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Trends in etnische 
discriminatie in Nederland
1980 -1993

*
prof. dr. P. Scheepers en drs. M. Coenders

Op grond van historische studies is vastgesteld dat de Nederlandse sa

menleving in het verleden vele allochtone nieuwkomers betrekkelijk 

gastvrij heeft ontvangen (Lucassen en Penninx, 1985 en 1994). Uit die 

studies komen betrekkelijk weinig incidenten naar voren tussen ener

zijds autochtone Nederlanders en anderzijds allochtone nieuwkomers.

De laatste decennia lijkt deze traditie van gastvrijheid en tolerantie 

evenwel aan erosie onderhevig. Zulks moge worden afgeleid uit het toe

genomen aantal acties, gericht tegen allochtonen (Van Donselaar, 1994). 

Daarnaast geldt dat de politieke partijen, die de komst en aanwezigheid 

van etnische minderheden problematiseren, zich zowel in het begin van 

de jaren tachtig als in het begin van de jaren negentig hebben mogen 

verheugen in een groeiend electoraat (Scheepers e.a., 1993, 1994a).

Ook blijkt dat er sprake is van discriminatie van etnische minderheden 

op de arbeidsmarkt (Bovenkerk, 1978; Scheepers e.a., 1991). Bovendien is 

uit eerdere studies gebleken dat er sprake is van wijdverbreide vooroor

delen tegenover etnische minderheden (Hagendoorn en Janssen, 1983; 

Scheepers e.a., 1989; Scheepers e.a., 1994b). Het Sociaal en Cultureel 

Planbureau meent dat er aanwijzingen zijn voor een sociaal klimaat van 

afnemende tolerantie (SCP, 1992 en 1994).

In deze bijdrage willen we preciezer in kaart brengen welke ontwikke

lingen zich hebben voltrokken in de mate van intolerantie van Nederlan

ders tegenover etnische minderheden. Daartoe hebben we in eerdere 

instantie een inventarisatie gemaakt van beschikbare gegevens, verza

meld onder grootschalige en representatieve steekproeven Nederlan

ders, op grond waarvan we empirische uitspraken kunnen doen over 

deze ontwikkelingen (vergelijk Scheepers, 1996). Op grond van een her- 

analyse van deze gegevens, trachten we in deze bijdrage de volgende vra

gen te beantwoorden: Welke globale trends met betrekking tot de mate 

waarin Nederlanders geneigd zijn om etnische minderheden te discrimi

neren hebben zich voorgedaan over de periode 1980-1993? In hoeverre 

vertonen deze globale trends in etnische discriminatie verband met an

dere globale trends, in casu trends in economische ontwikkelingen of
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aan het ICS (Interuniversity Centre for Social Science. Theory and Methodology).
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trends in immigratie over de genoemde periode? Bij welke specifieke so

ciale categorieën komt de neiging tot etnische discriminatie meer dan 

gemiddeld voor over de genoemde periode?

In het navolgende zullen we eerst de theorieën bespreken over longi

tudinale trends in etnische discriminatie waaruit we enkele toetsbare 

hypotheses zullen afleiden. Dan bespreken we de gegevens en de meet

instrumenten op grond waarvan we empirische uitspraken zullen doen. 

Vervolgens leggen we in kort bestek uit wat voor statistische analyses we 

hebben verricht ter beantwoording van de gestelde vragen om daarna de 

feitelijke resultaten te beschrijven. Afsluitend zullen we conclusies trek

ken en deze conclusies in een wijder perspectief trachten te plaatsen.

Theorieën en hypotheses

Er zijn twee theoretische tradities te onderscheiden: de assimilatie- 

, theorie en de conflicttheorie. In zekere zin zijn die twee complementair. 

De zogenoemde assimilatie-theoretici (Parken Burgess, 1924; Park, 1950) 

gaan er van uit dat, wanneer etnische groepen met elkaar worden gecon

fronteerd in een samenleving, er zeker in het begin sprake is van wrijvin

gen en conflicten tussen die etnische groepen. Deze conflicten, zo me

nen deze theoretici, worden na verloop van tijd opgelost, omdat etnische 

minderheden zich tot op zekere hoogte zouden gaan aanpassen aan de 

etnische meerderheid (Gordon, 1964, 1978, 1981, 1994).

Dat aanpassingsproces zou langs verscheidene dimensies verlopen. 

Etnische minderheden zouden de taal en de dagelijkse omgangsvormen 

van de meerderheid kunnen overnemen (culturele assimilatie); ook zou

den minderheden deel kunnen nemen aan de netwerken van de meer

derheid (structurele assimilatie); er zouden huwelijken tussen minderhe

den en de meerderheid kunnen worden gesloten (huwelijkse 

assimilatie); en minderheden zouden zich meer en meer kunnen gaan 

identificeren met de meerderheid (identificatie-assimilatie); langzamer

hand zouden de vooroordelen tegenover minderheden verdwijnen 

(attitude-assimilatie), evenals de discriminatie van minderheden 

(gedrags-assimilatie). De laatste dimensie betreft het definitieve verdwij

nen van conflicten tussen minderheden en meerderheid (burgerlijke as

similatie).

Het centrale element in deze theorie is, dat als er eenmaal vriend

schappelijke betrekkingen zijn ontstaan tussen minderheden en meer

derheid, dat vervolgens het zogenoemde assimilatieproces vanzelf goed 

zal aflopen (vergelijk Thurlings, 1977), in die zin dat de mate van etni

sche discriminatie in de loop der tijd zal afnemen (hypothese 1).

In de Verenigde Staten van Amerika wijzen longitudinale trends vol

gens sommige auteurs inderdaad in die richting (Schuman e.a., 1985), 

hoewel andere auteurs daar veel sceptischer over zijn (Bobo, 1988; Petti

grew, 1994). Maar in Nederland zijn er nog weinig empirische gronden 

voor deze theorie. De mate waarin verschillende etnische groepen zijn
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geïntegreerd in de Nederlandse samenleving loopt sterk uiteen (Vermeu

len en Penninx, 1994). Wat betreft het overnemen van de Nederlandse 

taal is het zo, dat de overgrote meerderheid van Surinamers en Antillia- 

nen daar geen problemen meer mee heeft. Maar bij Turken en Marokka

nen ligt de situatie heel anders: slechts 20% van de Turken en 25% van de 

Marokkanen heeft geen problemen met onze taal (Roelandt, 1994).

Ook blijkt dat contacten tussen Nederlanders en etnische minderhe

den niet zo erg vaak voorkomen. Een deel van de Surinamers en Antillia- 

nen (17 respectievelijk 25%) heeft meer contacten met Nederlanders dan 

met mensen uit de eigen groep; maar voor Turken en Marokkanen is dat 

betrekkelijk uitzonderlijk (slechts 7%). Huwelijken tussen Nederlanders 

en leden van etnische minderheden blijken slechts heel sporadisch voor 

te komen (Roelandt en Veenman, 1994). Tegen deze achtergrond kunnen 

we constateren dat in Nederland de voorwaarde voor de voortgang van 

het assimilatieproces, namelijk het bestaan van veelvuldige vriendschap

pelijke contacten, beslist nog niet voorhanden is.

Dat brengt ons bij de noties van conflict-theoretici. Zij menen dat er 

tegengestelde belangen bestaan tussen verschillende etnische groepen 

(Coser, 1956), bij voorbeeld tussen Nederlandse en Turkse werknemers. 

De achtergrond daarvan is dat veel mensen er naar streven om zoveel 

mogelijk schaarse goederen te verwerven, zoals een inkomen, een huis 

en maatschappelijke zekerheid. Wanneer Nederlandse werknemers me

nen of vrezen dat ze met tot etnische minderheden behorende werkne

mers moeten concurreren om die schaarse goederen, zou zulks er al snel 

toe leiden dat Nederlanders meer solidair zullen worden met elkaar en 

vijandiger zullen worden ten opzichte van andere etnische groepen.

Deze reacties zouden zich vooral voordoen ten tijde van werkloosheid 

{hypothese 2).

In dergelijke omstandigheden zou de neiging tot etnische discrimina

tie in het bijzonder leven bij die categorieën van de autochtone bevol

king die zich wel degelijk bewust zijn van het feit dat zij moeten concur

reren om banen met bepaalde andere etnische groepen. Het betreft 

categorieën Nederlanders die op dezelfde segmenten van de arbeids

markt zijn aangewezen als een groot deel van de etnische minderheden 

(Blalock, 1967; Olzak en Nagel, 1986; Olzak, 1989; Eisinga en Scheepers, 

1989; Olzak e.a., 1994), in casu Nederlanders die op dat moment werk

loos zijn {hypothese2a), Nederlanders met een lage opleiding {hypothese 

2b) of Nederlanders met een laag inkomen {hypothese 2c).

Nu is het zo dat de objectieve economische ontwikkelingen, zoals met 

betrekking tot werkloosheid, zich deels onttrekken aan de observaties 

van het grote publiek. Desalniettemin leven bij het grote publiek allerlei 

subjectieve inschattingen van economische ontwikkelingen die wel eens 

van belang zouden kunnen zijn voor de vrees voor concurrentie om al

lerlei schaarse goederen. Daarom opperen we dat de neiging tot etnische 

discriminatie zich ook zou kunnen voordoen in periodes dat de mensen 

betrekkelijk weinig vertrouwen hebben in economische ontwikkelingen
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{hypothese3), en wel in het bijzonder onder dezelfde sociale categorieën 

die zich ten tijde van werkloosheid bedreigd voelen door etnische m in

derheden en dientengevolge geneigd zijn hen te discrimineren, in casu 

Nederlanders die op dat moment werkloos zijn {hypothese3a), Nederlan

ders met een lage opleiding {hypothese 3b) of Nederlanders met een laag 

inkomen ( hypothese 3c).

Voorts stellen conflict-theoretici (Olzak en Nagel, 1986) dat etnische 

discriminatie ook toeneemt ten tijde van een sterke en/of plotselinge 

groei van de immigratie {hypothese 4). Zo’n groei van de immigratie heeft 

natuurlijk allerlei gevolgen voor de sociaal-economische omstandighe

den van het ontvangende land. De immigranten moeten in eerste instan

tie worden gehuisvest en soms financieel worden ondersteund. In 

tweede instantie zullen zij hun weg zoeken naar de arbeidsmarkt, waar

door er verschuivingen plaatsvinden in de verhouding tussen vraag naar 

en aanbod van arbeidskrachten. Dit gaat gepaard met onzekerheden 

voor specifieke categorieën uit de autochtone bevolkingsgroep: Neder

landers die de concurrentie om schaarse goederen aan den lijve ervaren, 

zouden mogelijkerwijs dientengevolge geneigd kunnen zijn tot etnische 

discriminatie, in casu in het bijzonder Nederlanders die op dat moment 

werkloos zijn {hypothese 4a), Nederlanders met een lage opleiding {hypo

these 4b) of Nederlanders met een laag inkomen {hypothese 4c).

Op grond van deze conflict-theoretische noties zou men ook kunnen 

vermoeden {hypothese 5) dat autochtone jongeren, die zijn opgegroeid 

tijdens omstandigheden waarin schaarste op de arbeids-, en 

huisvestingsmarkt voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer 

merkbaar was, zich sterker beconcurreerd voelen door allochtone 

nieuwkomers en dientengevolge meer geneigd zouden zijn tot etnische 

discriminatie (Coenders, 1995). Dit vermoeden is betrekkelijk nieuw om

dat uit eerder onderzoek steeds is gebleken dat jongere generaties juist 

het meest tolerant waren (Eisinga en Scheepers, 1989; Scheepers e.a., 

1990; Dekker en Ester, 1993). Desalniettemin zullen we dit vermoeden 

nader onderzoeken. Onze hypotheses hebben we overzichtelijk weerge

geven in schema 1.

Aangezien er een sterke samenhang bestaat tussen de kans op werk

loosheid, de genoten opleiding en het inkomen, willen we vaststellen 

welke van deze kenmerken bepalend is voor de neiging tot etnische dis

criminatie. Daartoe zullen we multivariate analyses verrichten op grond 

waarvan uitspraken over deze kwestie mogelijk zijn.

Data en meetinstrumenten

Ter beantwoording van de vraag naar de ontwikkelingen in etnische dis

criminatie zullen we gebruik maken van de gegevens die door het Sociaal 

en Cultureel Planbureau zijn verzameld in het kader van het onderzoek 

naar Culturele Veranderingen. De genoemde databestanden zijn opge

bouwd op basis van mondelinge interviews met grote steekproeven ten
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Schema 1: Overzicht van hypotheses inzake trends in etnische
discriminatie

Etnische discriminatie:

1 neemt langzaamaan af verworpen

2 neemt toe ten tijde 

van: werkloosheid

in het bijzonder onder: verworpen

2a werklozen verworpen

2b mensen met lage 

opleiding

verworpen

2c mensen met laagste 

inkomens

verworpen

3 neemt toe ten tijde 

van: weinig vertrou

wen in de economie

in het bijzonder onder: niet verworpen

3a werklozen verworpen

3b mensen met lage 

opleiding

niet verworpen

3c mensen met laagste 

inkomens

verworpen

4 neemt toe ten tijde 

van: toename van 

immigratie

in het bijzonder onder: niet verworpen

4a werklozen verworpen

4b mensen met lage 

opleiding

niet verworpen

4c mensen met laagste 

inkomens

verworpen

5 neemt toe in het bijzonder onder 

jongeren

niet verworpen

aanzien waarvan we veronderstellen dat die tot op zekere hoogte een 

getrouwe afspiegeling vormen van de gehele Nederlandse populatie. Met 

name op grond van deze gegevens kunnen we over een betrekkelijk lange 

termijn trendanalyses verrichten.

In deze surveys wordt aan de respondenten gevraagd of zij etnische 

minderheden in bepaalde situaties op de arbeids-en huisvestingsmarkt 

(on-)gelijk zouden behandelen. De concrete items zijn opgenomen in 

appendix 1, voorzover beschikbaar over de periode 1980-1993: deze ge

gevens zijn met onregelmatige tussenpozen verzameld. Met behulp van
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probabilistische scalogramanalyse is vastgesteld dat deze items b e 
schouwd mogen worden als eendim ensionele en betrouwbare m etingen 
van etnische discriminatie.1 De gedichotomiseerde items hebben  we ge
som m eerd tot een index die vervolgens ook weer is gedichotomiseerd. 
Deze bewerking resulteert erin dat elke respondent die op tenm inste  een 
van de vragen antwoordt dat hij/zij Nederlanders zou bevoordelen ten 
nadele van etnische m inderheden, gerekend wordt tot de categorie m e n 
sen die geneigd is tot etnische discriminatie.

De da tabestanden  bevatten, naast de afhankelijke variabele, ook een 
aantal belangrijke gegevens die we nodig zullen hebben  bij de toetsing 
van de in het voorgaande genoem de hypotheses. Om te bepalen of ie
m and al dan niet werkloos is, hebben  we de variabele maatschappelijke  
positie  geconstrueerd. Aan alle m ensen  is gevraagd of zij m eer respectie
velijk m inder dan vijftien uur per week betaald werk verrichten. Mensen 
die m inder dan vijftien uur werken is gevraagd naar hun  belangrijkste 
tijdsbesteding. Mensen die op dat m om ent in het interview hebben ver
meld dat zij werkloos zijn, beschouwen wij als werklozen. De variabelen 
opleiding en inkomen  hebben  we ingedeeld naar longitudinaal vergelijk
bare categorieën die we in tabel 1 hebben  gerubriceerd. De variabele 
leeftijd hebben  we opgedeeld in geboortecohorten van m ensen die in 
hetzelfde tijdsbestek zijn geboren. Daarnaast hebben  we een tweetal va
riabelen opgenom en als controle-variabelen met behulp waarvan we de 
verschillen tussen de genoem de sociale categorieën m et betrekking tot 
de m ate van etnische discriminatie zo zuiver mogelijk in kaart willen 
brengen. De variabele kerkelijke binding  hebben  we geconstrueerd door 
de m ensen  per geloofsgroep in te delen naar m ensen  die nooit, soms en 
vaak naar de kerk gaan. Tot slot betrekken we de sekse v an de responden
ten in de analyse.

Naast deze variabelen die betrekking hebben  op individuen, hebben 
we gegevens gebruikt die betrekking hebben  op de ontwikkelingen in 
Nederland inzake de werkloosheid, het consum entenvertrouw en en de 
immigratie. Al deze gegevens zijn ontleend aan bestaande publikaties 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Analyses

Ter beantwoording van de gestelde vragen hebben  we verscheidene s ta
tistische analyses verricht. Ten eerste hebben  we de trend in etnische

1 We hebben deze toetsing eerst uitgevoerd op alle beschikbare respondenten over de 
periode 1980-1993; en vervolgens op alle beschikbare respondenten per jaar van 
ondervraging om na te gaan of de gevonden structuur stabiel was door de tijd heen. 
Daarbij hebben we betrekkelijk hoge schaalbaarheids- en betrouwbaartieidscoëfficiënten 
vastgesteld (namelijk H=.76 en rtio=.95). Op de afzonderlijke databestanden voor de jaren 
waarin de gegevens zijn verzameld werden slechts kleine schommelingen rond de 
genoemde coëfficiënten gevonden.
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Tabel 1: Etnische discriminatie binnen sociale categorieën over de pe
riode 1980-1993: gecontroleerde percentages als afwijkingen van het 
algemene percentage (multiple regressie-parameters).

Jaar 1980 1985 1989 1991 1992 1993

(n=) (1893) (1888) (1843) (1757) (1953) (1816)

Algemeen percentage 48,86** 30,40“ 31,36“ 34,95“ 40,81** 40,53**
etnische discriminatie
Positie
werkt > 15 uur 1,64 0,46 0,36 -2,18 0,72 -0,91
werkloos 10,54 -9,21 -16,03* 8,36 -1,21 -12,93*
huishouden 1,73 2,61 2,41 3,69 1,80 2,80
arbeidsongeschikt -3,27 -2,87 -2,80 2,59 10,18* 6,28
school(-verlater) -10,65* -9,88* -0,19 -10,47* -16,46** -7,40
gepensioneerd -4,74 3,09 -5,75 5,34 5,27 6,52
Opleiding
1.0. 6,23** 4,55** 8,80“ 9,91“ 12,13** 11,22“
m.a.v.o. -4,27* -1,91 -3,73* -3,42* -1,48 1,31
h.a.v.o./v.w.o. -9.19** -6,03“ -6,92** -6,93“ -11,11** -16,64“
w.o. -17,64“ -13,54** -22,74“ -14,89** -19,33“ -14,39**
Inkomen
laagste inkomens -0,35 -3,50 -0,90 -4,00 -3,16 0,41
lagere inkomens 2,48 -2,01 -1,17 -2,07 -0,56 5,69*
hogere inkomens -1,43 -2,44 0,41 0,91 1,20 -1,73
hoogste inkomens -3,87 2,74 2,57 -4,41 -0,54 -2,95
Cohort
1906-1917 17,90“ 16,83“ 9,32 -5,66
1918-1927 6,13* -1,88 19,59“ 3,64 8,94* 5,26
1928-1937 -2,18 -0,58 0,62 2,15 3,45 0,75
1938-1947 -4,75* -1,35 -0,48 -0,88 -0,56 -1,57
1948-1957 -6,79** -6,50“ -5,19“ -7,22“ -4,59* -4,45*
1958-1967 -1,67 3,46 -7,11* 0,23 -6,17“ -2,11
1968-1977 0,60 2,22 7,92 7,86* 8,13*

• = significant afwijkend van het algemene percentage, p<.05. 

•• = significant afwijkend van het algemene percentage, pc.01.

discriminatie berekend door, voor elk jaar dat er gegevens beschikbaar 
waren, het algemene percentage Nederlanders te berekenen dat geneigd 
is tot etnische discriminatie. De resultaten daarvan staan in de tweede rij 
van tabel 1, onder het jaar waarin de meting heeft plaatsgevonden.

Ten tweede hebben  we deze trend in verband gebracht m et de trends 
in werkloosheid, consum entenvertrouw en en immigratie: zie figuur 1 tot 
en m et 3.
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Ten derde hebben  we analyses verricht om op elk tijdstip vast te kun
nen stellen of, en zo ja welke, gecontroleerde verschillen er bestaan tus
sen de in de hypotheses genoem de sociale categorieën en het algemene 
percentage dat geneigd is tot etnische discriminatie.2 Deze resultaten 
staan ook in tabel 1. De param eters in deze tabel zijn betrekkelijk een 
voudig te interpreteren. De algemene percentages gelden als referentie- 
percentages. Dat wil zeggen dat de andere percentages in dezelfde kolom 
geïnterpreteerd dienen te worden als afwijkingen van dit referentie- 
percentage. Een percentage behorende bij een van de categorieën van de 
onafhankelijke variabelen geeft aan of in de betreffende categorie (zie 
tabel 1: bij voorbeeld b innen de categorie van m ensen  die in 1980 een 
lagere opleiding hadden  genoten), en onder controle van andere onaf
hankelijke variabelen, verhoudingsgewijs meer (namelijk 6,23%) m ensen 
dan in het algemeen (namelijk 48,86%) voorkwamen die etnische m in 
derheden  zeiden te discrimineren.

Resultaten

Ter beantwoording van de eerste vraag nem en  we de gegevens in de 
tweede rij van tabel 1 in ogenschouw. Er blijkt door de tijd heen betrek
kelijk veel variatie te bestaan in de m ate waarin Nederlanders geneigd 
zijn geweest tot etnische discriminatie. In 1980 stond 48,86% van de Ne
derlanders enige vorm van etnische discriminatie voor. In de meting 
daarna  in 1985 zakte dat percentage tot 30,40%. Maar sindsdien is er 
sprake van een gestage opm ars van het percentage Nederlanders dat e t
nische discriminatie voorstaat: van 31,36% in 1989 tot 34,95% in 1991 tot 
40,81% in 1992 en 40,53% in 1993. Deze trend suggereert enerzijds dat er 
in Nederland vooralsnog weinig reden is voor de geldigheid van 
assimilatie-theorieën, en anderzijds dat er vooralsnog meer reden is voor 
de geldigheid van conflict-theorieën. Op grond daarvan verwerpen we 
vooralsnog hypothese 1 inzake de afname van etnische discriminatie.

Wanneer we de trends in etnische discriminatie in verband brengen 
met de trends in werkloosheid (zie figuur 1), dan merken we op dat in er 
in 1980, toen de werkloosheid nog betrekkelijk gering was, sprake was 
van een opmerkelijk hoge m ate van etnische discriminatie.

Vervolgens merken we op dat toen de werkloosheid in het m idden  van 
de jaren tachtig fors was toegenomen, de m ate van etnische discrim ina
tie juist was afgenomen. En tenslotte merken we op dat, toen de werk
loosheid in de tweede helft van de jaren tachtig tot en met het begin van

\

2 Daartoe hebben we zowel logistische als lineaire regressie-analyses verricht De resultaten 
daarvan hebben we met elkaar vergeleken teneinde vast te kunnen stellen of en in 
hoeverre beide statistisch-analytische benaderingen tot uiteenlopende resultaten hebben 
geleid. We hebben vastgesteld dat er nagenoeg geen substantiële verschillen bestaan wat 
de resultaten van beide benaderingen betreft Daarom hebben we er voor gekozen om de 
resultaten van de lineaire regressie analyses te presenteren, omdat deze toegankelijker zijn.
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Figuur 1: Ttends in werkloosheidspercentage en etnische
discriminatie
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de jaren negentig afnam, de m ate van etnische discriminatie juist toe
nam. Uit deze bevindingen zouden we willen afleiden dat er juist een 
negatief verband lijkt te bestaan tussen de m ate  van werkloosheid en 
etnische discriminatie: steeds w anneer er in de afgelopen jaren sprake- 
was van toenem ende werkloosheid, nam  de etnische discriminatie af. 
Daarom m enen  we dat hypothese 2  vooralsnog verworpen dient te wor
den.

Specifiekere informatie verkrijgen we w anneer we in tabel 1 kijken 
naar de mate waarin werklozen, laag opgeleiden en m ensen  m et lage 
inkomens geneigd waren tot etnische discriminatie. Ten tijde van de 
grote werkloosheid in 1985 troffen we onder werklozen relatief weinig 
m ensen aan die geneigd waren tot etnische discriminatie (9,21% m inder 
dan in de populatie, niet significant overigens), hetgeen ook het geval 
was ten tijde van de toenem ende werkloosheid in 1993 (12,93% m inder 
en wel significant).

Op grond van deze bevinding m enen  we hypothese 2a te m oeten  ver
werpen. Onder laag opgeleiden troffen we onder dergelijke om standig
heden evenwel verhoudingsgewijs veel m ensen  aan die etnische m inder
heden zouden willen discrimineren; m aar zulks geldt voor de gehele 
onderzochte periode en dus niet specifiek onder om standigheden van 
werkloosheid. Op grond daarvan verwerpen we hypothese 2b  ook.

Onder de laagste inkomens troffen we onder om standigheden  van 
werkloosheid verhoudingsgewijs weinig m ensen  aan die geneigd waren 
tot etnische discriminatie, hetgeen eveneens voor de gehele onderzochte

Etnische discriminatie (Y1) Werkloosheidspercentage (Y2)
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Figuur 2: Trends in consumentenvertrouwen en etnische
discriminatie

50 -i 20 O<T>
3

0 -50
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Jaar

periode geldt, ongeacht de om standigheden. Op grond van deze bevin
ding verwerpen we hypothese 2c, 3c en 4c.

Volledigheidshalve vermelden we dat we in 1993 onder de lagere inko
m ens wel significant meer m ensen aantroffen die etnische m inderheden  
wilden discrimineren alsook dat we op verscheidene tijdstippen onder 
de hogere en ook onder de hoogste inkomens relatief m eer m ensen  aan 
troffen die geneigd waren tot etnische discriminatie, welke verschillen 
overigens niet significant waren.

W anneer we de trends in etnische discriminatie in verband brengen 
met het consum entenvertrouw en (zie figuur 2), dan constateren we dat 
in 1980 toen het consum entenvertrouw en betrekkelijk gering was, er 
sprake was van een betrekkelijk grote m ate van etnische discriminatie.

Toen in het begin van de jaren tachtig het consum entenvertrouw en 
toenam, nam  de m ate van etnische discriminatie af. Voorts constateren 
we dat sinds 1989 tot en m et 1993, toen het consum entenvertrouw en 
afnam, de m ate van etnische discriminatie juist toenam. In het algemeen 
concluderen we, dat w anneer het consum entenvertrouw en afnam, de 
mate van etnische discriminatie toenam  en vice versa, een uitzondering 
daargelaten. Dit impliceert dat we hypothese 3 vooralsnog niet verwer
pen.

W anneer we naar werklozen kijken in de periodes dat er weinig ver
trouwen was in de economie, dan constateren we dat werklozen in 1980 
en in 1991 m eer geneigd waren tot etnische discriminatie (10,54% res
pectievelijk 8,36% m eer dan gemiddeld). Maar in beide jaren was dit ver
schil ten opzichte van het algemeen gemiddelde niet significant. Boven

Etnische discrim inatie (Y1) Index consumentenvertrouwen (Y2)
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Figuur 3: TYends in immigratie en etnische discriminatie
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dien zijn er andere aanwijzingen dat er onder werklozen relatief weinig 
m ensen voorkomen die geneigd zijn tot etnische discriminatie: zowel in 
1989 als in 1993 troffen we onder werklozen juist significant m inder 
m ensen  aan die etnische m inderheden  wilden discrimineren. Daarom 
m enen  we hypothese 3a vooralsnog te m oeten  verwerpen.

Onder lager opgeleiden daarentegen troffen we in periodes dat er wei
nig vertrouwen bestond in de econom ie juist relatief veel m ensen  aan 
die etnische m inderheden  zouden willen discrimineren: in 1980 was dat 
6,23% meer dan gemiddeld en in de periode 1991-1993 rond de 10% 
m eer dan gemiddeld.3 Daarom kunnen  we hypothese 3b  vooralsnog niet 
verwerpen.

Wanneer we de trends in etnische discriminatie in verband brengen 
met de trends in immigratie (zie figuur 3), dan m erken we op dat in 1980, 
toen er sprake was van een betrekkelijk grote instroom  van Surinamers, 
Turken en in m indere m ate Marokkanen, er eveneens sprake was van 
een betrekkelijk grote mate van etnische discriminatie.

Toen daarna, in de eerste helft van de jaren tachtig, de instroom van de 
genoem de categorieën migranten afnam, nam  eveneens de mate van 
etnische discriminatie af. En tenslotte merken we op dat sinds het m id 
den van de jaren tachtig, toen de immigratie van asielzoekers op gang is 
gekomen, eveneens de mate van etnische discriminatie is toegenomen. 
Uit deze bevindingen leiden we af dat er een positief verband bestaat 
tussen de mate van immigratie en de m ate van etnische discriminatie:

3 Enkel het jaar 1989 vormt in zekere zin een uitzondering op deze regel: toen was het 
percentage mensen dat geneigd was tot etnische discriminatie onder laag opgeleiden 
relatief hoog ondanks het feit dat het vertrouwen in de economie ook hoog was.
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steeds w anneer de immigratie toenam, nam  ook de etnische discrim ina
tie onder de Nederlandse bevolking toe. Daarom m enen  we dat hypo
these 3 vooralsnog niet verworpen hoeft te worden.

W anneer we naar de neiging tot etnische discriminatie van werklozen 
kijken ten tijde van een toenam e van de immigratie, dan constateren we 
in het algemeen dat hun  reacties geen gelijke tred houden  met de im m i
gratie: in dergelijke jaren treffen we onder hen juist vaak m inder m ensen 
aan die geneigd zijn tot etnische discriminatie. Daarom  verwerpen we 
hypothese 4a. Onder lager opgeleiden daarentegen treffen we, met het 
toenem en van de immigratie, ook steeds m eer m ensen  aan die etnische 
m inderheden  zouden willen discrimineren: van zo’n 5% m eer dan ge
middeld in 1985 tot meer dan 10% m eer dan gemiddeld in 1993. Daarom 
verwerpen we hypothese 4b vooralsnog niet.

Tot slot kijken we naar de informatie in tabel 1 om  te bezien of ons ver
m oeden met betrekking tot het jongste cohort enige realiteitswaarde 
heeft. We constateren dat het inderdaad zo is dat we onder het jongste 
cohort sinds 1985 verhoudingsgewijs m eer m ensen dan gemiddeld a a n 
treffen die geneigd zijn om etnische m inderheden  te discrimineren: in 
1992 (7,86%) en 1993 (8,13%) zijn deze verschillen ook daadwerkelijk sig
nificant, hetgeen in overeenstemming is m et hypothese 5.

De oudere cohorten, geboren tussen 1938 en 1967 en opgegroeid in de 
na-oorlogse periode van snelle econom ische groei, herbergen daaren te 
gen juist steeds m inder m ensen  die geneigd zijn tot etnische discrim ina
tie, hoewel de verschillen met het algemeen gemiddelde niet altijd signi
ficant zijn. In de conclusies zullen we deze bevindingen in een wijdser 
perspectief plaatsen.

Conclusies en discussie

In deze bijdrage hebben  we de globale trend geschetst m et betrekking tot 
de m ate waarin Nederlanders in de periode 1980-1993 geneigd zijn ge
weest om etnische m inderheden  te discrimineren. De belangrijkste b e 
vindingen hebben  we weergegeven in schem a 1.

Deze ontwikkelingen blijken overeen te s tem m en  met her en der 
geuitte (bange) vermoedens: sinds 1985 is het percentage Nederlanders 
dat geneigd is tot etnische discriminatie gestaag toegenom en tot zo’n 
40% van de bevolking. Deze toenam e lijkt vooral verband te houden  met 
de toenam e van de instroom van vluchtelingen en asielzoekers die sinds 
het m idden van de jaren tachtig op gang is gekomen alsook met het af
nem ende  vertrouwen in de econom ie sinds het einde van de jaren tach
tig. Onder dergelijke om standigheden lijkt vooral onder m ensen  die rela
tief laag opgeleid en dus betrekkelijk slecht zijn gekwalificeerd b innen  
onze samenleving, de vrees te bestaan dat zij m et m ensen  uit andere e t
nische groepen m oeten  concurreren om allerlei schaarse m aa tschappe
lijke goederen. In ieder geval hebben  we geconstateerd dat juist onder
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deze categorie steeds m eer m ensen  voorkomen die geneigd zijn om  etn i
sche m inderheden  te discrimineren.

Zo’n systematische tendens hebben  we niet kunnen  constateren onder 
werklozen en zeker niet onder de laagste inkomens, hetgeen wellicht te 
gen de verwachting van velen is, vanuit het verm oeden dat m ensen  met 
een lagere opleiding vaker tot de lagere inkomens behoren en vaker 
werkloos zijn. Dit verm oeden is wellicht grosso m odo  correct. Maar op 
grond van de multivariate analyses die we hebben  verricht, kunnen  we 
dus constateren dat van deze combinatie van kenmerken {in casu een 
lagere opleiding, een lager inkom en en een grotere kans op werkloos
heid), de lagere opleiding het meest bepalend is voor de neiging tot e tn i
sche discriminatie.

Deze bevinding stemt overeen met eerdere bevindingen die betrekking 
hadden  op de periode 1985/1986-1990/1991. Daarin stelden we even
eens vast dat er onder kansarme categorieën sprake was geweest van een 
toenam e van etnocentrische reacties (Scheepers e.a., 1994). Daarin stel
den we ook vast dat zich in die periode een soortgelijke ontwikkeling had 
voorgedaan onder kansrijkere categorieën: ook onder deze categorieën 
zou het m eer bon ton zijn geworden om etnocentrische uitlatingen te 
doen. Daarvoor hebben  we ook in deze studie enkele, overigens statis
tisch niet-significante, aanwijzingen gevonden onder de hogere inko
mens. Maar we hebben  geconstateerd dat deze tendens zich niet heeft 
voortgezet in 1993.

Een tendens die zich wel heeft voortgezet vanaf 1985 tot en m et 1993 
heeft betrekking op het jongste geboortecohort, de m ensen  die zijn ge
boren tussen 1968 en 1977. Onder hen troffen we in de loop der tijd ver
houdingsgewijs steeds meer m ensen  aan die geneigd zijn etnische m in 
derheden te discrimineren: in 1993 ruim 8% m eer dan gemiddeld in de 
onderzoekspopulatie. Deze trend is des te opmerkelijker om dat uit aller
lei onderzoeken, zowel in binnen- als buitenland, steeds bleek dat e tn o 
centrische reacties juist veel sterker voorkwamen bij oudere cohorten, 
terwijl de jongere cohorten m inder geneigd waren tot etnocentrische 
reacties. Onze bevindingen wijzen eveneens in die richting wat betreft de 
cohorten geboren tussen 1948 en 1967. Maar in het cohort geboren tu s
sen 1968 en 1977 heeft dus een etnocentrische omslag plaats gevonden 
en wel sinds het m idden  van de jaren tachtig.

De verklaring die we daarvoor hebben geopperd heeft betrekking op 
de mogelijke concurrentie die au toch tone jongeren, opgegroeid in de 
jaren tachtig waarin er sprake is geweest van een relatieve schaarste op 
de arbeids- en huisvestingsmarkt, ervaren van de zijde van de etnische 
m inderheden. Dientengevolge zouden zij e tnocentrische reacties verto
nen die zij desgevraagd ook bereid zijn te uiten. Dit impliceert dat dit 
jongere cohort zich enigszins heeft onttrokken aan de traditionele norm  
van tolerantie tegenover allochtone nieuwkomers: het is voor hen m in 
der taboe geworden om negatieve uitlatingen te doen over etnische m in 
derheden alsook om hen te discrimineren.
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Deze bevindingen zouden een (gedeeltelijke) verklaring kunnen  vor
m en voor de toenam e van het aantal acties gericht tegen allochtonen 
alsook voor de populariteit van extreem-rechtse partijen, waarvan we in 
eerdere studies hebben aangetoond dat die hun  electoraat in sterke m ate 
recruteren onder jongeren. In het licht van deze bevindingen en onder 
het motto dat de jeugd de toekomst heeft, achten  we de zorgelijke voor
spellingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (1994, pp. 47-48) met 
betrekking tot de toenam e van etnische spanningen reëel.



Justitië le verkenningen, jrg. 22, nr. 3, 1996 22

Appendix: Meten van etnocentrische reacties

Etnische discriminatie ( 1 9 8 0 - 1 9 8 5 - 1 9 8 9 - 1 9 9 1 - 1 9 9 2 - 1 9 9 3 )

Ik ga u nu s teeds  twee verschillende soo r ten  gez innen  of p e rso n en  oplezen . Wij 
zo u d en  graag van u willen w eten  wie van de twee volgens u ti jdens een  pe r iode  
van w on ingschaars te  een  v r i jkom ende  w on ing  m o e t  krijgen.

var683b

var683d

var683e

1 gezin van een  gas ta rbe ider
2 N ederlands  gezin
3 m ag geen verschil m aken
4 weet niet
1 S u r inaam s gezin
2 N ederlands  gezin
3 m ag geen verschil m aken
4 weet niet
1 ieder m et een  a n d e r  hu idsk leur
2 een  blanke
3 m ag  geen verschil m aken
4 weet niet

Veronderstel dat er twee w erk n em ers  zijn, die op een  p u n t  verschillen, m aa r  
overigens op  alle andere  p u n te n  gelijk zijn. Als een  van hen  on ts lagen  m o e t  w o r
den  o m d a t  he t  bedrijf  slecht gaat, wie zou da t d an  volgens u m o e ten  zijn?

var728b 1 een  b u i te n la n d e r
2 een  N eder lander
3 m ag geen verschil m aken
4 weet niet

var728d 1 een  S u r inam er
2 een  N eder lander
3 m ag geen verschil m aken
4 w eet niet

var728f 1 iem an d  m et een  an d e re  hu idsk leu r
2 een  blanke
3 m ag geen verschil m aken
4 weet niet

Veronderstel nu eens  dat er twee w erknem ers  zijn, die op een  p u n t  verschillen, 
m a a r  overigens op alle an d e re  p u n te n  gelijk zijn. Als m aa r  een  van b e id en  in 
aanm erk ing  kan kom en  voor p rom otie ,  wie zou da t  d an  m o e ten  zijn?

var729b 1 een  b u i te n lan d e r
2 een  N ederlander
3 m ag  geen verschil m aken
4 weet niet

var729d 1 een  S u r inam er
2 een  N eder lander
3 m ag geen verschil m aken
4 weet niet

var729f 1 iem an d  m et een  an d e re  hu idsk leur
2 een  blanke
3 m ag geen verschil m aken
4 weet niet
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