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Anita Böcker
Het integratieproces van Turken in Nederland,
Nederland telt mome nteel ongeveer 300.000 inwo
ners van Turkse afkomst D
• aarmee
vormen de Turken een van de grootste migra
ntengroepen in Ne derla
nd. De
Nederland e Turken vormen ook een van de groot
�
ste Turkse populaties in Europ
a.
Alleen Dmtsland telt e en veel groter aantal Turks
e inwoners.
De eerste Turkse migranten kwamen begin
jaren zestig in Nederland aan. Ze
kwamen via Duitsland of België, waar de wervi
ng van Turkse arbeiders al
eerder 0
gang was ge komen. Ze werden hier met ope
n armen ontvangen: de Nederlands�
economie kampte toentertijd met een groot tekort
aan arbeidskrachten. In 1964 sloot
de Nederlandse overheid een wervingsovereen
komst met Turkije. Daarna nam het
aantal Tu kse arbeide rs in Nederland snel toe . I
n 1974 was de Turkse bevolki n
�
gsgroep
aangegroeid tot 50.000 personen. In dat jaar w
erd een wervingsstop afgekondigd.
Sindsdien is de Turkse bevolkingsgroep in Ned
erlan d voortdurend object van
zorg
e n vrees geweest. De immigrati
e ging na de wervingsstop onve
rminderd door. Steeds
meer :rurkse arbeide rs lieten hun gezin naar
Nederland ove rkome n. Eind jaren
zevent ig ontstond grote bezorgdheid over de
integratiemogelijkheden van Turkse
jongeren. Zij we rden omschreven als een 'sociale
tijdbom'. Achteraf gezien was dat een
sterk overdreven voorstelling van zaken, maar de
bezorgdheid over de toekomst en
integratie van de Turkse bevolkingsgroep is onvermi
nderd groot ge bl even.
De afgelopen jaren is de Turkse bevolkingsgroep
veel in het nieuws geweest en de
aan leiding was bijna altijd negatief. De parlemen
taire enquête Opsporingsmethoden
vestigde de aandacht op de Turkse georganise
erde misdaad en vooral ook op de
b etrokkenheid van Turkse migranten daarbij.Z Daar
naast ware n er berichten over
toenemende spanningen binnen de Turkse popul
atie; de vrees bestond dat het
conflict tussen Turken en Koerden naar N
ederland zou overslaan. En ke
le
vechtpartijen tussen Turkse e n Koerdische jonger
e n kregen daarom veel aandacht
.
Ook de oprichtingsvergadering van een Koerdisch
parlement in ballingschap, die
plaatsvond in Den Haag, zorgde voor commotie. 3
De brand in een woning in het
Haagse Schilderskwartier, waarbij zes leden
van een Turks-Koerdisch ge zin
omkwamen, hie ld de gemoederen wekenlang
in beweging.4 Ten slotte waren er
berichten over de groeiende aanhang van islami
tisch-fundamentalistische organ isati
es
1.

2.
3.

4

Dit artikel is gebas�rd op A. �er, 'Op weg naar een
beter bestaan: de ontwikkeling van de
"
maatschappehJke
posttle van Turken m Nederland', in H. Venneulen & R. Penninx
(red.), Het democratisch
ongeduld De emancipatie en integratie van zes doelgroe
pen van het minderhedenbeleid, Het Spinhuis,
Amsterdam, 1994.
Tijde�s �e publieke hoorzittingen van d enquêtec mmissie verklaard
e de criminoloog Bovenkerk dat 'een
�
a�nz1enhJk deel , van de Turkse mannen b1J_ de handel �m drugs betrokke
_
n is (Enquêtecommissie 1996: 40).
N1_et alleen de Turkse regenng reageerde aangebrand, maar
ook een aantal organisaties van Turkse
m1gr�nten: ze vonden dat de Nederlandse regering de vergadering
had moeten verbieden en riepen het Turkse
bednJfsleven op tot een boycot van Nederlandse producten. Andere
Turkse organisaties distantieerden zich
van de oproep, die vervolgens al snel werd ingetrokken.
Eerst werd aangenomen d�t het om een racistische aanslag ging.
De Turkse minister Esengün haalde fel uit
_
naar de Ned�andse rege�ng: die
de mensenrechten van Turken in Nederland onvoldoende zou bescher
men.
Vervolgens viel de verdenking op de PKK. Uiteindelijk bleek een familielid
de dader te zijn.
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onder Turkse jongeren.
•
•
In de commentaren bij al d eze gebe urtenissen en ontw1kkelmge n werd gewe zen op
de uitzichtloze positie waarin d e Turkse bevolkingsgroep in � ede rland zou ver�eren :
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Maatschappelijke positie

De arbeidsmigranten die in de jare n zestig in Nederland aankwamen, kre ge� een
marginale positie toegewezen binnen de Nederlandse samenleving. Ze werde n met als
immigranten gezien, maar als 'gastarbeiders' die hier tijdelijk de tek�rten op de
arbeidsmarkt kwamen opvullen. Ze kregen een tijdelijke verblijfsvergunnm� voor het
open bare
verrichten van arbeid, die ze in geval van werkloosheid en een beroep op de
.
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beidsmigranten terug naar Turkije. In de jaren zeventig verkregen steeds meer
:igranten een vergunning tot verblijf voor onbepaalde duur. To�_n werd ook duidelijk
dat de meeste Turkse migranten in Nederland zouden bh1ve n. Hoe heeft de
maatschappelijke positie van d e migranten zich sindsdien ontwikkeld? Op deze vraag
is in feite geen eenduidig antwoord te geven. Er hebben zich gunstige ontwikkelin gen
voorgedaan, maar ook zeer ongun st ige.
De rechtspositie van de Turkse bevolkingsgroep is duidelijk verbeterd. De overheid
voert sinds 1983 een minde rhedenbeleid met als belangrijkste doelste llingen de
bestrijding e n opheffing van achterstand en achterstelling en het streven naar een
tolerante
multiculturele samenleving. De Turken behoren, evenals Molukse,
SurinaaU:se, Antilliaanse, Marokkaanse e n Zuid-Europese immigranten tot de
doelgroepen. Het is duide lijk dat dit beleid tot een meer gelijkwaardig_�ngezet nschap
�.
heeft geleid. Vandaag de dag hebben migranten die hier legaal verbhiven vn1wel op
voet van gelijkheid me t Nederlanders toegang tot ove rheidsvoorzieningen,
bijvoorbeeld op het terre in van de sociale zekerheid. Migranten die vijf !aar met ee�
vergunning in Ne derland verblijven, hebben sinds 1986 kiesrecht b1J
gemeenteraadsverkiezin gen.
..
.
Misschien w el de belan grijkste verbeterin g is dat het gemakkehike r 1s geworden om
de N ederlandse nationaliteit te verkrijgen. In Nederland geboren jongeren (de tweede
generatie) h ebben sinds 1985 de mogelijkheid om tusse n hun achttie nde en
vijfentwintigste jaar te opteren voor het Nederlanderschap. Zij behoeven daar�ij geen
afstand te doen van de Turkse nationaliteit. Sinds 1992 bestaat ook voor migranten
die in Turkije geboren zijn de mogelijkheid om de Nederlandse nationaliteit te
verkrijgen zonder de Turkse op te g even. Deze mogelijkheid heeft velen over de streep
ge trokken. In de jaren 1992-1998 verkregen ruim 150.000 Turken het
Ned erlanderschap (tegenover nog geen 17.500 in de jare n 1985-1991). Ongeveer
tweederde van de groep heeft nu de Nederlandse nationaliteit; de komende jaren zal
5.

De meeste van die berichten hadden betrekking op de MilIT Görüss beweging. In het Amsterdamse stadsdeel de
Baarsjes was MUIT Görüss verwikkeld in een jarenlang slepend conflict met de deelraad over de bouw van een
groot moskeecomplex.
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(Muus 2000 )
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Het minderhedenbeleid heeft tot positieve resultaten ge1e 1. d op terreinen waar de
o verheid een grote invloed op de verde 1·mg van . maats
. c hap
. peI"I! ke goederen heeft.
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IJ w.ordt onderscheid gemaakt tussen de
.
o ude re generat ie migranten en de J ongere generaties.
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Eerste generatie
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hoo guit de basisschool a fgema akt. Hu� vrouwen waren soms helemaal niet naar
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gevo lgde opleid ing werd hier minder gewaardeerd.
.
.
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afgenomen. Geleidelijk aan neemt het aantal werkenden in administratieve
commerciële, wetenschappelijke en aanverwante beroepen toe. Het gemiddeld�
fu�ctieniveau is aan het stijgen, al verricht de overgrote meerderheid van de jongere
migranten nog eenvoudig tot zeer eenvoudig werk. Verder oefent het zelfstandig
ondernemerschap ook op deze generatie grote aantrekkingskracht uit (Veraart 1996).
De laatste jaren is het aantal Turkse zelfstandigen sterk gestegen. De meeste nieuwe
ondernemers behoren tot de tussengeneratie. Ondernemers uit deze generatie
vestigen zich in verschillende branches en bedienen steeds meer een algemeen (niet
exclusief Turks) publiek. Vooral in de grote steden scheppen ze ook arbeidsplaatsen
(zowel 'witte' als 'zwarte') voor andere Turkse migranten. (Choenni 1993; Rath &
Kloosterman 1998).
Nieuwkomers
Nadat in de jaren zeventig steeds meer arbeidsmigranten hun gezin naar Nederland
hadden laten overkomen, daalde het Turkse immigratiesaldo: er waren steeds minder
gezinnen die nog herenigd moesten worden. In 1985 begon het saldo weer te stijgen.
Steeds meer kinderen van migranten kwamen in de leeftijd van gezinsvorming. Het
bleek dat de meesten van hen een bruid of bruidegom uit het land van herkomst
lieten overkomen. Deze huwelijksmigratie gaat nog steeds door, al is het
immigratiesaldo in de jaren negentig wel gedaald (Muus & Penninx 1991; Muus
2000).
Het opleidingsniveau van de huidige nieuwkomers is hoger dan dat van eerdere
Turkse migranten. De meesten, zowel mannen als vrouwen, hebben in Turkije ten
minste de basisschool voltooid. Een derde tot de helft van de nieuwkomers heeft
bovendien een middelbare opleiding afgerond. Een deel hiervan zet zijn opleiding in
Nederland voort. Een groter deel begeeft zich kort na aankomst in Nederland op de
arbeidsmarkt. Velen blijken de eerste paar jaar echter moeilijk aan de slag te kunnen
komen (Roelandt e.a. 1992; Bronsveld 1994).
De tweede generatie
Ruim een derde van de Turkse bevolkingsgroep is in Nederland geboren. Deze tweede
generatie bestaat voornamelijk uit jongeren: tachtig procent is nog geen vijftien jaar
oud. Daarom valt over de arbeidsmarktpositie van de tweede generatie nog weinig te
zeggen (Martens & Verweij 1997; zie ook Tesser & Veenman 1997: 222--224). Wel
staat vast dat deze generatie een beduidend hoger opleidingsniveau zal bereiken dan
de tussengeneratie. Leerlingen van de tweede generatie blijken op de basisschool
aanzienlijk beter te presteren dan leerlingen van de tussengeneratie. Ze gaan ook meisjes zowel als jongens - naar hogere typen van voortgezet onderwijs. Van de huidige
schoolgaande Turkse kinderen gaat minder dan een op de drie naar het lager
beroepsonderwijs, tegenover twee op de drie vroeger. Een andere gunstige
ontwikkeling is dat het leerplichtverzuim in de tweede generatie veel lager is dan in de
tussengeneratie. Daardoor neemt ook het aantal vroegtijdige schoolverlaters sterk af.
De laatste jaren is het aantal Turkse studenten aan universiteiten en hogescholen
toegenomen. De komende jaren kan op een verdere toename gerekend worden.
De onderwijspositie van de tweede generatie is aanzienlijk beter dan die van hun
ouders en oudere broers en zusters. Niettemin houden Turkse jongeren een
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achterstand ten opzichte van hun Nederlandse leeftijdgenoten, die eveneens grote
vooruitgang hebben geboekt ten opzichte van hun ouders (Tesser 1993; Crul 1996,
2000; De Wit, Suhre & Mulder 1997).

Verklaringen voor de achterstand

Hoe komt het dat de Turkse bevolkingsgroep de afgelopen decennia op verschillende
terreinen een achterstand heeft behouden? Hieronder wordt de rol van een aantal
factoren en processen in beschouwing genomen. Enerzijds gaat het daarbij om
factoren en processen aan de kant van de Nederlandse samenleving, anderzijds om
factoren en processen binnen de groep zelf.
De Nederlandse economie en arbeidsmarkt
Tot 1975 was de werkloosheid onder Turkse migranten lager dan onder de totale
bevolking en kenden zij nauwelijks langdurige werkloosheid. Daarna kwam in
Nederland een proces van economische herstructurering op gang, dat zeer nadelig
uitpakte voor de Turken. In de industriële sector ging veel werkgelegenheid verloren.
De hardste klappen vielen in die bedrijfstakken en op die functieniveaus waarvoor
voorheen buitenlandse arbeiders geworven waren. Bedrijfstakken als de textiel- en
metaalindustrie werden gedecimeerd. De automatisering van arbeidsprocessen leidde
in de gehele industriële sector tot het verdwijnen van ongeschoolde en laaggeschoolde
arbeidsplaatsen. Tegenover de afbraak van industriële werkgelegenheid stond een
toename van het aantal banen in de dienstensector, maar veel van die banen vereisten
een hoger opleidingsniveau. Voor zover er laaggeschoolde arbeidsplaatsen geschapen
werden, ging het veelal om junk jobs met een tijdelijk dienstverband, lage betaling en
een gebrek aan vooruitzichten. Bovendien leidde het ruime aanbod op de
arbeidsmarkt tot verdringingsprocessen. In de industriële sector werden lager
opgeleiden verdrongen door hoger opgeleiden. In de dienstensector moesten
migranten concurreren met (her)intredende vrouwen en jongeren (babyboomers), die in
de jaren tachtig in groten getale tot de arbeidsmarkt toetraden (Dagevos 1995).
In een landenrapport van de OESO (1994) wordt geconcludeerd dat het proces van
herstructurering in Nederland nog pijnlijker was dan in andere Europese landen en
dat werkloosheid in Nederland als een structureel probleem moet worden beschouwd.
Het zal duidelijk zijn dat deze conclusies voor de Turkse bevolkingsgroep a fortiori
gelden.
Beeldvorming, discriminatie en racisme
Toen in 1993 in het Duitse Solingen vijf vrouwen en kinderen uit een Turkse familie
omkwamen in de vlammen na een brandbomaanslag op hun huis door rechts
extremistische jongeren, werd op de Nederlandse radio opgeroepen tot een
protestactie. Honderdduizenden Nederlanders gaven gehoor aan de oproep en
zonden bondskanselier Kohl een briefkaart met de tekst: 'Ik ben woedend'.
Daarmee werd weer eens bevestigd dat Nederlanders zichzelf graag .zien als een
tolerant volk, toleranter dan bijvoorbeeld hun oosterburen. Toch zijn ook
Nederlanders niet immuun voor vreemdelingenhaat of racisme. In de jaren zeventig
ging de instroom van migranten in veel buurten gepaard met spanningen tussen
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nieuwkomers en gevestigden. In sommige wijken kwam het tot gewelddadige
uitbarstingen. Begin jaren negentig leek het klimaat opnieuw te verharden. Er werd
een toename van racistisch geweld geregistreerd. In 1992 vond bijvoorbeeld een golf
van aanslagen op moskeeën plaats. Verder bleek uit opinie-onderzoek dat het aantal
Nederlanders dat vond dat er teveel immigranten zijn toenam. Bij de verkiezingen in
1994 boekten rechts-extremistische partijen met name in de grote steden een
ongehoorde winst. Bij de verkiezingen in 1998 werden ze echter weer vrijwel
weggevaagd.
Historische studies laten zien dat iedere groep nieuwkomers in de Nederlandse
samenleving aanvankelijk object was van negatieve beeldvorming en discriminatie. In
de meeste gevallen ging het echter om een tijdelijke, voorbijgaande fase in het proces
van integratie (Lucassen & Penninx 1994). Het is nog te vroeg om te zeggen of dit ook
in het geval van de Turken zal opgaan. Uit onderzoek naar de beeldvorming over
migranten blijkt dat zij vooralsnog de laagste positie innemen in de 'etnische
hiërarchie' • een positie die zij delen met Marokkanen. Over Surinamers en Zuid
Europeanen, met name Italianen, bestonden ook een tijd lang negatieve stereotypen,
maar inmiddels is de beeldvorming over deze groepen duidelijk positiever geworden
(zie bijv. Hagendoorn 1993).
Uit onderzoek onder werkgevers en personeelsfunctionarissen is bekend dat zij ook
min of meer negatieve beelden hebben over Turkse migranten. Nu hoeven negatieve
beelden niet perse door te werken in het personeelsbeleid, maar ook in
gedragsonderzoek waarin testpersonen uit verschillende etnische groepen
solliciteerden naar dezelfde banen, is discriminatie op etnische gronden op de
Nederlandse arbeidsmarkt duidelijk vastgesteld. Het precieze aandeel van
discriminatie in de verklaring van de disproportioneel hoge werkloosheid in de
Turkse groep is echter niet vast te stellen (Veenman 1994: 90-91; Bovenkerk e.a.
1995).
Het migratieproces en de achtergronden en oriëntatie van de migranten

Het merendeel van de Turkse 'gastarbeiders' was afkomstig uit dorpen en
provinciestadjes in midden-Anatolië en langs de kust van de Zwarte Zee. De meesten
stamden uit families van kleine boeren. Velen waren bij hun vertrek uit Turkije al
gehuwd. Ze kwamen naar Nederland met de bedoeling van een tijdelijk verblijf: ze
wilden in korte tijd zoveel mogelijk geld verdienen om mee terug te nemen naar huis.
Deze achtergronden en oriëntatie waren niet bevorderlijk voor het verwerven van
een goede maatschappelijke positie in Nederland. Het was de migranten te doen om
een beter bestaan in Turkije, niet in Nederland. Voorzover ze al kansen kregen om
hun positie hier te verbeteren, lieten ze die vaak voorbijgaan. Ze namen bijvoorbeeld
minder deel aan cursussen en bedrijfsopleidingen dan hun Zuid-Europese collega's.
De achtergronden en oriëntatie van de arbeidsmigranten drukten hun stempel op het
verdere verloop van het migratieproces. De 'gastarbeiders' werden immigranten, maar
werden dat meestal tegen wil en dank. De gezinshereniging vond vaak pas na vele
jaren en in stappen plaats en maakte geen einde aan de oriëntatie op Turkije. Men
bleef zich in sterke mate verbonden voelen met de verwantengroep aldaar, ging door
met investeren in onroerend goed in Turkije ook al moest men zich daar in
Nederland van alles voor ontzeggen, en stuurde de kinderen soms voor langere tijd
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terug (Böcker 1994; Veraart 1997).
De oriëntatie van de eerste generatie en de manier waarop de gezinshereniging
verliep, werkten vooral ook in het nadeel van de tussengeneratie. Kinderen die pas na
twaalfde
jaar
naar
Nederland
kwamen,
ondervonden
grote
hun
aansluitingsmoeilijkheden in het Nederlandse onderwijs. Daar kwam bij dat sommige
ouders hun kinderen liever zagen werken (en bijdragen aan het gezinsinkomen) dan
naar school gaan. Hun streven was erop gericht hun kinderen het nodige economisch
kapitaal mee te geven; de notie van diploma's als 'cultureel kapitaal' was hun vreemd.
De achtergronden en oriëntatie van de eerste generatie leidden tot allerlei
beslissingen die nadelig uitpakten voor de tussengeneratie. Ze hebben er ook toe
bijgedragen dat problemen en conflicten die in Turkije spelen (zoals de
gewelddadigheden tussen rechts• en links-extremistische groeperingen eind jaren
zeventig, en de 'Koerdische kwestie' nu) steeds opnieuw hun weerslag hebben op de
migrantengemeenschappen in Nederland. Bovendien lijken ze voor een minderheid6
van de migranten de stap naar de handel in drugs te hebben verkleind: die stap kon
althans worden gelegitimeerd door te stellen dat het drugsprobleem niet hun
probleem was en dat zij slechts profiteerden van de mogelijkheden om eraan te
verdienen (Bovenkerk & Yesilgöz 1998: 315 e.v.).
Dezelfde achtergronden en oriëntatie hebben echter ook positief te waarderen
effecten gehad. De werkloosheid onder Turkse migranten werd en wordt getemperd
door hun sterke arbeidsethos. Aanvankelijk werd werk vooral gezien als een middel
om geld te verdienen; slechte arbeidsomstandigheden werden op de koop
toegenomen. Langzaam maar zeker is deze houding veranderd. De meeste jongeren
zouden liefst een vaste baan hebben, zonder al te veel inconveniënten en met een
redelijke beloning. De omstandigheden op de arbeidsmarkt (discriminatie,
verdringing van laaggeschoolden en 'flexibilisering' van laaggeschoolde functies)
werken echter niet mee. Gesteld voor de keuze tussen geen werk of ongeschoold
productiewerk zonder vaste basis of vooruitzichten, kiezen veel jongeren toch voor het
laatste. Het arbeidsethos blijkt nog altijd sterk te zijn (Veraart 1996).
Geleidelijk aan heeft de oriëntatie op (een terugkeer naar) Turkije plaats gemaakt
voor een oriëntatie op (een toekomst in) Nederland. Uit onderzoek blijkt dat Turkse
ouders navenant meer belang zijn gaan hechten aan een goede opleiding voor hun
kinderen. Het probleem lijkt nu eerder te zijn dat de verwachtingen van ouders te
hooggespannen zijn. Sommige ouders kiezen een te hoog schooltype (hoger dan
geadviseerd door de basisschool) voor hun kind en zijn teleurgesteld als het kind
vervolgens slecht presteert (Mulder, Vierke & Petersen 1997).

Normen en praktijken op het gebied van huwelijk, gezin en familie

Als de demografie van de Turkse bevolkingsgroep wordt vergeleken met die van de
autochtone bevolking en van andere migrantengroepen, springen een aantal
verschillen in het oog. In de eerste plaats valt op dat het percentage alleenstaanden in
de Turkse groep zeer laag is. Dat is deels te danken aan de jeugdige leeftijdsopbouw: er
komen nog weinig weduwen en weduwnaars voor. Ook het percentage gescheiden
6.

Over de omvang en samenstelling van die minderheid bestaat veel onduidelijkheid: zie de discussie tussen
Staring en Bovenkerk en Yesilgöz in Migrantenstudies, jrg. 14 (1998), nr. 3; zie ook het hoofdstuk over Turkse
migranten in Engbersen e.a. (1999).
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mannen en vrouwen blijkt echter zeer laag te zijn. Bovendien komen onder de Turkse
volwassenen weinig ongehuwden voor. Zowel Turkse mannen als Turkse vrouwen
trouwen op jonge leeftijd. Daarbij trouwen zij veel minder dan andere
migrantengroepen met Nederlandse partners. Vooral huwelijken tussen Turkse
vrouwen en Nederlandse mannen komen zeer weinig voor. Tenslotte valt op dat in de
Turkse groep relatief veel grote huishoudens voorkomen en dat gehuwde jongeren
soms inwonen bij hun ouders of schoonouders <Van Praag 1989; Martens & Verweij

typerend zijn voor de tussengeneratie in migrantengroepen - zijn onder Turkse
jongeren veel minder tot ontwikkeling gekomen dan bijvoorbeeld onder h�n
.
Marokkaanse leeftijdgenoten (Nota 1997). Anderzijds is de druk om op Jonge leeftiJd
te trouwen nogal eens ten koste gegaan van de schoolloopbaan van Turkse jongeren vooral meisjes. Langzaam maar zeker zijn veel ouders belang gaan hechten aan een
goede opleiding, ook voor hun dochters, maar ze blijven het een veiliger idee vinden
als die dochters getrouwd zijn.
Omdat de meeste jongeren van de tussengeneratie voor een huwelijkspartner uit
Turkije kozen, is de migratie van Turken naar Nederland. blijven doorgaan. Zonder
deze huwelijksimmigratie - zo betogen sommige onderzoekers - zou het
werkloosheidscijfer van de Turken de afgelopen jaren gedaald zijn. Nu stond
tegenover de toename van het aantal werkenden een even sterke of sterkere groei v�n
de Turkse beroepsbevolking. Bovendien zijn de huwelijksimmigranten in zekere zm
weer eerste-generatiemigranten, die eerst nog hun weg moeten vinden in de
Nederlandse samenleving (Veenman 1994).
Tegen deze redenering valt weinig in te brengen. Wel kan als kanttekening worden
gemaakt dat de tijd ook in Turkije niet stil is blijven staan. Het oude type Turkse
migrant, afkomstig van een min of meer geïsoleerd platteland, is langza�m � aar zeker
verdwenen. De huidige huwelijksimmigranten hebben een aanz1enh1k hoger
opleidingsniveau en zijn bij hun aankomst vaak al ingesteld op een langdurig verblijf
in Nederland. Bovendien worden zij hier opgevangen door een netwerk van
verwanten of bekenden die al langer in Nederland gevestigd zijn.
Overigens zullen jongeren van de tweede generatie, die in Nederlan� geboren �n
getogen zijn, waarschijnlijk steeds meer gaan kiezen voor partners die ook al � n
Nederland wonen. Deze generatie voelt zich minder dan de tussengeneratie
verbonden met Turkije en de verwanten aldaar. Waarschijnlijk kunnen de ouders bij
deze jongeren ook niet meer zo'n sterke invloed uitoefenen op de partnerkeuze.

1997).

Al deze gegevens wijzen op een vasthouden, door velen binnen de Turkse groep,
aan traditionele normen en praktijken op het gebied van huwelijk, gezin en familie.
De meeste migranten van de eerste generatie kwamen, als gezegd, naar Nederland met
de bedoeling van een tijdelijk verblijf. Sommigen hoopten ook na de gezinshereniging
nog op een terugkeer naar Turkije. In afwachting daarvan bleven gehuwde zoons, net
zoals op het Turkse platteland gebruikelijk was, inwonen bij hun ouders en
probeerden ouders en zoons gezamenlijk het nodige vermogen op te bouwen in hun
land van herkomst. Dat ook vandaag de dag veel zoons nog enige tijd blijven inwonen
- alhoewel de hoop op terugkeer is vervlogen - heeft te maken met de lage
huwelijksleeftijd en de nog altijd sterke bemoeienis van ouders met de
huwelijkssluiting van hun kinderen.
Veel jongeren worden door hun ouders aangemoedigd of zelfs onder druk gezet om
op jonge leeftijd te trouwen. Een dochter behoort als maagd het huwelijk in te gaan.
Blijkt zij haar maagdelijkheid verloren te hebben, dan is dat voor de meeste Turken
nog altijd een smet op het blazoen van de familie. Bij een zoon hopen de ouders
misschien te voorkomen dat hij met een Nederlandse thuiskomt. Bovendien is het
huwelijk van een zoon of dochter bij uitstek een gelegenheid tot statusconsumptie:
hoe groter de bruiloft, de uitzet en de huwelijksgeschenken, des te groter het aanzien
van de familie. Ook daarom wachten veel ouders liever niet te lang (Böcker 1994·
Lindo 1996).
Wat de partnerkeuze betreft, valt op dat de meeste jongeren trouwen met een
partner uit Turkije vaak zelfs met een verwant(e). Het zijn vooral de ouders die de
voorkeur geven aan een schoonzoon of schoondochter uit de kring van
achtergebleven verwanten. Niet zelden oefenen die verwanten druk uit op een
huwbare jongere en zijn of haar ouders - vooral in het geval van meisjes. Zeer veel
jonge Turken zouden graag naar Nederland (of bijvoorbeeld Duitsland) emigreren,
maar het is moeilijk om nog toelating te verkrijgen. Een huwelijk met een landgenoot
die hier al gevestigd is, is praktisch de enige weg1 (Böcker 1992).
De hechte familiebanden en het vasthouden aan traditionele normen en waarden
lijken enerzijds gunstige effecten te hebben gehad. Problemen als druggebruik, de
vorming van jeugdbendes en kleine (straat)criminaliteit - die tot op zekere hoogte
7.
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In vergelijking met Duitsland heeft Nederland betrekkelijk weinig asielmigratie uit Turkije gekend. In de tweede
helft van de jaren zeventig vroegen enkele duizenden Turkse christenen asiel aan in Nederland. Het politieke
geweld voorafgaand aan en volgend op de staatsgreep van 1980 leidde tot een nieuwe stroom asielzoekers.
�indsdien heeft Turkije vrijwel zonder ononderbroken in de 'top-tien' van landen van herkomst van asielzoekers
m Nederland gestaan. De huwelijksmigranten hadden echter een veel groter aandeel in de immigratie vanuit
Turkije (Muus & Penninx 1991 ; Böcker 1996).

Sociale netwerken

De migratie van Turken naar Nederland is in sterke mate een proces van
kettingmigratie geweest. Veel arbeidsmigranten werden indertijd door verwanten of
bekenden die hier al werkten geholpe n naar Nederland te komen en fungeerden zelf
ook weer als bruggenhoofd voor aspirant-migranten. De wervingsstop maakte geen
einde aan deze kettingmigratie. Aspirant-migranten konden geen toelating meer
verkrijgen als arbeidsmigrant, maar bijvoorbeeld nog wel als huwelijkspartner van een
verwant(e) of bekende die hier al woonde.
Als gevolg van deze kettingmigratie hebben bijna alle Turkse migranten hier wel
een aantal verwanten en dorps- of streekgenoten wonen. In sommige steden is meer
dan de helft van de plaatselijke Turkse gemeenschap uit een bepaalde streek in
Turkije afkomstig (Den Exter 1993). Er konden zich dan ook hechte sociale
netwerken vormen. Vooral voor migranten van de eerste generatie vervullen deze
netwerken een toevluchtsfunctie: binnen het netwerk van verwanten en streekgenoten
kan de vertrouwde leefwereld, die men door de migratie achter zich heeft moeten
laten, herleven. Bovendien kunnen de leden op elkaar terugvallen voor allerlei
praktische noden en behoeften. Voor wie op zoek is naar bijvoorbeeld werk of
_
huisvesting, fungeert het netwerk als een bron van informatie en referenties.
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Migranten die een eigen bedrijfje willen opzetten, worden ook vaak door verwanten of
bekenden aan het benodigde beginkapitaal geholpen (Kumcu e.a. 1998).
De hechte netwerken lijken echter ook minder gunstige effecten te hebben. De
sociale contacten van Turkse migranten beperken zich - méér dan in de meeste andere
migrantengroepen het geval is - tot de eigen kring. Vooral oudere migranten hebben
nauwelijks of geen contacten met Nederlanders. Een tijd lang waren de geboden
informatie en referenties zeer nuttig voor wie op zoek was naar laaggeschoold werk.
Wie wilde opklimmen op de maatschappelijke ladder, had echter weinig van zijn
netwerk te verwachten. Nu velen in de Turkse groep langdurig werkloos zijn en
werkgevers ook voor laaggeschoolde functies uit vele gegadigden kunnen kiezen,
blijken de netwerken ook voor wie op zoek is naar laaggeschoold werk zelden meer
iemand aan een baan -te kunnen helpen.
De sociale controle binnen de netwerken van verwanten en streekgenoten is sterk.
Evenals de hechte familiebanden heeft deze controle helpen voorkomen dat de
tussengeneratie marginaliseerde. Juist deze sociale controle wordt echter steeds meer
als knellend ervaren. Vooral Turkse meisjes en jonge vrouwen klagen vaak dat ze in
hun bewegingsvrijheid worden beperkt doordat niet alleen hun ouders of echtgenoot,
maar ook verdere verwanten en dorps- of streekgenoten toezien op hun gedrag (De
Vries 1993; Brouwer 1997). Sommige jonge gezinnen proberen zich aan de controle
van verwanten en streekgenoten te onttrekken door naar een andere buurt te
verhuizen. Jongeren van de tweede generatie lijken ook meer en meer geneigd hun
eigen vrienden te kiezen. Het belang van regionale herkomst als basis voor sociale
relaties zal daardoor afnemen.

Organisatievorming

De meeste Turkse migranten hebben bij het vinden van hun weg in de Nederlandse
samenleving meer profijt gehad van informele sociale relaties dan van formele
organisaties. Het is niet zo dat de Turken zich niet aaneengesloten hebben in eigen
organisaties • integendeel. Maar die organisaties hebben lange tijd hoofdzakelijk een
toevluchtsfunctie vervuld. Van een 'brugfunctie' naar de Nederlandse samenleving
was nauwelijks sprake, en ook de functie van collectieve belangenbehartiging kwam
maar moeizaam van de grond. Dat had te maken met allerlei factoren: het lage
opleidingsniveau van de eerste generatie, de sterke oriëntatie op (een terugkeer naar)
Turkije, het ontbreken van een traditie op het gebied van collectieve
belangenbehartiging en de vele onderlinge tegenstellingen (tussen Turken en
Koerden, soennieten en alevieten, islamisten8 en secularisten, enzovoort). Alhoewel de
toevluchtsfunctie nog steeds overheerst is ook de brugfunctie langzaam maar zeker van
de grond gekomen. Bovendien lukt het de verschillende groeperingen steeds beter om
over de onderlinge tegenstellingen heen te stappen als het om de behartiging van de
collectieve belangen van de achterban in Nederland gaat. In het Inspraakorgaan
Turken, bijvoorbeeld, werken organisaties van steeds meer diverse pluimage samen.
Wanneer het daarentegen om de relatie met Turkije gaat overheerst al snel de
verdeeldheid.
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Islamitische organisaties hebben de grootste aanhang. Nederland telt momenteel
zo'n 200 Turkse moskeeën. De vestiging van deze moskeeën is een moeizaam proces
geweest. Niet alleen het vergaren van fondsen, maar ook het vinden van een geschikte
locatie had vaak veel voeten in de aarde. Niet zelden gooiden protesten van
omwonenden roet in het eten. Het ontbreken van geschoold kader met kennis van de
Nederlandse taal vormde een extra handicap. Bij de eerste moskeevestigingen
verleenden Nederlandse 'zaakwaarnemers' broodnodige ondersteuning. Later konden
plaatselijke moskeeverenigingen terugvallen op verschillende koepelorganisaties,
waaronder de Turks-Islamitische Culturele Federatie (TICF) en de Islamitische
Stichting Nederland (ISN). Deze organisaties representeren de 'officiële' Turkse islam;
ze zijn gelieerd aan het Presidium voor Godsdienstzaken (Diyanet lsleri Baskanhg1) in
Turkije. Bewegingen als de Süleymanh's en Millî Görüs' hebben hun eigen
organisaties opgericht (Doomernik 1991; Landman 1992).
De laatste beweging heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt; ze lijkt
beter dan andere organisaties in staat om Turkse jongeren aan te spreken. De groei
van Millî Görüss, die banden onderhoudt met de islamistische partij van Necmettin
Erbakan in Turkije, gaf aanleiding tot bezorgde commentaren in de Nederlandse
media. In een recente studie, waarin drie plaatselijke moskeeverenigingen
(aangesloten bij respectievelijk TICF/ISN, de Süleymanh's en Millî Görüs') met elkaar
worden vergeleken, wordt echter benadrukt dat Millî Görüs' eind jaren tachtig een
nieuwe koers is ingeslagen. Die nieuwe koers kenmerkt zich door een grotere
openheid jegens andersdenkenden, samenwerking met andere organisaties en vooral
ook een sterkere oriëntatie op de Nederlandse samenleving (Sunier 1996). Ook
binnen verenigingen die zijn aangesloten bij de TICF/ISN en bij de Süleymanh's is
sprake van een sterkere oriëntatie op de Nederlandse samenleving. Deze ontwikkeling
hangt samen met de wisseling van generaties binnen de besturen: jongere bestuurders
nemen steeds meer de plaats van ouderen in.
Organisaties waarin moslims van verschillende nationaliteiten samenwerken
komen maar moeizaam van de grond. Ook bij de vestiging van islamitische schole�
wordt lang niet altijd samengewerkt. Nederland telt nu ongeveer dertig van dergelijke
scholen. Iedere nieuwe aanvraag voor een school op islamitische grondslag roept
bezorgdheid op bij de Nederlandse autoriteiten. Gevreesd wordt dat deze scholen
zullen leiden tot een verdergaande afzondering van de Nederlandse samenleving. De
oprichters brengen daartegen in dat ze islamitische kinderen juist een betere
uitgangspositie willen geven in de Nederlandse samenleving. De tijd zal moeten leren
welk effect overheerst. Uit een eerste meting blijkt dat leerlingen op islamitische
scholen het niet slechter doen dan leerlingen op andere scholen, maar ook niet beter
(Driessen 1996). Vooralsnog bezoekt slechts een kleine minderheid van de Turkse
kinderen een dergelijke school.
Als het integratieproces van de Turken wordt vergeleken met dat van andere
migrantengroepen, valt op dat de cohesie binnen de Turkse groep sterk is. Daar staat
een zwakkere sociaal-culturele integratie (minder contacten met Nederlanders, minder
gemengde huwelijken, meer angst voor 'vernederlandsing') tegenover. De Turken
vormen een meer gesloten groep dan de meeste andere migrantengroepen. De
groepscohesie lijkt tot nu toe niet echt bevorderlijk te zijn geweest voor
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maatschappelijke st1Jgmg, maar heeft wel sociale desintegratie en marginalisering
helpen voorkomen.

Nederlandse arbeidsmarkt systematisch slechter. af te zijn dan autochtone
Nederlanders met vergelijkbare kwalificaties. Als hier geen verandering in komt
bestaat op de langere termijn wèl het gevaar dat de ambities van schoolgaande
jongeren en hun ouders ondermijnd worden.

Conclusie en vooruitblik
De huidige, zwakke maatschappelijke posLtLe van de Turkse bevolkingsgroep in
Nederland is grotendeels terug te voeren op de ongunstige uitgangspositie van de
eerste generatie. De Turkse arbeidsmigranten werden naar Nederland gehaald om de
levensduur van een aantal verouderde industriële bedrijfstakken te verlengen en
waren de eerste slachtoffers toen die bedrijven toch moesten sluiten of inkrimpen.
Daarnaast moet worden bedacht dat de verblijfsduur van de groep in Nederland nog
relatief kort is. De meerderheid van de Turken in Nederland (bijna zestig procent) is
geboren in Turkije. Er zijn maar weinig voorbeelden van migrantengroepen die
meteen in de eerste en tweede generatie al succesvol waren. Een en ander neemt niet
weg dat ook een aantal factoren en processen binnen de Turkse groep zelf tot nu toe
weinig bevorderlijk is geweest voor maatschappelijke stijging. Enkele Zuid-Europese
migrantengroepen zijn er, ondanks een vergelijkbaar ongunstige uitgangspositie, wèl
in geslaagd hun maatschappelijke positie te verbeteren.
Hoe zijn nu de vooruitzichten: in hoeverre bestaat het gevaar dat achterstanden
binnen de Turkse groep van generatie op generatie worden overgedragen? Het is
duidelijk dat noch de eerste generatie, noch de tussengeneratie veel uitzicht op
positieverbetering heeft; hun uitgangspositie is en blijft ongunstig. Op de wat langere
termijn zijn vooral de onderwijsresultaten van de tweede en derde generatie van
belang. Dan zijn er twee factoren binnen de Turkse groep die een zeker optimisme
rechtvaardigen. In de eerste plaats de sterke gerichtheid op sociale stijging.
Aanvankelijk streefden de meeste Turkse migranten naar positieverbetering op korte
termijn, in het land van herkomst, maar dit streven heeft langzaam maar zeker plaats
gemaakt voor het besef dat men het in Nederland zal moeten maken. Ouders die daar
zelf niet meer toe in staat zijn, projecteren hun ambities op hun kinderen. Dat is een
gunstige ontwikkeling. In de tweede plaats valt te wijzen op de hechte sociale
netwerken binnen de Turkse bevolkingsgroep. Vanaf het begin van de Turkse
migratie hebben deze netwerken gefungeerd als een bron van informatie en
referenties. Tot nu toe waren de geboden informatie en referenties vooral van belang
voor wie op zoek was naar laaggeschoold werk. Wie wilde opklimmen op de sociale
ladder, werd soms meer gehinderd dan geholpen. Nu langzaam maar zeker meer
Turkse jongeren een hogere opleiding afsluiten, kan dat veranderen. Steeds meer
netwerken zullen ook een aantal hoger opgeleiden omvatten, die als voorbeeld en
bron van informatie en referenties voor andere jongeren kunnen fungeren.
De bovengenoemde factoren rechtvaardigen een zeker optimisme, maar dat
optimisme wordt weer getemperd door twee andere factoren, die elkaar lijken te
versterken. In de eerste plaats wordt de Nederlandse arbeidsmarkt gekenmerkt door
een enorme diploma-inflatie. Voor hetzelfde werk wordt een steeds hogere opleiding
vereist. Jongeren die met veel pijn en moeite een lbo- of mavo-diploma behaald
hebben, zijn daarmee nauwelijks beter af dan een vroegtijdige schoolverlater een
generatie geleden. Daar komt bij dat Turken, als allochtone bevolkingsgroep, met
extra uitsluitingsmechanismen te maken hebben. Allochtonen blijken op de
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Herman Obdefjn & Philip Hermans
Marokko aan de kusten van de Noordzee,
De komst: de werving van gastarbeiders
De komst van grote groepen Marokkanen naar Nederland is in de jaren zestig
begonnen en werd gestimuleerd door grote behoefte op de West-Europese
arbeidsmarkt aan ongeschoolde arbeidskrachten. In het begin zocht men vooral
arbeiders voor de mijnen en wendde men zijn blik hiervoor naar Zuid-Europa, maar
spoedig ook naar Turkije en Noord-Afrika. Van de Noordafrikanen werden vooral de
Marokkanen belangrijk. Waar Nederland in 1960 drie officieel in het land
verblijvende Marokkanen telde, migreerden de volgende jaren tienduizenden
Marokkanen naar de kusten van de Noordzee.2
Seizoenarbeiders uit het Rifgebied, die niet meer in Algerije terecht konden wegens
de oorlog, zochten het verderop en kwamen via Frankrijk en België naar Nederland.
Maar de Nederlandse overheid wierf ook actief migranten. In 1969 werd een verdrag
gesloten tussen de Marokkaanse regering en de Nederlandse overheid over de migratie
en de tewerkstelling van Marokkaanse gastarbeiders. In het begin konden de
immigranten slechts in een beperkt aantal bedrijfstakken terecht: mijnbouw,
metaalnijverheid en bouw. Later breidde dit zich ook uit naar andere sectoren.
In principe moest de werving verlopen volgens procedures die waren vastgelegd in
de officiële wervingsovereenkomsten. Marokkanen konden zich inschrijven bij lokale
Marokkaanse arbeidsbureaus die op basis van de aanmeldingen, de vraag van de
werkgevers in Europa en de economische situatie in de verschillende provincies in
Marokko, lijsten met geschikte kandidaten samenstelden. Hieruit konden de
wervingslanden dan hun keuze maken waarna een medische keuring volgde. Van deze
mooie afspraken is niet veel terechtgekomen. In werkelijkheid trokken allerlei
wervingscommissies door het land; louche bemiddelaars ronselden arbeiders en
wervingsambtenaren bleken omkoopbaar. Zo deed de politie in 1970 een inval in de
woning van een Nederlandse functionaris van het wervingsbureau in Casablanca. Bij
hem werden blanco arbeidscontracten aangetroffen alsmede bewijzen dat hij een grote
som geld vroeg voor een machtiging tot voorlopig verblijf in Nederland. Dit alles
leidde tot het overhaaste vertrek van het hoofd van het bureau, zijn medewerker ging
voor meer dan twee jaar een Marokkaanse gevangenis in.
De Europese werkgevers zochten jonge sterke werknemers: vaak was de
leeftijdsgrens 35 jaar voor ongeschoolden en 40 tot 45 jaar voor geschoolde arbeiders.
De strenge medische keuring had soms veel weg van een slavenmarkt: te kleine of te
magere mannen, en mensen met een slecht gebit werden al snel terzijde geschoven.
Bovendien was er aanvankelijk ook een duidelijke voorkeur voor ongehuwden.
De werving van Marokkaanse arbeiders is door toedoen van de Marokkaanse
overheid vooral gericht geweest op de Rif. Deze streek had een hoge
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