongeren al zodanig hun weg gevonden
dat ze het contact eet hun gastgezin laten wegebben. Een

indicatie hiervoor geeft een vraag die gesteld is aan
Vietnamese begeleiders nl. of deze contact hebben met
een (eigen) gastgezin. Bijna een kwart antwoordt met
‘nee, wel gehad’. Daarnaast kan het natuurlijk zijn dat
het tussen de Nederlandse begeleider en de jongere niet

botert en daarom het contact verwatert. Dok tussen een

Vietnamese begeleider en een jongere kan het bege—

leiderscontact vroegtijdig worden afgebroken. Meestal

spelen hier dan factoren een rol die betrekking hebben
op de moeilijkheden van migratie en hervestiging waarmee
beiden te maken krijgen. Op de kwestie van het vroegtij
dig afbreken komen we in het volgend hoofdstuk terug,
wanneer de wisseling in woonsituatie van de jongeren
wordt besproken.

In het voorgaande is steeds een onderscheid gemaakt tus

sen een Vietnamese en Nederlandse begeleider. In het
vervolg zullen we dit onderscheid vasthouden. Veronder

stelling hierbij is dat de functies die beide soorton
begeleiders in het contact met de jongere hebben aan
zienlijk kunnen verschillen. Het is mogelijk dat
bepaalde “ervaren problemen” samenhangen met een ver

schil in waarneming van deze functie tussen een jongere

en diens Nederlandse begeleider.
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4 HET WONEN

“En dan zit je maar thuis en
dan komen de gedachten. Ze
denken teveel aan Vietnam en
dan voelen ze zich niet goed
sommigen gaan zelfs drinken”
(Panorama, 28 oktober 1983)

Inleiding
In dit hoofdstuk zullen enkele onderwerpen worden be
sproken, die te maken hebben met de woonsituatie waarin
de jongoren na het opvangcentrum uiteindelijk terecht
zijn gekomen.
De opbouw van dit hoofdstuk is in overeenstemming met
het ondorzoekkader oa1s dat in het tweede hoofdstuk is
geformuleerd.
In de eerste paragraaf komen de diverse vormen van huis
vesting aan de orde. Zoals men na het voorgaande kan be
grijpen gaat hier sterk onze interesse naar uit.
Algemene vraag is immers, hoe functioneert deze wijze
van huisvesting.
We zullen zien dat niet alle jongeren in de verblijfs—
vormen zijn gebleven, waar zij direct na het opvangcen
trum zijn ondergebracht. Er hebben wisselingen
plaatsgevonden. De vraag is hierbij welke redenen er
voor deze ‘verhuizingen’ worden opgegeven, en hoe de
huisvesting momenteel wordt ervaren. Haast de waardering
van de accomodatie, wordt ingegaan op het oordeel dat de
jongere heeft over het woonklimaat binnen de diverse
verblijfsvormen. Hoe ervaart hij zijn woonsituatie en
welke problemen ontmoet hij; is er ook onenigheid, met
wie en waarover; in welke mate komt dit voor, etc.? Dit
alles vanuit het perspectief van de jongere. Als resul
taat krijgen we een idee van de mate waarin de diverse
woonsituaties als belastend worden ervaren en op welke
aspecten dit betrekking heeft.
In de derde paragraaf wordt bekeken of de in mindere of
meerdere mate als belastend ervaren woonsituatie samen
hangt met enkele ‘migratiefactoren’ zoals die in per.
3.1 zijn geschetst. Het geeft ons aanwijzingen over de
oorsprong van deze woonproblematiek en over de betekenis
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die we hieraan kunnen hechten. Als vervolg hierop wordt
in de vierde paragraaf nagegaan op welke wijze de jon
geren de geschetste problemen hanteren. In het bijzonder
wordt bekeken hoe de jongere gebruik naakt van de bege
leiding die voor hem is georganiseerd. Een begeleiding
die bedoeld is hem in zijn problemen bij te staan.
In de beschrijving van dit laatste zullen we ook de keer—
zijde hiervan erbij betrekken. In de vijfde paragraaf
wordt bekeken op welke wijze de begeleiders inspelen op
de problematiek van de jongere. Hoe waarderen zij de
woonsituatie van de jongere en welke activiteiten ver
binden ze hieraan? Het gezichtspunt van de jongere wordt

hiermee verlaten. In samenhang, geven beide paragrafen
een evenwichtig beeld van de opvang van deze jongeren
omtrent het wonen in Nederland.

In dit hoofdstuk en het volgende zullen we vooral op zoek
gaan naar de ervaren problemen. Dit is geheel in de lijn
van de doelstelling van dit onderzoek. Nogmaals willen
we hierbij benadrukken dat ‘problemen’ in veel gevallen
een, naar verhouding, te zwaar beladen, en daardoor niet
geheel adequate term is. Toch zullen we in het hiernr
volgende deze term blijven gebruiken, omdat in dit
onderzoek expliciet de opvang onderwerp van onderzoek
is. Deze opvang nu, is per definitie in het leven ge
roepen om ervaren problemen, zowel grote als kleine te
helpen oplossen.

4.1 De verblijfmvormcn
In par. 1.4 is geschetst op welke wijze de minderjarige
vluchteling wordt ontvangen en na het opvangcentrum
wordt gehuisvest. In deze paragraaf is de verdeling be
sproken van de diverse vormen van huisvesting direct na
het opvangcentrum. In onderstaande tabel is ter verge
lijking de verdeling van de huidige huisvestingsvormen
naast de eerstgenoemde gelegd.
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Tabel 2: Verdeling naar vormen van huisvesting in de onderzoekgroep

Huisvestingsvormen’4 na het opvang— in de onderzoek—
centrum periode
N z 116 C N = 99

l—parsoonshuishoudens 6 14
Woont met familieleden 52,5 51,5
Woont met anderen 15.5 21,5
(vrienden—groep)

Woont bij een Vietnamees pleeggezin 2 4
Woont bij een Nederlands pleeggezin 6 7
Woont in een halfweghuis 12
Woont in een kosthuis 3,5 1
Woont anders (bv. bestaand 2,5 1
Nederlands tehuis)

100 100

Ofschoon de verdeling naar huidige huisvesting een mo—
mentopname is, laat deze tabel in z’n algemeenheid zien
dat er diverse veranderingen in huisvesting hebben
plaatsgevonden.
Ongeveer een derde .van de jongeren heeft in meer dan een
huisvestingsvorm gezeten. Wanneer we de halfweghuizen
niet meetellen, dan verhuist 20% na het opvangcentrum
ten tweede male.

Uit par. 1.4 blijkt dat de halfweghuizen voor de duur van
een jaar zijn opgezet. De meeste halfweghuizen zijn in
1981, van start gegaan. Door deze omstandigheden func
tioneerde er tijdens de onderzoekperiode geen halfweg—
huis meer. De huisvestingsvorm waarbij jongeren met
Vietnamese vrienden of kennissen wonen (al dan niet
meerderjarig) is in vergelijking met de periode vlak na
het opvangcentrum in aantal toegenomen. In de meeste
gevallen is dit te wijten aan de sluiting van da halfweg—
huizen. In het verslag van het dossieronderzoek (Over
Vietnamezen, ‘83, pag. 102) is al opgemerkt dat de jon
gere na 1980 niet moer of nauwelijks direct na het
opvangcentrum op zich zelf gaan wonen. Sinds 1981 is het
halfweghuis hierbij gaan functioneren als tussenstap.
Uit de interviews blijkt dat veel van de jongeren na
sluiting van het halfwaghuis probeerden in koppels van 2
of 3 ergens onderdak te vinden. In deze zin heeft het
halfwaghuis duidelijk de plaatsing in een ‘1 persoons—
huishouden’ doorbroken.
Maar, toch laat tabel 2 een ruime verdubbeling van het
aantal l—persoonshuishoudens zien. Deze stijging is
echter niet te wijten aan de jongeren die na sluiting van
een halfweghuis verhuizen. Slechts 3 van de 10 jongeren
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die uit een halfweghuis komen besluit op zichzelf te

wonen, daarnaast is het zo dat er geen jongeren vanuit

een—persoonshuishoudens wisselen of doorstromen naar an

dere vormen van huisvesting.

Een ander punt, dat nadere toelichting verdient, betreft

de pleeggezinplaatsingen.
Ogenschijnlijk zijn de plaatsingen in een dergelijke

vorm van opvang niet vermeerderd of verminderd. Dit is

echter niet geheel juist. Van de geinterviewde jongeren

zijn er 7 direct na het opvangcentrum in een pleeggezin

opgevangen. Dit aantal werd vergroot tot 10, daar 3 jon

geren uit andere vormen van huisvesting in pleeggezinnen

terechtkwamen. Van deze 10 zijn echter 4 pleeggezinnen

uiteengevallen. Ondanks de kleine aantallen lijkt dit

relatief veel.

Het ‘kosthuis’ en de categorie ‘anders’ laten een daling

zien. Deze plaatsingen waren ook als tijdelijk bedoeld.

In het vervolg van dit hoofdstuk zullen we in het bijzon

der vier woonvoreen in de beschouwing betrekken; de

een—persoonshuishoudens, de familiegroep, de vrienden—

groep en het Nederlands pleeggezin. Het halfweghuis, een

vijfde belangrijke voorziening kan in de onderlinge ver

gelijking van verblijfsvormen niet systematisch worden

meegenomen. Op het moment van onderzoek functioneerde er

geen. In een aparte paragraaf (4.6) komen we op deze

voorziening terug.

Redenen van wisseling

De volgende vraag die met de hierboven genoemde wis

selingen verband houdt, betreft de redenen die voor de

wisselingen door de jongere worden opgegeven. Er zijn 2

redenen die veelvuldig en even vaak worden genoemd:

ruimtegebrek en onderlinge onenigheid (62% van de opge

geven redenen). 0e eerste reden verwijst naar de

woonaccomodatie op zich, terwijl de tweede reden meer

naar het leefklimaat verwijst (zie par. 4.2). Andere,

minder vaak opgegeven redenen zijn: o.a. gezinsher

eniging, mogelijkheid voor school en conflicten met de

buurt.

In het algeeeen komen deze redenen bij alle verblijfs—

vormen in gelijke mate voor. Opvallend is alleen dat van

de jongeren die in een pleeggezin hebben gezeten, het

merendeel ‘onderlinge onenigheid’ als reden van wis

seling opgeeft. Ruimtegebrek als aanleiding voor ver

trek wordt veelal in verband met de sluiting van een

haifweghuis genoemd (zie paragraaf 4.6).

In dit verband is het natuurlijk de vraag of de wisseling

van verblijfsvorm door de jongeren ook gezien wordt als

een verbetering, zowel wat betreft de accomodatie als

hot leefklimaat. De onderstaande tabel geeft ons hier

over wat meer informatie.
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Tabel 3; De waardering op een drietal aspecten omtrent de wisseling in
verblijf svorm

1 II III
Onderlinge Acti viteiten/ Accomodatie
contacten sfeer

verbetering 54% (8 ) 40% (6 ) 33% (7
was reeds goed 40% (6 ) 33,5% (5 ) 43Y. (9
net zo slecht/ver
slechtering 6% Cl ) 26,5% (4 ) 24% (5

100% (15) 100% (15) 100% (21)

Het aspect ‘onderlinge contacten’ betreft de contacten
met andere huisgenoten. Dit kunnen familieleden,
Vietnamese vrienden of Nederlandse persgnen zijn (bij
een pleeggezin bv.). Zoals hierbgven gesteld, verwijst
het sterk naar het leefklimaat. Slechte of minder goede
contacten blijken uit bv.; personen leven langs elkaar
heen, vertellen elkaar niets, of de jongere ervaart dat
hij onvriendelijk wordt bejegend; er is relatief vaak
ruzie over de onderlinge gezagsverhoudingen.
De ‘accomodatie’ betreft de voorziening zelf; de bereik
baarheid tot winkels, scholen, familie en vrienden; of
de woning op het aantal bewoners is ingesteld, enz.
Het aspect ‘activiteiten/sfeer’ betreft de mate van ge
zelligheid die in een verblijfsvorm heerst; of men ge
zamenlijke activiteiten onderneemt, of men contacten
naar buiten toe onderhoudt, e.d. In zekere zin slaat dit
aspect tegelijkertijd op de accomodatie en het leefkli
maat.

Zoals we zien wordt in het algemeen de wisseling als een
verbetering ervaren of men beoordeelde de verblijfsvorm
op zo’n aspect reeds goed. Vooral wat betreft de ‘onder
linge contacten’ wordt slechts in een enkel geval de
huidige verblijfsvorm en de voorlaatste verblijfsvorm
als slecht gewaardeerd. En, zoals uit het voorgaande
blijkt, is een van de meest gonoemde redenen voor wis
seling, ‘de onderlinge onenigheid’. Wat betreft dit
aspect kunnen we dan ook besluiten dat wisseling van
verblijfsduur hiervoor een goede oplossing is geweest.
Maar met betrekking tot beide andere aspecten is de wis
seling niet altijd een verbetering. Meerdere malen
wordt de huidige verblijfsvorm als net zo slecht of
slechter gewaardeerd, dan de voorlaatste verblijfsvorm
gewaardeerd. In de meeste gevallen gaat het hierbij om
een voorlopige oplossing.
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4.! Enkele ervaren probleemn In de woonsituatie
De waarderingen
In het algemeen kunnen we stellen dat de overgrote meer

derheid (81,5%) de huidige huisvesting als goed waar—

deert. Op de aspecten ‘onderlinge contacten’ en ‘acti

viteiten en sfeer’ is dit zelfs nog iets meer. Tussen de

diverse verblijfsvormen bestaat hieromtrent weinig ver

schil. De waardering op deze aspecten hangt dus niet sa

men met bepaalde verblijfsvormen.
Wat betreft het aspect ‘accomodatie’ zien we wel enige

verschillen. Bij de pleeggezinnen is er geen enkele jon

gere die de huisvesting op dit aspect negatief

weardeert. Bij de vriendengroep is de accomodatie ook

prima (95%). De jongeren die bij familie wonen geven

echter relatief vaker een negatieve waardering van hun

accomodatie (44%). Van belang hierbij is wellicht het

gegeven dat zowel de alleenstaanden als vriendengroepen

onder verantwoordelijkheid van de Dpbouw zijn uitge—

plaatst uit het Dpvangcentrum. Het duurde veelal geruime

tijd voordat voor deze jongeren een geschikte woonruimte

gevonden was. Dit had tot gevolg dat deze jongeren rela

tief lang in het opvangcentrum hebben verbleven (zie

par. 1.5).
Niettemin blijven dit verschillen die, gezien de in

spanningen tijdens de ontvangstperiode, enigszins tegen

vallen (zie par. 1.4). Het is een gegeven dat we nader

zullen bekijken. In par. 4.4 komen we hierop terug.

Bij de eenpersoonshuishoudens ligt het iets anders. Ook

hier is men relatief tevreden met de accomodatie, het

voldoet aan alle eisen. Een probleem is vaker dat de jon

gere zich van contacten afgesloten voelt.

Een van deze jongeren voelt zich bijvoorbeeld erg

eenzaam. Hij slaapt erg weinig, heeft meestal geen

zin om te koken en als hij zich er toch toe kan zetten

iets te eten, dan draait hij de radio voluit. Voor het

idee.

Over het geheel genomen bestaat er tussen de jongeren

die met familie en de jongeren die met vrienden wonen

weinig verschil in waardering van de woonsituatie. De

jongeren die met familie wonen waarderen deze vorm over

het geheel in iets meer gevallen als goed; maar dit ver

schil is klein. Het is een aanwijzing dat beide soorten

van huisvesting, ‘volwaardige voorzieningen’ zijn.

Een ander belangrijk aspect betreft de samenhang tussen

de waardering van de huidige huisvesting en de ver

blijfsduur in Nederland.
In onderstaande figuur hebben we dit gevisualiseerd.
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Figuur De negatieve waarderingen van de verblijfsvormen op
diverse aspecten afgezet tegen de duur van het verblijf in Ne
derland.
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contacten sfeer datie waardering

Wat betreft de waardering van de onderlinge contacten,
is er weinig verschil tussen de jongeren die hier kort of
lang verblijven. Wel bestaat er verschil eet betrekking
tot de aspecten ‘activiteiten/sfeer’ en ‘accomodatie’.
Van de jongeren die het langst in Nederland verblijven
(3—4 jaar) zijn er 12% tot 15% meer jongeren die hierover
een negatief oordeel hebben.
Tevens bestaat er een verband tussen de algehele waar
dering van de huidige woonsituatie en de duur van het
verblijf in Nederland, in die zin dat hoe langer een hier
verblijft des te negatiever de waardering is. Dit ver
band is des te interessanter, wanneer we bedenken dat de
verdeling van de jongeren over de diverse woonvormen
niet naar verblijfsvorm varieert. Er is derhalve sprake
van een negatievere waardering binnen elke woonvore.
Het kan zijn dat men na langere tijd meer ervaring
opdoet. De jongeren verblijven reeds langer in een be
paalde verblijfsvorm, hebben reeds meerdere huis—
vestingsvormen meegemaakt. Men ziet niet alleen de goede
dingen maar ook de slechtere. Men wordt kritischer en
kan dit ook, door een betere taalbeheersing, de inter
viewer duidelijk maken.
Een andere verklaring ligt in het feit dat problemen in
derdaad pas na enkele jaren aan de oppervlakte komen, en
niet of nauwelijks in de eerste twee jaar, iets dat in
het eerste hoofdstuk al werd gesuggereerd (zie ook par.
3.2).

Alvorens we een keuze kunnen eaken voor een van de gege
ven verklaringen, lijkt het zinvol om te bekijken of de
verblijfsduur ook varieert naar andere probleemaspecten
(zie par. 2.2). Het is immers de vraag of de gevonden
verschillen in waardering ook inhoudelijke betekenis
hebben. Verwijzen de negatieve waarderingen wel naar een
“belastende situatie”? Indien de verschillen ook consis—
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tent bij andere probleemaspecten voorkomen dan zijn de

eerder gevonden verschillen betekenisvol.

Onenigheid
In de interviews is met de jongeren gesproken over on

enigheid die men met de andere huisgenoten heeft.

Ç5Z van de respondenten geeft aan wel eens onenigheid

met andere huisgenoten te hebben, terwijl meer dan de

helft zegt nooit onenigheid te hebben. En mocht dit wel

het geval zijn, dan betreft dit slechts kleine

irritaties, zoals het gebruik van de pick—up e.d. We

zien hierbij weinig verschillen naar de verblijfsvormen.

Wanneer er ‘onenigheid’ wordt gemeld dan is dit meestal

op bepaalde momenten of naar aanleiding van bepaalde

kwesties of gebeurtenissen. Daarentegen zijn we ook on

enigheid tegengekomen die een meer structurele aard

hebben, en berusten op een complexere puzzel.

Interviewster: “Bij ons als je in een huis

samenwoont, dan word je wel eens boos op elkaar. Hoe

gaat dat hier in huis? Ben je wel eens boos?”

Jongere (15 jaar): “Wel eens ja. Zonder ouders is

moeilijk. Anders regelen ouders alles. Nu is er wel

ruzie, meestal in week—end. Door de week gaat iede

reen naar school, een beetje t.v. kijken, soms huis

werk maken, slapen, enz. (maar niet m’n oudste

broer). Maar in het week—end is iedereen thuis, dan

is er wel ruzie. Iedereen huilt dan ....“.

‘Iedereen’ is een eenheid van in totaal 6 broers en

zusters. Ze waren eerst eet z’n achten (met nog een

neefje en een oudste zus). Het neefje is later bij een

goede vriend van zijn vader gaan wonen. De oudste zus

woont niet eeer thuis. Al een jaar hebben ze met haar

geen contact meer...

Zo’n 13 jaar terug was de oudste broer uit het ou

derlijk huis vertrokken naar Saigon om daar het

onderwijs voort te zetten. Vervolgens was hij in de

leer bij een bromfietsreparateur. Sinds zijn ver

huizing naar de stad had hij zijn broertjes en zusjes

slechts onregelmatig gezien. Hij kende zo niet of

slechts weinig. Los van zijn familie trachtte hij

meerdere malen te vluchten. Toen hij weer eens na een

mislukte vluchtpoging in de gevangenis belandde,

waren in opdracht van de vader, de oudste zus met 2

broertjes en een kleiner zusje gevlucht. Na een half

jaar kwamen ze in Nederland aan. De oudste zus zorgde

voor deze kinderen. Twee jaar later, in 1981,

arriveerde de oudste broer met andere broertjes en

zusjes en het neefje. Direct bij aankomst in Neder

land nam de oudste broer de verantwoordelijkheid op

zich. De oudste zus was van haar zorgen verlost. Maar
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tevens van “haar vrijheid”. Op een gegeven moment
luisterde ze niet meer naar haar broer...
De oudste broer vervult zijn plichten goed. Hij werkt
hard in het huishouden zodat de andere kinderen alle
aandacht aan hun opleiding kunnen geven. Met lede
ogen moet hij echter aanzien dat zijn eigen kansen op
deze wijze worden verspeeld. Hijzelf staat onder
grote druk van de ouders en zij schrijven hem gere
geld. Nu zijn ouders weten dat de oudste zus uit huis
is, zitten ook zij met de zorgen.
De jongere vertelt verder: “Het is gewoonte dat de
kinderen luisteren naar de oudste broer. Maar nu
wordt dit moeilijk. Dit komt omdat we in Nederland te
veel vrijheid ervaren. En de ouders zijn er niet.
Haar de vader luisteren ze wel. Deze is er niet. Ik
ben bang dat ik straks ook niet zal luisteren . . .

In par. 1.5 onder het kopje ‘familie’ werd reeds
gezinspeeld op de aard en achtergronden van deze on
enigheid of, zo men wil, tweedracht. Het voorbeeld van
de tolk, dat in die paragraaf wordt gegeven, maakt
duidelijk welke belangrijke invloed de ouders hebben op
het handelen van hun kinderen. Zij verwachten een behoud
van de familiebanden inclusief de toen geldende posities
en relaties. Punt is wellicht dat in sommige gevallen,
wanneer men zich uiteindelijk in een westers land moet
hervestigen, de basis hiervoor ontbreekt. In sommige ge
vallen kan de gezagsfiguur hieraan geen bevoegdheden
meer ontlenen, daar de veronderstelde familiestructuur,
door welke oorzaak dan ook feitelijk niet aanwezig is
(men kan het niet waarmaken).

Wat betreft de aanleiding tot de door 45% gemelde on
enigheid, worden drie soorten aanleidingen het seest ge
noemd:

• onenigheid over huishoudelijke activiteiten (taken)
35%;

• sociale normen in huis (beleefdheid), 28%;

• gezagskwestie, 21%.

De overige redenen betreffen “ideele of politieke denk
beelden”, “familie kwesties” (zoals gezinshereniging) en
“verdeling van middelen”. Deze redenen varieren niet
naar leeftijd van de jongere.
Jongeren die met familie wonen wijken nauwelijks af van
het hierboven gegeven algemene beeld.
Bij de jongeren die in groepen wonen worden veelvuldig
de aanleidingen “huishoudelijke activiteiten” en “ver
deling van middelen” genoemd. De onenigheid betreft dus
veel minder de “relationele aspecten”.
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Dit laatste is juist wel het geval bij de pleeggezin—
plaatsingen. Kier ligt in de meeste gevallen de on
enigheid in het reletionele vlak. We herinneren de
lezer echter aan het absoluut gezien kleine aantal
onderzochte pleeggezinnen. Niettemin is dit gegeven in
overeenstemming set de redenen die jongeren opgeven om
trent de wisseling vanuit een pleeggezin.

Het pleeggezin betuttelt, zegt de jongere. De kleren
worden door de pleegmoeder gekocht, maar als hij ze
kapot maakt dan moet hij van het eigen geld nieuwe
kopen. De pleegmoeder bepaalt hoe laat er gegeten
wordt. Zij is boos indien hij niet exact op tijd is.
Hij wenst daarom ook niet met hen mee te doen. Hij
gaat, na aan de verplichtingen te hebben voldaan,
naar boven of naar buiten. Meestal zwijgt hij.

De jongeren die hier het kortst zitten Cl tot 2 jaar)
hebben het minst vaak onenigheid (37V.). Terwijl van de
groep jongeren die langer dan 2 jaar in Nederland ver
blijft 47V. aangeeft wel eens onenigheid met huisgenoten
te hebben.
Opvallend is dat de jongeren die hier pas zijn relatief
vaak aangeven meer onenigheid met de gezegsfiguren te
hebben dan met andere huisgenoten Cresp. 31% en 4V.).
Terwijl de jongeren die hier het langst in Nederland
verblijven (3—4 jaar) juist aangeven onenigheid te
hebben met huisgenoten en niet met gezagsfiguren (resp.
35,52 en 9,5%). Op do preciese betekenis hiervan komen
we in de volgende paragraaf terug.

Wat maakt het voorgaande nu duidelijk?
Ten eerste lijken de gevonden verschillen in waardering
op de diverse aspecten van de woonsituatie van
betekenis. De aard van de onenigheid verschilt immers
voor de groep die pas kort in Nederland verblijft als
voor de groep die al langer hier zit.
Verder lijkt het bovenstaande erop te wijzen dat de aan
de interviewer geuite problemen “onafhankelijk” zijn van
de interviewer. Wanneer we zien dat de groep pas aange—
komenen vaker gezagspersonen noemt met betrekking tot
onenigheid dan blijkt daar zeker geen grote
terughoudendheid uit ten aanzien van de interviewer.
Het maakt voor ons de tweede verklaring, dat problemen
met de woonsituatie zich na enkele jaren uiten, meer
plausi bel.

Waar het in deze analyse verder omgaat, is de juiste be
paling van wat “een belastende woonsituatie” voor deze
jongeren is. Na het voorgaande lijken de door ons gehan
teerde probleemindicaties (de waardering van onderlinge
contacten, activiteiten/sfeer, accomodatie en het al dan
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niet hebben van onenigheid) een redelijk onderscheidend
vermogen te hebben.
Tot nu toe hebben we deze indicaties eet twee “herves—
tigingsfactoren” in samenheng gebracht (de verblijfsvorm
en de verblijfsduur in Nederland). Het blijft de vraae
of bij het in verband breneen met andere facteren deze
aanwijzingen voor een belastende situatie nog steeds als
adequaat kunnen worden aangemerkt.

4.3 oorsprong van woonproblemen: migratie of hervestiging
De vraag die zich na de vorige paragraaf aan ons opdringt
is in hoeverre de ervaren problemen samenhangen met er
varingen die jongeren hebben opgedaan voordat zij in Ne
derland arriveerden. In deze paragraaf gaan we hierop
in.
In het verlengde hiervan, zullen we in de volgende para
graaf nagaan op welke wijze deze jongeren hun problemen
trachten op te lossen.

Duur van de vlucht en verblijf in het vluchtelingenkamp
In paragraaf 3.1, die een beeld geeft van de aan
leidingen en omstandigheden van vlucht, noemden we een
aantal factoren die van invloed kunnen zijn op de er
varen problemen in de hervestigingssituatie.
In dit kader werden de duur van de bootreis en het
vluchtkamp als mogelijke relevante factoren genoemd. Uit
het interviewmateriaal is een samenhang met de genoemde
probleemindicaties echter niet af te leiden. Dp—
merkelijk is dat de duur van de bootreis niet saeenhangt
eet de probleemindicaties zoals de jongere deze zelf
meldt, maar in geringe mate, wel met het oordeel van de
begeleiders en de maatschappelijk werkers.
Het kan zijn dat een bepaald beeld omtrent deze factoren
bij de (Nederlandse) begeleiders en da maatschappelijk
werkers een rol heeft gespeeld in de beoordeling van de
jongere. De reis op zee en de situatie in het vluchtkamp
zijn ook het meest bekend geworden via de media. Maar
dit betrof meestal de zeer slechte situatie van 1979.
Voor de helft van de jongeren duurde da bootreis
‘slechts’ 1 tot 3 dagen. Meer dan 70% heeft korter dan 20
weken in het vluchtkamp doorgebracht (zie verder Over
Vietnamezen, ‘83, par. 3.6). In vergelijking met andere
Vietnamese vluchtelingen waren deze jongeren beter af.

Ingrijpende levensgebeurtenissen
Een andere factor wordt gevormd door de mate van “in—
grijponde gebeurtenissen” die de jongeren in Vietnam
hebben meegemaakt voor hun vlucht. Bij deze gebeurte
nissen moet men denken aan ervaringen als gevangenschap
of andere oorlogservaring van de jongere zelf; ziekte,
overlijden en/of gevangenschap van familieleden of
vrienden, beperkte bewegingsvrijheid, honger vanwege de
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oorlogssituatie. Indien een jongere twee of meerdere van
deze ervaringen ondergaan heeft, dan beschouwen wij de
vlucht of migratie als gekenmerkt door ingrijpende ge—
beurteni ssen.
De onderstaande tabel geeft ons informatie over de
samenhang hiervan met de waardering van de huisvesting.

Tabel 4: Negatieve waardering van woonaspecten naar de aanwezigheid
van ‘ingrijpende levensgebeurtenissen’

Algehele Onderlinge Activiteit/ Accomo—
Ingrijpende le— waardering contacten sfeer datie
vensgebeurtenissen NzlD ?. N8 Z N9 % Nr14 X

ja 26 (7) 18 (5) 24 (7) 21,5 (8
nee 8,5 (3) 7,5 (3) 5,5 (2) 16 (6

De tabel suggereert dat de algehele waardering van de
huidige woonsituatie vaker negatief uitvalt bij de jon
geren met ingrijpende levensgebeurtenissen dan de jon
geren die deze niet hebben ervaren.
We zien dit ook op de aspecten “activiteiten/sfeer” en
“onderlinge contacten”. In veel mindere mate zien we een
onderling verschil bij de waardering van de accomodatie
op zich.
Ofschoon evenveel jongeren een negatieve waardering uit
spreken over de accomodatie, doen ze dit niet altijd
over de andere aspecten. Pas wanneer men “ingrijpende
levensgebeurtenissen” achter de rug heeft, dan is de
kans groter dat men dit eveneens negatief waardeertq,
Uiteraard moet men dit met de nodiga voorzichtigheid op
nemen. Net gaat hierbij immers om kleine aantallen (on
geveer 1fl van de onderzoekgroep).

De personen waar het in de bovenstaande tabel om gaat
zijn vooral die jongeren die met vrienden of familie
samenwonen. De alleenstaande/wonende jongeren spreken
namelijk geen waardering uit ten aanzien van de ‘onder
linge contacten’ en ‘activiteiten/sfeer’.
De groep die ingrijpende levensgebeurtenissen heeft er
varen wordt echter voor 30Z gevormd door deze
een—persoonshuishoudens. Neer dan driekwart van hen
heeft dergelijke ervaringen achter de rug.

O De samenhang van ingrijpende levensgebeurtenissen eet
de ewaardering van de onderlinge contacten” en de “alge
hele waardering” is statistisch significant op respec
tievelijk .10 en .05 niveau. De samenhang met
“accoeodetie” is niet significant ( .25).
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Het is zeer waarschijnlijk dat de samenhang tussen in
grijpende levensgebeurtenissen en een negatieve waar
dering van de woonsituatie (een als problematisch
ervaren woonsituatie) sterker is dan uit de tabel blijkt
indien we de waardering van de alleenwonende jongeren
hierbij zouden kunnen betrekken. Bovendien blijkt, en
hiermee lopen we vooruit op par. .5, dat ingrijpende
levensgebeurtenissen ook samenhangen met een negatieve
beoordeling van de woonsituatie door de begeleiders (zo
wel Nederlandse als Vietnamese) en maatschappelijk
werkers.
Tenslotte hebben wij ook jongeren ontmoet die problemen
met de woonsituatie nooit zullen uitspreken. Dit ge
beurde in vijf gevallen.

Het gesprek met de jongen (19 jaar) vond om 11 uur ‘s
ochtends plaats. De jongen komt erg gespannen over.
De maatschappelijk werker had al gezegd dat hij erg
tegen het interview opzag. Hij woont samen eet twee
oudere jongens (20 en 21 jaar) in een groot huis; veel
te groot voor drie mensen. Het huis zag er keel uit.
De gordijnen bleven tijdens het interviow gesloten.
Het was er zeer koud.
De oudere jongens heeft hij leren kennen in het op
vangcentrum. Andere vrienden of kennissen heeft hij
niet. Hij gaat nooit op bezoek. Zijn vrienden wel.
Deze geen een maand lang naar vrienden in verband met
het Tet—feest (nieuwjearsfeest). De jongen blijft
thuis.
Wet betreft het huis zegt hij dat alles prima gaat,
maar volgens de maatschappelijk werker is het huis
veel te duur. De jongen en zijn vrienden leven ook
meer langs elkaar hoen. Ze vormen niet een echte
wooneenhei d.
De school vindt hij niet leuk. De Nederlandse taal is
moeilijk, de andere vakken zijn ‘gewoon’. In Vietnam
blijkt hij echter erg veel moeite met de school te
hebben gehad. “Alle andere Vietnamezen op school
vinden de vakken wel moeilijk”, zegt hij. Hij
verzuimt nooit en doet met alles mee. Ven school uit
wordt 1 keer in de week volleybal georganiseerd. Dit
doet hij ook; maar leuk vindt hij het niet.

Aan de oppervlakte lijkt de jongen weinig problemen te
hebben. Maar dat er wel degelijk meer aan de hand is
blijkt uit het oordeel van de maatschappelijk werker.
Deze jongeren kregen wat betreft de ‘onderlinge con
tacten’ een negatief oordeel. En alle vijf hadden in
Vietnam ‘stressvolle’ ervaringen achter de rug.
Een interessante vraag is natuurlijk, waarom en onder
welke omstandigheden de jongeren deze, el dan niet
impiciete, negatieve waardering geven.
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Als geheel kunnen we stellen dat de waardering van de
accomodatie na het opvangcentrum, meer afhankelijk is
van processen of factoren die direct te maken hebben met
de hervestiging in Nederland en minder met de eigratie
in het algemeen. Dit in tegenstelling tot de aspecten
“onderlinge contacten” en “activiteiten/sfeer” die even
eens bij huisvesting van belang zijn. Nesft een jongen
zeer stressvolle ervaringen achter de rug dan vormt dit
een sterke bepalende factor voor het als problematisch
ervaren van deze aspecten.

Opmerkelijk is daarentegen dat “ingrijpende levensge—
beurtenissen” niet samenhangt met het bestaan van on
enigheid in de woonsituatie. Zowel van de jongeren die
wel als die geen ingrijpende levensgebeurtenissen hebben
ondergaan; heeft 457. wel eens onenigheid. Ogenschijnlijk
is er geen sprake van enig verband, want er is wel enig
verschil in do personen met wie de jongeren onenigheid
hebben. De “risico—groep” heeft meer onenigheid met de
gezagsfiguren (de begeleiders) dan de groep zonder
“stressvolle” ervaringen (resp. 2fl en 1fl).

In de vorige paragraaf kwam naar voren dat onenigheid in
de woonsituatie wel samenhangt mot de duur van het ver
blijf in Nederland, maar de waardering van de onderlinge
contacten niet. Degene die hier het kortst verblijven
hebben meer onenigheid met de inwonende begeleiders dan
met da andere huisgenoten.
Tevens blijkt dat “ingrijpende levensgebeurtenissen”
niet samenhangt met de verblijfsduur.
De vraag is nu waardoor de samenhang tussen “ingrijpende
levensgobeurtenissen” en (negatieve) waardering van de
onderlinge contacten in huis verklaard kan worden.
Wellicht kunnen we hiervoor teruggrijpen op reeds ver
worven inzichten uit de orientatieronde zoals deze in
par. 1.5 (hoofdje familie) tot uiting komen. In deze pa
ragraaf spraken we over de spanning waaronder relaties
met familieleden, in het bijzonder de ‘gezagsfiguren’
kunnen komen te staan. Een gespannenheid tussen familie
leden die kan resulteren in het niet meer ‘onder
hetzelfde dak’ kunnen leven.
Het ziet er naar uit dat een bijzondere groep, ofschoon
klein in aantal, verantwoordelijk is voor de negatieve
waardering van de onderlinge contacten. Een groep jon
geren nl. die kort in Nederland verblijft (1—2 jaar),
ingrijpende levensgebeurtenissen heeft ervaren en on—
enigheid heeft set gezagsfiguren.
We kunnen veronderstellen dat jongeren, die ingrijpende
levensgebeurtenissen hebben ervaren en die al langer in
Nederland verblijven, in eenzelfde situatie hebben ver
keerd. Het is aannemelijk dat zij reeds van verblijfs—
vorm zijn gewisseld. Zoals eerder is gebleken, is (par.
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4.1), is onenigheid in de woonsituetie een belangrijke
reden geweest om van verblijfsvorm te veranderen.

4.4 Het omgean met “woonproblemen”
Na de aanduiding van de mate waarin jongeren in een min
of meer belastende situatie verkeren, alsmede hun moge
lijke oorsprong, zijn we beland bij het thema over de
wijze waarop jongeren met hun hervestigingsproblemen om
gaan. In dit onderzoek hebben we ons beperkt tot een
klein onderdeel van de diverse mogelijke
“copingsstrategieen”, namelijk de hulpverlening. Vraag
hierbij ie, hoe de jongere gebruik maakt van de hem ge
boden hulp. Met wie bespreekt hij zijn problemen?

Slechts voor de helft van de gevallen krijgen we tijdens
het interview hierop antwoord. Voor een belangrijk deel
is dit een gevolg van het feit dat een grote groep op
alle huisvestingsaspecten naar volle tevredenheid woont.
Dit is bij meer dan een kwart van de geinterviewde jon
geren het geval.
In enkele gevallen kwam het voor dat het gesprek met de
jongere te moeizaam verliep, veelal door de nog geringe
taalvaardigheid van de jongere; hij begreep de vraag
niet of kon de woorden niet vinden om het antwoord te ge
ven (zie par. 2.2.).

Op de vraag met wie de jongeren problemen omtrent zijn
huisvesting bespreekt kan meer dan 1 persoon worden ge
noemd. Bijna een derde van de genoemde personen verwijst
naar de maatschappelijk werker. Daarna worden de volwas
senen in huis en/of de andere huisgenoten genoemd (elk
20%) en de gastgezinnen (17”,).
De jongeren uit de een—persoonshuishoudens bespreken hun
problemen meestal met de gastgezinnen en/of de maat
schappelijk werker. Met deze laatsten wordt ook veel
besproken door jongeren die set vrienden wonen. Ofschoon
naast de maatschappelijk werkers ook de andere huisge
noten veel worden genoemd.
Bij de jongeren die met familie samenwonen worden de
problemen in het bijzonder in eigen kring doorgesproken.
De maatschappelijk werker lijkt door jongeren uit deze
verblijfsvorm het minst vaak erbij te worden gehaald.
De pleeggezinkinderen bespreken de problemen het meest
met de maatschappelijk werkers en/of de
pleeggezinouder( s).
Indien de problemen in de eigen kring worden besproken,
dan betreft dit veelal kleinere zaken, de dagelijkse
irritaties en kleine meningsverschillen. Net betekent
dan niet direct dat de woonsituatie als slecht wordt be
oordeeld. Bijna 8 van de 10 keren dat de ‘eigen kring’
wordt genoemd, wordt de woonsituatie als goed
beoordeeld. Deze kleinere problemen lost men zelf wel
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op. Wordt de woonsituatie echter als minder goed beoor

deeld, en wil men dit in eigen kring ter sprake brengen,

dan gebeurt dit meestal met de andere huisgenoten en

niet met de gezagsfiguren in huis. In de meeste gevallen

wordt bij een als slecht(er) gewaardeerde woonsituatie

ook de maatschappelijk werker genoemd en in mindere mate

de gastgezinnen.
In zijn geheel lijken de maatschappelijk werkers en de

gastgezinnen derhalve een duidelijke functie te hebben,

waarvan ook gebruik wordt gemaakt. Maar gaat dit ook op

voor de afzonderlijke probleemaspecten?

Bespreking accomodatie
Aan het begin van paragraaf 4.2 kwam naar voren dat voor

al bij de familieeenheden de accomodatie negatief wordt

gewaardeerd. Maar, ofschoon men hiermee moeite heeft,

zal men dit niet al te vaak bij de maatschappelijk wer

kers aankaarten. Het blijft een gespreksonderwerp voor

de eigen kring en in het bijzonder met de volwassene in

huis.
Dit in tegensteling tot de een—persoonshuishoudens en de

vriendengroepen. Ofschoon er weinig problemen zijn met

de accomodatie, wordt, als het zich voordoet, veel meer

een appel gedaan op de maatschappelijk werker.

Men zou kunnen denken dat, meer dan voor de familie, de

maatschappelijk werker op dit gebied een functie vervult

voor de een—perseonshuishoudens en de vriendengroepen.

Een ander punt is, dat de familiegroepen de oplossing

voor hun problemen met de accomodatie meer in de verdere

toekomst gerealiseerd zien dan op korte termijn.

Een jongere woont met familie in een klein dorp. Op

zich voelen ze zich niet prettig bij deze

huisvesting. Ze voelen zich geisoleerd. Ze willen met

z’n allen naar een grotere stad, waar je goedkope su

permarkten hebt en waar vrienden en familie gemakke

lijker bereikbaar zijn. Maar, aan verhuizing denken

ze niet; daarover praten ze ook niet met de maat

schappelijk werker. Misschien over 3 jaar als een

aantal familieleden de school heeft afgemaakt.

Het is in zekere zin een uiting van het hervestigings—

proces dat men in Nederland doormaakt en waarbij men

leert de zaken steeds beter in te schatten, zo ook de

accomodatie. Men ziet nu dat het beter kan en vanuit deze

idee heeft men kritiek op de huidige huisvesting. An

derzijds komt het voor dat jongeren dit niet met de

maatschappelijk werker bespreken omdat zij toch geen mo

gelijkheid zien tot verandering. Ze maken immers deel

uit van een familieeenheid en kunnen dus niet anders dan

bij de familie blijven wonen. Op zichzelf gaan wonen zal

niet snel geaccepteerd worden; dit past niet.
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De ontevredenheid blijft bedekt en ontsnapt aan de aan
dacht van de hulpverleners.

Ondersteuning van deze interpretatie vinden we in het
oordeel van de maatschappelijk werker en directe bege
leider over de accomodatie.
Zoals we zagen bespreekt de jongere ontevredenheid be
treffende de accomodatie in eigen kring, en in het bij
zonder met de volwassenen in huis (veelal tevens de
begeleider). De inwonende begeleider van deze
familieeenheden waardeert, net als de jongere, de
accomodatie vaker negatief. Beide oordelen komen over
een. Maar ogenschijnlijk ventileert de begeleider deze
ontevredenheid niet naar de maatschappelijk werker, want
de maatschappelijk werker waardeert de accomodatie niet
in dezelfde mate als negatief. Zijn oordeel is veelal
positief.

Bespreking van onenigheid
Wat betreft de bespreking van onenigheid valt op dat bij
de jongeren die het kortst in Nederlend verblijven de
eigen kring het meest vaak wordt genoemd (60%), terwijl
dat bij de groepen die hier langer verblijven in af—
nemande mate het geval is (uiteindelijk 29.5%). De maat
schappelijk werker wordt door de groep die hier het
kortst verblijft nauwelijks genoemd (10%) terwijl van de
groep die hier het langst verblijft dit vaker het geval
is. Ook andere “buitenstaanders” (gastgezinnen, buurtge
noten, eaatschappelijk werkers van een sociale dienst
e.d.) komen dan in het vizier.
Op zich lijkt dit in overeenstemming met wat we eerder in
dit verslag naar voren brachten. In het begin lost een de
moeilijkheden die men tegenkomt in eigen kring op. Dit
kan men ook doen, het betreft immers feitelijke zaken en
kleine irritaties. Na twee jaar echter komen de onder
linge relaties meer onder druk te staan (zie par. 1.5 en
4.2). Binnen de eigen kring kan men dit niet bespreken,
of hooguit met andere huisgenoten. Al gauw is men ge
noodzaakt om steun buiten de deur te zoeken. 0e
maatschappelijk werkers en het gastgezin kunnen dan een
belangrijke functie vervullen.

Da vraag is of dit ook opgaat voor een ‘belastende woon
situatie’ die samenhangt met migratiefactoren?
0e vorige paragraaf besloten we met de signalering van
een mogelijke problegegroep: jongeren die kort in Neder
land verblijven, ingrijpende gebeurtenissen hebben
ondergaan en problemen ervaren in de relationele sfeer.
Het blijkt nu dat deze jongeren hun problemen het meest
bespraken met de maatschappelijk werker of een ander
persoon die buiten de eenheid staat en, gezien het voor
gaande, relatief weinig in de eigen kring. De groep die
hier het langst verblijft (3 tot 4 jaar) en gezien da in—
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grijpende levensgebeurtenssen ook tot de risicogroep
behoort, laat het tegenovergestelde zien. Deze bespreekt
de problemen het meest in eigen kring en veel minder met
de maatschappelijk werker of een persoon van buiten.

De risicogroep die kort in Nederland verblijft schakelt
vaker de maatschappelijk werkers in dan de vergelijkbare
groep die reeds langer hier woont.
Betekenisvol is hierbij dat de maatschappelijk werker
ook inderdaad de meeste problemen signaleert bij de
groep die het kortst in Nederland verblijft. Het ziet er
naar uit dat in het algemeen de maatschappelijk werker
en de gastgezinnen een functie vervullen voor de jon
geren. Naar wanneer het om meer ernstige problematiek
gaat, problematiek die mede bepaald wordt door mi gratie—
factoren, dan maakt het verschil of de jongere kort of
reeds langer in Nederland woont.
Het ken zijn dat voor de jongeren die kort in Nederland
wonen, de maatschappelijk werkende wordt ingeschakeld
met het oog op een wisseling in verblijfsvorm. Deze
heeft hierin een grote verantwoordelijkheid. Volgens
onze indruk heeft het maatschappelijk werk hierin ook
meer toegang omdat de problemen expliciet naar buiten
worden gebracht. Bij de groep die hier langer verblijft
komt het vaker voor dat de problemen verborgen blijven
(vgl. par. tL3). Dat wil zeggen, dat problemen niet naar
buiten komen en niet tegenover derden worden geuit.
Oplossingen zijn in deze situaties moeilijker te verwe
zenlijken. Daar komt nog bij dat ex—voegdijpupillen tot
‘leze groep behoren, een groep waarvoor het maat
schappelijk werk geen formele verantwoordelijkheid meer
draagt.

4.5 De begeleiding van de woonsituatie
In de vorige twee paragrafen is uitvoerig ingegaan op de
grote en kleinere problemen die de Vietnamese
(ex)voogdijpupillen omtrent hun woonsituatie ervaren.
Het gezichtspunt van de jongere stond hierbij centraal.
In deze paragraaf willen we de zienswijzen van de bege
leiders meer uitdrukkelijk erbij betrekken. In twee
subparagrafen werden de zienswijzen van de (directe) be
geleiders en de maatschappelijk werkers apart behandeld.

4.5.1 Oordeel en activiteiten van de begeleider
In het algemeen is het oordeel van de begeleider posi
tief. Slechts in 7,5?. van de gevallen vindt deze de woon
situatie van de jongere uitgesproken slecht. In het
algemeen bestaat er geen of weinig verschil in beoor
deling tussen de begeleiders en hun jongeren. Slechts
in 8 van de gevallen zijn de begeleider en de jongere
het volstrekt niet met elkaar eens. Verder blijkt ook
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een negatief oordeel van de begeleiders samen te hangen
met ingrijpende levensgebeurtenissen van de jongeren.
En ook bij de begeleiders blijkt dat de negatieve waar
dering van de accomodatie verwijst naar harvestigings—
problematiek, terwijl de interne problemen (onderlinge
contacten e.d.) verwijzen naar migratieproblemen.
Al eet al geven de diverse probleemindicaties een con—
sistent beeld. Vraag is of er verschil bestaat tussen
Nederlandse en Vistnamese begeleiders?

Wat betreft het aspect accomodatie spreken veel meer
Vietnamese begeleiders, en betreffende jongeren, hun on
tevredenheid uit over de huisvesting. De jongeren met de
Nederlandse begeleiders doen dit niet.
Dit laatste kan verklaard worden door het gegeven dat de
een—persoonshuishoudens en de vriendengroepen in veel
gevallen een Nederlandse begeleider hebben. En juist bij
deze verblijfsvoreen, zo zagen we, wordt de accomodatie
ook door de jongere meestal als prima gezien. Dit in
tegenstelling tot de familie—eenheden.

Voor wat betreft het aspect ‘huisregels en afspraken’ en
‘sociale contacten’ ligt de zaak anders. Dan blijken de
Nederlandse begeleiders de situatie van de jongeren ‘ne—
gatiever’ te waarderen dan de Vietnamese begeleiders.
Bij de jongeren zelf daarentegen, of ze nu een
Vietnamese of Nederlandse begeleider hebben, bestaat in
de waardering van deze aspecten geen verschil.
Net onderwerp “huisregels en afspraken” blijkt een
onderwerp dat sterk past bij de Nederlandse begeleiding;
men hecht daar belang aan. Bij de Vietnamese begeleiding
is dit een aspect wat minder relevant is. We zagen dit al
in de schets van de culturele achtergrond (par. 1.1).
Een verschil in culturele achtergrond kan ook een rol
spelen bij het verschil in waardering van de sociale
contacten. Het kan zijn dat de Nederlandse begeleiders
ook na 2 tot 3 jaar bemoeienis moeilijk hoogte krijgen
van de wijze waarop Vietnamezen eet elkaar omgaan. Daar
naast echter weten we dat de Nederlandse begeleider
juist de jongeren met ingrijpende levensgebeurtenissen
begeleidt. Dok weten we nu dat deze jongeren vooral als
alleenstaande wonen of in een wooneenheid met vrienden
verblijven.

In de voorgaande paragraaf spraken we over de mate waar
in de jongere van de begeleiders gebruik maakt.
Een andere hiermee samenhangende vraag is of de activi
teiten, die de begeleider ontplogit, per verblijfsvorm
verschillen. De onderstaande tabel geeft hiervan een
overzicht.
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Tabel 5: De acitiviteiten van de begeleider per verblijf5—

vorm

Aard van de een—persoons- groep met vrienden pleeg—

activiteiten huishouden familie groep gezin

H1l 7. N38 7 Nl4 II N6 II

— luisteren — 23,5 14 —

— advies en 27,5 26,5 14,5 33,5

informatie
geven

— service ver— — 10,5 16,5 —

lenen
— gezamenlijke 45,5 18,5 28,5 50

activiteiten

— wordt niet 27,5 21 28,5 16,5

over gepraat

100 100 100 100

Bij de l—persoonshuishoudens onderneemt de begeleider

met de jongere veelal gezamenlijke activiteiten om de

moeilijkheden op te lossen. Hetzelfde gebeurt bij de

Nederlandse pleeggezinnen.

Dit is niet geheel verwonderlijk, omdat bij veel gastge

zinnen en pleegouders de overtuiging leeft dat men het

best leert door gezamenlijk het probleem te bekijken en

stappen te ondernemen. Leren door zien en ervaren is be

ter dan horen hoe iets gedaan moet worden. Een werkwijze

die in een opvangsituatie goed lijkt te werken. Het

sluit aan bij de concrete gerichtheid van deze jongeren

(zie par. 3.2)

Bij de jongeren die met familie wonen liggen de activi

teiten van de begeleider meer in de sfeer van

‘luisteren’ en ‘advies en informatie geven’.

Voorzover het om een Vietnamese begeleider gaat wordt

hieraan veelal de overtuiging verbonden dat de jongere

zijn moeilijkheden zelf moet oplossen. De begeleider kan

hem richtlijnen geven (bv. “je moet de goede vrienden

kiezen en deze als voorbeeld nemen”) maar meer niet. Dit

wil echter niet zeggen dat de (“Vietnamese”) begeleiding

in of bij deze verblijfsvorm weinig actief is. Dit hangt

sterk samen met de functie die de begeleider in zijn ei

gen ogen voor de jongere heeft. De inwonende

familieleden vervullen veelal de functie van ‘gezagsfi—

guur’ (577.) of, indien dit te rijmen valt met leeftijd,

status, afkomst e.d., de functie van ‘vader of moeder’

(34.5Z). Indien dit laatste het geval is dan overlegt de

begeleider, in de helft van de gevallen met anderen. Het

familielid die de functie van ‘gezagsfiguur’ heeft doet

dit weinig (9%).
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Uiteraard spelen hierbij ook andere factoren een rol.
Enerzijds blijft men in de ‘luister en adviessfeer’ om
dat de moeilijkheden die de jongere tegenkomt ook voor
de begeleider onbekend zijn. Anderzijds kan het voor hem
gemakkelijker zijn effectief advies te geven omdat ze
taal en achtergronden gemeen hebben.

Indien de begeleider van een jongere die met familie
woont een gastgezin is, dan kan ook deze meestal alleen
advies en informatie geven omtrent de moeilijkheden van
de jongere. Veelal immers is het gastgezin niet de bege
leider van de jongere, maar van de gehele
familie—eenheid waarbij de jongere woont. Een meer di
recte ingreep zoals een ‘gezamenlijke activiteit’ met de
betreffende jongere ligt dan minder voor de hand.

Bij de vriendengroep zien we een grotere varieteit in de
aard van de activiteiten van de begeleider, zowel van de
Nederlandse als de Vietnamese begeleider. Dit in tegen
stelling tot de eenheden met familie. Het is zeer waar
schijnlijk dat dit sterk afhangt van de
groepssamenstelling en groepsstructuur. Er is meer va
riatie in verhoudingen mogelijk. Bij een huisvesting in
familieverband ligt dit veel strakker, daar gelden
sneller de gezagsverhoudingen die mon gewend is. Bij een
vriendengroep ligt dit veel minder van tevoren vast. In
vegl gevallen groeit de begeleiding hierin mee.

4.3.2 Oordeel en activiteiten van de maatschappelijk werker
Net als bij de begeleiders en de jongeren is het oordeel
van de maatschappelijk werker over de huisvestingssitua—
tie overwegend positief. Slechts in 23’,’. van de gevallen
ziet de maatschappelijk werker enkele negatieve
aspecten. In 23’/. van de gevallen ziet de maat
schappelijk werker enkele problemen, terwijl de jongere
zijn huisvesting als goed waardeert. Verder hangt het
oordeel niet samen eet een bepaalde soort verblijfsvorm.
In het algemeen geeft dit dus eenzelfde beeld als bij het
oordeel van de begeleider.

Reeds eerder spraken we over het maatschappelijk werk
dat in “contextgericht” en “individueel gericht” onder
scheiden kan worden. Deze veronderstelling van twee ver
schillende werkwijzen wordt gesuggereerd door de
tijdsbesteding zoals de maatschappelijk werkers deze op
geven (ziepar. 3.2.1)
Wanneer we de jongeren op basis van dit onderscheid in
delen, dan heeft 58i van de jongeren te maken eet een
contextgerichte maatschappelijk werker en 427. met een
individueel gerichte maatschappelijk werker. Relatief
gezien hebben de individueel gerichte maatschappelijk
werkers meer bemoeienis met jongere kinderen (7 tot 13
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jaar; 36%) dan de contextgerichte maatschappelijk wer

kers (16,5%). In verband hiermee stelden we de vraag of

er nog andere karakteristieke aspecten aan deze taakin—

vullingen onderscheiden kunnen worden. Zijn er omstan

digheden of situaties te onderkennon waarop de twee

werkwijzen betrekking hebben?

Wat betreft de diverse verblijfsvormen kunnen we op—
merken dat aan een—persoonshuishoudens en vriendengroe
pen relatief vaker contextgerichte maatschappelijk
werkenden zijn verbonden dan individueel gerichte maat
schappelijk werkers. Tevens blijken Nederlandse bege
leiders iets vaker in combinatie met een contextgerichte
maatschappelijk werkende voor te komen.

Het blijkt dat de actievere begeleiders relatief vaker
verbonden zijn aan een contextgerichte maatschappelijk
werkers dan aan een individueel gerichte maatschappelijk

werker; 70% van de begeleiders die ‘gezamenlijke acties’
ondernemen, en 73,5% van de begeleiders die met anderen
overleg plegen is verbonden aan een contextgarichte
maatschappelijk werker. Deze meer actieve bemoeienis van

de begeleiders beperkt zich niet alleen tot

gastgezinnen. Ook de eeer actieve inwonende familieleden
vinden we in coebinatie met een contextgerichte
voogdi jbegelei ding.

In de vorige paragraaf spraken we over de mate waarin de
jongere gebruik maakt van de hulpverlening. Een interes
sante vraag in dit kader is of en hoe dit varieert naar

het soort maatschappelijk werk.
Wat betreft de ontevredenheid met do accomodatie be
spreken de jongeren bij een individueel gerichte maat
schappelijk werker hun problemen meer met de

maatschappelijk werker of in eigen kring dan bij een
context—gerichte maatschappelijk werker. Bij de

context—gerichte maatschappelijk werker bespreekt men de
problemen meer met personen buiten de eigen kring.

Deze gegevens zijn consistent met de activiteiten van
een maatschappelijk werker die contextgericht werkt,
waarbij hij contacten onderhoudt eet personen in de di
recte omgeving van de jongere en begeleidingstaken dele
geert. In deze zin is het ook niet verwonderlijk dat 74%
van de geinterviewde gastgezinnen te maken hebben met

een contextgerichte maatschappelijk werker. In overleg
met de laatste is de keuze tot de te interviewen bege
leider gemaakt. Vooral in die verblijfsvoreen waarbij

een vrijwilliger naar de jongere toe een belangrijke ac
tieve rol kan vervullen ligt de keus voor een gastgezin
voor de hand. Dat het overleg met de contextgerichte
maatschappelijk werker veelal leidde tot het interviewen
van gastgezinnen zegt ook iets over de taakopvatting en
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taakuitvoering van de maatschappelijk werker zelf. Een
taakopvatting namelijk waarbij de vrijwilligers, de
gastgezinnen, een bepaalde plaats inneeen en functie
krijgen.

Niettemin kan de wijze van werken ook afhankelijk zijn
van de probleeatiek waareee de maatschappelijk werker te
eaken krijgt.
De onderstaande tabel geeft hierover eeer informatie.
Zowel het oordeel van de jongere als van de maat
schappelijk werker is hierbij verwerkt.

Tabel 6: De negatieve waarderingen van huisvesting door de jongeren en
eaatschappelijk werkenden bij twee soorten maatschappelijk werk.

aard van het sociale contacten accomodatie algemene waardering
maatschappelijk Y. X
werk

jongere ew jongere ew jongere ew

contextgericht 6,5 (3) 37,5 (12) 25,5 (13) 13,5 (6) 21 (9) 9 (11)
individueel
gericht 22 (8) 25 ( 7) 18,7 ( 7) 20,5 (7) 15,5 (5) 25 ( 7)

De tabel suggereert een overeenstemming wat betreft de
(negatieve) waardering van de onderlinge contacten tus
sen da individueel gerichte maatschappelijk werker en
diens jongeren. Tussen de contextgerichte maat
schappelijk werker en diens jongeren is dit niet zo. In
tegendeel, de maatschappelijk werker is, in vergelijking
met hun jongeren, vaker negatief.
Er zijn een aantal factoren die dit verschil kunnen ver
klaren. Ten eerste is de contextgerichte maat
schappelijk werker vaker verbonden aan
eenpersoonshuishoudens. Deze groep jongeren heeft goen
oordeel gegeven op het aspect sociale contacten; er kun
nen op dit gebied wel degelijk problemen bestaan. Ook
kunnen da problemen van die jongeren bij een contextge—
richte maatschappelijk werkende vaker verborgen blijven.
De jongere zegt dat er geen problemen zijn en alles prima
verloopt, terwijl uit andere bronnen het tegendeel
blijkt (zie par. 6.3).
Dit laatste doet vermoeden dat de contextgerichte maat
schappelijk werkers vaker te maken hebben met een andere
problematiek en met andere omstandigheden (de oudere
pupillen, bepaalde verblijfsvormen e.d.), dan de indi
vidueel gerichte maatschappelijk werkers.

Deze enderssoortige problematiek wordt ook gesuggereerd
door vergelijking ven de waarderingen omtrent de
accomodatie. Bij een contextgerichte maatschappelijk
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werker zijn er relatief meer jongeren die hun huis

vesting als negatief waarderen. Het eordeel van de

maatschappelijk werker zelf daarentegen is veel minder

negatief. We weten uit par. 4.2 dat dit vooral de fami

lie—eenheden betreft. Het is mogelijk dat een contextge—

richte werkwijze bij deze verblijfsvorm bepaalde

ontevredenheid niet signaleert. Men vertelt hot de maat

schappelijk werker niet (om te vermijden als ondankbaar

over te komen?).

Een andere vraag is hoe men zich de hierboven genoemde

woonproblemotiek moet voorstellen? In par. 4.2 werd de

woonsituatie van een 18—jarige jongen geschetst die ons

inziens de ‘verborgen’ problematiek goed karakteriseert,

een soort problematiek die we vaker hebben gezien bij

het contextgericht maatschappelijk werk. Wat we nog

missen is een karakterisering van een problematische

woonsituatie die meer verbonden is met het individueel

gerichte maatschappelijk werk.

Een meisje (16 jaar), die met nog 3 andere broertjes

en zusjes bij een oudere nicht woont, is vaak boos op

deze nicht. Het meisje beschuldigt de nicht ervan dat

zij bewust de deuren hard dicht slaat of de wasmachi

ne ‘s avonds aandoet. Het op het moment dat zij haar

huiswerk moet maken of vroeg wil gaan slapen. Maar

ruzie hierover is er niet; het meisje onderneemt om

trent deze irritaties ook geen stappen.

De nicht zelf vindt ook dat het onderling niet al te

best draait. Het meisje vertelt haar niets. Volgens

de nicht ziet het meisje haar meer als huisgenoot.

“Maar wel een huisgenoot die met U wordt

aangesproken”.
In z’n geheel is er een koude oorlog ontstaan. Ieder

kookt voor zichzelf en wast de eigen kleren. Men

praat nauwelijks met elkaar. Naar buiten toe is

hiervan overigens weinig te merken.
Op school gaat het erg goed. Daar zijn geen

problemen. Op school komt het meisje wel over als erg

verlegen. Verder is de grootte van het huis en de be

reikbaarheid tot vrienden, school e.d. prima. Dit

wordt door iedereen zo gewaardeerd.

0e maatschappelijk werker ziet dit alles gebeuren. De

sfeer is soms te snijden. Maar, als eenheid is de

greep erg gesloten. Een gastgezin hebben ze niet. Al—

leen het jongste broertje ken nog wel eens wat los

laten. De jongere zelf kost er niet mee. Zij schakelt

do maatschappelijk werker alleen in wanneer er forma

liteiten moeten worden afgehandeld.

0e maatschappelijk werker mist derhalve de moge—

lijkheid om ‘de koude oorlog’ op directe wijze aan de

orde te stellen. De enige ingang is het broertje.
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De minder hermonieuze contacten in een huisvestingsvorm
behoeven dus niet altijd tot uiting te komen in on
enigheid. Eerder moeten we verwachten dat dit ten op
zichte van elkaar verzwegen wordt. De spanning is er
daarbij niet minder om.

Het komt ons voor dat hoe klein ook in aantal, deze pro—
bleemsituaties zich vaker voordoen bij jongeren die lan
ger in Nederland verblijven. Met als gevolg dat het
vaker voor zal komen dat het de begeleiding aan middelen
en ingangen ontbreekt om oplossingen voor dergelijke si
tuaties aan te reiken.
In het laatste hoofdstuk komen we op deze kwestie terug.

Wat het voorgaande uiteindelijk duidelijk maakt is dat
we in werkelijkheid twee werkwijzen van het maat
schappelijk werk in samenhang zien met verschillende
soorten problematiek.
Bij een keuze omtrent een contextgerichte werkwijze of
een individueel gerichte werkwijze dienen we hier re
kening mee te houden. Afhankelijk van de problemen die
er zich voordoen kan een bepaalde werkwijze de voorkeur
verdienen.

4.6 Het haifweghuim
In de voorgaande paragrafen is de problematiek van de
woonsituatie diverse keren verbijzonderd naar ver
schillende verblijfsvormen. Het halfweghuis is als voor
ziening in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wel
genoemd, maar vervolgens weinig ter sprake gebracht. Met
deze paragraaf willen we de leemte enigszins opvullen.
We zullen dit beknopt doen en verwijzen bij voorbaat
naar een rapport dat in het kader van het onderzoek als
stageverslag is geschreven (Dam en Verboon, 1984). Dit
verslag geeft een uitgebreide beschrijving van de ont
wikkeling dia het halfweghuis als voorziening heeft
doorgesaakt en laat een aantal knelpunten en moge
lijkheden zien die deze voorziening in zich heeft. In
het kort willen we de meest relevante resultaten uit dit
verslag naar voren halen.

Binnen een tijdsbestek van ruim twee jaar hebben er elf
halfweghuizen gefuntioneerd; per halfweghuis 5 tot 10
bewoners. Iets meer dan 100 jongeren hebben van deze
voorziening gebruik gemaakt. De begeleiding (twee mento—
ren) die aan zo’n voorziening was verbonden duurde in de
meoste gevallen een jaar. Het streven was om jongeren
die niet in een andere verblijfsvorm geplaatst konden
worden (door afwezigheid van andere familie of maarder—
jarige kennissen, te oud voor een pleeggezin, e.d.), aan
goed onderkomen te bieden. Het lag in de bedoeling dat de
jongeren na de afbouw van de begeleiding in hetzelfde
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huis bleven wonen. Zoals we in de eerste paragraaf van
dit hoofdstuk zagon is dit niet of weinig het geval ge
weest. Na het vertrek van de mentoren viel de
oorspronkelijke samenstelling van de groep uiteen. Men
verliet het halfweghuis.
Dit wil overigens niet zeggen dat de jongeren op zich
zelf gingen wonen. De seesten verhuisden in kleinere
groepen. In het algemeen heeft het halfweghuis dan ook
het effect dat, ook na beeindiging hiervan, de
een—persoonshui shoudens de eerste jaren worden vereeden.

De selectie van de jongeren, om te bepalen wie er voor
een halfweghuis in aanmerking kwam, gebeurde aan de hand
van negatieve criteria (alleen in Nederland, spreekt
slecht Nederlands, is erg gesloten; “we krijgen er geen
hoogte ven”, te oud voer een pleeggezin, enz.). Posi
tieve criteria waren er nauwelijks aan te geven. Ten
eerste omdat er in het begin van de opvang weinig be
kendheid was met deze jongeren. De relevante
achtergrondgegevens waren vaak onvolledig en ook moei
lijk te achterhalen. Bij de start van de eerste
halfweghuizen was er ook weinig tijd om een plaatsing in
een halfweghuis voor te bereiden. Net was daardoor on
duidelijk in hoeverre een helfweghuis zou aanslaan bij
de verwachtingen ven een individuele jongere. Daarbij
komt dat het gespreksonderwerp voor veel van hen “we—
zensvreemd” was.

De begeleiding bij de eerste halfweghuizen werd gevoed
vanuit een taakopvetting die uitging van een hulpbe
hoevende groep die intensieve begeleiding nodig had. Het
was een sterk Nederlands gekleurde opvatting die niet of
weinig aansloot bij de verwachtingen van de jongeren
(zie Dam en Verboon, ‘3Ç, pag. 6). Zo bv. was een belang
rijk doel dat de mentoren nastreefden, regelmaat te
brengen in het leven van de jongeren. “Dat uitte zich
bv. in het opstellen van huisregels en het proberen te
herstellen van een dag— en nachtritme. In bijna alle ge
vallen hebben de jongeren zich tegen deze huisregels
verzet. Niet vreemd els je bedenkt dat in Vietnam juist
deze regels zoals bedtijd, wanneer je eet, etc. onder de
eigen verantwoordelijkheid van de jongere valt en dat de
bewoners in het jaar voor het t.c. (halfweghuis) in een
opvangcentrum zaten waar niemand ze op de vingers keek.
Net niet accepteren van de huisregels werd niet openlijk
geuit. Dat werkte meer vie sebotage” (Dam en Verboon,
‘84, pag. 15).

Tijdens het functioneren van de helfweghuizen was er
sprake van dat de duur ven de begeleiding verlengd zou
worden. Dm deze reden werd er door de mentoren niet naar
een duidelijke afbouw gewerkt. Dit creeerde voor de jon
geren een onduidelijke situatie. De mentoren werden
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hierop aangesproken, ietm dat de begeleiding niet ten
goede kwam. Bij latere halfweghuizen heeft men veel
strakker aan een datum van bmeindiging vastgehouden. De
jongeren wi5ten beter waar ze aan toe waren; en ook “de
overdracht” aan de maatschappelijk werkende kreeg hier
door meer aandacht.

In het begin van de organisatie van de halfweghuispro—
jpcten bleek er men te korte voorbereidingstijd om de
jongeren in de gelegenheid te stellen een beeld te
vormen van het halfweghuis (bv. huis bekijken, stad be
zichtigen e.d.). Bij de latere halfweghuizen kon zo’n
periode wel in acht genomen worden. Het gaf de mentoren
ook de gelegenheid de begeleiding voor te bereiden (con
tacten leggen met scholen, instanties e.d.).

Uiteindelijk konden op basis van deze en andere er
varingen met de haifweghuizen een aantal aandachtspunten
opgesteld worden die bij de latere halfweghuizen meer
ter harte werden genomen. Deze zijn onder andere:

— duidelijkheid in de duur van de begeleiding;

— een minder intensieve vorm van begeleiding; een be
geleiding die niet intern is, maar een meer ambulant
karakter heeft.

— verder een minder directieve, weinig eisen stellende
begeleiding; een begeleiding die een meer afwachtend
en volgend karakter heeft.

In het algemeen is er met het halfweghuim een begelmi—
dingsvorm ontstaan die een eigen plaats inneemt.
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5 SCHOOL

“Gelukkig begint er geleidelijk
aan al wel wat leermateriaal te
ontstaan. Er zijn hele woorden—
lijsten Vietnamees—Nederlands
gemaakt, zodat de didactische
kant van de zaak ook beter aan—
gepekt kan worden”.
(De Telegraaf, 26 sept. 1961)

rnlei ding
In dit hoofdstuk worden de schoolproblemen van de jon
geren beschreven. Getracht is te achterhalen wat de
oorsprong van dergelijke schoolproblemen is.
Verder wordt ingegaan op de wijze waarop jongeren met de
problemen omgaan. Een van de vragen die hierbij centraal
stond was de vraag in hoeverre gebruik is gemaakt van de
hulpverlening en van vrijwilligers. Eveneens komt aan de
orde welke factoren het al dan niet inschakelen van
maatschappelijk werkers en/of vrijwilligers ingeval van
problemen bepalen.
Tot slot wordt de waardering omtrent de schoolsituatie
van maatschappelijk werkers en directe begeleiders ver
meld.

5.1 Sohool in Nederland
Ongeveer 69% van de geinterviewde Vietnamese jongeren
gaat naar school, 3% werkt en 6% is werkloos.
De tabel hieronder laat zien hoe de jongeren over de ver
schillende schooltypen zijn verdeeld (per 14’83).
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Tabel 7: Verdeling naar type (huidige) school

Huidige schooltype N 98

1. Opvangcentrum 3

2. L.O. 21.5

3. I.S.K.X) 7

4. C.B.B./C.V.V.XX) 6.5

5. L.A.V.O. 2

6. L.B.O. 20

7. M.A.V.O. 14.5

8. H.A.V.O.’V.W.O. 9

9. M.8.O. 6.5

10. H.B.O./universiteit 1

11. Anders 5

Totaal 100

) I.S.K. is Internationale Schakelklas

XX) C.B.B. is Centrum voor Beroepsorientatie en Beroeps—

uitoefening

De opleidingen die momenteel het drukst bezocht worden

zijn de lagere school, het lager beroepsonderwijs en de

MAVO. Ongeveer 567. van de jongeren volgt een van deze op

leidingen. Daarna volgen NAVO, £100 en CBB/CVV. 26% van

de jongeren volgt een van deze opleidingen.

0e huidige school is voor 50% van de jongeren de derde en

voor ongeveer 30% de tweede school die in Nederland

wordt bezocht.

Naarmate men langer in Nederland verblijft neemt het

aantal scholen dat men bezoekt toe en worden in de meeste

gevallen steeds hogere opleidingen gevolgd. Als we de

schoolcarriere bekijken van jongeren die 3 scholen

hebben bezocht, dan blijkt dat slechts 10?. van deze jon

geren op een gegeven ogenblik terugvalt in een lager

type onderwijs. De overige jongeren bezoeken steeds een

hoger type onderwijs. Deze tendens komt overeen met de

opgegeven redenen van schoolwissmlingen. Het meest wordt

als reden van schoolwisseling genoemd ‘het behalen van

goede resultaten’ (43.5%). De reden die daarna volgt is

‘verhuizing’ (36%). Deze verhuizing heeft veelal be

trekking op de uithuisplaatsing uit het opvangcentrum

naar men ‘definitieve’ woonplaats.

In het oude opvangmodel kregen de Vietnamese

vluchtelingen ongeveer 400 uur onderwijs in de Neder

landse taal. Deze wijze van opvang is gehanteerd tot

mei 1982. Vrijwel alle Vietnamese vluchtelingen die

voor deze tijd in Nederland zijn gearriveerd hebben

het eerste onderwijs in het opvangcentrum gekregen.

Van de (ex)voogdij—jongermn verblijft 397. sinds 1979,
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34% sinds 1980, 21% sinds 1981 en slechts 6% sinds
1982 in Nederland.
Na midden 1982 varieert het verblijf in het opvang
centrum van 6 weken tot 3 maanden. In deze periode
ontvangen de vluchtelingen gen intensief taalprogram—
ma. Daarna wordt men uitgeplaatst in een kerngemeentm
die zorgdraagt voor verdere opvang. Zoals duidelijk
wordt uit het bovenstaande zijn slechts enkele van de
geinterviewde jongeren volgens het nieuwe model opge
vangen. Ongeveer 41% van de Cex)voogdij—jongeren
heeft dan ook jonger den een jaar in het opvangcen
trum verbleven. De scholen die na dit taalonderwijs
in het opvangcentrum het drukst worden bezocht zijn
de I.S.K. en lagere school. Deze schooltypen werden
door 56% van de jongeren bezocht. Ongeveer 23% van de
jongeren volgde direct na het opvangcentrum lager be
roepsonderwijs of middelbaar algemeen vormend
onderwijs. Er is in de loop van de tijd derhalve een
verschuiving te zien in de schooltypen die men be
zoekt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de
internationale schakelkias een belangrijke rol heeft
vervuld bij de doorstroom naar middelbaar/voortgezet
onderwijs.

Slechts 13% van de redenen van schoolwisseling betreft
‘slechte resultaten., zitten blijven, slechte beheersing
van de Nederlandse taal’ en 2% betreft ‘onenigheid op
school’.
In het algemeen geeft het schoolverloop een gunstig
beeld te zien, ofschoon dit weinig informatie geeft over
hoe de jongeren hun school ervaren en waarderen.

5.2 Ervaringen met hmt gevolgde onderwijs
Aan de hand van een aantal variabelen kunnen we nagaan
hoe de Vietnamese jongeren hun huidige school ervaren en
waarderen. De gegevens die we in dit kader hebben verza
meld zijn: beoordeling van de vakken, problemen met het
verschil in leeftijd, onenigheid op school, schoolver
zuim, aandachtsverlies tijdens de les en de wens tot
verandering van school.

Waardering van de vakken
Allereerst gaan we in op de beoordeling van een aantal
vakken. In de tabel hieronder worden de beoordelingen
van de afzonderlijke vakken vermeld.
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Tabel 8: Beoordeling van de vakken

Nederlandse Natuurkunde Moderne Liii skunde/ Wereld—

taal Scheikunde talen rekenen orientatie

Biologie

(N85) % (N63) X (N51) % (Nz66) Z (N58) Z

Moeilijk 66 17.5 33.5 21 19

Moeilijk en 22.5 22.5 23.5 24 15.5

makkelijk

Makkelijk 11.5 60 43 55 65.5

100 100 100 100 100

Uit de tabel blijkt dat ‘Nederlandse taal’ het vaakst

als ‘moeilijk’ wordt beoordeeld, nI. door tweederde van

de jongeren. De ‘moderne talen’ worden, voorzover men

hierin onderwijs geniet, door eenderde van de jongeren

als ‘moeilijk’ beoordeeld. De beoordelingen van de ove

rige vakken ontlopen elkaar niet veel. Gemiddeld 197, van

de jongeren geeft hierbij de beoordeling ‘moeilijk’.

Er is een relevante reden te noemen waarom de b—vakken,

met uitzondering van biologie, door minder mensen als

moeilijk worden ervaren dan de talen (Duits natuurlijk,

maar ook Engels en Frans).

Bij de b—vakken is de Nederlandse taal minder belangrijk

om de leerstof te kunnen vatten. Een groot deel van de

leerstof kan op een logische wijze in een ‘internatio

nale taal’ (wiskunde) of op visuele wijze (praktijk—

vakken) worden overgedragen. Veel jongeren zeggen dan

ook dat ze, wat betreft wiskunde en natuurkunde terug

vallen op dat wat ze in Vietnam hebben geleerd. Dok kan

de leeftijd in dit kader een rel spelen. Een groet aan

tal jongeren is in werkelijkheid ouder en heeft in

Vietnam langer onderwijs genoten, dan wordt veronder

steld.
Enigszins bevreemdend is het feit dat

‘wereldorientatie’, waaronder aardrijkskunde, geschie

denis en expressievakken vallen, door slechts l9Y van de

jongeren als ‘moeilijk’ wordt ervaren.

Het kan zijn dat bv. aardrijkskunde en geschiedenis op

een aangepast niveau wordt gegeven. Dok kan er een op

waardering hebben plaatsgevonden, doordat alleen de ex—

pressievakken bij deze beoordeling zijn betrekken.

Leeft ijdsverschi 1

Het blijkt dat tweederde van de jongeren die onderwijs

volgen bij jongere kinderen in de klas zit. Bijna een

kwart van hen vindt dit leeftijdsverschil met klasge

noten vervelend. In een aantal gevallen vermelden de

Vietnamese jengeren dat ze het vervelend vinden als jen
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gere kinderen de baas over hen willen spelen of brutaal
tegen hen zijn.
Dok blijkt dat ze zich ten opzichte van jonge kinderen
sneller schamen dan ten opzichte van leeftijdsgenoten.
Zo wordt vermeld dat men het vervelend vindt slecht Ne
derlands te spreken of slechte resultaten te behalen,
met name ten opzichte van jongere klasgenoten. Dit
lijkt ons een niet onbelangrijk gegeven. Het is een fac
tor die contacten met Nederlanders (sociale integratie)
kan belemmeren. Juist na een aantal jaren zal de sociale
integratie steeds belangrijker worden (zie paragraaf
7.2)
Het leeftijdsverschil met klasgenoten is een gevolg van
de achterstand die de Vietnamese jongeren hebben als ze
het Nederlandse onderwijssysteem betreden. Daarnaast
blijkt zoals al eerder gezegd een aantal jongeren ouder
te zijn dan ze bij aankomst in Nederland hebben opge
geven. Verder wordt de achterstandsituatie op het gebied
van onderwijs versterkt door het feit dat veel jongeren
in Vietnam lange tijd niet meer naar school zijn gegaan.
20% van de Vietnamese voogdij—jongeren heeft een
schoolloze periode achter de rug van 2 tot 4 jaar, 30%
van 4 tot 11 jaar.

Schoolverzuim
Een van de uitingsvormen van problemen op school, van
welke aard deze ook zijn, is waarschijnlijk schoolver
zuim. In totaal zegt de helft van de jongeren wel eens
van school te verzuimen. Ongeveer een kwart geeft aan
wel eens wegens ziekte te verzuimen, en een kwart wegens
problemen of omdat ze geen zin hebben naar school te
gaan. Van degenen die verzuimen, verzuimt 84% ‘af en
toe’ en 16% regelmatig. Iedereen die wegens ziekte
verzuimt doet dit ‘af en toe’. De 16% van de jongeren die
‘regelmatig’ verzuimen bestaat derhalve uit die jongeren
die wegens ‘problemen’ of ‘geen zin’ verzuimen. Daarom
zullen we het verzuim wegens ziekte niet als uitingsvorm
van problemen beschouwen.
Het schoolverzuim geeft per type school lichte ver
schillen te zien. Op de lagere school en I.S.K. wordt
niet verzuimd wegens problemen of geen zin. Op de LAVD en
het KMBO/ITD (beide vallend onder de categorie ‘anders)
wordt in meer dan 50% van de gevallen om bovengenoemde
redenen verzuimd.
Uit de interviews blijkt dat schoolverzuim zowel samen
hangt met schoolproblemen (moeilijke leerstof) als met
problemen thuis. Vraag is nu met welke specifieke pro
blemen schoolverzuim samenhangt.
Een jongen vertelde dat hij veel problemen thuis had.
Het betrof hier gezagsconflicten met de man van zijn
zuster. Op grond van deze problemen, die nogal hoog
weren opgelopen verzuimde de jongen veel. Door dit ver
zuim ontstond er een achterstand op school. Het zag er

Hoofdstuk V 101



naar uit dat hij zou blijven zitten. Omdat hij zag dat de

schoolresultaten slecht waren wilde hij naar een andere

school. Een andere factor die hierbij meespeelde was dat

hij niet bij nog jongere kinderen in de klas wilde

zitten. De wens tot verandering van school besprak hij

met de maatschappelijk werker die van oordeel was dat

hij op deze school moest blijven.

De vraag is echter of verzuim Dok samenhangt met andere

problemen. Zo blijkt dat jongeren die school verzuimen

de vakken vaker als ‘moeilijk’ beoordelen dan jongeren

die niet verzuimen. Van de jongeren die verzuimen ‘we

gens problemen’ of ‘omdat ze geen zin hebben’ heeft ruim

een derde problemen met het leeftijdsverschil met klas

genoten. Bij de groep die niet verzuimt om die redenen is

dit een vijfde.

Onenigheid
Een andere indicatie waaruit problemen, of op zijn

zachtst gezegd een negatieve waardering spreekt is on

enigheid op school. Op de vraag of ze onenigheid op

school hebben, geeft eenderde van de jongeren een beves

tigend antwoord.
Er is niet systematisch gevraagd paar de inhoud van deze

onenigheid.
Toch geven sommige interviews hieromtrent uitgebreide

inforeatie. Het blijkt dat een aantal jongeren veel on

enigheid op school heeft maar van een onschuldig karak

ter. Het gaat hierbij om plagerijtjes en

scheldpartijen. Het heeft geen ernstige gevolgen en het

is snel voorbij volgens deze jongeren. Het gaat in dit

soort gevallen waarschijnlijk om jongeren die veel con

tact hebben met Hederlandse jongeren en derhalve gewend

zijn aan de prettige en minder prettige omgangsvormen

van deze laatste groep.
Een andere vorm van onenigheid, die iets ernstiger lijkt

is de onenigheid met jongere klasgenoten. Het gaat hier

bij vooral om gezagsconflicten. Er wordt gezegd dat jon

gere klasgenoten soms brutaal zijn, de Vietnamese

jongeren uitlechen en uitschelden. In dergelijke situa

ties worden de Vietnamese jongeren geconfronteerd met

een norm die in Vietnam sterker geldt dan in Hederland,

nl. eerbied en respect voor een oudere persoon. Bij da

Vietnamezen in Nederland heeft de oudste broer of zus

het gezag over de jongere kinderen. Wordt een dergelijke

norm op school doorbroken dan is dit waarschijnlijk

moeilijk te accepteren.
Haast onenigheid met medeleerlingen wordt soms ook on

enigheid met leerkrachten vermeld.

Aandacht sverl i es
Een ander probleem dat men aantal Vietnamese jongeren op

school heeft is aandachstverlies tijdens de les. Onge—
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veer de helft van de respondenten geeft aan hun aandacht
niet bij de les te kunnen houden.
Een groot deel van deze jongeren vertelde in de inter
views dat ze regelmatig eet hun gedachten afdwaalden en
aan Vietnam moesten denken, aan hun ouders, broers en
zussen. Sommigen zeiden dat dit vooral voorkwae tijdens
moeilijke lessen of bij leraren die ze moeilijk konden
volgen, omdat ze te snel spraken, moeilijke begrippen
gebruikten, of dialect spraken. Anderen vertelden dat ze
vaak aan Vietnam moesten denken als zij of familie een
brief van hun ouders of andere familieleden hadden ge
kregen. Ook vertelden een paar jongeren dat ze op school
werden afgeleid door de problemen die ze thuis (Vietnam)
hadden.
Er is een samenhang te zien tussen aandachtsverlies en
schoolverzuim wegens problemen of omdat men geen zin
heeft naar school te gaan. Van degenen die
aandachstverlies hebben verzuimt 42.5%. Bij de groep die
geen aandachtsverlies heeft is dit 11%.

Wens tot verandering
Een andere indicatie voor de waardering van de schoolsi—
tuatie is de vraag of men wil veranderen van school, om
dat men niet tevreden is over de huidige school of omdat
men wil gaan werken. Dit punt is van belang omdat blijkt
dat het in de eerste opvang van vluchtelingen i.c.
Vietnamese vluchtelingen moeilijk is te bepalen welke
opleiding iemand het beste kan gaan volgen; ten eerste
omdat men in Nederland slecht op de hoogte is van het on
derwijssysteem en het niveau van onderwijs in Vietnam,
ten tweede is het voor de jongere moeilijk wensen
kenbaar te maken daar, hij/zij in het begin niet op de
hoogte is van de mogelijkheden hier.
Ongeveer 40% van de respondenten wil naar een andere
school en 9.57. wil niet meer naar school maar wil werken.
Als reden voor de wens tot verandering worden o.a. ge
noemd een ‘beter toekomstperspectief’ en ‘ontevredenheid
met en probleeen op school’.
Het feit dat relatief veel jongeren naar een andere
school willen hangt waarschijnlijk samen mat twee ver
schillende factoren. Er is een groep jongeren, die de
leerstof moeilijk vinden en slechte resultaten behalen.
Sommige van hen willen naar een andere school die makke
lijker is, zodat ze betere resultaten behalen. Dit is
belangrijk tegenover de familie in Nederland maar ook
tegenover de ouders en broers/zussen in Vietnam. Een an
dere groep bestaat uit die jongeren die geen slechte
resultaten behalen op school. Het is waarschijnlijk dat
deze jongeren, na een aantal jaren in Nederland onder
wijs gevolgd te hebben, zich bewust worden van het feit
dat een hogere opleiding in de toekomst meer kansen
biedt.
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5.3 Oorsprong van ervaren schoolproblemen
In deze paragraaf zullen we nagaan in hoeverre de

schoolproblemen samenhangen met eerdere ervaringen, als

ingrijpende levensgebeurtenissen, de duur van de boot

reis, de duur van het verblijf in het vluchtkamp, en

schoolloze periode in Vietnam en duur van verblijf in

Nederland.

Tot 5lot is onderzocht of er een samenhang bestaat tus

sen schoolproblemen en geslacht, etniciteit, leeftijd

van de jongeren en schooltype.

Ingrijpende ipvensgebeurtenissen

Een aantal jongeren heeft voor vertrek uit Vietnam in

grijpende levensgebeurteni ssan ervaren. fleze gebeurte

nissen zijn in de interview5 in drie categorieen

verdeeld: gevangenschap, oorlogservaringen van de jon

gere zelf; ziekte/overlijden van familieleden of ge

vangenschap van familieleden en vrienden; ervaringen

vanwege de oorlogosituatie als honger, dorst, beperkte

bewegingsvrijheid ed. De jongeren zijn in twee groepen

verdeeld op grond van deze ervaringen. Een groep heeft

geen of een van de bovengenoemde situaties meegemaakt.

Op tweede groep heeft twee of drie van deze gebeurte

nissen ervaren. Van tweederde van de totale groep

jongeren zijn deze gegevens bekend. Ongeveer de helft

van hen heeft twee of meer ‘ingrijpende levensgebeurte—

nissen’ ervaren.

In do onderstaande tabel worden de ‘ingrijpende levens—

gebeurteni ssen’ afgezet tegen een aantal schoolproblemen

en schoolverzuim.

Tabel 9: De samenhang tussen ‘ingrijpende levensgebeurtenissen’ en d€

aanwezigheid van schoolproblemen.

Ingrijpende levens— problemen met onenigheid aandachts— verzuim

gebeurtenissen leeftijdsver— op school verlies

schil

H 16 N 22 N = 32 N =18

ja 57% 59% 50% 61%

nee 63% 61% 50% 39.5%

Onder de personen die verzuimen worden alleen degenen

verstaan die school verzuimen ‘wegens problemen’ of ‘om

dat ze geen zin hebben’. Uit da tabel blijkt dat de per

sonen die ingrijpende levensgebeurteni smen hebben

ervaren op alle schoolproblemen hoger scoren dan de

men5on zonder deze ervaringen, met uitzondering van aan—

dachtsverli es.

Eij de wens tot verandering van school/werk is een ver

gelijkbare trend te zien. Van de jongeren met in—
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grijpande lavansgabaurtanissen wil 14% gaan warkan, van
da andara groap slachts 5,5%. Er is aanzaifda tandans ta
constataran als bij da waardaring van da huisvasting. Da
mensen dia ingrijpende lavensgebeurtenissen achter de
rug habban gavan aan ralatiaf ongunstig beeld ta zian.

De jongaran dia ingrijpenda lavansgabaurtanissan habban
arvaran habban ook vakar aan langa schoolloze parioda
achter da rug. Van han haaft 42% aan schoolloze perioda
van maar dan 2 jaar. Bij da andare groap is dit 29.5%.
Tijdans da intarviaws kwam naar voran dat sommiga jon—
garan gavangan haddan gazatan an darhalva gaan ondarwijs
kondan volgan. Andere jongaran ward varbodan ondarwijs
ta volgen vanwege da anti—communistischa mentaliteit van
da oudars. Ean aantal van deze oudars waren te werk ge
steld in de ‘nieuw econoeische zones’. Sommige jongeren
zwierven rond of waren ondergedoken om onder de dienst
plicht uit te komen. Dergelijke situaties verklaren
enigszins waarom jongeren met ‘ingrijpende levensgebeur—
tenissen’ een relatief lange schoolloze periode te zien
geven.
De schoolloze periode geeft een samenhang te zien met
ecn aantal schoolproblemen. Het aandachtsverlies neemt
relatief toe, naarmate de schoolloze periode langer
wordt. Dit geldt alleen voor jongeren die een schoolloze
periode achter de rug hebben van meer dan 2 jaar. Bij de
zelfde jongeren neemt eveneens het schoolverzuim toe.

Opvallend is dat de samenhang van onenigheid op school
en onenigheid thuis met de ‘schoolloze periode’ min of
meer tegengesteld is.
De vraag hierbij is hoe we de onenigheid op school moeten
interpreteren. Het kan zijn dat de grotere mate van on
enigheid op school, in combinatie met weinig onenigheid
in de thuisistuatie indicatief is voor een bepaalde
wijze van omgaan met de hervestigingsproblemen. Het gaat
hier os een zekere stijl van reageren die niet van een
kritische kijk en zelfs enige agressiviteit is gespeend
(zie [in et al, 1979, pag. 22 en par. 2.1). Een
‘kritisch’ omgaan met hervestigingsproblemen, die tevens
gekoppeld is aan een instelling waarbij een veel van de
nieuwe Nederlandse situatie zowel op school als daar
buiten in zich opneemt.
Belangrijk bij een dergelijke ‘coping stijl’, en wel—
licht voorwaarde, is dat de thuissituatie min of meer in
harmonie verkeert. Een thuissituatie waarbij weinig on
enigheid heerst, waarbij de onderlinge contacten goed
verlopen. In overeenstemming met deze interpretatie
zijn de volgende gegevens; deze jongeren hebben relatief
weinig aandachtsverlies, weinig wensen tot verandering
van school en beoordelen de vakken nooit als ‘moeilijk’.
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Duur van de bootreis
Tevens is nagegaan of de problemen op school samenhangen

met de duur van de bootreis. Hierbij is er vanuit gegaan

dat een lange bootreis ken leiden tot voor de jongeren

moeilijk te verwerken ervaringen. We denken hierbij aan

honger, dorst, en het overlijden van familieleden en/of

andere medepassagiers tijdens de bootreis. Ongeveer 19%

van de jongeren heeft langer dan een week op zee

gezworven, voordat ze werden opgepikt. Aan de hond van

deze groep kon nagegaan worden of mensen meer schoolpro

blemen vertonen als de bootreis erg lang heeft geduurd.

Er blijkt echter geen samenhang te zijn tussen de duur

van de bootreis en schoolproblemen.

Duur van verblijf in vluchtelingenkamp

Men zou kunnen verwachten dat een lang verblijf in een

vluchtelingen kamp de kans op min of meer traumatische

ervaringen doet toenemen. De leefomstandigheden in som

mige kampen waren niet bepaald goed te noemen. Slechte

behuizing, slecht voedsel, het te grote aantal mensen in

de kampen, waren zeker in het begin geen zeldzame ver

schijnselen. De duur van verblijf in het

vluchtelingenkamp hangt echter niet samen met problema

tiek op school.

Verblijfsduur in Nederland

Betreffende de verblijfsduur in Nederland kan opgemerkt

worden dat naarmate deze toeneemt er een toename is te

zien in schoolverzuim, onenigheid op school, wens tot

werk. De jongeren die middellang in Nederland verblijven

(2—3 jaar) geven het minst gunstige beeld te zien wat be

treft problemen met leeftijdsverschil, onenigheid op

school, maar het meest gunstige wat betreft aandachts—

verlies, waardering vakken en wens tot verandering van

school. De reden waarom de groep met middellange ver

blijfsduur de verwachte tendens doorbreekt is niet

duidelijk.

Bovengenoemde schoolproblemen varieren niet naar ge

slacht. Enkele schotlproblemen varieren wel naar

etniciteit. Hierbij dient wel opgemerkt te werden dat

het gaat om een zeer kleine greep Chinese jongeren. De

Chinese jongeren geven op de variabelen problemen met

het leeftijdsverschil, onenigheid, aandachtsverlies en

verzuim een ongunstiger bemld te zien dan de Vietnamese

jongeren. Ook beoordelen zij de vakken minder vaak als

‘makkelijk’. Wat betreft scheelverzuim bestaat er wei

nig verschil tussen Chinese en Vietnamese jongeren. Een

duidelijke verklaring veer de verschillen moeten we

schuldig blijven. Het kan samenhangen met een verschil

in wijze van probleem benadering en —definiering. Het

kan ook samenhangen met de verschillende achtergrond van

beide groepen.
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Wat leeftijd betreft geldt dat de oudere (16—23 jaar)
groep meer onenigheid op school heeft, meer aandachts—
verlies heeft, meer wensen tot verandering uit en meer
verzuimt, dan de groep jongeren van 6—15 jaar.
Ten aanzien van de probleeatiek naar schooltype kan
worden opgemerkt dat het L.B.O. het ongunstigste beeld
te zien geeft. Op het L.B.O. worden alle hierboven ge
noemde aspecten van de schoolmituatie relatief negatief
beoordeeld.

5.4 Het omgaan met schoolproblemen
In de vorige paragrafen is naar voren gekomen welke pro
blemen de Vietnamese jongeren op school ervaren en wat
de mogelijke bronnen van deze problemen waren.
In de interviews is nagegaan of de jongeren deze school
problemen met mensen in hun omgeving bespreken en zo ja
met welke personen ze dit doen.
In deze paragraaf komt aan de orde met wie schoolpro
blemen worden besproken en met welke factoren dit samen
hangt. Tijdens de interviews is gevraagd met wie
problemen omtrent de leerstof, het leeftijdsverschil net
klasgenoten, onenigheid op school, het schoolverzuim en
wens tot verandering van school besproken worden.
Als men de bespreking van deze problemen gezamenlijk
beschouwt, blijkt dat er in veel gevallen een beroep
wordt gedaan op de leerkrachten en de maatschappelijk
werkers, in respectievelijk eenderde en een kwart van de
keren dat problemen worden besproken. Daarna volgen op
gelijke voet de volwassenen in huis, de gastgezinnen en
de klasgenoten (zij worden elk in lO.5’4 van de gevallen
genoeed). Het komt zelden voor dat de schoolproblemen
nooit met iemand worden besproken, dit geldt slechts
voor 3?. van de gevallen.
Wanneer we bekijken welke soort problemen men met de ge
noemde personen bespreekt dan zien we in vergelijking
met het voorgaande alleen afwijkingen bij de probleemin—
dicaties onenigheid op school en schoolverzuim. On
enigheid wordt het meest besproken set klasgenoten en in
tweede instantie met de leraar of maatschappelijk
werker. Het schoolverzuim wordt het meest besproken met
de maatschappelijk werker en in tweede instantie met de
volwassenen in huis.
Tijdens de interviews is de vraag gesteld of de jongere
andere Vietnamese jongeren kent die problemen hebben met
de leerstof. Veronderstelling hierbij was dat indien de
jongere een vergelijkingsgroep heeft waartegen hij zijn
eigen problemen en ervaren stress kan afzetten, de
stress beter hanteerbaar is. In praktijk kan dit bete
kenen dat jongeren bv. makkelijker problemen met de
leerstof met klasgenoten of leerkrachten bespreken als
ze weten dat zij niet de enige met deze problemen zijn.
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Ruim de helft van de jongeren zegt dat zij andere

Vietnamese jongeren kennen die eveneens problemen hebben

met de leerstof. Deze jongeren bespreken schoolproblemen

relatief veel met de leraren en klasgenoten en relatief

weinig met de maatschappelijk werkers en gastgezinnen.

Wellicht kan de groep, die geen andere Vietnamese jon

geren met schoolproblemen kent, de schroom moeilijker

overwinnen en daardoor minder makkelijk problemen be

spreken. Men is derhalve meer aangewezen op de

hulpverlening: maatschappelijk werk en de directe bege

leiders. In termen van coping (zie paragraaf 2.1)

betekent dit dat het onderhouden van contacten met an

dere leerlingen afhankelijk is van het gegeven of er een

vergelijkingsgroep in de nabijheid is, teneinde de er

varen spanning te verlichten. Tevens betekent dit dat

men minder snel een beroep hoeft te doen op de hulpver—

leni ng.

Tevens is onderzocht of de bespreking van schoolpro

blemen samenhangt met een actieve instelling. De ver

onderstelling is dat jongoren, die op bepaalde gebieden

actie ondernemen, ingeval van problemen sneller en vaker

om hulp vragen dan mensen met een passievere instelling.

Gevraagd is of de jongeren anderen met het huiswerk

helpen en of ze actie ondernemen naar leraren die moei

lijk te volgen zijn. Deze vraag is in de interviews opge

nomen, omdat tijdens de proefinterviews bleek dat er

nogal eens sprake van was dat de leerkracht moeilijk te

volgen was. In veel gevallen was dit te wijten aan de ge
brekkige kennis van de Nederlandse taal in een aantal

gevallen sprak de leerkracht te snel of dialect. Dnge—
veer 40’?, van de jongeren die deze vraag beantwoord

hebben onderneemt actie naar moeilijk te volgen leer

krachten (bv. om nadere uitleg vragen tijdens of na de

les). 58)’. van de jongeren helpt anderen met het

hui swerk.

Deze jongeren bespreken de schoolproblemen relatief veel

met de klasgenoten en weinig met het gastgezin. Dp—
vallend is dat de jongeren, die Nederlandse jongeren

helpen met het huiswerk op hun beurt relatief veel met

het gastgezin en weinig met de maatschappelijk werkende

bespreken, ten opzichte van de jongeren die alleen an

dere Vietnamezen helpen met het huiswerk.

Tot slot is nagegaan of er een samenhang bestaat tussen

de bespreking van schoolproblemen en het contact dat de

jongeren met andere leerlingen op school hebben.

De jongeren die alleen contact hebben met Nederlandse

jongeren bespreken de schoolproblemen relatief veel met

de volwassenen in huis of klasgenoten en weinig met do

maatschappelijk werker of gastgezin, vergeleken met de

jongeren die met alleen Vietnamese jongeren of beide

groepen contact hebben.
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Wat zegt deze informatie 0fl5 tot nu toe?
In het algemeen worden schoolproblemen het moest bespro
ken met de leraar en maatschappelijk werker. De jongeren
die een em of meer actieve instelling hebben bespreken
schoolproblemen relatief vaak met klasgenoten en leer
krachten. Deze jongeren zijn waarschijnlijk minder af
hankelijk van de hulpverlening, voortvloeiend uit een
maatregel.
Opgemerkt dient te worden dat de ernst van eventuele
problemen ook zal bepalen met wie de jongere problemen

bespreekt. Naarmate de problematiek ernstiger wordt zal
er minder met klasgenoten besproken worden. De problemen
worden dan waarschijnlijk eeer in eigen kring en met de
maatschappelijk werker besproken. Of ernstige problemen
ook met gastgezinnen worden besproken zal voor een be
langrijk deel afhankelijk zijn van de relatie met het
gastgezi n.

Bij de bespreking van schoolproblemen, is de contactfre—
quentie tussen jongere en maatschappelijk werker of di
recte begeleider van belang. Naarmate de frequentie van
contact tussen eaatschappelijk werker en jongere afneemt
(contact frequentie van 1 x per 2 weken of minder), neemt
de bespreking van schoolproblemen eet de maatschappelijk
werker ook af en de bespreking met huisgenoten en klas
genoten toe.
Naarmate de contactfrequentie tussen begeleider en jon
gere afneemt, neemt de bespreking van schoolproblemen
met de maatschappelijk werker toe. Het gaat hierbij le—
gischerwijs om begeleiders die niet bij de jongeren in
huis wonen, voornamelijk gastgezinnen.
De jongeren die een context gerichte maatschappelijke
werker hebben bespreken de schoolproblemen uberhaupt
meer met anderen dan de jongeren die door een individu
eel gerichte maatschappelijk werker worden begeleid. Dit
kan onder andere verklaard worden uit het feit dat de
context gerichte maatschappelijk werker minder tijd aan
de jongere zelf besteedt en meer tijd aan personen om de
jongere heen, bv. de verantwoordelijke familieleden,
leraren, begeleiders e.d.
Het is eebleken dat contextgerichte maatschappelijk wer
kers vooral die jongeren begeleiden die ingrijpende le—
vensgebeurtenissen achter de rug hebben, die met andere
jongeren samenwonen en derhalve vaak gastgezinnen als
begeleiders hebben (zie par. 4.5.2). Juist deze jongeren
uiten relatief veel problemen.
De jongeren die een Nederlandse begeleider hebben,
meestal gastgezinnen, bespreken de problemen vaker met
deze gastgezinnen dan jongeren, die een Vietnamese bege
leider hebben. De jongeren met een Vietnamese bege
leider besereken de schoolproblemen vaker met de
maatschappelijk werker en leraar.
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Het is waarschijnlijk dat zowel jongere als begeleider
het oplossen van schoolproblemen beschouwen als niet
vallend onder de competentie yen de (Vietnamese) bege
leider.

Tenslotte is de semenhang tussen kenmerken en ervaringen
van de jongeren en de bespreking van problemen onder
zocht. Het betreft hier de variabelen etniciteit, leef
tijd, ingrijpende levensgebeurteni ssen, aantallen
broers/zussen in de verblijfsvorm en de verblijfsduur in
Nederland.
Van de jongeren die problemen hebben is 25% Chinees en
75 Vietnamees. Dit houdt in dat de Chinese jongeren re—
letief iets vaker schoolproblemen hebben dan Vietnamese
jongeren. De verhouding Chinese—Vietnamese jongeren is
nI. 1:5. De schoolproblemen worden door de Chinese jon
geren relatief meer met de maatschappelijk werker en het
gastgezin besproken en relatief minder met klasgenoten
en leerkrachten, in vergelijking met de Vietnamese jon
geren. In de tabel hieronder worden de betreffende
percentages aangegeven.

Tabel 10: Bespreking van schoolproblemen naar etniciteit

bespreking leerkracht maatschappe— gastgezin
met klas— lijk werker
genoten

Chinees (n34) 4.5% 27.5% 36.5% 15.5%
Vietnamees (n86) 13.5% 33.5% 19% 8%

Het kan zijn dat Vietnamese jongeren meer mogelijkheid
hebben dan Chinese jongeren de problemen te bespreken
met vluchtgenoten, aangezien er meer Vietnamezen in Ne
derland aanwezig zijn. De Chinezen zijn meer genood
zaakt bij hulpverleners of vrijwilligers aan te kloppen
als er problemen zijn.
Wat leeftijd betreft kan opgemerkt worden dat de oudere
jeugd (19—23 jaar) de schoolproblemen relatief vaak be
spreekt mat het gastgezin. Dit is in overeenstemming met
het feit dat vooral de oudere jeugd alleen of in groepen
is gehuisvest en vaak een gastgezin als begeleider
heeft. In elke leeftijdsgroep worden de problemen echter
het meest besproken met leerkrachten en maatschappelijk
werkers.
De jongeren dia ingrijpende lmvensgebeurtenissen achter
de rug hebben bespreken, de schoolproblemen relatief
veel mat huisgenoten en weinig met klasgenoten. Daar
komt bij dat deze jongeren relatief vaak de schoolpro
blemen in het geheel niet bespreken met anderen.
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5.5 De waardering van de schoolsituatie door hulpverleners
en begeleiders
In deze paragraaf komt de waardering van de schoolsitua—
tie door maatschappelijk werkers en begeleiders aan de
orde. Tijdens de inteviews is aan hen gevraagd of de jon
gere problemen had met bepaalde vakken en hoe het con
tact met andere leerlingen en leerkrachten was.
Tevens wordt nagegaan of de schoolsituatie van de jon
geren met ingrijpende levensgebeurtenssen negatiever
wordt beoordeeld dan die van de overige jongeren. Het
zelfde geldt voor jongeren die lang in Nederland ver
blijven. Bij steeds meer mensen bestaat de indruk dat de
problemen toenemen naarmate men langer in Nederland ver
blijft. Na een aantal jaren verblijf in Nederland is het
nieuwe eraf, de periode van dankbaarheid is voorbij, men
stelt zich nu de vraag hoe de toekomst er uit zal zien.
Juist deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Zeker het
beroepsperspectief ziet er somber uit. In dat kader
speelt de opleiding een belangrijke rol. De relatie tus
sen de leeftijd van de jongere en de beoordeling van de
schoolsituatie wordt eveneens belicht. De reden hiervan
is dat we willen nagaan of de maatschappelijk werkers en
directe begeleider de schoolsituatie van de oudere jeugd
Cdie meer in groepen of juist alleen wonen) ongunstig
beoordeelt. Bij deze groep jongeren spelen keuzes om
trent soort school en vakkenpakket een grote rol met het
oog op het vinden van werk van de nabije toekomst.

De waardering van de maatschappelijk werker
De schoolsituatie wordt in het merendeel der gevallen
(87.5%) als ‘goed’ beoordeeld.
Bij de beoordeling van school in samenhang met de er
varing van ingrijpende levensgebeurtenissen is eenzelfde
tendens te zien. In 69% van de gevallen wordt de school—
situatie van de jongeren, die ingrijpende levengebeurte—
nissen achter de rug hebben, als ‘goed’ beoordeeld en in
17% van de gevallen als ‘slecht’. Voor de jongeren die
deze ervaringen niet hebben zijn de percentages respec
tievelijk 67.5 en 3%.
Deze waardering komt overeen met de informatie dia de
jongeren zelf hebben gegeven. Binnen de groep oudere
jongeren is da beoordeling van da schoolsituatie ongun
stiger voor da jongeren van 19—23 jaar dan voor de groap
16—18 jarigen. Uit da interviews met da jongeren blijkt
indardaod dat de groep 19—22 jarigen maar schoolpro
blemen te zien geven. Naarmate de leaftijd toeneemt
beoordeelt da maatschappelijk werker da schoolsituatia
vaker als ‘slecht’. Nat is achter waarschijnlijk dat da
maatschappelijk werkers maar oog hebben voor schoolpro
blemen bij da oudste groap, daar deze het meest gericht
zijn op werk in da nabije toekomst. Da beoordeling van da
maatschappelijk werker komt in het algemeen overeen mat
de informatie dia de jongere zelf geeft. Da jongeren die
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schoolproblemen te zien geven krijgen een ongunstiger
waardering dan jongeren die geen schoolproblemen te
kennen geven.

De waardering van de directe begeleider
Voor ongeveer 60.5?. van de jongeren is de waardering van
de schoolsituatie bekend. Binnen deze groep wordt de
schoolsituatie van 67.5% als ‘goed’, 21.5% als ‘niet zo
goed’ en van 11% als ‘slecht’ beoordeeld.
Evenals de maatschappelijk werker beoordeelt de directe
begeleider de schoolsituatie van jongeren die lang in
Nederland verblijven negatiever dan die van jongeren die
kort verblijven. Dit geldt eveneens voor de beoordeling
van jongeren die ingrijpende levensgebeurtenissen achter
de rug hebben. De directe begeleiders beoDrdelen de
schoolsituatie van de laatst genoesden in 27.5?. van de
gevallen als ‘slecht’. Bij de andere groep is dit
slechts 3.5%. Dok blijkt dat de directe begeleiders de
schoolsituatie van de oudere jeugd (16—23 jaar) nega—
tiever beoordelen dan die van de groep 5—15 jarigen. De
directe begeleider beoordeelt in het algemeen de school—
situatie van de jongere, die zelf ook aangeeft
schoolproblemen te hebben, negatiever dan die van de
jongere die aangeeft geen schoolproblemen te hebben.

In 67% van de gevallen, dat een beoordeling door zowel
maatschappelijk werker als directe begeleider is gegeven
komt het oordeel van deze personen overeen. In 89% van de
gevallen waarin er overeenstemming is is de beoordeling
‘goed’ gegeven.
In de overige gevallen is de waardering van de directe
begeleider in het algemeen lager dan die van de maat
schappelijk werker.
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6 MIGRATIE EM HERVESTIGINGSFACTOREN

Inleiding
In de vorige hoofdstukken hebben we reeds een aantal
hervestigings— en migratiefactoren in verband gebracht
eet waarderingen en ervaringen ostrent de woon— en
schoolsituatie. Het geeft ons antwoord op de vraag welke
factoren meer: of einder verantwoordelijk zijn voor de
soms ‘belastende situatie’ waarin Vietnasese jongeren
verkeren. Moeten we de oorsprong hiervan zoeken in bv.
de wijze waarop deze jongeren in Nederland zijn opge—
vangen, de periode die in het opvengcenrum is
doorgebracht, of de duur van verblijf in Nederland (her—
vestigingsfactoren)? Of moeten we een grotere rol
toeschrijven aan de aanleiding tot of omstandigheden
waaronder sen is gevlucht (migratiefactoren)?
In de volgende paragrafen zullen we op deze vragen nader
ingaan. Tevens besteden we in het kort een aparte para
graaf aan de jongere set en zonder werk. We beginnen met
de in dit verband meest belangrijke resultaten uit de
hoofdstukken 4 en 5 kort samen te vatten en te bespraken.

6.1 Esn eerste mmmsnvatting
Migratie— en hervestiginosfactoren in verband met de
woonsituatie
Tot nu toe hebben we de ervaringen en waarderingen van de
woonsituatie met twee hervestigingsfactoren (type ver—
blijfsvore en verblijfsduur in Nederland) in samenhang
gebracht. In het algemeen valt er weinig verschil in
waardering van de woonsituatie per verblijfsvorm te con
stateren. Indien er sprake is van verschillen, dan
betreffen dit deelaspecten. Zo blijken jongeren, die in
familieverband zijn gehuisvest na verloop van tijd meer
ontevreden te zijn met hun accomodatie. Een ontevre
denheid die middels kritiek wordt geuit en in meerdere
en mindere mate een toekomstgericht karakter heeft. Een
gegeven dat parallel loopt aan de verhalen van vrijwil
ligers (gastgezinnen) die wijzen in de richting van een
verandering in problematiek en vragen vanuit de
jongeren. Na een aantal jaren verblijf in Nederland (2 a
3 jaar) zijn het niet meer de zakelijke en praktische re
gel—activiteiten die van de gastgezinnen worden
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verlangd. De meeste Vietnamese jongeren kennen na ver
loop van tijd redelijk de weg in deze samenleving. De
vraag die na een aantal jaren steeds centraler komt te
staan is “Welke toekomst mogelijkheden heeft men en
welke mogelijkheden kan men benutten?”
De gastgezinnen geven veelal aan het moeilijk te vinden
op dergelijke vragen in te gaan.

Soms veranderen de woonproblemen na verloop van tijd ook
in andere zin. In deze gevallen staan de onderlinge con
tacten en de woonsfeer onder toenemende druk. Het lijkt
erop dat in belangrijke cate deze druk (mede) bepaald
wordt door de “ingrijpende gebeurtenissen” die de jon—
goren in Vietnam hebben ervaren voordat ze vluchten.
Opmerkelijk is dat “ingrijpende levensgebeurtenissen”
niet direct samenhangen met het bestaan van onenigheid
in de woonsituatie. Dit maakt ons erop attent dat pro
blemen in de woonsituatie zich na enkele jaren op andere
wijze kunnen gaan uiten (meer bedekt of verborgen). Dit
is in overeenstemming met het gegeven dat er wel enig
verschil bestaat in de personen met wie men onenigheid
heeft. Er zijn nl. jongeren, eet ingrijpende levensge—
beurtenissen achter zich, die relatief veel onenigheid
hebben met de gezagsfiguren in huis. Het gaat hier om
een groep jongeren die naar verhouding sinds kort in Ne
derland verblijft.

“Ingrijpende levensgebeurtenissen” vormen een migratie—
factor die in belangrijke mate de moer ernstigo proble
matiek lijkt te bepalen. Do groep die ingrijpende
levensgebeurtenisson heeft ervaren wordt voor 30Z ge
vormd door alleenstaande jongeren. Driekwart van deze
jongeren heeft dergelijke ervaringen achter de rug. Te
vens blijkt dat ingrijpende levensgebourtenissen ook
samenhangen eet een negatieve beoordeling van de woonsi
tuatie door de begeleiders en maatschappelijk werkers.
Naast deze migratiefactor, zijn ook de duur van de boot
reis en het verblijf in het vluchtelingenkaep als
mogelijke relevante factor genoemd. Uit het
interviewsateriaal is een samenhang tussen deze factor
en genoemde prebleeeindicaties echter niet af te leiden.
Opmerkelijk is dat de duur van de bootreis niet samen
hangt met de probleemindicaties zoals de jongere deze
zelf meldt, maar in geringe mate wel mat het oordeel van
de begeleiders en maatschappelijk werkers.

Migratie— en hervestigingsfactoren in verband met de
schoolsi tuati e
In het voorgaande zagen we dat er enkele migratie— en
hervestigingsfactoren van invloed zijn op het ontstaan
van problematische woonsituatias. Vergelijkbare ver—
banden eet dezelfde factoren zien we bij de schoolsitua—
tie.
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De jongeren die ingrijpende levenssiebeurtenissen achter
de rug hebben verzuimen relatief veel ‘wegens problemen’
of omdat ‘ze geen zin hebben’, hebben relatief veel on
enigheid op school en problemen met het leeftijdsver—
schil. Bij de wens tot verandering van school is een
zelfde trend te zien. Verder blijkt dat de jongeren die
ingrijpende levensgebeurteni ssen achter de rug hebben,
ook relatief veel een lange schoolloze periode hebben
doorgemaakt.
Er bestaat geen samenhang tussen de migratiefactoren,
duur van de bootreis, en duur van verblijf in het
vluchtelingenkamp met schoolproblemen in Nederland. Be
treffende de verblijfsduur in Nederland kan worden opge
merkt dat naarmate deze toeneemt er een toename is te
zien in schoolverzuim, onenigheid op school, en wens tot
verandering van school (met name gericht op de wens tot
werk). Bovengenoemde schoolproblemen varieren niet naar
geslacht echter wel naar etniciteit. Er is een tendens
te zien dat de Chinees—Vietnamese jongeren meer school
problemen hebben. Een duidelijke verklaring hiervoor
ontbreekt.

6.2 Overige factoren omtrent de oorprong van problemen
Een aantal hervestigingsfactoren, die niet in de voor
gaande hoofdstukken, zijn besproken, hebben we wel in de
analyse van de woon— en schoolsituatie meegenosen.
Achtereenvolgens zijn deze: de duur van het verblijf in
het opvangcentrum, stad/provincie, grootte van de woon
plaats, het aantal andere Vietnamezen dat in de woon
plaats is gehuisvest, en de wijk waarin men woont. Wat
betreft andere migratiefactoren, kunnen we op twee fac
toren nader ingaan. Het gezin waaruit de jongere
afkomstig is en het feit of de jongere wel of niet alleen
is gevlucht. We zullen het relatieve belang van deze
factoren weer voor zowel de woon— als de schoolsituatie
in beschouwing nemen.

Woonsituatie
Uit paragraaf 1.4 blijkt dat een van de redenen voor het
cregren van een “nieuw” opvangmodel is, dat de vroegere
verblijfsduur in het opvangcentrum (6 tot 9 maanden) els
te lang wordt bevonden. Het is niet bevorderlijk voor
het verloop van de integratie en vormt een Connodige)
extra belasting.
Vanuit deze achtergrond is nagegaan of er een direct
verband bestaat tussen de verblijfsduur in het opvang
centrum en de waarderingen van en problemen met de woon
situatie. Van een samenhang blijkt echter geen sprake.
Dp gelijke wijze blijkt er geen direct verband tussen de
verblijfsduur in het opvangcentrum en de waardering
hiervan door de jongeren (zie tabel bijlage 4). Daaren
tegen lijkt wel het moment op zich waarop een
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opvangmodel in werking treedt vaker een negatieve waar
dering op te roepen. We zien dan dat zowel bij het begin
van het nieuwe als het oude opvangmodel de jongeren het
opvangcentrum vaker als slecht waarderen. Van belang is
derhalve niet of een eerste opvang van korte of lange
duur is, maar eerder of men er in slaagt in snel tempo
een goed draaiende organisatie op te bouwen.
Uiteraard kan men zich afvragen of dit patroon in waar—
deringen van de (ex)voogdijpupillen ook geldt voor de

gehele groep Vietnamese vluchtelingen. Ons vermoeden is
van wel. Men dient hierbij te bedenken dat juist de
(ex)voogdijpupillen naar verhouding langer in het op
vangcentrum hebben verbleven dan de andere Vietnamese
vluchtelingen (zie par. 1.5 en Over Vietnamezen in Ne
derland. 1983, pag. lol). Indien de duur van het
opvangcentrum een nadeel is van het oude model dan zou
dit het meest uitgesproken bij de voogdijpupillen tot
uitdrukking moeten komen.
Ongeveer 61% van de jongeren is vanuit liet opvangcentrum
uitgeplaatst in de provincie, het overige deel in een

stad (meer dan 50.000 inwoners). Van de alleenstaande
jongeren is ruim driekwart in de provincie uitgeplaatst.
Bij de overige verblijfsvormen geldt dit voer ruim de
helft van de jongeren. Tussen de jongeren die in de stad

of die in de provincie zijn uitgeplaatst, bestaat er

geen verschil in waardering van de woonsituatie. Alleen
de waardering op het aspect accomodatie laat een klein
verschil zien. Oegenen die in een stad zijn uitgeplaatst
beoordelen de accomodatie relatief vaak als ‘slecht’.
Dit kan verklaard worden uit het feit dat meer dan de
helft van deze groep bestaat uit jongeren die eet fami
lie zijn gehuisvest. Juist deze jongeren waarderen,
zoals eerder gezegd, de accomodatie relatief vaak nega
tief.

Wat betreft de leefomgeving ofwel de grootte van de
woonplaats kan worden geconstateerd dat 53,5% in een
kleine stad (25.000 — 50.000), 21% in een grote stad

(meer dan 100.000 mw) 16% in een dorp (0 — 25.000 inwo

ners) en 9?. in een middelgrote stad (50.000 — 100.000

mw.) is gehuisvest. Er zijn geen grote verschillen te

constateren in waardering van de woonsituatie naar

grootte van de woonplaats,

Het aantal Vietnamezen waarmee men in een dorp of stad

woont is nogal verschillend. Het aantal kan varieren van

2 tot 132 personen (Over Vietnamezen in Nederland, 1983,

peg. 97). Dit aantal vertoont geen samenhang met de

waardering van de woonsituatie.

De greep die in een nieuwbouwwijk woont bestaat voor

meer dan de helft uit jongeren die met familie wonen en

voor een vijfde uit jongeren die met vrienden wonen.
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De alleenstaanden wonen relatief uaak in het centrum. Er
is een lichte tendens aanwezig, die wijst in de richting
dat degenen die in nieuwbouwwijken wonen de woonsituatie
in z’n geheel negatiever waarderen dan diegenen die in
oude wijken of centra wonen. Het duidelijkst komt dit
tot uiting in de waardering van de accomodatie en de on
enigheid met huisgenoten. Dit komt overeen met de indruk
verkregen tijdens de interviews. In de interviews (zie
par. 6.2) is naar voren gekomen, dat de Vietnamezen die
in familieverband wonen de accomodatie relatief vaak ne
gatief waarderen. De relatief hoge huur vormt vaak een
probleem, in een aantal gevallen is de woning aan de
krappe kant vanwege een toename van het aantal bewoners
(familieleden die in het kader van gezinshereniging in
Hederland zijn aangekomen) en soms woont men nogal ver
verwijderd van kennissen of vrienden.
Onenigheid met andere huisgenoten komt het meest voor
bij jongeren die in familie— of groepsverband wonen.
Juist zij vormen de grootste groep van degenen die in de
nieuwbouwwijk wonen.

De grootte van de wooneenheden waarin de jongeren wonen
is eveneens wisselend. Ongeveer 10% van de jongeren is
alleen gehuisvest, 71% woont in eenheden van 2—4 per
sonen en 19% in eenheden van 5—13 personen. Haarmate de
grootte van de wooneenhei d toeneemt bestaat er vaker een
negatieve waarder{ng op de aspecten ‘onderlinge con
tacten’ en ‘activiteiten/sfeer’.

Schoolsi tuati e
In het onderstaande zal de samenhang tussen schoolpro
blemen en hervestigingsfactoren worden belicht.
Wat betreft problemen met het leeftijdsverschil tussen
klasgenoten bestaat er een verschil tussen jongeren die
in het centrum en jongeren die in een nieuwbouwwijk
wonen. De jongeren die in het centrum wonen geven meer
problemen op dit aspect te zien dan jongeren die in een
nieuwbouwwijk wonen, resp. 56% en 21%. Dit kan verklaard
worden vanuit het feit dat relatief veel alleenstaande
jongeren in het centrum wonen. Deze hebben tevens veel
al een relatief lange schoolloze periode achter de rug.
Het gaat hierbij merendeels om jongeren in de leeftijds
groep van 19—23 jaar. Voor deze jongeren is de kans groot
dat ze bij jongere kinderen in de klas worden geplaatst
(zie per. 1.6 en hoofdstuk 5).

Uitplaatsing in een stad of previncie, het aantal andere
Vietnamezen in de woonplaats, en de grootte van de
wooneenheid vertonen geen samenhang met schoolprobleem.

Een aantal migratiefactoren waar we nog niet nader op in
zijn gegaan is, het gezin waaruit de jongere afkomstig
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is en het feit of de jongere al dan niet aleen is ge

vlucht.
De alleenstaande jongeren zijn relatief vaak afkomstig

uit grote gezinnen; ongeveer 60% koet uit gezinnen be

staande uit 6 tot 10 personen. aok bij de jongeren die

eet vrienden wonen vormen ze een belangrijke groep

(40%). Bij familieleden wonen slechts een beperkt aantal

jongeren (plus minus 20%) uit grote gezinnen.

Er bestaat geon verschil in waardering van de woonsitua

tie tussen jongeren de uit kleine en de jongeren die uit

grote gezinnen komon. Schoolproblemen van de jongeren

varieren evenmin naar grootte van het oorsronkelijke ge

zin.
Er is een lichte tendens aanwezig die wijst in de

richting dat de jongeren met een relatief lange

schoolloze periode achter zich (meer dan 3 jaar) veelal

afkomstig zijn uit grote gezinnen (7—13 personen).
Daarnaast blijkt dat de oudere jeugd (16—23 jaar) rela

tief vaker afkomstig is uit grote gezinnen. Dit komt

overeen met het gegeven dat het in grote gezinnen meest

al niet mogelijk was voor iedereen de vlucht te finan

cieren. Degenen die dan vluchtten waren meestal jongens

die hiervoor oud genoeg weren en de mogelijkheid hadden

elders een opleiding te volgen.

De jongeren die alleen gevlucht zijn geven meer pro

blemen met leeftijdsgenoten op school, meer schoolver

zuim wegens problemen, en meer aandachtsverlies te zien

dan diegenen die niet alleen zijn gevlucht. Het gaat
hierbij om de oudere jeugd. Diegenen die alleen gevlucht

zijn hebben ook iets vaker ingrijpende gebeurtenissen

achter de rug, geven veelal een lange (meer dan 2 jaar)

schoolloze periode te zien, 72% van hen valt in de leef

tijdsgroep va 19—23 jaar.
Een factor die niet aan de orde is gekomen en die een

sterke samenhang vertoont met problemen in de woonsitua

tie is werkloosheid.
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6.3 Werkloosheid en werk
“In een groot kamp op de
Fhilipijnen staat ook type—
les op het programma, flat
blijkt erg belangrijk te
zijn. We hebben heel wat
brieven van nu in de Ver
enigde Staten wonende
vluchtelingen gekregen, die
schreven dat zij heel snel
werk hadden gekregen omdat
ze konden typen”.
(Haagsche Courant, 4 juli
1981).

In deze paragraaf gaat het om een groep die klein in aan
tal is. Niettemin is het zinvol aan deze categorie jon
geren aandacht te besteden. De categorie werkloze en
werkende jongeren vormt een groep waarmee de gastge
zinnen en het algemene kader van de plaatselijke gemeen
te steeds vaker mee te maken krijgen. Ten tijde van het
onderzoek werkten er 3 jongeren; 8 jongeren waren
werkloos. Deze paragraaf gaat over zo’n 117. van de
onderzochte jongeren.

De waardering van de onderlinge contacten en van de ac
tiviteiten en sfeer in de wooneenheid van de werkloze
jongeren is in vrijwel alle gevallen slecht. Slechts 1
jongere geeft een positieve waardering. Daarnaast is de
tendens aanwezig dat deze jongeren in vergelijking met
de jongeren die naar school gaan, of werken, veel on
enigheid hebben met huisgenoten en relatief vaak de
accoeodatie als slecht beoordelen. Dpvallend is dat de
genen die werkloos zijn allen ingrijpende
levensgebeurtenissen achter de rug hebben. Daarnaast
hebben alle jongeren, op een uitzondering na, voordat ze
in Nederland arriveerden, 3 jaar of meer geen onderwijs
genoten. Vanzelfsprekend gaat het hierbij om de oudere
jeugd.
Vijf van de acht werkloze jongeren hebben gastgezinnen
als begeleiders. In deze gevallen komt duidelijk naar
voren dat de activiteiten van de gastgezinnen van karak
ter veranderen. De eerste zaken zijn geregeld. De gast
gezinnen staan nu na een aantal jaren voor de taak om
problemen, die bv. voortkomen of samenhangen met de
werkloosheid van deze jongeren op te vangen. De gastge
zinnen zullen hier steun bij nodig hebben. Zeker in de
gevallen waar het gaat om de oudere jeugd, die niet meer
onder voogdij staat en derhalve geen maatschappelijk
werker meer heeft, is de kans groot dat gastgezinnen
geisoleerd raken van ondersteuning. Juist in het kader
van de nazorg van de (ex)voogdij—pupillen verdient de
ondersteunng van do gastgezinnen en andere vrijwilligers
daarom de aandacht.
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Werkloosheid is een zeer belastende situatie van de jon
geren. Het betekent een falen ten opzichte van zichzelf
en de familie in Nederland of in Vietnam. We hebben reeds
vermeld dat de ouders vanuit Vietnam, eet name op het ge
bied van onderwijs en arbeid, hoge verwachtingen koe
steren jegens hun kinderen. Werkloosheid betekent ook
in de meeste gevallen dat men geen geld of goederen naar
Vietnam ken opsturen, omdat de financiele middelen ont
breken. Dit houdt eveneens weer een falen in van de
familiaire ‘verplichtingen’.

Niet alleen werkeloosheid vormt een belastende omstan
digheid maar ook degenen die arbeid verrichten komen
soms in een stressvelle situatie terecht. Tevens laat
het onderstaande verhaal zien dat ook na een verblijf in
Nederland van 3 tot 4 jaar, er nog steeds een appel wordt
gedaan op de hulpverlening.

Een 21 jarige Vietnamese jongen had via het arbeids
bureau een baan gevonden in de bouw. Op de aanvangs—
datum is de jongen echter niet op zijn werk
verschenen. Achteraf deelde hij mee dat hij te ver
moest reizen.
Het arbeidsbureau had echter nog een werkgever bereid
gevonden de jongen in dienst te nemen. Na drie weken
verscheen de jongen niet meer op zijn werk. Er was
geen duidelijke aanwijsbare reden voor deze stap.
In overleg met de jongere, een hulpverlener en het
arbeidsbureau werd na enkele weken een nieuwe werkge
ver gevonden. De jongen toog enthousiast aan het werk
in een tismerwerkplaats. Alles verliep in het begin
zeer goed. De jongen was tevreden met zijn werk de
werkgever was eveneens tevreden, zeker gezien het
feit dat de produktie boven het gemiddelde lag. Na
verloop van tijd daalde zijn produktie ongeveer 80%.
In een gesprek tussen de werkgever en de jongen kwam
naar voren dat de jongen niets begreep van het Neder
landse systeem. Hij moest werken voor zijn gold
terwijl zijn collega’s niets deden en maar een paar
tientjes minder kregen. Verder heeft overleg plaats
gevonden tussen het arbeidsbureau en de werkgever.
Uiteindelijk resulteerde de zaak in ontslag, met als
reden :onenigheid met superieuren.
Deze gang van zaken had tot gevolg dat de jongere geen
uitkering kreeg. De betrokken hulpverlener heeft een
bezwaarschrift ingediend, waarin werd voorgesteld de
jongen een bijstandsuitkering te verlenen.
Tijdens doze procedure kwam naar voren dat de jongen
in het begin het werk heel leuk vond. Nadat hij echter
vijf eaanden met succes had gewerkt werd hij overge
plaatst naar een andere afdeling. Hier werkte hij
voornamelijk met jongere collega’s. Korte tijd later
werd een jongere collega van hem t0t zijn chef bevor—
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derd. Deze gaf klachten over hem door aan de ‘grote’
baas. Hij vond dit erg naar, maar zei er niets van.
De productie werd wel minder. Dp een dag moest hij,
zoals eerder gezegd, bij zijn werkgever komen vanwege
zijn geringe prestaties. Naar aanleiding hiervan
werd hij tevens voor een ‘praatje’ naar het arbeids
bureau gestuurd. Dpvallend is dat de jongen in
eerste instantie dacht dat hij ontslagen was omdat
hij zijn superieuren niet had gegroet. Uit boosheid
over het hele gebeuren had hij zich nI. voorgenomen
zijn superieuren niet meer terug te groeten. Toen de
jongen aanvankelijk serieus dacht dat hij daarom naar
het arbeidsbureau was gestuurd, was dat voor hem de
druppel die de emmer deed overlopen en had praten
voor hem geen enkele zin meer.
Vermeldenswaard is het feit, dat de jongen dacht dat
hij, omdat hij naar het arbeidsbureau was gestuurd,
ontslag had ekregen. De interpretatie van het
arbeidsbureu was dat de jongere ontslag had genomen,
omdat de jongen niet verder wilde praten.

Uit dit verhaal blijkt hoe moeilijk het voor Vietnamese
vluchtelingen is in het arbeidsproces mee te draaien.
Zeker in het begin van het verblijf in Nederland bestaan
er voor hen allerlei onduidelijkheden omtrent arbeids
contracten, opzegtermjjnen, voorwaarden voor werk—
looshei dsui tkeri ngen, etc.
Dok het bestaan van vaste werktijden, schafttijden e.d.,
was voor een aantal geheel nieuw. Daarnaast ontstonden
er moeilijkheden over vrije dagen op Vietnamese feest
dagen. Niet alleen wordt er in dergelijke situaties een
beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van de
Vietnamezen. Dok voor de Nederlanders is het soms moei
lijk de achtergronden en motivaties van gedragingen van
de Vietnamezen te begrijpen en te leren hanteren.
Volgens een aantal hulpverleners zijn dergelijke situa
ties zoals in het bovenstaande is geschetst, vaker voor
gekomen.
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7 HERVESTIGING EN VLUCNTELINGENBELEID0

In het vorige hoofdstuk zijn diverse probleemvelden en
mogelijke werkzame factoren in het proces van herves
tiging aangeduid. Door hier echter de nadruk op te
leggen, loopt men het gevaar problemen op te blazen en de
verhoudingen uit het oog te verliezen. Dit doet tekort
aan de zelfredzaamheid van de jongeren; ze worden als
afhankelijk en betuttelbear voorgesteld.
Ofschoon met betrekking tot de minderjarige vluchteling
die zonder ouders in Nederland verblijft een justitiele
maatregel is uitgesproken, vormen ze binnen de kinderbe—
schermingspopulatie een wel zeer bijzondere groep. Net
zijn geen jongeren die een stereotype kinderbe—
schermingsverleden hebben. In het algemeen is er geen
sprake van afwijzing von of door ouders, verwaarlozing,
delinquentie e.d. Ze hebben geen langdurige hulpver
lening, al don niet in tehuizen, achter de rug.
Het zijn jongeren, die toch maar een dergelijke vlucht
hebben aangedurfd en overleefd. Ten behoeve van een
adequate opvang kunnen het beleid en de werkers niet
teren op traditie of andere voorhanden zijnde kennis.
Deze kennisleemte bergt het gevaar in zich problemen te
zien waar ze niet zijn, terwijl men aan de andere kant
onvoldoende kennis heeft om probleemaspecten en op
lossingen els zodanig te herkennen.
Wat velen node misten is enig systematisch geordende er—
varingskennis omtrent de organisatie en het verloop van
de opvang van vluchtelingen, zowel uit het verleden en
heden uit eigen land als uit andere londen. Meerdere ma
len is tegen ons het vermoeden geuit dat een aantal ge
maakte fouten en soms inefficiente organisatie juist
konden plaatsvinden, doordat informatie en kennis vooraf
bij de verantwoordelijke organisaties ontbroken. De in

o Het perspectief van waaruit dit hoofdstuk is geschre
ven is gelijkluidend aan de uitgangspunten die in de
minderhedennota zijn geformuleerd. Voor zover er
wordt gesproken over vluchtelingenbeleid heeft dit
betrekking op de opvang van vluchtelingen met een
vgrblijfsvergunning. De toelatingsprocedures komen
in dit hoofdstuk niet aan de orde.
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het verleden opgedane ervaring werd niet of nauwelijks

overgedragen en veelal niet onderling uitgewisseld.

Dit geldt in liet bijzonder voor de opvang van minderja

rigen die zondor ouders in een voor hen vreemd land
worden opgevangen. Om deze reden is enig materiaal ver
zameld omtrent alleenstaande minderjarigen die wegens
noodsituaties (oorlogsdreiging, rampen) in het verleden
door Nederland zijn opgevangen. Als excursie zullen we
in deze historie duiken.
Het kader van dit verslag maakt dat we hier slechts be—
knopt op in kunnen gaan. Dit betekent ook dat we niet al
tijd een evengrote zorgvuldigheid kunnen betrachten,
c.q. de nedige nuances even zorgvuldig kunnen
aanbrengen.

In relatie met deze ervaringen uit het verleden, willen

we in de daaropvolgende paragraaf nadrukkelijk ineaan op
het integratieaspect dat het proces van hervestiging bij
de Vietnamese voogdijpupillen met zich meebrengt.

7.1 Hulpverlening aan vluchtelingen in het verleden

“Wij hebben gekozen voor
een bestaan in Nederland,
hoewel uw land beduidend
kouder is dan het onze”
(NRC—Handelsblad, 12 nov., 1982)

In deze paragraaf willen we in vogelvlucht de ervaringen
weergeven die Nederland in het verleden heeft opgedaan
met groepen vluchtelingen vergelijkbaar aan de
Vietnamese veogdijpupillen. Het belangrijkste aspect dat

we hierbij onder de aandacht willen brengen is de samen
hang tussen beleidsintenties omtrent de opvang van

onbegeleide minderjarigen, de hierbij gebruikte instru
menten (de wijze van plaatsing of onderbrenging) en het
relatieve succes van zo’n ontvangst en hervestiging.
De eerste opvang die we willen bespreken betreft de jon
geren die als gerepatrieerden uit het vroegere Neder—
lands—Indie in de periode 1950 tot 1964 naar Nederland

zijn gekomen. De tweede greep betreft de minderjarige
Hongaarse vluchtelingen die in 1956 na de revolutie, via
Oostenrijk, door Nederland zijn opgevangen.

Gerepatrinerden uit Indonesie
De geschiedenis van veel Europese landen toont, op grond
van een veranderende relatie tussen kolonie en eoeder—
land, allerlei migratiebewegingen. Frankrijk kende zo’n
repatrieringsbeweging van personen uit ‘Indo—China’.
Groot—Brittanie kende zo’n proces van ‘terugkeer’ bij de
Britten uit India. Maar, meer nog dan de andere Europese
landen, bestond de groep gerepatrieerden uit
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Nederlands—Indie niet uit personen die afkomstig waren
uit het moederland. Ze bestond grotendeels uit een bij
zondere groep; de Indo’s (zie Kraak, ‘58 en ‘60).
In de periode dat Indonesie een kolonie was van Neder
land ontstond geleidelijk aan een min of meer aparte be
volkingsgroep. Deze groep, de kinderen van de
Nederlandse kolonialen en inlandse vrouwen, behoorde
feitelijk noch tot de volbloed Nederlander (de totoks)
noch tot de injanders zelf.
“Officieel tot de groep der Europeanen gerekend, bleven
de Indo’s daarin niettemin een nooit geheel aanvaarde
bevolkingsgroep. De Indo was een marginaal mens, onze
kerheid was zijn deel. De andere, autochtone groep be
dreigde hem economisch, terwijl het militanter wordende
nationalisme hem zelfs zijn geboorteland betwistte”
(Surie, ‘71, p. 63).
Vooral in het begin van de twintigste eeuw emancipeerde
deze groep ziëh als geheel. “In de Indische samenleving
van voor de repatriering trof men Indo—Europeanen op
vrijwel alle sporten van de maatschappelijke ladder van
de kolonistengroep aan. In de laatste jaren (eind jaren
‘30; schrijvers) ondervonden de Indo’s echter een toe
nemende concurrentie van Indonesiers en Chinezen bij het
verkrijgen van een plaats in de Overheidsdiensten en in
het Europese particuliere bedrijfsleven”. (Kraak, ‘60,
p. 175).
Mede door deze economische competitie hebben de Indo’s
het Nederlandse cultuurpatroon steeds als ideaal
gesteld; zij hadden wat te verliezen gekregen. Ze waren
een duidelijke middengroep geworden, die wilde behouden
wat zij had”. (Surie, ‘71, p. 69).
Rond 1940 telde deze indogroep naar schatting 175.000
personen (Surie, ‘41).

Na de overgang van Nederlands Indie tot Indonesie ont—
stond er een grote stroom gerepatrieerden die naar Ne
derland terugkeerden. Het Nederlandse volk zelf ontving
deze greep, zeker in het begin, met gemengde gevoelens.
Rond de 220.000 personen, zoals gezegd grotendeels
samengesteld uit leden van de Indogroep, zijn in een pe
riode van 15 jaar in Nederland opgevangen. De grootste
aantallen repatrianten arriveerden in de jaren 1950,
1958 en 1964.
In de jaren 1954 t/s 1962 is een aantal van plus sinus
2650 alleenstaande minderjarigen in Nederland
aangekomen. Deze groep bestond voor 70Y. uit jongens.
Reeds vanaf 1950 zijn geregeld onbegeleide minderjarigen
naar Nederland gekomen, meestal eet volledige instemming
van hun ouders. “In de jaren 1950 en 1951 reisden zij
meestal nog onder de leiding van ooms, tantes of be
kenden, maar in latere jaren waren er vele kinderen die
zo maar op de boot waren gezet, als een postpakket, eet
als plaats van bestemming een bepaald adres in een “Nol—
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landse stad”. Maar ook waren er “kinderen die door hun

ouders waren verlaten jongens en meisjes, uit Indonesie

waggevlucht, uit angst daar tenonder te gaan” (Wassenaar

— Jellesma, ‘69, p. 320).

Een precies cijfermatig overzicht omtrent deze bijzon

dere groep gerepatrieerden ontbreekt. Om een indruk te

krijgen van de samenstelling van deze groep vermeldt

Liassenaar—Jellesma de aantallen over een tweetal jaren.

In 1954 arriveerden in Nederland 136 alleenstaande min

derjarigen, waarvan 37 meisjes en 99 jongens. De ouders

van 73 van deze kinderen verbleven in Indonesie. De ove

rige 63 waren wezen of halt—wezen.

Het ‘topjaar’ bleek 1958. In dat jaar werden 656 jon

geren opgevangen. Ook hier bestond het merendeel (ruim

652) uit jongens. De jongste was 6 jaar, maar het

grootste deel (602) was tussen de 18 en 21 jaar.

De wijze van ontvangst verliep globaal als volgt (zie

Wassenaar—Jellesma, ‘69, p. 320). Bij aankomst werden

de jongeren ondergebracht in een jeugd—opvangcentrum te

Scheveningen. Binnen drie dagen werden ze doorgelicht,

medisch onderzocht en volledig van kleding voorzien.

Oaarna ontvingen de levensbeschouwelijke instanties een

opgave van de jongelui die waren aangekomen. Zo snel mo

gelijk werd gezocht naar een passend pleeggezin.

Gewoonlijk was men binnen 2 a 3 weken hierin geslaagd.

Een belangrijke omstandigheid bleek dat het aanbod aan

gezinnen de vraag ruim overtrof. Slechts in een aantal

gevallen bracht men de kinderen onder in een internaat.

Dat betrof dan kinderen uit enkele gestichten in

Indonesie. Van de jongeren die in 1954 zijn aangekomen,

werd 75C in een pleeggezin geplaatst. Het plaatsen in

pleeggezinnen was het belangrijkste middel om deze jon

geren op te vangen. Dat het hier veelal om de oudere

jeugd ging bleek geen bezwaar.

Plaatsing in een pleeggezin past ook sterk in het op—

vangbeleid dat ten aanzien van alle gerepatrieerden werd

gevoerd.
“Beleid, dat erop gericht is de allochtone groep zo snel

mogelijk aan de Nederlandse samenleving aan te passen.

Naast de verschaffing van een naar Nederlandse normen

rechtvaardig aandeel in de maatschappelijke goederen van

de samenleving (huisvesting, arbeid, inkomen), betekent

dit een bevordering van een mentale aanpassing van het

allochtone individu aan de nieuwe maatschappij. Een

dergelijke beleidsopeet die indertijd de grondslag

vormde van het gerepatrieerdenbeleid en het

vluchtelingenbeleid kunnen we aanduiden als

assimilerend” (Van Praag, ‘71, p. 28).

In dit kader richtte het beleid zich op arbeid,

scholing, inkomen en huisvesting. Diverse maatregelen

waren direct afgeleid van het beleidsdoel: assimilatie

van de gerepatrieerde en wel ze snel mogelijk. Om enkele
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algemene maatregelen te noemen: de plaatsing van een
groot aantal gerepatrieerden in contractpensions (parti
culieren die zich, middels een contract met de overheid,
belastten met de huisvesting en voeding van
gerepatrieerden); de spreiding van gerepatrieerden over
heel Nederland middels “een 5Y. regeling”; speciale uit
keringen voor gerepatrieerden, speciale bemiddelaars
voor de gerepatrieerden bij de Gewestelijke Arbeidsbu
reau’ s.
Het everheidsoptreden was direct van karakter. De ge
troffen maatregelen komen direct voor overheidsrekening
en moesten dus tot in detail, direct worden verantwoord.
“Door zijn verzorgende en bureaucratische opzet is ten
slotte het aantal bereikte personen in de allochtone
groep relatief groot” (Van Praag, ‘71, p. 36).
De opvang van alleenstaande minderjarigen vormde hierin
een consistent onderdeel. Pleeggezinplaatsing van al
leenstaande minderjarigen, een maatschappelijk werk be
geleiding van de levensbeschouwelijke instellingen die
ook met de zorg van de gerepatrieerde gezinnen waren be
last; de mogelijkheid terug te vallen op diverse bronnen
voor allerlei vergoeding, dit alles was consistent met
een dergelijk aanpassingsbeleid. Tevens had dit beleid
de sterke ondersteuning van de media en het publiek.

Hongaarse vluchtelingen
Op 26 oktober 1956 arriveerden de eerste Hongaarse
vluchtelingen in Oostenrijk. In eerste instantie leek er
nauwelijks enige georganiseerde actie te ontstaan (zie
Kijlstra, ‘60, p. 229 e.v.). Comite’s voor de zending
van hulpgoederen schoten als paddestoelen uit de grond
en iadoreen verzamelde geld, kleren, voedsel,
medicijnen, enz. Heel snel werden al deze activiteiten
gecoordineerd door het Nationale Comite voor hulp aan
het Hongaarse volk. Niet lang daarna bereikte de eerste
noodkreet de Nederlandse regering. Een trein vol met
vluchtelingen voor wie Oostenrijk geen plaats kon in—
ruimen, was in Wenen gearriveerd.

Tussen 5 november 1956 en 1 mei 1958 werden ongeveer 3000
Nongaren door Nederland ontvangen. De meerderheid (2850)
arriveerde direct na de revolte en russische inval in
1956. De groep bestond grotendeels uit alleenstaanden
(71%). Naar schatting was ruim de helft hiervan minder—
jarig (ongeveer 1000). De meerderheid bestond uit
jongens in da leeftijd van 16 tot 21 jaar (zie Kuyer,
‘63, p. 3 en 35). De vluchtelingen arriveerden in een
maand. Ze kregen een zeer warme ontvangst. Er was veel
publieke belangstelling.
In Utrecht brachten ze een aantal dagen door in een cen
traal opvangcentrum. Hier werd de belangrijkste informa
tie ingewonnen en werden speciale wensen
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geinventariseerd. Richtlijn voor deze registratie was
het volgende beleid (Kijlstra, ‘60).

— gezinnen en families bij elkaar houden;

— personen uit hetzelfde district of dezelfde stad
bijeenhouden; in het bijzonder de alleenstaande jon
geren die van dezelfde fabriek of verzetsgroep af
komstig zijn;

— het in contact brengen met familieleden en/of
vrienden

— de identificatie van studenten en leerlingen.

Na de registratie werden de vluchtelingen verspreid over
45 opvangcentra (vakantiekampen en vakantiebungalows).
De eerste ontvangst in Utrecht was georganiseerd door de
regering in samenwerking met het Rode Kruis. De verdere
opvang gedurende de periode in de vakantie—oorden en
daarna, viel onder de verantwoordelijkheid van het par
ticulier initiatief; de Federatie van Vrijwillige
Vluchtelingenorganisaties. Tijdens het verblijf in het
opvangcentrum werden de vluchtelingen bezig gehouden met
taalonderwijs, sociaal—culturele activiteiten e.d.
In een periode van 4 tot 6 weken maakte een maat
schappelijk werker van elke vluchteling een rapport op
omtrent diens achtergrond, relaties met andere
vluchtelingen, Nederlandse kennissen, school en werkver—
leden, enz. Het vormde het uitgangspunt voor de uit—
plaatsing en verdere opvang. De meeste alleenstaande
jongeren verbleven in een klein aantal opvangcentra.
Daarna werden ze ondergebracht of in een pleeggezin of
met een groep in een (particulier) kosthuis.
Door de sterk individuele maatschappelijke begeleiding
kreeg de jongere vanaf het begin de ruimte zijn eigen
wensen hieromtrent kenbaar te maken (zie Haas, ‘57).
In het algemeen werd aan de Hongaarse jeugd en de alleen
staande minderjarige in het bijzonder, veel aandacht be
steed, en wel in brede zin. Een grote groep studenten
werd haast direct na aankomst ondergebracht in een ge
meente met een universiteit. Bijgevolg konden contacten
worden georganiseerd met Nederlandse studenten en
universitaire leerkrachten.
Voor da Hongaarse scholieren werd een speciale stichting
opgericht die het mogelijk maakte om hen het voortgezet
onderwijs te continueren (de Stichting Schoolopleiding
van Jeugdige Hongaarse Vluchtelingen). Voor
universitaire opleidingen bestond reeds een dergelijke
stichting (“5 jaren opleiding van vluchtelingen”, 1961).
Deze geboden mogelijkheden gingen gepaard met een inten
sieve studiebegeleiding en studiecontrole.
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Wanneer we deze opvangsituatie van de Hengaarse
vluchtelingen vergelijken eet die van de repatrianten
dan blijken er een aantal verschillen.
Bij de gerepatrieerden was er sprake van een zeer con—
sistent beleidspakket gericht ep “aanpassing” met een
zwaar beleidsinstrumentarium (centraal geergansieerd).
De jongere wordt zo snel mogelijk gehuisvest in een
pleeggezin. Er is veel aandacht voor een snelle integra
tie in school— en werksituatie en kerkgemeenschep. Bij
de Hongaarse jongeren is het beleid nog steeds gericht
op aanpassing. Naar in plaats van een directe centrole
van da centrale overheid op de opveng, is de taak en ver
antwoordelijkheid voor de opvang en integratie
gedelegeerd naar particuliere instanties. Deze werkten
meer individueel gericht. Ofmcheon het doel van de gp—
vang in beide situaties hetzelfde is, kregen de
Hongaarse jongeren veel meer ruimte om hun eigen wensen
gehonoreerd te zien. Velen gaven dan ook als wens in
groepen gehuisvest te worden of in ieder geval bij an
dere Hongaarse vluchtelingen in de buurt. Dit gaf hen de
mogelijkheid iets van een eigen identiteit te behouden.
Consequentie was wel dat de Hongaarse jongere, veel meer
dan de gerepetrieerde, in een dilemma verkeerde; wanneer
hij zichzelf identificeerde met de Nederlander werd hij
een buitenstaander voor zijn lotgenoten, wanneer hij
zich “als Hongaar” bleef gedragen werd hij gezien als
enaangepest (zie Kuyer, 1963, p. 127). In deze zin kun
nen we wellicht spreken van een falend beleid. In ieder
geval kunnen we hiermee een onderzoekresulteet uit 1963
verklaren, nl. dat nog slechts 18% 2 jaar na vlucht in de
“definitieve” huisvestingsvorm verbleef (na het opvang
centrum). Bijna de helft verhuisde in deze twee jaar
meer dan 3 keer (Kuyer, ‘63, p. 108).
Ongeveer 15% ven de Hongaarse vluchtelingen emigreerde
naar een ender land of keerde terug naar Hongarije.

De vergelijking
Wenneer we deze twee situaties weer vergelijken met de
opvang van Vietnamese veogdijpupillen dan kunnen we een
aantal verschillen en overeenkoesten onderkennen:

— De samenstelling van de groep elleenstaende minder
jarigen is zowel bij de gerepetrieerden en Hongaren
als de Vietnamese vluchtelingen gelijk. In alledrie
de gevallen gaat het om oudere jeugd voornamelijk
van het mannelijke geslacht.

— De doelstelling ven de opvang veranderde. Was het
doel bij de Hongaren en gerepatrieerden nog een—
pessing aan de Nederlandse samenleving, in de opvang
van Vietnamese vluchtelingen verschoof dit naar in
tegratie met behoud ven culturele identiteit.
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— De instrumenten om dit te realiseren veranderden.

Bij de gerepatrieerden bleek het pleeggezin als op—

vangmiddel redelijk succesvol. Niet in de laatste

plaats omdat dit middel werd oehanteerd in een strak

gecoordineerd beleid.

— Bij de Hongaarse vluchtelingen werkte een pleegge—

zinplaatsing minder goed. Al gauw moest men al im—

proviserend zoeken naar een andere wijze van

huisvesting Cde groepsgewijze). Veel vaker dan bij

de gerepatrieerden werd de doelstelling “aanpassing”

niet gehaald.

Voor dit laatste zijn een aantal redenen aan te wijzen.

Op een aantal punten gaat de vergelijking mank. De

gerepatrieerden Cde naam zegt het al) waren voor een

deel bekend met de Nederlandse cultuur en waren sterk

Nederlands georienteerd. Er bestond reeds zoals eerder

gezegd een neiging tot identificatie. Dit was niet het

geval bij de Hongaarse vluchtelingen.

Verder vormde de opvang van de gerepatrieerden een con—

sistent geheel en was sterk gericht op een snelle aan

passing. De opvang en begeleiding van de Hongaren had

een minder aanpassend karakter, ofschoon het eveneens

was gericht op assimilatie. Maar, hier werd meer re

kening gehouden met de individuele wensen en

mogelijkheden en er werd naar gestreefd mensen zo te

huisvesten dat ze makkelijk contact konden onderhouden

met lotgenoten. Tegenstrijdig in de opvang van de

laatste groep is enerzijds de expliciete gerichtheid op

aanpassing en anderzijds het impliciet stimuleren van

behoud van identiteit door mensen in groepen bij elkaar

te plaatsen e.d. Wat dat betreft is het beleid ten aan

zien van de opvang van de Vietnamese vluchtelingen

“duidelijker”. Hierin staat expliciet zowel de “inte

gratie” als het “behoud van eigen identiteit” centraal.

In een dergelijk beleid past ook de wijze van opvang die

is gehanteerd. Bij de opvang van de Vietnamese

voogdijpupillen zien we bv. na de periode in het opvang

centrum een breed scala van huisvestingsmogelijkheden.

Dit brede scala is er niet zo maar; het past binnen het

“twee sporen beleid”.

Een vraag blijft echter hoe een juist evenwicht tot

stand komt tussen behoud van eigen identiteit en inte

gratie. Vraag is ook hoe beide onderdelen invulling

moeten krijgen. En vervolgens kunnen we ons afvragen wie

dit bepaalt; de jongere? diens groep? de Nederlanders?

Tenslotte is er de vraag wat dit in praktijk inhoudt of

kan inhouden.
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7.2 Aspecten van integratie bij Vietnamese voogdijpupillen

“Kun gedrevenheid is goed merk
baar op een avond waarop over
de oorlog kan worden gepraat.
Zij lijken dan gefocust op wat
zij hebben achtergelaten en
wat wij belangrijk vinden,
dringt dan misschien niet zo
tot hen door”
CDe Volkskrant, 21 sept. 1962)

Bij de historische terugblik werd het vraagstuk aange—
sneden rond de integratie. In het bijzonder kwam daarin
de kwestie ter sprake van het verband tussen beleidsin—
tentie en gerealiseerd beleid. Aan deze terugblik ver
bonden we de interpretatie dat, consistentie van de
beleidsintenties met het gevoerde beleid (op diverse ni
veau’s) een belangrijke woorwaarde is voor een
succesvolle hervestiging. Tevens werd reeds gezinspeeld
op consequenties van de “multiculturele samenleving”;
het ideaal dat richtinggevend is voor het huidige min
derhedenbeleid. Eenvormige oplossingen lijken binnen
een dergelijk beleid niet adequaat.

De verscheidenheid in verblijfsvoreen, die de basis
vormt van de gerealiseerde opvang bij het hervestigings—
proces van de Vietnamese (ex)voogdijpupillen, lijkt in
overeenstemming met een dergelijk beleidskader. Uit
hoofdstuk vier blijken deze voorzieningen voor de indi
viduele jongeren inderdaad adequaat te hebben
gefunctioneerd. De wisselingen van verblijfsvormen
worden in het algemeen als een verbetering ervaren.
Vooral ten behoeve van slechte onderlinge contacten, een
aspect dat sterk bepaald lijkt te zijn door de migratie
zelf, is verandering in verblijfsvorm een goed werkende
strategie.
Verder blijken de verscheidene probleemindicaties min of
meer onafhankelijk van de verblijfsvormen. Dit betekent
dat deze vormen ten opzichte van elkaar volwaardige al
ternatieven zijn.
De begeleiding die bij de diverse voorzieningen wordt
geleverd, functioneert in het algemeen adequaat, afge— -

zien van enkele onvolkomenheden en blinde vlekken.
Dok de deelname aan school is goed. Het schoolverloop
laat een stijgende lijn zien. Indien er zich op school
problemen voordoen maken de jongeren gebruik van de be
staande mogelijkheden en bespreken dit met klasgenoten
en leerkracht of maatschappelijk werker. Niettemin lijkt
het erop dat omstandigheden of begeleiding op school
kunnen worden verbeterd, zodat de jongeren veel minder
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behoeven terug te vallen op het gastgezin of de maat

schappelijk werkers (zie hoofdstuk 5).

Het bovenstaande kan worden opgevat als een onderdeel

van het proces van individuele integratie0. De vraag die

we dan stellen is, in hoeverre en in welke opzichten de

(individuele) jongeren gaan meefunctioneren in de Neder

landse samenleving.
Dat wil zeggen, hebben de jongeren aan het begin van hun

hervestigingsproces de instrumenten in handen gekregen

die hen in staat stellen op bevredigende wijze deel te

nemen aan de Nederlandse samenleving (het verkrijgen van

een woning, van onderwijs, het aanleren van de taal, het

wegwijs raken in de nieuwe woonplaats m.d.)?

Wat betreft dit instrumentele aspect van de integratie

kunnen we, zoals do voorgaande hoofdstukken uitwijzen,

besluiten dat de jongeren enkele steeds beter werkende

instrumenten in handen hebben gekregen.

Hoe is het nu met andere aspecten van de individuele in

tegratie gesteld? In de vorige hoofdstukken zijn deze

veelal zijdelings naar voren gebracht. Alvorens we nader

ingaan op andere integratieaspecten (contacten met an

deren, vrije tijdsbesteding) lijkt het zinvol te be

kijken hoe het algemene minderhedenbeleid aan het begrip

‘integratie’ inhoud geeft. Tot nu toe is de opvang im

mers sterk categoraal aangepakt, maar steeds meer zullen

de vluchtelingen een beroep (moeten) doen op de algemene

instellingen. Dit geldt niet alleen voor de ex—voogdij

pupillen. Zoals par. 1.3 vermeldt is dit proces reeds in

gang gezet binnen de voogdijbegeleiding zelf.

Richtinggevend aan het huidige minderhedenbeleid is de

idee van een “multi—culturele samenleving”. Een samen

leving waarbij sprake is van een wederzijdse aanpassing

met gelijke kansen voor autochtonen en allochtonen. Voor

de minderheidsgroepen zelf betekent dit dat het (min—

derheden)beleid is gericht op de realisering van twee

doelstellingen:

1. een gelijkwaardige maatschappelijke positie van min

derheidsgroepen en gelijkwaardige ontplooiings—

kansen

2. een gelijkwaardige culturele positie en ont—

plooi ingskansen

0 Dit in tegenstelling tot de “collectieve integratie”.

Daarbij draait het om de vraag welke plaats de gehele

groep Vietnamese vluchtelingen in de Nederlandse

samenleving krijgt (zie Verwey—Jonker, ‘71, pag. 8

e.v.).
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Integratie verwijst nu naar een actieve deelname van de
minderheden als groep en als individu onder voorbehoud
van een acceptatie (en/of aanpassing) van de ontvangende
samenleving. Het benadrukken van de “gelijkwaardigheid”
geeft ruimte aan de idee van “behoud van identiteit” dat
we al eerder noemden.
In het algeeeen is het beleid over het begrip integratie
wat vaag. Meestal wordt deze term vermeden en spreekt ze
over “inpassing” en “wederzijdse aanpassing”. Niettemin
wordt duidelijk dat de betekenis van gelijkwaardigeid en
daarmee de daadwerkelijke te realiseren vorm van inte—
gratia, wordt beparkt door de beleidsmatige invulling
van “behoud van eigen identiteit”. Voorzover het beleid
hierover spreekt, slaat dit op de culturele identiteit
(zie Vermeulen, 1982, pag. 5 e.v.). Men denkt dan aan het
behoud van de totale culturele erfenis van een bepaalde
bevolki ngsgroep.
Naast deze culturele identiteit, kunnen we echter ook
denken aan een identiteitsbegrip dat verwijst naar so
ciale bindingen, “de binding met hat land van herkomst,
groepssolidariteit, zelf—organisatie en dergelijke”.
Vermeulen stelt derhalve dat het zinvol lijkt “een
onderscheid te maken tussen culturele en etnische iden
titeit Etnische identiteit is een vorm van
sociale identiteit. Het onderscheidt zich van andere
vormen van sociale, identiteit vooral door een sterke ge—
richtheid op het verleden als inspiratiebron voor de
toekosst” (Vermoulen, ‘82, pag. 6 en 7).

Tevens kan er nog een derde niveau in het begrip identi
teit worden onderscheiden: het persoonlijke. Hierbij
gaat het om het gegeven dat het individu geconfronteerd
wordt set twee werelden “die beide een beroep doen op
loyaliteit” (zie idem, pag. 8). In de beschrijving van
de opvang van minderjarige Hongaarse alleenstaanden
kwamen we dit aspect al tegen. Het gaat hierbij om het
beeld dat een persoon van zichzelf heeft als lid van een
groep. Het kan voorkomen dat deze hierover, tijdens het
proces van hervestiging, aebivalente gevoelens ontwik
kelt. In dit verband is de vraag relevant hoe het nu
feitelijk gaat bij de Vietnamese (ex)voogdij—pupillen.

• in hoeverre functioneren de (individuele) jongeren
mee in de Nederlandse samenleving?

• hoe is hun gebondenheid met het land van herkomst?

• hoe zijn hun contacten met Nederlanders en andere
Vietnamese vluchtelingen?

Nu stonden deze vragen in dit onderzoek niet centraal.
De doelstelling was een andere. Niettemin is er met be
trekking tot de vrije tijdsbesteding wel informatie ver—
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zameld waardoor wij menen dat er over deze vragen, iets

valt te zegoen.

We hebben vragen gesteld naar twee thema’s:

• de contacten die de jongeren buiten de leefeenheid
onderhouden;

• de activiteiten die de jonoeren in hun “vrije tijd”

ondernemen.

Deze twee thema’s houden met elkaar verband. Toch hebben
we de contacten als apart thema opgevoerd, omdat deze
zo’n belangrijke plaats innemen in het proces van her

vestiging (zie hoofdstuk 1 en “Dplossen of Verdunnen,

‘82).
Dmtrent het thema “vrije tijd” hebben we onze aandacht

gericht op vier aspecten.

• in hoeverre brengen de jongeren hun vrije tijd door

met recreatieve of niet—recreatieve activiteiten?
Hierbij moet men enerzijds denken aan t.v. kijken,
boeken lezen, vrienden ontvangen, uitgaan, lidmaat

schap van clubs e.d., en anderzijds aan huiswerk,

extra taalles, werk e.d.

• in hoeverre ondernemen de jongeren deze activiteiten
individueel of met anderen?

• in hoeverre spelen deze activiteiten en/of contacten
zich binnenshuis of buitenshuis af?

• in hoeverre spreekt uit deze activiteiten een meer

Nederlands— of Vietnamese oerichtheid, zowel in pas
sieve zin (Vietnamese lectuur lezen bv.) als in ac
tieve zin (lidmaatschap van een Vietnamese club of
organi satie)?

Een van de balngrijkste contacten die de jongeren onder

houden is die met familie. In het eerste hoofdstuk en in
het verhaal van de vlucht (par. 3.1) is het belang

hiervan aangegeven.
Iedereen, op een na, heeft contact met de primaire fami
lie in Vietnam. Meer dan de helft heeft daarnaast ook

nog contact met overige familieleden (grootouders, ooas

en tantes e.d.). Dit contact beperkt zich niet tot het

schrijven van brieven; 57.5’?. van de jongeren stuurt ook

geld naar Vietnam. Het contact met de familie in Vietnam

is soms moeilijk, zeker wanneer deze buiten da stad

wonen. In een derde van de gevallen is er sprake van een

vertraging van de reactie vanuit Vietnam op de brieven

uit Nederland. Dok bij de groep jongeren die het langst
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in Nederland wonen is er sprake van regelmatig contact
(1 a 2 brieven per maand).
Het bijzondere van de vluchtelingen uit Vietnam is, dat
zoveel van hen familie en vrienden in Westerse landen
heeft. Dit beeld vinden we ook terug bij de Vietnamese
(ex)voogdijpupillen die in Nederland verblijven. Neer
dan een derde (35%) heeft een broer of zus in een ander
land wonen. Van meer dan 60% wonen andere —verdere— fa
milieleden in een ander land. Indien jongeren familie in
een ander land hebben, dan onderhoudt 80% hiermee con
tacten. Een niet gering gedeelte van deze jongeren heeft
dan ook het plan opgevat naar een ander Westers land te
emigreren (27,5%! en 9% twijfelt nog). Het overgrote
deel (84%) zal dit doen met het motief: familieher—
eniging.

Dm terug te komen op de hiervoor vermelde aspecten van
het begrip ‘behoud van identiteit’ kunnen we ons af
vragen welke betekenis we aan deze intensieve contacten
kunnen hechten. Naar onze indruk hebben ze voor de jon
geren niet de functie om “de traditionele cultuur” te
kunnen behouden. In dit verband herkennen we meer in een
uitspraak van Apostolou wanneer deze spreekt over bui
tenlandse werknemers: “Spreken over culturele identiteit
is spreken over de relatie met het land waar je vandaan
komt, waar je je wortels hebt: Het is erg moeilijk voor
mensen om die wortels door te snijden. Emotioneel blijf
je betrokken bij je eigen land ... De discussie over het
al dan niet kunnen behouden of naleven van gebruiken uit
het eigen land is ondergeschikt aan de discussie over
die wortels. Dat laatste is waar het in essentie om gaat”
(Apostolou in Vermeulen, ‘82, pag. 22 en 23).
Met andere woorden, het handhaven van een band met het
land van herkomst staat meer centraal dan het handhaven
van de traditionele cultuur.

“De liefde van vader en moeder, contact met vrienden.
de taal en contact met eedevluchtelingen. Dat heeft
een jongere uit Vietnam in Nederland nodig” (uit een
interview).

En niet zonder reden. Daarbij gaat het niet om bv. de ge
voelens van heimwee te stillen. Het lijkt zeker sterk
gericht op de toekomst in Nederland. Eerder spraken we
al over het gegeven dat de gedachte van terugkeer naar
Vietnam een expliciete rol kan vervullen bij de keuze
van de opleiding (zie Dplossen of Verdunnen, ‘82, pag.
39).

In dit kader is het interessant om eens te kijken naar de
personen die de jongeren uit de diverse verblijfsvoreen
als bezoek ontvangen en/of bij wie ze op bezoek gaan.
Indien de onderhouden contacten in het teken staan van
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“het behoud van de traditionele cultuur” dan kan men

verwachten dat er verschil bestaat tussen de soort per

sonen die men bezoekt of die men als bezoek ontvangt. Dit

blijkt echter niet het geval te zijn. Dok verschilt dit

in liet algemeen niet per verblijfsvorm. Het is dus niet

zo dot bepaalde verblijfsvormen (de familieeenheid bv.)

met een bepaalde groep mensen contacten onderhouden en

perse niet eet anderen.
Voor een zeer belangrijk deml betreft het contacten met

buiten, met familieleden en vooral met Vietnamese

vrienden of klasgenoten (65%). Dit geldt zowel voor de

“familiegroep” als de “vriendmngroep”. Jongeren die met

familie wonen hebben wel vaker contact met Nederlandse

vrienden of klasgenoten (gezien de jongere leeftijd is

dit niet geheel verwonderlijk). Jongeren die in pleeg

gezinnen wonen en derhalve nog het meest in een

“Nederlandse omgeving” leven, hebben relatief gezien nog

de meeste bezoek—contacten met Vietnamese vrienden en

Vietnamese klasgenoten. Bijna 8B% van het aantal per

sonen die door deze jongeren zijn genoemd verwijst

hiernaar. De alleenstaanden hebben naar verhouding nog

het minst vaak contacten met andere Vietnaaezen. Voor

een belangrijk deel komt dit omdat ze geen faeilie in Ne

derland hebben. Bijgevolg hebben ze relatief gezien nog

de meeste contacten met Nederlanders. Dok het gastgezin

wordt daarom bij deze verblijfsvorm in verband met so

ciale controle het meest genoemd.

Hot contact met de andere Vietnamese vluchtelingen wordt

in 84,5% van de gevallen als goed gewaardeerd. Bij 14,5%

is dit matig; dat wil zeggen, het contact beperkt zich

tot af en toe op straat, of bij de winkel een praatje ma

ken. Het contact met de Nederlanders wordt in 66% van de

gevallen als een goed contact beoordeeld. In 27% van de

gevallen is hier sprake van een matig contact. Slechts

bij 7% is er sprake van slecht contact met Nederlanders;

dat wil zeggen dat er onenigheid bestaat.

Dns inziens is hierbij niet enige systematiek te onder—

kennen die erop gericht is “een traditionele cultuur” te

behouden. Eerder komt hierin tot uiting dat jongeren de

emotionele band trachten te onderhouden met het land van

herkomst. Meer dan een culturele, tracht men hierin een

vorm van sociale, etnische identiteit te handhaven. En

is dit niet altijd mogelijk (zoals bij de

alleenstaanden) dan overheerst de behoefte aan contacten

met mensen (al dan niet Vietnamees).

Net belang van een sociale identiteit komt ook tot

uiting in de wijze waarop de jongeren hun vrije tijd be

steden. In de meeste gevallen bestaat dit naast recrea

tieve bezigheden, ook uit niet recreatieve activiteiten

(huiswerk, Nederlandse taalles, e.d.). De vrije tijdsbe—

steding vindt veelal zowel binnen als buiten de

leefeenheid plaats. In driekwart van de gevallen gebeurt
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dit in sociaal verband. Bijna de helft (67,5%) van de
jongeren besteedt zijn vrije tijd met andere
Vietnamezen; 17,5% eet alleen Nederlandse jongeren en
die overigen (35%) hebben zowel met Nederlanders als
Vietnamese jongeren contacten.
Het komt weinig voor dat men zowel binnen als buiten de
leefeenheid zijn vrije tijd op individuele wijze
besteedt. Dit is verder onafhankelijk van de woonvorm.
Dus ook bij de eenpersoons—huishoudens, een verblijfs—
vorm waarbij het gevaar van een zekere geisoleerdheid
aanwezig is, onderhouden de jongeren een groot aantal
sociale contacten (vgl. verder Pels, ‘al).

Voor zover dit in de vermelde activiteiten tot uiting
komt, hebben we onderscheid gemaakt in de mate waarin
men een zekere (bewuste) gerichtheid op de omringende
samenleving tot uiting brengt of niet. Deze gerichtheid
kan tot uiting komen in een passieve vorm (het lezen van
bepaalde boeken, informatieve t.v.—prograeea’s
bekijken) en/of in een actieve vorm (het lidmaatschap
van bepaalde clubs). In ruim 60% van de gevallen blijkt
uit de vrije tijdsbesteding in ieder geval een zekere
passieve gerichtheid. En in zo’n 60% een meer actieve
benadering. Ten behoeve van het integratie idee hebben
we deze twae vormen van “gerichtheid op de samenleving”
verder onderscheiden in een meer Vietnamese ef Neder
landse gerichtheid. Met andere woorden, bij een
Vietnamese gerichtheid lezen jongeren vaker Vietnasese
lektuur, beluisteren cassettes met Vietnamese muziek en
zijn “lid” van Vietnamese vlubs of belangenorganisaties.
Bij een Nederlandse gerichtheid gaat het alleen om Ne
derlandse lektuur, Nederlandse (Engelstalige) muziek,
Nederlandse clubs enz.
In onderstaande tabel is een en ander bij elkaar gezet.

Tabel 11: Mate van passieve en actieve Vietnamese
of Nederlandse gerichtheid

Passieve vorm &ctieve vorm
N62 N38

N % N

Vietnamees 21 (13) 21 ( 8)
Nederlands 66,5 (29) 60,5 (23)
Beide 32,5 (20) 18,5 ( 7)

100 100

Uit de tabel blijkt dat de Nederlandse gerichtheid het
grootst is bij mensen met een actieve vrije tijdsbe—
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mteding. De Vietnamese gerichtheid vertoont geen ver—

soh 1.

Wanneer we dit per verblijfsvorm bekijken, dan zien we

bij de ‘familiegroep’ en de ‘vriendengroep’ weinig ver

schil met het beeld zoals uit de tabel blijkt. De

een—persoonshuishoudens tonen in hun passieve recreatie

een sterke Nederlandse oerichtheid, ofschoon zich dit

niet doorzet in bv. lidmaatschappan van Nederlandse

clubs (de actieve recreatie). Hiervan is wel sprake bij

jongeren die in een pleeggezin wonen. Zowel wat betreft

da passieve als actieve vorm van recreatie toont zich

een duidelijke Nederlandse gerichtheid. Expliciet is er

helemaal geen sprake van een Vietnamese gerichtheid,

hooguit een gerichtheid waarin beide t0t uiting komt.

Dit ondersteunt het idee dat het pleeggezin als basis—

vorm van opvang, bij uitstek een instrument is ten

behoeve van een aanpassing aan de Nederlandse samen

leving. Deze wijze van opvang lijkt inconsistent mat het

huidige minderhedenbeleid. Wat betreft dit aspect is

het gevoerde plaatsingsbeleid, waarbij slechts in bij

zondere gevallen tot pleeggmzinplaatsing werd besloten,

een consistent beleid geweest.

Naast de betreffende verblijfsvorm hebben we ook de al

dan niet Vietnamese of Nederlandse gerichtheid in rela

tie gebracht met de algemene waardering van de huidige

woonsituatie.

Verrassend is dan dat zowel jongeren die passief als de

genen die op actieve wijze Vietnamees gericht zijn, een

positieve waardering van de woonsituatie geven. Drie

kwart van hen zegt nooit onenigheid te hebben, terwijl

jongeren met een Nederlandse of gecombineerde ge—

richtheid, in 65C van de gevallen wel onenigheid heeft.

Zoals men kan verwachten bestaat er verschil in vrije

tijdsbesteding en de al dan niet Vietnamese of Neder

landse gerichtheid die hierin tot uiting komt, wanneer

we de diverse leeftijdsgroepen bekijken. In het algemeen

is het zo dat hoe ouder de jongeren zijn des te vaker de

vrije tijd in sociaal verband wordt doorgebracht (zowel

binnen als buiten de leefmenhmid). De Vietnamese go—

richtheid, zowel in passieve als actieve vorm, zien we

het meest vanaf de leeftijd van 16 jaar. Dok de “gecombi

neerde” gerichtheid komen we vanaf die leeftijd tegen.

Is de groep jonger dan is er meestal sprake van een Ne

derlandse gerichthaid.

Een andere belangrijk variabele in dit verband is de

duur van het verblijf in Nederland. In het algemeen be

staat er tussen de jongeren die kort of reeds langer in

Nederland verblijven geen verschil in vrijetijdsbe

steding. Dok wat betreft de Vietnamese of Nederlandse

gerichtheid bestaat er in z’n passieve vorm geen ver

schil. Wel verschillen zien we wat betreft de actieve
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Vietnamese gerichtheid. De onderstaande tabel laat dit
zien.

Tabel 12: Vietnamese. Nederlandse en gecombineerde gerichtheid
in actieve vorm naar de verblijfsduur in Nederland

Verblijfsduur Vietnamees Nederlands Beide Totaal
injaren 1’. N ‘1. N 1’. N % N

1 — 2 30 (3) 60 (6) 10 (1) 100 10
2 — 3 26,5 (4) 60 (9) 13,5 (2) 100 15
3 — 4 7,5 Cl) 61,5 (8) 30,5 (4) 100 13

N 48

Ofschoon het hierom kleine aantallen gaat, zien we dat
de louter actieve Vietnamese gorichtheid van jongeren
die het langst in Nederland verblijven het minst vaak
voorkomt. De Nederlandse gerichtheid blijft stabiel:
terwijl een gecombineerde gerichtheid het grootst is
voor degenen die hier het langst verblijven.
Wat betreft de ontvangst van bezoek worden de Vietnamese
vrienden door zowel de jongeren die kort als die langer
in Nederland verblijven, evenvaak genoemd. Daarentegen
worden de Nederlandse vrienden door de jongeren die
reeds langer hier wonen in toenemende mate genoemd. Op
vallend is dat van de jongeren die enkele wensen omtrent
de vrije tijdbsbesteding in het interview naar voren
brachten, dit veelal een lidmaatschap van een Neder
landse sportclub betreft. Dok wordt er vaak uitgesproken
dat jongeren met andere Nederlandse leeftijdsgenoten in
contact willen treden. Naar schroom, of de angst taal
fouten te maken, weerhoudt hen hiervan. Op zichzelf
geeft dit aan dat de bestaande vrijetijdsstructuren in
principe een aantal belangrijke integratieve momenten
kunnen bieden op voorwaarde dat deze organisaties de
schroom bij de betreffende jongeren kunnen wegnemen
(vgl. ook Naeyaert, 183 en “Vietnamezen willen eigen
voetbalclub” in Zwolsche Courant, 29 maart 1903).

Ofschoon het om kleine aantallen en lichte verschillen
gaat, geeft het bovenstaande tendensen weer, dat de
Vietnamese (ex)voogdijpupillen steeds meer contacten
willen onderhouden met Nederlanders.
De contacten met Vietnamezen blijven bestaan, terwijl
een sterk louter Vietnamese gerichtheid na verloop van
tijd mindmr vaak voorkomt.
Ons inziens is het heel goed mogelijk dat de contacten
met andere Vietnamezen bij het proces van toenemende in
tegratie, een belangrijke rol kan vervullen. Net belang
van contacten met Vietnamese leeftijdgenoten, als hulp
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middel om de moeilijkheden op school te overwinnen

kwamen we ook al tegen in par. 5.6. In deze zin onder

steunen d gegevens de idee dat groepsvorming, dat wil

zeggen het behoud van een etnische identiteit, indirect

de emancipatie en integratie van het individu kan bevor

deren. Een idee dat naast (of als tegenhanger van) “het

behoud van culturele identiteit” steeds vaker in de

beleidsnota’s tot uiting wordt gebracht (zie Vermeulen,

‘82, pag. 29).
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8 SAMENVATTING EN NABESCHOUWING

“Zij komen en worden ontvangen met
goedige spot, misprijzend dichtge—
knepen monden, met die vreemde
mengeling van gastvrijheid, plichts—
besef en hulpveardigheid, die uiter—
sten yen tolerantie en onverdraag—
zaamheid, de tegenstellingen, die
zo vaak verwarring scheppen in de
oorspronkelijke goede bedoelingen”.
(Uit: Bevrijding zonder Bevrijders,
Rudy Verheem, 1979).

Ter inleiding
In dit laatste hoofdstuk zullen we zo beknopt mogelijk
de belangrijkste resultaten van dit onderzoek samen—
vatten en tevens de consequenties hiervan in beschouwing
nemen. Deze beknoptheid maakt dat we in de volgende pa
ragraaf nog wel ingaan op de doelstelling en de pro
bleemstelling van het onderzoek. Voor de aanleiding tot
dit onderzoek en de verantwoording van de onderzoekme—
thode, verwijzen we naar respectievelijk de inleiding en
het tweede hoofdstuk. De tweede peragraaf bevat puntsge—
wijs de samenvatting van de onderzoeksresultaten. In
deze paragraaf wordt veelvuldig verwezen naar de rele
vante paragrafen, zodat de lezer gemakkelijk de meest
exacte gegevens kan terugzoeken. Hierbij willen we te
vens benadrukken dat deze paragraaf niet alle resultaten
bevat die op basis van dit onderzoek zijn verkregen. In
eerdere onderzoekfasen is ook ander materiaal verzameld
waarvan in twee interimrapporten verslag is gedaan (Op
lossen of Verdunnen, 1982 en Over Vietnamezen in
Nederland, 1983).
In de derde paragraaf zullen we nader ingaan op de con
clusies en aanbevelingen die aan de onderzoekresultaten
kunnen worden verbonden. Deze conclusies zijn relevant
voor drie “(beleids)niveau’s”:

1. het uitvoerend niveau in de opvang van Vietnamese
(ex)voogdijpupi ilen;
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2. het algemeen beleid ten aanzien van de opvang van

Vietnamese (ex)voogdijpupillen;

3. het beleid omtrent toekomstige opvangsituaties van

vergelijkbare groepen.

8.1 Doelstelling en probleemstelling van onderzoek
De doelstelling van het onderzoek was: “een inventarisa

tie van de problematiek rond de opvang van Vietnamese

voogdi jpupi llen”.

Naar aanleiding van de orientatiefase met een brede Ii—

teratuurstudie en open gesprekken met sleutelfiguren

werd de doelstelling van het onderzoek nader

toegespitst. Op basis hiervan was het mogelijk een

schetomatig beeld te scheppen van de veranderingen in

levensomstandigheden die voor de jongeren het meest in

grijpende leken te zijn. Het leverde enkele factoren op

die kennelijk in de sfeer van culturele en emotionele

inpassing “een sterk belastende rol” vervulden. Daar

naast kregen we een globaal inzicht in “hoe de

hulpverlening de jongere bij zijn inpassing trachtte te

ondersteunen”; van welke werkwijze men zich o.a. be

diende en welke “vuistregels” zich hadden ontwikkeld.

De factoren die in deze eerste onderzoekfase werden ge

signaleerd, hebben betrekking op de volgende gebieden:

woonsituatie, onderwijs en arbeid, familierelaties, het

“sociale netwerk” en daarbinnen in het bijzonder de con

tacten met Nederlanders. Op deze terreinen is door mid

del van het veldonderzoek —interviews met jongeren,

begeleiders (gastgezinnen, ooms, oudere zus e.d.) en

maatschappelijk werkers— getracht de problemen omtrent

de opvang van Vietnamese (ex)voogdijpupillen te inventa—

ri seren.

Een goede woonsituatie is ecn van de primaire voor

waarden voor een bevredigende hervestiging. Vanuit deze

situatie treedt men naar buiten en verkent men de Neder

landse samenleving en hierin trekt men zich anderzijds

terug. Zowel de materiele als de immateriele aspecten

zijn van belang bij het tot stand komen van een goede

woonsituatie.

Naast de huisvesting vormt de deelname aan het arbeids

proces of het volgen van een opleiding eveneens een be

langrijk gegeven voor een succesvolle ingroei . De

eogelijkheden en belemmeringen tot onderwijs vormen der

halve een tweede terrein waarop het onderzoek zich heeft

gericht. Als centrale vraag geldt hier: in welke mate

ervaren de jongeren problemen binnen het onderwijs en de

feitelijke schoolsituatie?
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De schoolsituatie, als een van de terreinen waarop de
probleeminventarisatie zich heeft gericht, wordt extra
relevant omdat de Vietnamese gemeenschap aan werk en op
leiding grote waarde hecht. Dit komt tot uiting in de
vorm van een “morele verplichting” waarvoor de jongeren
zichzelf gesteld zien. Deze vloeit voort uit ver
wachtingen die de familie en de gemeenschap ten opzichte
van de jongeren koesteren. Een dergelijke verwachting is
dat de jongere succesvolle stappen onderneemt op het
terrein van onderwijs (of arbeid). Het voldoen aan deze
verwachtingen “vraagt” om een snelle integratie.
Tegengesteld hieraan is het streven familiaire posities
en relaties te behouden en te zorgen voor hereniging van
de families. Heimweegevoelens kunnen op de langere ter
mijn steeds sterker worden. Het proces van ingroei maakt
dus dat de familierelaties onder grote druk komen te
staan. Ze vormen derhalve een derde terrein waarop het
onderzoek zich heeft gericht.

Neer in het algemeen blijkt het sociale netwerk van be
lang. De indruk heerst dat er een grote drempel in het
contact met Nederlanders bestaat. Daarnaast lijken de
onderlinge contacten binnen de Vietnamese gemeenschap
belangrijke functies te vervullen in het proces van her
vestiging.
In sterke mate komt bij dit probleemgebied de vraag naar
do integratie van de (ex)voogdijpupillen aan de orde; en
omdat het huidige (mindgrheden)boleid in haar uitgangs
punten de ruimte schept voor een behoud van “eigen iden
titeit”, ook de vraag, hoe dit invulling krijgt.

Naast de selectie van deze thema’s en daaraan verbonden
vragen was er een kader nodig om deze vragen zinvol te
kunnen ordenen en om de ontwikkeling van de onderzoekin—
strumenten en de opzet van het veldonderzoek richting te
geven. Dp basis van de orientatiefase is voor een kader
gekozen waarin de begrippen “stress” en “coping” cen
traal staan.
“Stress” verwijst naar de als belastend ervaren leefsi
tuatie van do jongere, en “coping” verwijst naar het ge
drag of de handelingen van de jongere om met deze
“stress” om te gaan en/of deze te verminderen. Dit kader
leidde er tevens toe dat de aandacht zich heeft gericht
op een ander belangrijk thema. Dit betreft de factoren
die deze ‘belasting in de leefsituatie’ veroorzaken.

Kort geformuleerd brengt het kader ons tot twee nauw
verbonden onderzoekvragen.

In hoeverre is er bij de jongeren sprake van eventu
ele problematiek op de hierboven onderscheiden ge
bieden en op welke wijze hanteren de onderscheiden
groepen jongeren de problemen in hun omgeving,
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voortvloeiend uit de situatie van migratie en her
vestiging?

— Op welke wijze speelt de hulpverlening hier op in?

In het onderstaande wordt schesatisch weergegeven aan de
hand van welke begrippen gegevens worden geordend. Het
schema is gebaseerd op het hierboven vermeld
stressbegrip en dient als leidraad voor het beantwoorden
van de onderzoekvragen.

Het onderzoekkader in schema

‘tressbronnen’ ‘stresst ‘COping’

1. Imigratie 3. problematische 4. bespreking van
[factoren belastende si—

jongere

2. Hervestigings—
factoren

gemelde problemen en/of
waarden ngen omtrent
leef— en schoolsituatie

De pijlen in dit schema geven de onderlinge relaties
weer tussen da onafhankelijke en afhankelijke
variabelen. Dat wil zeggen dat de
bestaande/problematische situatie (3) in belangrijke ma
te wordt bepaald door migratie— en hervestigingsfactoren
(1 en 2). De bespreking van problemen op haar beurt is
onder andere afhankelijk van de mate waarin de jongere
zijn of haar leef— en schoolsituatie als
problematisch/belastend ervaart. Dit laatste geeft al
aan dat de ‘problematische/belastende situatie’ in het
onderzoek wordt gedefinieerd door middel van probleemin—
dicaties op deze gebieden Cde stippellijn).

Een globale uitwerking van het bovenstaande schema le
vert het volgende:
Mi grati efactoren:

— ingrijpende levensgebmurtenissen in Vietnam;

— duur van de vlucht;

— duur van het verblijf in het vluchtelingenkamp;

— schoolloze periode.

144 Hoofdstuk VIII



Hervesti gi ngsfacto ren:

— duur verblijf in Nederland;

— leefomgeving toegespitst op de woonsituatie;

— familieleden in Nederland;

— schoolsituatie

Problemmi ndi caties:

— waardering van de leef/woonsituatie door de jongere,
begeleider en maatschappelijk werker (accomodatie,
sfeer, onderlinge contacten)

— onenigheid thuis;

— waardering van de schoolsituatie door jongere, bege
leider en maatschappelijk werker;

— waardering van de vakken, schoolverzuim, onenigheid
op school, aandachtsverlies.

8.2 Samenvatting

8.2.1 Vlucht en ontvangst
Momenteel wonen in Nederland naar schatting 6200
vluchtelingen uit Vietnam. Dit is een voor de Neder
landse samenleving nieuwe bevolkingsgroep die zich in
toenemende mate sinds 1976 in ons land heeft gevestigd.
Verreweg het grootste deel van de Vietnamese
vluchtelingen die in Nederland zijn aangekomen is afkom
stig uit Zuid—Vietnam (88Z). Een klein gedeelte is af
komstig uit Noord—Vietnam of Cambodja. De meesten zijn
in de jaren ‘79 en ‘80 uit Vietnam vertrokken in vaak on
voldoende uitgeruste en in slechte staat verkerende
schepen om vervolgens na plus minus 5 dagen door
koopvaardijschepen te worden opgepikt. Een ander deel,
ongeveer een kwart is met een dergelijk vluchtschip
zelfstandig overgevaren.
Naast de strnssvolle ervaringen tijdens de vlucht hebben
velen in de jaren daarvoor ingrijpende gebeurtenissen
meegemaakt; gebeurtenissen die mede in belangrijke mate
aanleiding zijn geweest tot vlucht. Het gaat hierbij om
gebeurtenissen als gevangenschap van henzelf of van fa
milieleden, beperkte bewegingsvrijheid, het niet mogen
volgen van onderwijs, gedwongen verhuizingen, etc.
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Ten behoeve van de opvang van Vietnamese vluchtelingen

is gebruik gemaakt van twee modellen.

In het eerste model werden de vluchtelingen na aankomst

in Nederland in een epvangcentrum ondergebracht. Er werd

hierbij gestreefd naar een verblijfsduur van 9 maanden.

De vluchtelingen kreoen zo de mogelijkheid, vanuit een

meer beschermde omgeving, zich geleidelijk aan voor te

bereiden op pen zelfstandig functioneren in de Neder

landse samenleving. Na het verblijf in het

opvangcentrum verhuisden de vluchtelingen naar een ge

meente. In de keuze van huisvesting waren zoveel

mogelijk arbeid en vervolgonderwijs belangrijke aan

dachtspunten; ofschoon dit in de latere jaren van opvang

steeds meer naar de achtergrond verschoof.

Sinds mei 1981 functioneert formeel het tweede epvangmo—

dol. Men poogt hierin een korte centrale opvang van on

geveer 6 weken te realiseren, waarna de vluchtelingen

groepsgewijs (varierend van 30 tot 90 personen) defini

tief in een (kern)gemeente worden gehuisvest. Op deze

wijze is een geiseleerde huisvesting gemakkelijk te ver

mijden. De introduktie in de Nederlandse samenleving en

het taalonderuijs vindt plaats in de definitieve woon

plaats onder gemeentelijke verantwoordelijkheid.

8.2.2 De weensituatie

Spreiding naar verblijfsvorm

Ruim de helft van de jongeren woont samen met familiele

den. Net aantal jongeren dat met vrienden woont is in de

loop der jaren toegenomen en bedraagt nu een vijfde van

de totale groep. Voor een deel wordt deze toename ver

oorzaakt door beindiging van de halfweghuizen (een vorm

van begeleide kamerbewoning). Het halfweghuis is een

voorziening die in de loop van zijn bestaan duidelijk

beter is gaan functioneren. Wat er in sterke mate aan

ontbrak waren goede criteria op grond waarvan jongeren

in deze voorziening werden gehuisvest. De eenperseons—

huishoudens vormen 14?. van de totale greep. Dit aantal

is verdubbeld in vergelijking met de uitplaatsingsgege—

vens uit het dossieronderzoek (Dver Vietnamezen in

Nederland, 1983). llZ van de jongeren woont in een

pleeggezin (zowel Nederlands als Vietnamees). De pleeg—

gezinplaatsingen geven relatief veel wisselingen te

zien: nI. 4 van de 10 plaatsingen.

De categrie kesthuis en anders gehuisvest zijn niet in

de analyses opgenomen.

De twee belangrijkste redenen die worden genoemd bij

wisseling van verblijfsvgrm zijn: ‘ruimtegebrek’ en ‘on

derlinge onenigheid’. In het algemeen wordt de wisseling

als een verbetering ervaren.
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Ervaren problemen in de woonsituatie
De overgrote meerderheid waardeert de huidige huis
vesting als goed, met name op de aspecten ‘onderlinge
contacten’ en ‘activiteiten/sfeer’. Wat betreft de waar
dering van de accomodatie geven de jongeren die mat fa
milie wonen relatief vaak een negatief oordeel. De
jongeren, die alleen en degenen die in een pleeggezin
wonen geven meestal een positief oordeel.
Ten aanzien van de verblijfsduur kan worden opgemerkt
dat jongeren dig 3 4 jaar in Nederland verblijven de
aspecten ‘activiteiten/sfeer’ en ‘accomodatie’ nega—
tiever beoordelen dan degenen die hier kort verblijven.
Ongeveer 45Z geeft aan wel eens onenigheid te hebben. De
jongere die kort hier verblijven hebben relatief vaak
onenigheid mat gezagsfiguren, degenen die hier lang ver
blijven relatief vaak mat andere huisgenoten.

Het hanteren en oplossen van problemen in de woonsitua
tie
Meer dan een kwart van de jongeren toont tevredenheid op
alle door ons onderscheiden aspecten van de
woonsituatie, en heeft geen behoefte om problemen op dit
gebied te bespreken.
Jongeren die wel problemen hebben, bespreken deze het
meest met de maatschappelijk werkers (in een derde van
de gevallen). VervoLgens worden de volwassenen in huis
en/of andere huisgenoten en daarna gastgezinnen genoemd.
De jongere uit eenparsoonshuishoudens bespreken de pro
blemen het meest met maatschappelijk werkers en gastge
zinnen, degenen die met familie wonen bespreken
problemen het meest in eigen kring. Met welke personen
de jongeren problemen bespreken is voor een deel even
eens afhankelijk van de soort problematiek en
vermoedelijk ook van de ernst daarvan.

Oordeel en activiteiten van de booelaider
In het algemeen beoordeelt da begeleider de woonsituatie
van de jongere als goed. Het oordeel van jongeren en be
geleider komt in de meeste gevallen overeen. Opmerkelijk
is dat de Vietnamese begeleiders relatief veel ontevre
denheid uiten over de ‘accomodatie’ van de jongere ter
wijl de Nederlandse begeleiders ‘de huisregels en
afspraken’ en ‘sociale contacten’ betrekkelijk negatief
beoordelen.
Bij de eenpersoonshuishoudens en de pleeggazinkinderen
onderneemt de (meestal Nederlandse) begeleider veelal
gezamenlijk met de jongere activiteiten om problemen of
moeilijkheden op te lossen. Bij de jongere die met fami
lie wonen liggen de activiteiten (van de veelal
Vietnamese) begeleiders in de sfeer van ‘luisteren’ en
‘advies en informatie geven’.
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Oordeel en activiteiten van de maatschappelijk werker

Het oordeel van de maatschappelijk werker over de woon

situatie van de jongere is overwegend positief. In 23%

van do gevallen is het oordeel van de maatschappelijk

werker negatiever dan dat van de jongere. Binnen het

maatschappelijk werk zijn twee werkwijzen onderscheiden,

to weten een “context gerichte” en een “individueel ge

richte” werkwijze. De contextgerichte maatschappelijk

werker heeft relatief veel contact met personen in de

directe omgeving van de jongere en relatief weinig met

da jongere zelf. Dit in tegenstelling tot de individueel

gerichte moatschappelijk werkers. In par. 8.3.6 komen we

hierop uitgebreider terug. Ongeveer 60% van de jongere

heeft te maken met een contextgerichte en Ç0% met een in

dividueel gerichte maatschappelijk werker.

8.2.3 De schoolsituatie

School typen

Het merendeol der Vietnemese voogdijjongeren is

schoolgaand, slechts 3% werkt en 8% is werkeloos. De la

gere school, het lager beroepsonderwijs en NAVO worden

momenteel het drukst bezocht. Ongeveer 17% bezoekt

HAVO/VWO of HBO en 15% de I.S.K. of het CBB/CVV. De hui

dige school is voor 50% van de jongeren de derde en voor

30% de tweede school die in Nederland wordt bezocht. Als

redenen van schoolwisseling worden ‘het behalen van

goede resultaten’ en ‘verhuizing’ het meest genoemd.

Schoolproblemen Tweederde van de jongeren vindt ‘Neder

landse taal’ het moeilijkste vak. De b—vakken worden

vaak als gemakkelijk ervaren.

Tweederde van de schoolgeande jongeren zit bij jongere

kinderen in de klas. Een kwart van hen heeft problemen

met dit leeftijdsverschil. Ten aanzien van schoolverzuim

kan worden opgemerkt dat de helft wel eens van school

verzuimt, een kwart doet dit wegens ‘problemen’ of ‘geen

zin’. Nog eens een kwart verzuimt wegens ziekte.

Een derde van de jongeren heeft onenigheid op school.

Vooral wanneer deze onenigheid gezagsconflicten met jon

gere klasgenoten betreft wordt dit als problematisch er

varen.
Een ander probleem op school is aandachtsverlies tijdens

da les, dit geldt voor de helft van de jongeren.

Ongeveer 40V. van de jongere wil naar een andere school en

plus minus 10% wil niet naar school, maar wil werken. Als

redenen noemt men ‘een beter toekomstperspectief’ en

‘ontevredenheid met en problemen op school’.

Het omgaan met schoolproblemen

Als we de bespreking van deze problemen gezamenlijk be

schouwen dan blijkt dat er in de meeste gevallen een be

roep wordt gedaan op de leerkrachten en de
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maatschappelijk werkers. Daarna volgen op gelijke voet
de volwassenen in huis, de gastgezinnen en de klasge
noten. Slechts in 3% van de gevallen worden
schoolproblemen met niemand besproken.
De jongeren die een min of meer actieve instelling
hebben, bespreken problemen op school relatief veel met
klasgenoten en leerkrachten. Tevens blijkt dat de jon
geren met een Nederlandse begeleider, meestal een gast—
gezin, de problemen vaker met dit gastgezin bespreken
dan de jongeren met een Vietnamese begeleider. Deze
laatste groep jongeren bespreekt de schoolproblemen meer
met de maatschappelijk werker en leraar. De oudere jeugd
(19—23 jaar) bespreekt de schoolproblemen relatief veel
met het gastgezin. Het betreft hier vooral de alleen
staande of in vriendengroep gehuisveste jongeren.

Waardering van de mchoolsituatie door maatschappelijk
werkers en directe begeleiders
In het merendeel der gevallen wordt de schoolsituatie
door de maatschappelijk werker als ‘goed’ beoordeeld
(87,5%). Hetzelfde geldt voor tweederde van de begelei
ders. Voor beiden geldt dat zij de schoolsituatie van de
oudere jeugd (19—23 jaar), de groep met ingrijpende le—
vensgebeurtenissen en van de jongeren die al langer in
Nederland verblijven relatief vaak als negatief waar
deren.

6.2.4 Dorsprong van gemelde problemen
De ingrijpende levensgebeurtenissen die aanleiding
hebben gegeven tot de vlucht en die zich in de jaren voor
de daadwerkelijke vlucht hebben voorgedaan, bepalen in
sterke mate het voorkomen van problemen in de woon— en
schoolsituatie. Dok het feit dat jongeren soms alleen
zijn gevlucht, hangt samen met school— en woonproblmmen.
Een langere periode dat jongeren in Vietnam geen onder
wijs hebben genoten (3 tot 4 jaar) vormt een indicatie
voor schoolproblemen.
De duur van het verblijf in Nederland is van belang in
verband met hervemtigingsproblemen. Deze problemen uiten
zich vaker nadat de jongeren reeds lange tijd (3 tot 4
jaar) in Nederland verblijven. Dfschoon het nu nog om
een kleine groep gaat, blijken de jongeren die geen
onderwijs volgen en die geen werk hebben zich in een
‘problematische situatie’ te bevinden.
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8.3 Aanbevelingen voor beleid en opvang ten aanzien van de
onderzomkgroep

In de vorige paragraaf zijn de resultaten van het onder

zoek die beantwoorden aan de doelstelling samenvattend

weergegeven. Van belang is nu om duidelijk te maken

welke conclusies hieraan kunnen worden verbonden voor do

huidige opvang en begeleiding, en voor de mogelijke toe

komstige ontvangst van grotere groepen vluchtelingen

(voor wie in het gezag moet worden voorzien).
Alvorens we op deze conclusies ingaan, willen we bena

drukken dat in het algemeen de situatie van de jongeren

goed is te noemen. liet overgrote deel (zo’n 80%), van zo

wel de jongeren als de begeleider en maatschappelijk
werkers, zijn tevreden over de woon— en schoolsituatie

van de jonge vluchtelingen.

Niettemin, bestaat er een groep (circa 207. tot 25% van de

jongeren) die problemen of moeilijkheden in het proces

van hervestiging heeft. Deze problematiek varieert van

openlijke geuite ontevredenheid met of problemen in de
woon— of schoolsituatie, tot aan volledig bedekte niet

direct te achterhalen sociale en emotionele problemen.

Het is mogelijk hierbinnen enkele groepen of categorieen

te onderkennen. Deze groepen verschillen naar aard van

de problemen, de omstandigheden waarin ze zich voordoen,

hun uitingsvorm, en, of de hulpverlening daar al dan

niet adequaat op in kan spelen. We willen beginnen met de

eerste en minst zware groep. Een categorie die wellicht

in veel gevallen niet het etiket “problematisch” ver

dient.

8.3.1 Jongeren met een beperkte hervestigingsproblmmatiek
Deze groep wordt gevormd door jongeren die ontevreden

zijn met hun huisvesting (par. 4.1 en par. 4.4). Ze

hebben kritiek omdat de huur te hoog is, of omdat het

huis te klein is voor het aantal bewoners; het ligt te

ver verwijderd van kennissen en vrienden of veraf van
goedkope supermarkten. Deze jongeren zijn voornamelijk

in familieverband gehuisvest in nieuwbouwwijken (ze

wonen al een aantal jaren in Nederland, zie par. 4.1). In

deze categorie gaat het om jongeren die in vergelijking

met sommige andere vluchtelingen geen of weinig “in

grijpende gebeurtenissen” in Vietnam hebben ervaren (zie

par. 4.3). Ook de begeleiders van deze jongeren (oom,

tante, broer of zus) ondersteunen deze kritiek (par.
4.5.1). Onderling praat men er ook over, maar men be

spreekt het niet of nauwelijks met de maatschappelijk
werker (par. 4.4). In veel gevallen lijkt deze de onte

vredenheid of kritiek ook niet te delen. Integendeel, in

sommige gevallen wekt het zelfs irritatie van de

hulpverleners (maatschappelijk werker en gastgezin).
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Ons inziens is dit niet geheel terecht. De in deze geval
len uitgesproken ontevredenheid is inderdaad geen uitine
van grote problemen. Maar, daarmee kan de gemelde onte
vredenheid nog wel een bepaalde positieve betekenis
hebben.
Ons inziens is het een onderdeel van het hervestigings—
proces dat men in Nederland doormaakt. 0e jongeren en
diens familie wonen al wat langer in Nederland en be
ginnen steeds beter te begrijpen hoe verschillende zaken
in elkaar zitten. Men durft ook steeds meer uiting te ge
ven aan ontevredenheid. Ook kan men steeds beter
inschatten wat er aan hun woonsituatie in rele zin ver
beterd kan worden. Men streeft naar een ideale
huisvesting, en vanuit dit idee levert men kritiek gp de
huidige huisvesting van hun familie. In veel gevallen
wordt de oplossing van deze ontevredenheid niet op korte
termijn verwacht moar meer in de verdere toekomst (zie
per. 4.4 en het daar gegeven voorbeeld). Voorzover er
sprake is ven problematiek, gaat het dus voornamelijk om
hervesti gi ngsproblemen.

8.3.2 Jongeren met openlijk geuite migratieproblematiek
Deze door ons glidentificeerde probleemgroep betreft
jongeren die het kortst (1—2 jaar) in Nederland ver
blijven. De problemen van deze groep krijgen een bijzon
der karakter door de ervaren ingrijpende gebeurtenissen
in het verleden (zie per. 8.2.1). Het gaat hier om jon
geren die problemen ervaren in de reletionele sfeer
(slechte onderlinge contacten) waarbij in het bijzonder
onenigheid met de gezagsfiguren in huis aan het daglicht
treedt (met oudere broer of zus, oudere zwager, pleegou—
der e.d., zie per. 4.2 en 4.4).
Deze problematiek vindt zijn oorsprong in de omstan
digheid dat gezagsposities en relaties die vroeger als
vanzelfsprekend werden ervaren nu niet eeer werken (bij
familieverbanden) of niet bij de opvattingen ven de jon
geren aansluiten (bij pleeggezinnen). Ons inziens is het
heel goed mogelijk (gezien de saeenhang set ingrijpende
levensgebeurtenissen) dat deze familiestructuren door de
in Vietnam ervaren onrust en ingrijpende omstandigheden
reeds schade hebben geleden.
Eenmaal in Nederland valt men echter weer terug op deze
structuren om de problemen en moeilijkheden van het pro
ces van hervestiging tegemoet te treden. Al snel merkt
men dat dit niet eeer werkt. Onenigheid, in het bijzon
der met gezagsfiguren is het gevolg; een verhuizing
wordt noodzakelijk.
Wat betreft de onenigheid met pleegouders (en soms gast
gezinnen) merken wo op dat deze meer voortvloeit uit het
gegeven dat de wijze waarop men het alledaagse leven in
richt niet aansluit bij de ideen van de jongere. Deze
problematiek wordt nogal expliciet tot uiting gebracht.
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Jongeren bespreken deze problemen ook naar verhouding

veelvuldig met de maatschappelijk werker (par. 4.4). Dok
door de maatschappelijk werker worden de meeste pro
blemen bij deze groep gesignaleerd.

5.3.3 Jongeren met verboroen migratieproblematiek
Het betreft hier een belangrijke groep jongeren die in
Vietnam omstandigheden heeft meegemaakt die als “in
grijpende ervaringen” kunnen worden gekenschetst. Onte
vredenheid met huisvesting en school is dan een signaal.

Deze problemen hebben een andere achtergrond dan bij de

‘eerstgenoemde’ groep en krijgen daardoor een ander ka

rakter. De gerichtheid op het verleden, het leven dat

jongeren hebben geleid kan hierin een rol spelen. Het

kan zijn dat hier een impliciet schuldgevoel aanwezig is
tegenover de personen die men in Vietnam al dan niet ge

wild heeft achtergelaten. Het kan zijn dat jongeren de
huur te hoog vinden omdat ze te weinig geld overhouden om

naar Vietnam te sturen. Het kan zijn dat ze vinden te ver
van vrienden en bekenden te wonen, omdat ze niet gere

geld op bezoek kunnen gaan, “om te praten”. Ze blijven
met de vraag zitten waarom zij wel in Nederland zitten en

niet de andere familieleden. En wanneer het op school

minder voorspoedig verloopt en pas een brief uit Vietnam

is ontvangen, wordt deze vraag nog nijpender: “het

broertje zou de kansen wellicht beter hebben benut”.
In de meeste gevallen gaat een dergelijke “belastende
situatie” gepaard met slechte onderlinge contacten, of

schoon dit zich niet direct uit in onenigheid of ruzie
(par. 6.3). Eerder valt te verwachten dat dit bedekt of
verborgen blijft (zie de voorbeelden in par. 4.2 en

6.5.2). Men leeft langs elkaar heen. In veel gevallen
wonen deze jongeren in een een—persoonshuishouden of met
vrienden (par. 4.3). Het betreft voornamelijk de wat ou
dere jeugd die alleen is gevlucht. Dok op school kunnen

ze problemen ondervinden (meer verzuim,
aandachtsverlies, problemen met het leeftijdsverschil).
Een andere reden van hun schoolproblemen is de vrij

lenge periode waarin ze in Vietnam geen ondmrwijs hebben
genoten. Verder kan de problematiek van deze jongeren
nog ernstiger worden indien er een toekomstperspectief
omtrent school of werk ontbreekt. De groep werkloze
(ex)voogdijpupillen is hiervan een voorbeeld (par. 6.3).

Het gaat hier om men soort problematiek waarbij

hulpverleners moeilijk adequate steun kunnen geven. Deze

is verder moeilijk te achterhalen omdat de problemen

niet of heel indirect aan de oppervlakte komen. De jon
geren die aan deze problematiek uiting geven wonen reeds

langer (3 tot 6 jaar) in Nederland.

Aldus krijgen we drie categorieen probleemgreepen. De

eerste categorie jongeren waarbij problemen worden ge—
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meld, is in feite weinig problematisch. Overigens bete
kent dit niet dat men de gemelde ontevredenheid in dit
geval niet serieus moet nemen.
Bij de derde groep is de problematiek ernstiger. Deze is
ook sterk verborgen (wordt ontkend) of toegedekt. De
hulpverlening krijgt hier veel moeilijker ingang.
De ingang is gemakkelijker bij de tweede categorie. Ook
hier is de problematiek ernstiger, maar in ieder geval
expliciet. Het is naar verhouding eenvoudiger deze groep
te ondersteunen (bemiddeling bv.) en oplossingen te be
denken (verhuizing bv, zie par. 4.4).
Tevens blijkt uit deze identificatie van “probleem—
groepen” dat migratiefectoren een belangrijke ver—
klarende factor zijn. Daarnaast echter kan kennis over
achterliggende migratiefactoren ons ook belangrijke in
zichten geven voor de hulpverlening. Deze kennis kan er
toe bijdragen dat de hulpverlening toegang krijgt tot
deze tot nu toe moeilijk bereikbare groep. Op deze be—
palende eigratiefactoren willen we in het volgende
nadrukkelijker ingaan.

8,3,4 Migratie als verklaring en ingang tot ondersteuning
Uit het onderzoek blijkt dat migratiefactoren belang
rijke bepalende factoren zijn voor ervaren problemen.
Hun invloed is groter dan factoren die direct met het
proces van hervestiging in Nederland te maken hebben.
Verder blijkt een bijzondere groep van deze migratiefac—
toren een bepalend karakter te hebben.
Factoren die te maken hebben eet de vlucht bepalen niet
of nauwelijks het karakter van de problemen in de woon—
en schoolsituatie. Haar wel de ingrijpende omstan
digheden die aanleiding hebben gegeven tot de vlucht
en/of die zich in de jaren v6Sr de daadwerkelijke vlucht
hebben voorgedaan. Bij deze gebeurtenissen moet men
denken aan ervaringen als gevangenschap of andere oor—
logservaring van de jongere zelf; ziekte, overlijden
en/of gevangenschap van familieleden of vrienden; be
perkte bewegingsvrijheid, hongor vanwege de
oorlogsituatie; enz. Dit geldt voor ruim 30% van de
(ex)voogdijpupillen. Hun invloed op de problemen in het
hervestigingsproces kan zowel in een vroeg stadium (de
2e categorie) als in een later stadium (de 3e categorie)
bij de jongere aan de oppervlakte komen.
Voor deze laatste groep, ofschoon nog klein in aantal
(5—10%), is de problematiek eigenlijk het meest ernstig,
omdat dan een combinatie van migratie en hervestigings—
factoren hun invloed gaan uitoefenen. Naast de reeds er
varen ingrijpende gebeurtenissen in Vietnam en de
langere periode dat in Vietnam geen onderwijs is
genoten, gaan factoren —als het leeftijdsverschil met
klasgenoten, de afwezigheid van andere Vietnamese
vluchtelingen op school, het gebrek aan contacten met
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Vietnamese familie en bekenden omdat de jongere alleen

woont etc.— een extra belastende rol spelen.

Uiteindelijk betekent dit, dat jongeren met dergelijke

migratieachtergronden reeds in het begin van de opvang

als “risicogroep” gevolgd zouden moeten worden. Het al
dan niet ervaren hebben van ingrijpende gebeurtenissen
kan dan tevens een aandachtspunt worden bij de keuze van
definitieve huisvesting na het opvangcentrum.

Maar niet alleen in de intake bij binnenkomst, ook bij de

overdracht moet het een aandachtspunt zijn, teneinde de
begeleider/hulpverlener in de overdracht (de
voedi j—maatschappelijk werker, de maatschappelijk
werker van de sociale dienst, het gastgezin, e.d.) de

benodigde informatie te geven om bij deze jongeren men
adequate ingang te krijgen.

Een belangrijk aangrijpingspunt is dus het verhaal over

de omstandigheden vSdr de vlucht.
Zoals we zagen vormt voor de Vietnamese vluchtelingen

zelf de band met het land van herkomst een belangrijk

aandachtspunt. Meer nog dan de culturele identiteit,
wordt het gedrag en het denken van de jongeren bepaald

door een zekere etnische identiteit (par. 7.2).
Dat wil zeggen, een vorm van sociale identiteit waarbij

een sterke gerichtheid op het verleden als inspiratie

bron voor de toekomst aan de dag wordt gelegd. De con
tacten die jongeren onderhouden met andere vluchtelingen

passen heel sterk in dit kader. Dok indien de contacten

met Nederlanders na verloop van tijd veelvuldiger
worden, blijven de contacten set andere Vietnamese jon

geren gehandhaafd. Men praat onderling veel over Vietnam

(over de familie en de alledaagse zaken), veel meer dan
over de vlucht zelf. Het is een thema dat steeds terug

keert.
Dok tijdens de interviews die we in dit onderzoek hebben

gehouden verwonderde het ons soms hoeveel jongeren en

hun begeleiders hierover aan ons kwijt wilden. Dnze in

druk is dat in dit thema ook een belangrijke middel

schuilt tot een beter begrip van de betreffende jongere.

Het verhaal over de geschiedenis en omstandigheden in

Vietnam biedt de jongere zelf ook de mogelijkheid om aan
de (Nederlandse) hulpverlener indirect duidelijk te ma

ken waarom of waartoe hij zich momenteel zo gedraagt.

We zeiden al dat men van te voren, voor de uitplaatsing

uit het opvangcentrum, eigenlijk al bedacht moet zijn op

de “risico—groep” (de jongeren met “ingrijpende levens—

gebeurtenissen”). Aan de uitplaatsing zelf kunnen dan

zodanige voorwaarden of eisen worden verbonden die het

deze jongeren mogelijk maken toekomstige hervestigings—
problemen aan te pakken. Enkele van deze voorwaarden

zouden zijn:
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• Op bezoekafstand van bekenden en familie
uitplaatsen.

• Er rekening mee houden dat een verhuizing tot da mo
gelijkheden behoort.

• Ten aanzien van de onderwijsmogelijkheden, niet al
leen bedacht zijn op het onderwijsniveau van de jon
gere, maar ook nagaan of er meerdere Vietnamese
vluchtelingen naar zo’n school (kunnen) gaan.

• De aanwezigheid van voorzieningen op het gebied van
de psycho—sociale problematiek veilig stellen.

8.3.5 De verbliifsvormen
In het voorgaande konden we al enkele conclusies trekken
omtrent de vo&rwaarden waaraan een goede huisvesting
moet voldoen.
Meer in het algemeen blijkt uit het onderzoek dat aen
overkoepelende eis of verwachting is dat er consistentie
bemtaat tussen beleidsintenties en het daadwerkelijk ge
voerde beleid. (Hierbij verwijzen we naar ervaring in
het verleden met bv. de repatrianten uit Indonesie en de
Hongaren). Uitgaande van het huidige minderhedenbeleid
(zie par. 7.2) heeft dit consequenties voor de huis
vesting van de Vietnamese voogdijpupillen. Eenvoreige
oplossingen, waarbij een enkele soort verblijfsvorm als
definitieve huisvesting binnen het opvangprogramma wordt
gehanteerd, zijn dan onjuist. Ook het karakter van de
verblijfavorm moet zodanig zijn dat het aan de jongere
de gelegenheid geeft een eigen (etnische) identiteit te
behouden. Dit geldt seer in het algemeen. Belangrijkste
vraag in een slotbeschouwing is natuurlijk of we conclu
sies kunnen trekken ten aanzien van de diverse
verblijfavormen waarin de jongeren wonen of hebben ge
woond.
Wanneer we het bovenstaande in ons achterhoofd houden,
dan kunnen we inderdaad aan de resultaten van het onder
zoek enkele “evaluatieve” opmerkingen verbinden.

In het algemeen kunnen we concluderen dat geen enkele
verblijfsvorm op zichzelf samenhangt met een verhoogde
of meer arnstige problematiek, met uitzondering van wel
licht de halfweghuizen en de pleeggezinnen.

De grootste groep jongeren is bij of met familie gehuis
vest (per. 4.1). Niet geheel verwonderlijk, dit is nI.
consistent met het uitplaatsingmbeleid van de maat
schappelijk werker yen de voogdijinstelling. Het vol
doet aan de verwachtingen van ouders en andere
vluchtelingen. Het is ook consistent met het onderzoek—
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gegeven dat in de richting van “behoud van etnische
identiteit” wijst.
Vanuit de opvang bezien functioneert zo’n eenheid als
het meest onafhankelijk. Gastgezinnen zullen minder snel
een actieve ondersteunende rol voor deze voogdijpupil
vervullen- Ook de maatschappelijk werker zal meer re
kening houden met de structuur van de familie. Dit geldt
vooral voor interne aangelegenheden. Wanneer het echter
zaken in de schoolsfeer betreffen dan is de rol van de
maatschappelijk warker en ook van de leerkracht groter.
Het verantwoordelijke familielid zal zich dan terug
trekken. Een belangrijke rol kan ook weggelegd zijn voor
de Vietnamese klasgenoten. Indien deze niet aanwezig
zijn, zal de jongere weer sneller terugvallen op de
maatschappelijk werker.

De vriendongroep is een andere vorm waarin veel jongeren
terecht komen- In het algemeen werkt deze voorziening
net zo goed als een huisvesting in familieverband. Beide
soorten voorzieningen zijn adequate basisvormen voor een
goede start van het hervestigingsproces. Belangrijk punt
hierbij is dat bij de start van zo’n eenheid huis
houdelijke zaken vaak niet geregeld zijn. Het is een
onderwerp dat ook niet direct voor de jongeren leeft.
Niettemin zijn juist onderwerpen als budgettering, ver
deling van middelen, huishoudelijke taakverdeling e.d.
bronnen van onderlinge onenigheid. Het moet dan ook een
aandachtspunt voor de begeleiding zijn. Na verloop van
tijd zal het karakter van de begeleiding moeten veran
deren. Indien de jongere ingrijpende gebeurtenissen
heeft ervaren zal dit steeds sterker een beslissende in
vloed krijgen. De begeleiding zal zich hieraan moeten
aanpassen, en veel meer een ondersteuning moeten vormen
voor de “emotionele” problematiek, dan nu het geval is.

Het Nederlands pleeggezin is een andere verblijfsvorm
waarvan in de opvang gebruik is gemaakt. Wanneer we de
lijnen van het huidige minderhedenbeleid doortrekken,
dan is een pleeggezin, in de traditionele zin, een min
der geschikte voorziening. Het is qua karakter te sterk
gericht op aanpassing (zie par. 7.1) en geeft niet de no—
dige ruimte voor “behoud van identiteit”. Iets wat zeker
in de beginfase van belang is (par. 7.2.). De pleegge—
zinvorm laat ook de meeste wisselingen wegens
relationele problemen zien (par. 4.1).
Indien toch deze verblijfsvorm als mogelijke voorziening
in het opvangprogram een eigen plaats krijgt, dan dient
hiervan zeer selectief gebruik te worden gemaakt, of men
moet de pleeggezinvorm op andere leest schoeien. Een al
ternatief is bv. om de pleeggezinvora als een tijdelijke
oplossing te zien, als een doorstroomvoorziening naar
meer definitieve huisvesting. Ook kan men in plaats van
een pleeggezin, een opvanggezin kiezen.
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Het pleeggezin van gelijke etniciteit (i.c. het
Vietnamese gezin) is een vorm waarvan in het verleden
weinig gebruik im gemaakt, maar waaraan in nieuwe op—
vangprogramma’s voor grotere groepen vluchtelingen ge
dacht kan worden. Tenslotte mogen ook gezinshuizen en
mentorgezinnen niet onvermeld blijven. Emprische onder
steuning kunnen we echter aan deze voorzieningen niet
geven op basis van dit onderzoek; deze verblijfsvormen
komen niet of nauwelijks in de steekproef voor.

De e,—persoonshuishouding is een vierde voorziening
waarvan in de opvang gebruik is gemaakt. Een voorziening
waar al gauw die jongeren in terecht komen voor wie een
alternatief niet beschikbaar is. Het zijn de jongeren
die overwegend tot de eerder beschreven rimicogroep be
horen. Met name bij deze voorziening gelden de eisen
waarop al eerder is gewezen.
Nog meer bij deze voorziening dan bij de andere dient er
een situatie geschapen te worden waarbij de jongere op
meer personen dan alleen de maatmchappelijk werker,
terug kan vallen.

Het halfweghuis is een bijzondere voorziening waarmee in
de opvang van Vietnamese vluchtelingen voor het eerst
ervaring is opgedaan. Opvangprogramma’s van groepen
vluchtelingen in het verleden kennen een dergelijke
voorziening niet. Het is een voorziening die letterlijk
een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Werd in
eerste instantie een intensieve professionele begelei
ding gegeven, bij de latere halfweghuzen is die
intensiteit overboord gegooid en kreeg de begeleiding
een meer embulant en zakelijk karakter.
Uiteindelijk, na vellen en opstaan, lijken de ervaringen
met de halfweghuizen tot de volgende voorwaarden voor
een doorstroomvoorziening te hebben geleid:

— een doorstroomvoorziening die op definitieve huis
vesting is gericht en waarbij de kans op een
eWn—persoonshuishouding wordt verminderd. Het moet
de alleenstaande jongeren die zonder bekenden
arriveerden, de mogelijkheid biedmn os contacten
binnen de eigen groep op te bouwen.

— een ambulante professionele begeleiding (mentor) die
zo nodig op flexibele wijze voor langere tijd in
stand wordt gehouden.

— een goede verdeling van taken en bevoegdheden tussen
mentor en maatschappelijk werker, die voor de jon
gere duidelijk is.

Wisselingen van de ene naar de andere verblijfsvore
hebben zich diverse keren voorgedaan. Op zich zegt de
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hoeveelheid hiervan weinig. Belangrijker is het gegeven
dat de wisselingen als een verbetering worden ervaren.
Vooral als remedie om de problemen van de tweede pro—
bleemgroep aan te pakken lijkt het een goed werkend mid
del. Gevaar is alleen dat het contact tussen familiele
den volledig verbroken wordt (de iJn “verraadt” de
ander).

8.3.6 De begeleiding
Aan het eind van de vorige paragraaf spraken we over de
uitplaatsing van de jongere uit het opvangcentrum naar
een (meer) definitieve vorm van huisvesting. Het is dn
van de eerste taken waarmee het voogdijmaatschappelijk
werk te maken krijgt. Daarnaast berust bij hem of haar de
ondersteuning van de jongere bij de schoolkeuze, het
verstrekken van de financiele middelen voor inrichting
en onderwijsmateriaal, enz. Taken die gericht zijn op
de vervulling van de eerste levensbehoeften. Ze zijn
concreet van aard en liggen sterk in de voorwaarden—
scheppende sfeer. In deze eerste periode van ontvangst
hebben dergelijke zaken de interesse van de jongeren.
Maar ook na de vervulling van de eerste levensbehoeften,
blijven de jongeren primair gericht op kennis over hoe
alles in elkaar zit. Een maatschappelijk werker vertelde
eens dat ook de jongere eet een intake bezig is. Hij wil
greep krijgen op de omgeving door feitelijke en concrete
kennis over wat hij van personen, groepen en instanties
kan verwachten. Het gastgezin kan in deze een belang
rijke functie vervullen. In het bijzonder wat betreft de
woonsituatie, wanneer het erom gaat te laten zien welke
winkels er zijn, hoe het postkantoor werkt, enz. Dp het
maatschappelijk werk wordt meer teruggevallen voor offi
cieel regelwerk (aanvraag voor gezinshereniging bv.). In
veel gevallen staat men op deze wijze niet alleen de jon
gere, maar ook de gehele wooneenheid ten dienste. De
hulpverlening betreft in deze fase voornamelijk
dergelijke praktische zaken. Dat dit serieus gebeurt is
niet onbelangrijk voor het vervolg van de begeleiding.

De invloed van de integratie op de onderlinge relaties
is in de beginperiode klein. Nietemin komt het bij een
bepaalde greep (nI. de groep jongeren met een openlijk
geuite migratieproblematiek) voor dat men hieromtrent
grote problemen heeft (zie par. 6.3.2). De oplossing
hiervoor zien de jongeren sterk in concrete termen. De
maatschappelijk werker wordt ingeschakeld eet het oog op
een verandering van de verblijfsvorm.
In de andere gevallen, en dit zijn de meeste, zullen in
terne problemen of irritaties in eigen kring worden op
gelost. Niettemin doen, na ongeveer 2 jaar, de jongeren
(als er sprake is van dergelijke problemen) steeds vaker
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een beroep op het gastgezin en het maatschappelijk werk.
Binnen de eigen kring kunnen de jongeren de ervaren
moeilijkheden niet meer bespreken, al gauw voelen ze
zich genoodzaakt om de benodigde steun buiten de deur te
zoeken. Van groot belang is dan of in hun ogen de prak
tische begeleiding in de eerste fase waardevol is
geweest. Is dit het geval, dan bespreken ze de problemen
eerder met de maatschappelijk werker en het gastgezin
(en niet in eigen kring).
Uitzondering hierop vormt de probleemgroep die een ver
borgen problematiek heeft. De jongere, of da eenheid
waarin deze woont, zit dusdanig in de knoop dat men dit
niet naar buiten brengt. Het gastgezin of een andere
persoon in de directe omgeving verdwijnt dan geheel uit
het blikveld. Ook van de maatschappelijk werker lijkt
soms nauwelijks gebruik te worden gemaakt. Niet in de
laatste plaats omdat het de maatschappelijk werker aan
tijd en mogelijkheden ontbreekt. Indien jongeren deze
problemen bespreken, dan doen ze dit met eigen huisge
noten. Het kan zijn dat jongeren voor deze vormen van
ernstige problematiek meer vertrouwen hebben in de eigen
kring.

De voorgaande schets betreft de begeleiding van de woon
situatie. Wat betreft de schoolsituatie kunnen we niet
men tijdsverloop in het begeleidingsproces onderkennen.
Zowel in de beginfase als na een aantal jaar maken de
jongeren in dezelfde mate en op dezelfde wijze gebruik
van de begeleiding (per. 8.2). Daarentegen zijn er wel
andere factoren die verschil in begeleiding tot gevolg
hebben.
Indien de jongere bv. een vergelijkingsgroep heeft waar
tegen hij zijn eigen problemen en ervaren “stress” ken
afzetten, dan worden deze beter henteerbeer. Hij doet
den vaker een beroep op de leraren en klasgenoten en min
der op de maatschappelijk werker en het gestgezin. Ook
wanneer jongeren een meer actieve instelling tonen (an
deren bij het huiswerk helpen bv.), bespreken ze de
problemen vaker met hun klasgenoten. En els de jongere
een Nederlandse begeleider heeft den zal hij ook minder
snel een beroep doen op het maatschappelijk werk. Het
oplossen van schoolproblemen beschouwt men wellicht els
niet vallend onder de competentie van de Vietnamese be—
gelei der.

In het algemeen kunnen we zeggen dat personen in de di
recte omgeving yen de jongere (het gastgezin, de leer
kracht, klasgenoten, e.d.) zowel wet betreft de woon—
els schoolsituetie een belangrijke functie vervullen.
Misschien kunnen we zelfs stellen dat deze personen zo
danig kunnen functioneren dat er minder snel een “eppal”
op de maatschappelijk werker wordt gedean. In zekere
zin wijst deze beschrijving reeds op een ons inziens
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adequate begeleidingsstructuur. Een begeleiding waarbij
er een goede afstemming bestaat tussen twee “ringen van
opvang”. De eerste ring bestaat uit personen in de di
recte omgeving van de jongeren (de oudste zus, de oom of
de zwager, het gastgezin, de leerkracht, klasgenoten
e.d.). Deze ondersteunt hen bij alledaagse
moeilijkheden. De tweede ring wordt gevormd door het
maatschappelijk werk. Deze heeft een meer consultatieve
functie en heeft een aantal bevoegdheden mn taken die in
de voorwaardenscheppende sfeer liggen (regelen van huis
vesting, benaderen van scholen, budgettering,
voorlichting aan sociale diensten, etc.). Alleen bij dm
meer ernstige problematiek ligt voor deze tweede ring
een direct hulpverlenende taak.

Deze mogelijke structuur, vergelijkbaar met de indeling,
eerste en tweede lijn, komt niet geheel toevallig uit de
gegevens van het onderzoek naar voren. In de analyse van
het materiaal konden we gaandeweg steeds meer onder
scheid maken in twee wijzen van opvang die gekoppeld
waren aan de tijdsbesteding van de maatschappelijk
werker.
Deze tijdsbesteding suggereerde een onderscheid in een
“context gerichte werkwijze” en een “individueel ge
richte werkwijze”. Bij deze laatste werkwijze houdt men
zich meer direct bezig met jongeren via individuele,
persoonlijke contacten, terwijl men minder tijd besteedt
aan begeleiders en instanties. Bij de eerste werkwijze
houdt men zich meer bezig met begeleiders en instanties
en minder met de jongere zelf.
Dit betreft de tijdsbesteding; maar ook met betrekking
tot andere aspecten traden er verschillen naar voren. In
het onderstaande zijn de belangrijkste naast elkaar ge
zet.

Contextgericht Individueel gericht
(58%) (42%)

Leeftijd — oudere kinderen — jongere kinderen

Verblijfs— — l—persoonshuis— — geen bijzondere
vorm houden variatie

— vriendengroep

Begeleiders — Nederlandse be— — Vietnamese bege—
geleiders leiders

Problematiek — verborgen pro— — onderling onuit—
woonsituatie blemen gesproken pro

blemen
— bespreking re— — bespreking meer
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latief meer met in eigen kring
personen buiten
de verblijfsvorm
(niet in eigen
kring)

— bespreking min— — bespreking meer
der met maat— met maatmchappe—
schappelijk wer— lijk werker
ker

Problematiek — bespreking pro— — bespreking van
school blemen met leer— problemen

kracht, klasge— met de maat—
noten, gastgozin, schappelijk
e.d. werker

Een belangrijke vraag in deze slotbeschouwing is nu,
welke werkwijze in een opvangprogramma de voorkeur ver
dient. Alvorens we op deze vraag antwoord kunnen geven,
zijn mr een aantal ampecten waarmee we, gegeven de on—
derzoekresultaten, rekening moeten houden:

• In aanvang is er een algehele onbekendheid met de
Nederlandse samenleving bij de jeugdige
vluchtelingen. Tévens is er een “algehele onbe
kendheid” bij de hulpverlening met deze jongeren.

• Gezien de leeftijdsopbouw staat het merendeel van de
jongeren voor korte duur onder voogdij (gemiddelde
leeftijd is 18,5 jaar).

• Zeker in het begin van de ontvangstperiode hebben de
jongeren voornamelijk aandacht voor concrete prak
tische zaken.

• De problemen die jongeren hebben, waarop de hulpver
lening anders dan louter in praktische zin moet rea
geren, worden in het begin niet of zeer indirect
geuit. Na 2 3 jaar echter komt de meer immaterile
problematiek steeds meer aan de oppervlakte.

• De contacten die jongeren met andere Vietnamese
vluchtelingen onderhouden, zijn een weerspiegeling
van het behoud van hun etnische identiteit. Het
biedt een kader van waaruit de jongeren de Neder
landse samenleving verkennen en betreden.

Gegeven deze punten en gegeven het kader van het huidige
minderhedenbeleid, lijkt het aanbevelenswaardig zo veel
mogelijk te streven naar een opvangsituatie waarbij de
contextgerichtheid overheerst. In zo’n situatie wordt
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immers de directe omgeving het meest geactiveerd. Bij
een contextgerichte werkwijze krijgen personen in de om
geving van de jongere binnen deze hulpverlening een

dienstverlende functie. De contacten in het kader van de
hulpverlening beperken zich niet alleen maar tot con
tacten tussen jongere en maatschappelijk werker.
Dit is belangrijk omdat de ontvangst van gerepatrieerden
en Hongaarse vluchtelingen leert dat vluchtelingen waar
voor in het gezag moet worden voorzien, grotendeels tot
de oudere jeugd behoren. De voogdijmaatregel is derhalve

slechts van korte duur. Door in de voogdijbegeleiding
vanaf het begin een beroep te doen op personen in de om—

geving van de jongere, ontstaat er na beindiging van de

voogdijbegeleiding een goede overgang.
Meer in het algemeen dient deze begeleiding het behoud
en gebruik van etnische identiteit als uitgangspunt te
nemen. Het geeft jongeren de mogelijkheid tot verge
lijking; voorbeelden waartegen ze hun eigen problemen
kunnen afzetten. Het probleesoplossend vermogen van de
jongere kan worden vergroot door hem gebruik te laten
maken van het probleemoplossend vermogen van de groep.
Het vormt ook een basis om na enige tijd de schroom te

overwinnen en meer persoonlijke contacten met
Nederlanders aan te gaan.
In verband hiermee is ook positief dat binnen een con—
textgerichte werkwijze, de Vietnamese begeleiders een
meer actieve rol vervullen. Overigens is het gevaar dat
men wel eens hoort over afzondering in en van de etnische
groep in het algemeen ongegrond. Wel is de keerzijde van
een dergelijk accent op het verleden dat, onder bepaalde
omstandigheden, de belastende situatie van hervestiging
wordt versterkt. In plaats van een inspiratiebron voor
de toekomst, kan de “etnische identiteit” een belem
mering gaan vormen.
Dit laatste maakt al duidelijk dat een contextgerichte
werkwijze als algemeen principe geldt. Welke werkwijze
gehanteerd moet worden is eveneens sterk afhankelijk van
de problematiek en de omstandigheden waarin de jongere
verkeert en welke mogelijkheden er in zijn omgeving
zijn. Juist bij de in par. 6.3.3 genoemde risicogroep
kan het zijn dat er meer individueel gericht gewerkt
dient te worden. Vooral in latere fasen moet hiervoor
dus ruimte gecreerd worden.
In aanvang echter betekent de onbekendheid bij de hulp
verlening met de binnenkomende groep, dat de hulpver
lening een sterk volgend karakter moet hebben. Dat
betekent enerzijds ingaan op de verwachting van de jon
geren en dus een sterk materiele hulpverlening; ander
zijds aandacht blijven houden voor het verloop van het
hervestigingsproces. De hulpverlening zou een zekere
signaalgevoeligheid moeten ontwikkelen om de risico

groepen te kunnen identificeren. De personen in de
directe omgoving kunnen in deze een belangrijke functie
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vervullen enerzijds als ondersteuning in de materiele
hulpverlening en anderzijds kunnen ze belangrijke sig
nalen doorgeven.

We zaiden al dat problemen zich na enkele jaren uiten. De
begeleiders van het eerste uur worden nu geconfronteerd
met andere vragen. De eerste zaken zijn geregeld. De
gastgezinnen staan nu voor de taak om problemen, die bv.
voortkomen of samenhangen met de werkeloosheid van deze
jongeren op te vangen. De gastgezinnen zullen hier steun
bij nodig hebben.
Juist in het kader van de nazorg van de
(ex)voogdijpupillen verdient de ondersteuning van de
gastgezinnen en andere vrijwilligers extra aandacht.

8.4 Aanbevelingen en suggestiea voor da opvang van
vluchtelingen

8.6.1 Opvang van vluchtelingen onder voogdij
In de voorgaande sub—paragrafen hebben we uitgebreid ge
sproken over de opvang en begeleiding van Vietnamese
voogdijpupillen. Haast de conclusies die hieromtrent
zijn getrokken, hebben de onderzoekresultaten een breder
bereik. De gerealiseerde opvang en begeleiding kan ook
gezien worden als een les voor de ontvangst ven andere
toekomstige minderjarige vluchtelingen, die zonder ou
ders in Nederland arriveren. Veel van de naar aanleiding
van het onderzoek getrokken conclusies en vermelde aan
bevelingen kunnen we overnemen. Kort samengevat betekent
het voorgaande voor een opvangbeleid van toekomstige
groepen alleenstaande minderjarigen:

Toewijzing van de vooodii aan een instelling,
Belangrijk voordeel is dat op deze wijze het meest effi—
cient en snel een organisatie ken worden opgebouwd. Toe
wijzing aan diverse instellingen versnippert het beleid
en de uitvoering van de vluchtelingen opvang (zie ook de
volgende paragraaf). Bij toekenning van de voogdij aan
medevluchtelingen dient men ook voorzichtig te zijn. Het
is zeer de vraag of het voor deze gezagspersonen (veelal
oudere broer/zusters, oom, tante, e.d.) altijd mogelijk
is de voogdij adequaat uit te oefenen. Wel leert de er
varing dat de voogdijinstelling in het voogdijwerk
terdege met deze gezagsfguren rekening dient te houden.

In de beginperiode van een opdracht ,....-

voogdijbegeleiding categoraal opgezet te worden,
Het benodigde leerproces en de informatie uitwissaling
kan dan sneller worden geeffectueerd.
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De beschikbare verblijfsvormen als basis voor de
voogdijbegeleiding dienen voldoende variatie en flexibi—

liteit te bezitten.
Binnen het huidige minderhedenbeleid zijn eenvormige op

lossingen (een verblijfsvorm als basisvorm) onjuist. Te

vens moet men er op bedacht zijn dat verhuizingen binnen

de opvang een normaal verschijnsel zijn.

De opzet van een doorstregmvgorzimning verdient aanbe—

vel ing.
(Zoals bv. het halfweghuis zich binnen de Opbouw uitein

delijk heeft ontwikkeld). Voor een bijzondere groep, de

alleenstaanden is het immers moeilijk op basis van be

paalde criteria een meer definitieve vorm van huis

vesting te formuleren.

Bij de gitpiaatsing uit het opvangcentrum en de daarop
volgende begeleiding dient men de “etnische identiteit”
als uitgangspunt te nemen.
Dit betekent bij de huisvesting rekening houden met con

tacten tussen familie en bekenden en bij de schoolkeuze,

er naar streven dat er op school meerdere vluchtelingen

uit de eigen groep onderwijs volgen. Ook is van belang

personen met dezelfde etniciteit en geschiedenis te ac—
tiveren tot hulpverlening en ondersteuning.

Een ‘contextgerichte werkwijze’ van de

voogdijmaatschappelijk werker met de beleidsruimte om

naar aanleiding van problematiek en omstandigheden ‘in

dividueel gericht’ te werken verdient de voorkeur.

Een dergelijke werkwijze houdt rekening met een aantal

feiten waarvan we kunnen veronderstellen dat ze ook voor

nieuwe vluchtalingengroepen opgaan.

Uitdrukkelijk rekening houden met de mogelijkheid per

sonen in de directe omgeving van de jongere (zowel buurt

als school) te activeren.
Een punt dat reeds in de vorigm aanbeveling is vervat,

maar van groot belang is.

Reeds vanaf de intake in het opvangcentrum de risico—

groep identificeren en blijven volgen; bedacht zijn op

de te verwachten problematiek.

Aan deze intake moet groot belang worden gehecht (zie

ook de volgende paragraaf). Uiteraard is het zo dat deze

intake gaandeweg bijstelling en aanvulling krijgt.

Uiteindelijk blijkt dat het achterhalen van de gebeurte

nissen en omstandigheden in de jaren voor de vlucht een
belangrijke ingang kunnen vormen voor de na enkele jaren

veranderende problematiek en begeleiding.
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Indien we de hierboven gegeven aanbevelingen in z’n ge
heel beschouwen, is de vraag gerechtvaardigd of de op
vang van onbegeleide jeugdige vluchtelingen wel via een
voogdijeaatregel georgani seerd eoet worden.
Belangrijkste nadeel is dat hierbij de begeleiding
strikt wordt begrensd door de meerderjarige leeftijd van
21 jaar (en in de toekoest wellicht van 18 jaar). Gevolg
is imeers dat er een groep geen gebruik kan maken van de
gecreerde voorzieningen, ofschoon omstandigheden en pro
blematiek vrijwel identiek zijn.

8.6.2 Algemene opvang van vluchtelingen
In dit onderzoek naar de begeleiding van Vietnamese
(ex)voogdijpupillen, hebben we ons niet beperkt tot de
opvang van deze groep. Voor zover mogelijk hebben we de
opvang van Vietnamese vluchtelingen in het algemeen in
de beschouwingen meegenomen. Dit is niet zonder reden
gebeurt. De komst van deze groep jongeren staat niet los
van de gehele groep die door Nederland is ontvangen. Dok
in hun eigen beleving voelen de jongeren zich in eerste
instantie verbonden met de andere vluchtelingen. Verder
is de eerste ontvangst van deze jongeren in de opvang
centra dezelfde als voor de gehele groep. Dok de
uitplaatsing van veel voogdijpupillen gebeurt in fami—
lieverband en verloopt binnen het algemene kader. In een
slotbeschouwing eogen enige conclusies omtrent de alge—
eene vluchtelingenopvang derhalve niet ontbreken, hoewel
we de algemene opvang niet “in extenso” hebben onder
zocht. En voor zover we over eepirisch materiaal
beschikken, is dit bij een bijzondere groep, de
voogdij—pupillen, verzameld. Toch menen we naar aan
leiding hiervan enige belangrijke suggesties aan het
verslag te kunnen toevoegen, niet in de laatste plaats
oedat dit beperkte eepirisch materiaal wordt ondersteund
door een brede kenniseaking eet dit veld gedurende an
derhalf jaar.
Tenslotte dient men in het vervolg van deze paragraaf
rekening te houden met enige beperkingen. De suggesties
hebben betrekking op de ontvangst en hervestiging van
grote groepen vluchtelingen. Verondersteld wordt dat de
eerste zorg voor deze groep categoraal wordt opgezet en
daarbij gericht is op overdracht naar de algemene
kaders. Verder wordt er uitgegaan van het opvangmodel
zoals deze eoeenteel voor uitgenodigde en/of erkende
vluchtelingen geldt. Voor een beschrijving van dit model
verwijzen we naar par. 1.6 van dit verslag.

Zoals deze paragraaf vermeldt is een zekere crisissfeer
inherent aan elke eerste opvang van grote groepen
vluchtelingen. Dok de literatuur omtrent de opvang van
alleenstaande vluchtelingen in het verleden ondersteunt
dit gegeven. Een goede planning, organisatie en commu—
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nicatie kunnen een belangrijk deel van deze problemen

wegnemen. In het onderzoek is gebleken dat de tevre

denheid met de eerste opvang in het opvangcentrum niet

samenhangt met de duur van verblijf in het

opvangcentrum. Maar eerder met het moment waarop de or

ganisatie voor de opvang van start gaat.

Het is van belang zo snel mogelijk een goed draaiende or

ganisatie op te bouwen.

Wil men een dergelijke opvang zo efficient mogelijk or

ganiseren dan is het noodzakelijk dat men teruggrijpt

naar eerdere ervaringen met vergelijkbare groepen in

binnen— of buitenland. In de eerste maanden na aankomst

krijgt zo’n organisatie te maken met de medische intake

en de verdere toelatingsprocedure, het achterhalen van

familiebanden, organisatie van taallessen, toewijzing

van woningen, inschatten van onderwijs— en arbeidsver

leden, enz. Hierbij moet men zich richten tot diverse

ministeries en lokale instanties. Een overheidsorgaan is

hierbij in het voordeel. Het is van belang dat zo’n ap

paraat op alle gebieden bevoegdhaden heeft.

De eerste opvang dient van overheidswege te worden ge

organiseerd en uitgevoerd.

Zowel bij de vluchteling als bij de personen die met de

opvang zijn belast, is onbekendheid met elkaar ken

merkend voor de ontvangst van grotere groepen

vluchtelingen. Voor de vluchtelingen is nog geen sprake

van een volwaardige concurrentiepositie met andere

allochtone groepen die zorg behoeven. Bij de opvang van

een dergelijke groep kunnen de belangen van de groep

cgnflicteren met de belangen van andere groepen (bv.

buitenlandse werknemers, (jeugdige) werklozen, woning

zoekenden). De voor deze opvang verantwoordelijke

instantie kan niet tegelijkertijd de belangen van andere

groepen behartigen. Het gevaar is nl. niet denkbeeldig

dat de wensen en verwachtingen van vluchtelingen naar de

achtergrond verdwijnen (zie par. 1.4). Protest hierover

behoeft men niet te verwachten. Elke vluchteling die

toegelaten wordt zal het eerste jaar tevreden zijn (zie

Oplossen of Verdunnen, ‘82, pag. ZO). Verder kan men van

vluchtelingen niet verwachten te overzien welke conse

quenties bepaalde maatregelen voor hen hebben.

Het is zaak dat de instantie die verantwoordelijk is

voor da opvang van vluchtelingan, louter en alleen de

belangen van deze oroep behartigt.

Het belang van deze suggestie blijkt tevens uit de cen

trale opdracht die in de eerste opvang moet worden vol—

bracht. De verwachtingen van vluchtelingen zullen in
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grote mate concreet gericht zijn en meerdere sferen be
treffen. Dit is niet alleen de definitieve huisvesting
na het opvangcentrum, maar oDk het onderwijs— en ar—
beidsperspectief. Dit bestrijkt de terreinen van meer
dere beleidsorganen. In het beleid en de uitvoering
daarvan dient een dergelijke organisatie op alle drie de
terreinen voor vluchtelingen werkzaam te kunnen zijn.
In belangrijke cate zijn de genoemde verwachtingen van
vluchtelingen in overeenstemming met het huidige minder
hedenbeleid, een beleid, dat wet de minderheden zelf be
treft, gericht is op een volwaardige deelname aan de
Nederlandse samenleving. Teneinde aan deze richtlijn te
kunnen beantwoorden dient de individuele vluchteling
over de benodigde ‘instrumenten’ te beschikken (een
adequate huisvesting, mogelijkheden tot onderwijs en
werk).

De eerste oWvang moet erop gericht zijn vluchtelingen
een samenhangend pakket pan te bieden, zodat een opti
male start van de ‘instrumentale integratie’ wordt be—
warkstmllid.

Zoals we bij de Vietnamese jongeren zien, begint de so
ciale integratie (de contacten met Nederlanders, instan
ties e.d.) na enkele jaren vorm te krijgen (par. 7.2). In
de beginfase van hpt hervestigingsproces is zowel de be
geleiding als de betrokken vluchteling sterk gericht op
de instrumentele integratie. Dezelfde ervaringen had men
met de ontvangst van vluchtelingen in het verleden (de
Hongaarse jongeren bv., par. 7.1). De instrumentele in
tegratie is op deze wijze voorwaarde voor een
succesvolle sociale integratie die in de gemeente, waar
een definitief wordt gehuisvest, een aanvang moet nemen.

Binnen deze eerste opvang dient er voldoende tijd geno
men te worden om de instrumentele integratie te laten
plaatsvinden.

In de voorgaande paragrafen, die in het bijzonder de op
vang van Vietnamese voogdijpupillen betreffen, kwam al
naar voren dat de intake, het verzamelen van relevante
gegevens over vluchtelingen, een belangrijke bijdrage
kan zijn voor een daaraan gekoppelde uitplaatsing.

Er dient een zorgvuldige intake te geschieden, waarin de
volgende punten aan de orde eoeten komen, naast de puur
medische intake:

• aandacht op individueel niveau voor ingrijpende ge
beurtenissen of omstandigheden die aanleiding hebben
gegeven tot de vlucht en/of die zich in de jaren voor
de daadwerkelijke vlucht hebben voorgedaan.
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• aandacht voor de individuele relaties van

vluchtelingen met familie en bekenden in Nederland.

• aandacht voor de samenstelling van de

vluchtelingengroep in bijzondere groepen (jongeren

waarvan in het gezag moet worden voorzien, alleen

staande volwassenen, bejaarden, bijzondere groepen

gezien etniciteit, religie, sociale klasse, enz.).

• aandacht voor de onderwijs— en beroepsachtergrond;

in het bijzonder hun (niet) deelname op deze ge

bieden in de jaren voor vlucht.

Meer in het aigemeen dient de intake gevoed en bijge

steld te worden door kennis omtrent de geschiedenis en

achtergronden van de groep vluchtelingen (informatie be

treffende het land van herkomst als belangrijkste mid

delen van bestaan, onderwijsstelsel, familie structuur,

tradities en gewoonten, etc.).

De betrouwbaarheid en relevantie van de inteke kan

worden vergroot door aan de vluchtelingen het waarom en

het doel van deze intake duidelijk te maken. Een belang

rijke rol hierbij kan weggelegd zijn voor bv.

vluchtelingen uit hetzelfde land van herkomst die reeds

in een eerdere fase zijn aangekomen.

Een goede intake kan tot een beter beeld leiden van wat

nodig is voor de hervestiging en opvang na het opvang

centrum (in de definitieve woonplaats). Niet alleen om

aan de wensen van vluchtelingen tegemoet te komen, maar

tevens om een optimale integratie mogelijk te maken en

toekomstige hervestigingsproblemen te minimaliseren.

Aan de uitplaatsing kunnen derhalve aanvullende eisen of

criteria gesteld worden die deze hervestiging

bevorderen.

De uitplaatsing dient met het oog op een optimale her

vestiging zorgvuldig te worden uitgevoerd.

• dit betekent rekening houden met de etnische identi

teit; Dit wil onder meer zeggen, mogelijkheden

scheppen zodat deze banden kunnen worden

onderhouden. Bij de school— en werkkeuze er naar

streven dat meerdere vluchtelingen uit de eigen

graep of eon reeds eerder gearriveerde groep op een

school of arbeidsplek aanwezig zijn.

• rekening houden met de mogelijkheid personen in de

directe omgeving van de vluchteling voor de opvang

te activeren (zowel Nederlanders als personen van

eigen etniciteit).

168 Hoofdstuk VIII



• vanaf de intake de risicogroepen identificeren en
blijven volgen; bedacht zijn op te verwachten pro
blematiek.

• rekening houden met verhuizingen en uiteenvallen van
‘wooneenheden’.

Met deze korte opsomming van enkele aandachtspunten zijn
we in feite beland bij de werkwijze van de opvang die na
de definitieve huisvesting plaatsvindt. De ervaringen
met de gerepatrieerden en de Hongaarse vluchtelingen
leert dat consimtentie in beleid en uitvoering een
basisvoorwaarde is voor een succesvol opvangprogram. Bij
de opvang van de Vietnamese voogdijpupillen vinden we
het gemis aan consistentie in beleid en uitvoering terug
in de problematiek rond de pleeggezinnen als vorm van
begeleiding. Teneinde een consistent opvargprogram te
waarborgen is een centraal punt nodig waarop het overleg
over de werkwijze samenkomt.
In het huidige opvangsodel pelen de afzonderlijke ge
meenten in de periode na de eerste opvang in het opvang
centrum een sleutelrol (zie par. l.(s, Ipso Facto, ‘63,
en WVC, ‘83). Zij dragen inhoudelijk de verantwoording
voor de te realiseren opvang en krijgen hiervoor van
rijkswege een financiele vergoeding in het kader van de
‘faciliteitenregeling Vluchtelingen’. Gevolg hiervan is
dat de opvang per geiieente sterk kan verschillen. “Zo
kan de ene gemeente veelvuldig gebruik maken van be
roepskrachten, terwijl de andere zich om financiele
redenen slechts “tevreden” eoet stellen met pro deo
krachten (Ipso Facto, ‘83e p. 109). We vragen ons hier
bij af of deze ‘ongelijkheidssituatie’ juist is. Lijkt
het niet zinvol dat ten behoeve van deze eerste fase van
ontvangst in de definitieve gemeente een landelijk or
gaan ontstaat (al dan niet een overheidsorgaan) dat
partij is voor de betreffende groep vluchtelingen?
In overleg met de gemeente ken deze instantie de werk
wijze per geeeente vaststellen. Deze instantie heeft
geen inhoudelijke bemoeienis maar heeft hierin een
consultatieve en voorlichtende taak (waarbij achter
grondinformatie en andere gemeentelijke ervaringen
worden overgedragen). De financiering van de te hanteren
werkwijze in de opvang ken dan (gegeven een minimum) per
gemeente worden vastgesteld. In de gemeente zelf kan op
basis van dit overleg op efficiente en snelle wijze de
organisatie van de opvang ter hand worden genomen. Te
vens zou hiermee de ruimte worden geschapen ook
individueel uitgeplaatste vluchtelingen een goede opvang
te geven (zie par. 1.4). Tenslotte kan deze organisatie,
doordat het als centraal informatiepunt fungeert, ade
quaat inspelen op de behoefte aan informatie over
moeilijkheden die zich tijdens het hervestigingsproces
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kunnen voordoen. In het kader van een mogelijke nazorg

15 dit van belang.
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NOTEN

1. Fundamenteel aan een traditioneel Vietnaeese menta
liteit is een kosmologische zienswijze. Een ziens
wijze die de gehele kosmos omvat (zie Hickey, ‘66,
p. 56 e.v., Fitzgerald, ‘76, p. 11 e.v., Haas, ‘73,
p. 5, en Kleinen, ‘82, p. 3).
Van dit concept stammen weer andere conceptan af,
zoals:

• individueel lot; iemands lot wordt bepaald door
de loop van de sterren. Waarmee niet direct ge
zegd is dat het leven van deze persoon hierdoor
wordt gedetermineerd: “Met gebruik van zijn in
telligentie kan hij de bewegingen van de hemel—
lichamen en zijn acties daarmee in
overeenstemmihg brengen”. (Fitzgerald, p.
26; zie ook Wulff, ‘77, p. 51.

• harmonie; “Wanneer er harmonie bestaat met de
bestaande universele orde ervaart het individu
een gevoel van welzijn; hij is gezond, gelukkig
en welvarend”. (Hickey, ‘64, p. 57; vert. E.
v.d. H.).

2. De Vietnamese taal kent het woord “ik” ook niet. Bij
aanspreken gebruikt men een woord dat de relatie
uitdrukt. Vele schrijvers benadrukken dit gegeven:
Hickey, ‘74; Fitzgerald, ‘75, Spangenberg, ‘82;
Wulff, ‘72; Miedema, ‘78; Weiss, ‘68; Kleinen, ‘52.

3. Het is dan ook zinloos wanneer de leerkracht “ge
maakte fouten in de geschiedenis” of onjuiste stel—
sels onderwijst (zie Fitzgerald, ‘76).

4. Men kan verwachten dat een traditioneel Vietnamese
mentaliteit sterk beinvloed zal zijn (in de zin van
“verwesterd”) door de Franse overheersing van en
Amerikaanse “betrokkenheid” bij dit land (vgl.
Kleinen, ‘82, p. 3).
Toch lijkt het erop dat men deze invloeden ook niet
moet overschatten. Zelfs bij ingrijpende veran
deringen van levensom5tandigheden in Vietnam zelf,
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(vertrek van platteland naar stad, hervestiging

e.d.) blijken traditionele levensvisies en culturele

waarden omtrent het familiesysteem te blijven be

staan (Hickey, ‘64, p. 57) in ieder geval elementen

daaruit. Juist mentaliteitskwesties (als houdingen,

levensstijten en wijzen van kijken en benaderen)

lijken resistent tegen verandering. Zo bv. blijken

Chinese studenten in Amerika (die reeds de tweede en

derde generatie vormen) kasrakteristieken te tonen

die overeenstemmen met hun historische achtergrond.

Ze neigen ideeen die in de studiestof wordt overge

dragen te evalueren op basis van het direct

parktisch nut. Hun Amerikaanse studiegenoten daaren

tegen, beoordelen deze ideeen eeer vanuit een

abstracte, reflexieve en theoretische benadering

(Huan, ‘82, p. 125). De schrijfster noemt de Chinese

studenten verder eeer conformerend, gehoorzaam, ge

remd in het openlijk contact, minder autonoom enz..

Ook bv. onderzoek in een zo snel geindustrialiseerde

maatschappij als Japan, laat zien dat juist aspecten

in de waardensfeer hun betekenis blijven behouden in

de opeenvolgende generaties (Sugiyama—Lebra, ‘74).

Deze en dergelijke onderzoeken beiden derhalve vol

doende redenen om aspecten van traditionele

mentaliteiten in het achterhoofd te houden.

5. Goed leesbare literatuur is: Yap Kioe Sheng, ‘79,

Vietnam, ‘ga, (november MCNV), KNI rapporten, Grant,

‘79.

6. Na de beeindiging van de eerste Indochinese oorlog

ontstond daaropvolgend een migratiebeweging van

Noord—Vietnam naar Zuid—Vietnam van Katholieken en

ondersteuners van het koloniale bewind: 900.000 per

sonen; (zie Beach en Ragvald, ‘82, p. 23 en Kleinen,

‘82, p. 3).

7. Dat Zweden voornamelijk etnisch Chinezen opneemt

vloeit direct voort uit haar multi—cultureel beleid.

Er waren eenvoudigweg onvoldoende Vietnamese tolken

en leerkrachten in Zweden aanwezig. En daar een uit

genodigde buitenlander recht heeft op onderwijs in

de eigen taal, was de praktische keus snel gemaakt

(zie Beach en Ragvald, ‘82, p. 82 e.v.).

8. Volgens een maritieme overeenkomst worden die

vluchtelingen in dat land ondergebracht waarvan het

schip afkomstig is.

9. Die naar men zegt aardig hebben huisgehouden. Veelal

bleef het niet bij beroven, maar werden vrouwen ver

kracht en mensen omgebracht (zie Thomasson, ‘79, p.

157).
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10. De Chinese vluchtelingen uit Noord—Vietnam zijn of
in China zelf1 of in vluchtelingenkampen van o.a.
Hong—Kong en Nacao terecht gekomen. Via deze kampen
zijn er neuwelijks vluchtelingen in Nederland
gearriveerd. Groot—Britannie bv. heeft veel meer
vluchtelingen uit deze kampen onttrokken. Het meren
deel van de groep vluchtelingen uit Vietnam dat door
Groot—Brittanie is opgevangen zijn van Chinese her
komst (Jones, ‘83).

11. Een andere mogelijke verklaring kan geillustreerd
worden door het volgende verhaal (Bakker ‘83).
Een Vietnamese vrouw vertelde jaren geleden dat het
lijkt alsof er veel rooms—katholieke Vietnamezen
naar Nederland zijn gekomen. Volgens haar zijn er
onder hen, die zich bekendmaken als
rooms—katholieken, veel boeddhisten. De belang
rijkste reden, dat ze zich als rooms—katholiek
opgeven is, dat ze denken, dat dit een goede vorm van
aanpassing is. Bovendien en dat is in dit verband
niet onbelengrijk, maakt het voor boeddhisten niet
uit waar ze hun godsdienst uitoefenen. Dit kan dus
eventueel een katholieke kerk zijn.
Opvallend is dat relatief katholieken in onvolledige
gezinssaeenstelling zijn gevlucht. Als het boven
staande verhaal waar is, zou dit kunnen betekenen
dat onvolledige gezinnen misschien veel moeite doen
om zich aangepast te gedragen, omdat het voor hen
nog belangrijker is, vanwege de extra belastende om
standigheden, hun weg in de Nederlandse samenleving
zo snel mogelijk te vinden. Het zou bovendien ook
kunnen verklaren waarom er in 1978 nauwelijks
katholieken vertrokken. Zij hadden het wellicht min
der soelijk en hoefden zich (voor hun gevoel) niet
extra aan te passen.

12. In het veldonderzoek blijkt het percentage Chinezen
groter te zijn dan in het dossieronderzoek (11,5%).
De verschillen worden veroorzaakt door een ver
schillende wijze van vraagstelling. De gegevens uit
het veldonderzoek betreffende de etniciteit zijn
waarschijnlijk betrouwbaarder dan de gegevens uit
het dossieronderzoek (zie “Dnderzoek Vietnamese
voogdijpupillen’fl. Dat houdt in dat het percentage
Chinees-Vietnamezen iets hoger ligt dan in het des—
sieronderzoek is verondersteld.

13. While some of this turmoil could be alleviated by
more organised planning and by more open
communication among the cosponent parts of the
refugee receiving machinery, it seems that this
state of turmoil is inherent in the situation end
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that problems have to deelt with as they occure”

(Tyhurst, ‘82, p. 107).
Het is dan ook niet zo dat we op basis van vroegere

ervaringen een steeds beter “rampenplan” zouden kun

nen opstellen.
Immers een vroegtijdige vaststelling van een be

paalde strategie kan fatale gevolgen hebben (Maurer,

1980, p. 267e.v.).
Wel kunnen we op basis van de vroegere ervarinen

enige voorwaarden en foreele structuren vaststellen,

waarmee eet deze “noodzakelijke” crisissfeer moet

worden omgegaan.
Nader (historisch) onderzoek hieromtrent is gewenst.

14. Naast deze voorzieningen kent de Opbouw ook de ge—

zinshuizen en eentorgezinnen als voorziening. Ge—

zinshuizen zijn wooneenheden met een klein aantal

kinderen (plus minus 4 a 5) geleid door een “echt

paar” waarvan een persoon veelal buitenshuis werkt.

Het principe van mentorgezinnen is dat een gezin dat

dichtbij de jongere woont de begeleiding op zich

neemt. Het mentorgezin ontvangt voor deze begelei

ding een financiele vergoeding. Deze begeleiding is

derhalve minder vrijblijvend dan de begeleiding van

gastgezinnen.

15. In dit kader verwijzen we naar een aparte

publicatie, waarin de diverse stappen, procedures en

instrumenten zijn te vinden. die tijdens het veldon—

derzoek zijn genomen en gebruikt. Dit materiaal kan

worden opgevraagd bij het CWOK. Verder is het te

leen bij diverse bibliotheken (onder andere die van

het Ministerie van Justitie).
Titel: Onderzoek Vietnamese Voogdijpupillen.

Onderzoekprocedures en onderzoekinstrumenten, door

E. van der Hoeven en H.J. de Kort, CWDK,

s—Gravenhage, 1984).
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BIJLAGE x: ORIENTATIEFASE

Het doel van het onderzoek is de inventarisatie van pro
blemen rond de opvang en begeleiding van alleenstaande
Vietnamese jongeren in Nederland. Gezien de globale for
mulering van deze doelstelling en de ontoegankelijkheid
van de aanwezige informatie, was het noodzakelijk om een
uitgebreide orientatieronde aan het veldonderzoek vooraf
te laten gaan, eet als doel een systematische ordening
van deze informatie te bewerkstelligen. Belangrijkste
oogmerk tijdens de orientatieronde was het onderzoekdoel
inhoudelijk toe te spitsen. Het gold als voorbereiding
op en diende een kader te scheppen voor de veldstudie; de
interviews met jongeren en hun begeleiders. Aan dit ka
der werd de eis verbonden dat het aansluit bij de reeds
voorhanden zijnde ervaringskennis en —inzichten. Op de
volgende vraagstellingen is in deze ronde getracht ant
woord te geven.

• met welke socio—culturele achtergronden van de
Vietnamese vluchteling dient men rekening te houden?

• wat is het karakter van de migratie van deze groep?

• welke factoren kunnen we onderscheien die in de her—
vestigingssituatie een “sterk belastende” rol
spelen?

• op welke wijze heeft het beleid en de hulpverlening
hier (inhoudelijk) op ingespeeld?

In deze orientatiefame is hoofdzakelijk gebruik gemaakt
van Vrije interviews eet “sleutelfiguren” en orienterend
literatuuronderzoek. (Verslaglegging: “Oplossen of Ver—
dunnen”, september 1982).

Bijlage 1 175



BIJLAGE XI: HET DOSSIERONDERZOEK

In aanvang was het belangrijkste doel van het dossier—
onderzoek een representatieve statistische beschrijving
van de groep Vietnamese (ex)voogdijpupillen te geven.
Maar omdat er weinig of niets bekend was van de totale
groep Vietnamese vluchtelingen in Nederland zijn ook de
zelfde gegevens omtrent de kenmerken van personen die
niet onder voogdij staan varzaeeld. Het dossimronderzoak
kreeg hierdoor een grotere rijkweidta dan in eerste in
stantie was voorzien. Tevens wordt hiermee de
mogelijkheid geschapen de beschrijving van de be
treffende voogdijpupillen in verband eet de totale groep
Vietnamese vluchtelingen te zien.
Toegevoegde doelstelling was het verkrijgen van enig in
zicht in de (lichamelijke) gezondheidstoestand van de
Vietnamese vluchtelingen ten tijde van binnenkomst.

Met behulp van het dossieronderzoek is een represen
tatief beeld van de totale Vietnamese groep geschetst
aan de hand van de volgende gegevens;

1. Formele gegevens: deze zijn onder te verdelen in:

1. persoonlijke gegevens zoals leeftijd, geboorte
plaats, geslacht, religie, burgerlijke staat,
opleiding, broep, etniciteit.

2. gegevens omtrent fami lieomstandigheden, zoals
gezinssituatie, grootte van de familie, feeilie—
samenstelling, verblijfplaats van familieleden.

2. Migratieoeoevmns: vertrekdatum, wijze van vertrek,
duur van de vlucht, duur van het verblijf in het op—
vangkamp, vluchtreden, aankoestdatum,
opvangcentrum, uitplaatsing.

3. Medische gegevens: vragen betreffende de
gezondheid.

4. Voogdijgeomvens: duur van de voogdij,
vmrblijfsvorm, wisselingen in verblijf.
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Het dossieronderzoek is sterk beschrijven van aard,

niettemin konden in samenhang met de getalsmatige gege

vens enige “waarderende” uitspraken gedaan worden, mede

op basis van de in de orientatieronde verzamelde infor—

mhtie uit zowel binnen— als buitenland.

De onderzoekoroep
De onderzoekpopulatie bestaat uit die personen, bij wie

het C.G.V. de intake heeft verricht en van wie de dos

siers en eventuele uitplaatsingsgevens op het bureau van

het C.G.V. aanwezig zijn in de periode 21 april 1982 — 1

augustus 1982. In die periode zijn de onderzoekgegevens

verzameld. De onderzoekpopulatie bestaat zodoende uit
c97q personen (van deze personen waren de dossiers bij

het C.G.V. aanwezig).

Uit deze groep van tÈ974 personen is een aselecte steek

proef getrokken van 730 personen.

De uiteindelijke onderzoekgroep bestaat uit 720

personen. Tien van de getrokken dossiers waren nl. bij

het C.G.V. in circulatie, en dientengevolge niet voor

het onderzoek beschikbaar.

Er bestaat een verschil in grootte tussen de totale po

pulatie Vietnamezen in Nederland en de onderzoekpopula—

tie. Dit verschil is een gevolg van het feit dat we in

eerste instantie alleen de dossiers en de uitplaatsings—

gegevens van het C.G.V. als informatiebron hebben ge

bruikt.
Van de plus minus 850 personen die buiten de onderzoek—

populatie vallen heeft het C.G.V. geen dossiers samenge

steld. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het C.G.V.

verwacht dat deze groep vluchtelingen niet veel ver

schilt van de groep, die in dezelfde periode is binnen

gekomen en waarvan het C.G.V. wel dossiers bezit.

We gaan ervan uit, dat op basis van de grootte van de

steekproef (720) en de wijze van steekproeftrekken

(a—select) betrouwbare populatie schattingen mogelijk

zijn. Dat wil zeggen dat de gevonden getalseatige ver

houdingen en de daarbij behorende interpretaties in al

gemene zin geldingskracht hebben voor de totale

populatie Vietnamese vluchtelingen in Nederland. Het

verslag van deze onderzoekfase is verschenen in mei

1983, onder de titel “Dver Vietnamezen in Nederland”.
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BIJLAGE XII TABELLEN

Tabel 11: Verdeling naar sexe (n.a.v. dossieronderzoek)

Totale steekproef Cex)voogdi jpupi tien

Geslacht Aantal % Aantal

man 459 62.7 104 86,7
vrouw 261 36,2 16 13,3

720 100 120 100

Tabel l2 Religie (n.a.v. het dossigronderzoek)

Totale steekproef (ex)voogdijpupiilen
14 704 14 116

Religie Aantal Z Aantal

R—katholicisme 220 31.3 51 43.2
Eoeddhismm 225 32.0 28 23.7
Confucianisme 8 1.1 — —

Geen 223 31.7 37 31.4
Andere 26 4.0 2 1.7
Onbekend 16 — 2 —

720 100 120 100
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Tab1 13: Verdeling naar etniciteit

Totale steekproef Cex)voogdijpupillen fex)voogdijpupillen

Cn.a.v. het dos— Cn.a.v. het dos— Cn.a.v. interview—

sieronderzoek) sieronderzoek) fase)

N 720 N 120 F1 99

etniciteit

Vietnamees 75.0 67 74

Chinees 23,5 11,5 14,5

Onbekend 1,5 1,5 11,5

100 100 100

Er bestaat een verschil ïn verhouding naar etniciteit

tussen de gegevens uit het do5sieronderzoek en het vel—

donderzoek. Dit verschil wordt veroorzaakt door een

verschil in vraagstelling. Bij het dossieronderzoek was

alleen de vraag of men Chinees of Vietnamees spreekt

gesteld. In het veldonderzoek 15 de etniciteit gevraagd

aan de hand van twee indicatoren nl. kun je Chinees

spreken en kun je Chinees lezen. Wanneer men wel

Chinees ken spreken en niet kan lezen hebben we

etniciteit als Vietnamees beschouwd. Waarschijnlijk is

de vraagstelling uit de interviews minder voor meerdere

interpretaties vatbaar.

II Gegeven5 betreffende de achtergrond van de jongere

Tabel 14: Ingrijpende levensgebeurte—

nis5en in Vietnam

Ingrijpende CH 80)

gebeurteni ssen
ervaren Aantal

ja 38 47.5

nee 42 52.5

60 100
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Tabel 15: Ingrijpende levensgebeurtenissen uitgesplitst naar de
diverse aspecten

Meegemaakt Gevangenschap, ziekte of honger, dorst
oorlog, bombarde— overlijden beperkte heup—
menten e.d. van ouders gingsvrijheid

of andere
familieleden

(F1 85) (F1 65) (F1 84)
x x z

ja 34 57.5 40.5
nee 66 42.5 59.5

Totaal 100 100 100

Tabel 16: Beroep vader voor en na 1975

Beroep (N83) CN75) Z
voor 1975 na 1975

1. onderaannemer met personeel, hogere
employmes, wetenschappelijke beroe
pen, hoge officieren in het leger 9.5 4.0

2. Kleine zelfstandige, Vrije beroepen,
middelbare employees, officier in
het leger 38.5 17.5

3. Geoefende en geschoolde arbeiders,
soldaat in het leger 12 16.5

4. Boer en visser 12 2$
5. Ongeschoolde arbeider, land arbeider,

markthandelaar 7,5 12
6. Student/scholier —, —

7. Geen beroep 5 22,5
8. Anders (arbeider in H.E.Z.) — 1
9. Militair 14,5 1,5

100 100
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Tabel 17: Schoolloze periode van d jongeren voor aankomst in

Nederland

Schoolloze periode N

0 tot 1 jaar 23 25

1 tot 2 jaar 23 25

2 tot 3 jaar 16 15

3 tot 4 jaar 5 5.5
j tot 5 jaar 8 8.5

5 tot 6 jaar 13 14.5

6 tot 9 jaar 5 5.5

9 tot 11 jaar 1 1

92 100

Tabel l: Jaar van vertrek uit Vietnam Cn.a.v. dossier—

onderzoek)

Jaar Totale steekproef Cex)voogdijpupillen

CN620) (H106)

70—77 2 —

78 16 7.5

79 37 31.0

$0 28 47

61 16 14.5

$2 1 -

100 100

Tabel 19: Jaar van aankomst in Nederland

Cn.a.v. het dossieronderzoek)

Jaar van aankomst
Aantal Z

1979 29 35

1960 33 60

1981 16 19,5

1982 5 6

63 100
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III Gegevens pmtrnt de woonsituatie

Tab1 20: De positieve beoordelingen door de Cex)voogdijpupillen
van twee aspecten van het opvangcentrum onderscheiden
naar het jaar van aankomst in Nederland

Jaar van aankomst Waardering goed Waardering goed
onderlinge contacten activiteiten/sfeer
CN83) CH82) Z

1979 76 66,5
1930 96 9(
1981 81,5 56,5
1982 100 100

Tabel 21: Aard van begeleiding van de jongere

Soort begeleider CH lOl)

gastgezin 27
Heden, pleeggezin 9
Vietn. pleeggezin
Inwonend familielid 44,5
Uituonend familielid 5
Mentor haifweghuis 4
Oudere vriend/vriendin 6
Kosthuihouder 6

100

Tabel 22: Waardeningen door de Cex)voogdijpupillen van diverse aspecten
van hun woonsituatie

Waarderingen Onderlinge Activiteiten Accomodatie Algehele
contacten sfeer waardering
N ‘ H Z N Z N ‘

Goed 70 86,5 69 86,5 69 77,5 61 81,5
Niet zo goed 8 10 7 8,5 11 12,5 12 16
Slecht 3 3,5 4 5 9 10 2 2,5

Totaal 61 100 60 100 69 100 75

Toelichting
Op “algehele waardering” is geconstrueerd op basis van
de waarderingen van de drie afzonderlijke aspecten.
Indien een jongere, alleen op een van deze aspecten een
negatieve waardering geeft, dan krijgt de “algehele
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waardering” een positieve waarde. Worden er echter 2 of

meer negatieve waarderingen gegeven dan wordt tevens de

“algehele waardering” als negatief gezien.

L1. Waarderingen door de (directe) begeleiders omtrent diverse as

pecten van de woonsituatie van de Cex)voogdijpupillen

deringen Onderlinge Taken, regels Accomodatie Algehele

contacten afspraken waardering

N Z N Z N Z N X

56 66,5 63 76 56 62,5 47 58

elend 6 7 3 3,5 11 12 26 34,5

goed 22 26,5 17 20,5 23 25,5 6 7,5

84 100 63 100 90 100 81 100

Tpeliçhting
De variabele “algehele waardering” bij da begeleiders 15

op analoge wijze samengesteld als bij tabel 12.

e1 24: Waarderingen door de maatschappelijk werkers omtrent diverse

aspecten van de woonsituatie van de tex)voogdijpupillen

3rderingen Onderlinge Taken, regels Accomodatie Algehele

contacten afspraken waardering

N X N N Z H Z

cd 51 68 46 68,5 65 83,5 48 72,5

sselend 16 21,5 11 16,5 11 14 18 27,5

et goed 8 10,5 10 15 2 2,5 —

75 100 67 100 78 100 66 100

Toelichting
De variabele “algehele waardering” is op analoge wijze

samengesteld als bij tabel 12.
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Tabal 25: Onenigheid mat huisgenoten

Onenigheid N Y

nooit 46 55,5
ja, met gezag5figuren
ja, met andere huisge
noten 9 11
ja, met beide 5 6

$3 100

IV Gegevens betreffende school

Tabel 26: Problemen omtrent het leef—
tijdsverschil mat klasgenoten

Problemen N 72
aantal

ja 17 23,5
nee 55 76,5

72 100

Tabel 27: Onenigheid op school

Onenigheid U 83
aantal Z

ja 2$ 23,
nee 55 66,

83 100
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Tabel 28: Schoolverzuim

Schoolverzuim N = 8$ Z

aantal

ja wegens ziekte 21 26

ja wegens problemen 7 8
ja wegens geen zin 15 17
nee 65 51

88 100

Tabel 29: Aandachtsverlie tijdens de
les

Aandachtsverlies N 77
aantal

ja 60 52

nee 37 66

77 100

Tabel 30: Wens tot verandering van

school

Wens H$5
aantal

ja, andere school 33 39

ja, werk 6 9,5

nee 44 51,6

$5 100
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Tabel 31: Oordeel begeleider omtrent de resultatpn op
choo1, contact met medeleerlingen en leer
krachten

Oordeel School— Contact met Contact met
begeleider re5ultaten medeleerlingen leerkracht
omtrent N N Z N

niet goed 16 20.3 14 19.5 9 13
uiceelend 10 12.5 8 11.5 4 5.5
goed 53 67 49 69 56 81.5

79 100 71 100 69 100

Tabel 32: Oordeel maat5chappelijk werker omtrent contact van de
jongere met medeleerlingen, leerkracht en de 5choolpre5—
tatie5

Oordeel maat— Contact met Contact met Schoalpre5—
schappelijk medeleerlingen leerkracht taties
werker omtrent: N Z N C H X

niet goed 7 9.5 6 8.3 7 9.5
wisselend 13 1$ 7 10 11 14.5
goed 53 72.5 56 81.3 57 76

73 100 69 100 75 100
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