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VOORWOORD

In 1984 heeft het Nederlanrls rnstituut voor Praeventieve Gezond-

heidszorg/TNO in samenwerking met de sektie Turks van de vakgroep

Arabisch, Nieuw Perzisch, Turks en Zuid-Semitisch van de Rijksuni-
versiteit Leiden een begin gemaakt met een omvangriik onderzoek

naar de leefsit-uatie van Turkse adoleseenten i-n Nederland. Het

doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in aard en omvang van

de problemen, waarmee deze iongeren worden gekonfronteerd. voor

deze studie is op voordracht van het Ministerie van !íelzijn,
Volksgezondheid en Cultuur een subsidie beschikbaar gesteld door

het Praeventiefonds.

Cm beter zj-cht te krijgen op de aanpak die een derqelijke studie

vereist, is een vooronderzoek gehouden. op basis van clit \/ooron-

derzoek is aan het onderzoeksinstrunent een definitieve vorm gege-

ven en is een onderzoeksprocedure uitgewerkt, die zo goed mogelijk

op de doelgroep is afqestemd.

Een aantal onderdelen van dit vooronCerzoek leverde informatie op

\^raarvan kan worden aangenomen, dat er bredere beJangstelling voor

bestaat. over deze onderdelen wordt in dit deelrappor:t gepubli-

ceercl .

Eerst wordt een overzicht gegeven van onderzoekspublikaties over

cle situatie van Turkse jongeren in West-Europa.

Daarna volgt het verslaq van exploratieve gesprekken, die met

Turkse jonqens en meisjes zijn gevoerd ten behoeve van de uitwer-
king van het onderzoeksinstrument.

Vervolgens wordt, op basis van Turkse onderzoeksverslagen, een

beeld qegeven van de si-tuatie t'an Turkse jongeren in Turkije.
Tensl.otte wordt j-n een nabeschouwing een geintegreer<l beeld gege-

ven van de bevind:-nqen.



1. INLEIDTNG

In het algemeen valt te signaleren dat er grote belangstelling is
voor de leefsituatie van de 'tweede generatie buitenlanders!. Deze

belangstelling is mede het gevo1g van signalen die door mensen die

in hun werksituatie met deze jongeren in aanraking komen, worden

gegeven. Het zijn vooral de hulpverleners die in woord en ge-

schrift over hun ervaringen met buitenlandse jongeren vertellen.
Zi1 wílzen erop dat zij bij de hulpverlening problemen ervaren.

Deze problemen schuilen enerzijds in het feit dat zij a1s hulpver-

leners belemnnerd worden door taal- en konununikatieproblemen, an-

derzijds in het feit dat deze buitenlandse jongeren opgroeien in
een andere kultuur. Met name over de problemen die samenhangen met

het opgroeien in een andere kultuur bestaat behoefte aan informa-

tie van de jongeren zelf.
Dit is voor het NIPG/TNO aanleiding geweest een

*
onderzoek op te

zetten gericht op:

o het ven/erven van inzicht in aard en omvang van de psychoso-

ciale problemen die Iurkse adolescenten in Nederland ervaren

alsmede in de ernst van deze problemen;

o het verzameLen van informatie over de behoefte aan en de er-
varing met de psycho-sociale hulpverlening en de algemene

medische zorg.

Ter voorbereiding van dit onderzoek is een exploratie verricht
waarbij langs vier wegen aandacht is besteed aan inventarisati.e
van probleemgebieden, aan mogelijke onderzoeksinstrumenten en aan

werkwijzen bij de selektie en de benaderíng van de doelgroep.

. een inventarisatie van onderzoekspublikaties over de leefsi-
tuatie van Turkse jongeren in l{est-Europa

Het onclerzoeksvoorstel ls a1s bljlage I in d1t rapport opgenomen.



een inventarisatie van onderzoekspublikaties over de leefsi-
tuatie van Turkse jongeren in Turkije
een inventarisatie van probleemgebieden op basis van gesprek-

ken met en publikaties van deskundigen, die in de beroeps-

praktijk met Turkse jongeren in Nederland te maken hebben

een inventarisatie van probleemgebieden zoals dle naar voren

worden gebracht door Turkse jongeren in Nederland zelf. fn
dit kader zí)n zo'n twintig gesprekken gevoerd net Turkse

scholieren, met werkende en niet-werkende jongeren en met

werklozen.

Daarnaast zijn bronnen geraadpleegd zoals interviews in kranten en

tijdschriften evenals radioprogranuna's waarin Turkse jongeren met

enige regelmaat aan het woord komen. Bij dit onderdeel van het
onderzoek zijn ook vergelijkbare Turkse bronnen geraadpleegd.

Dit rapport is samengesteld uit drie rapporten die eerder in deze

reeks zijn verschenen (Danz & Grfindemann, L984ai Danz c Grrinde-

mann, 1984b en Koopman, Danz & Grrfndemann, 1985).

De eerste twee zijn daarbij vrijwel integraal overqenomen (respek-

tievelijk al-s hoofdstuk 2 en 3). Het derde deelrapport wordt hier
echter in een beknopte vorm \^reergegeven (hoofdstuk 4).
Bij het samenstellen van dat derde rapport hebben wij ons bij de

keuze van onderwerpen en bij het bepalen van de mate van gedetail-
leerdheid mede laten leiden door het feit dat Turkse onderzoekspu-

blikaties j.n Nederland moeilijk verkrijgbaar zijn. Daarnaast zj-jn
ze door de taalbarrière voor veel geinteresseerden ontoegankelijk.
Het leek ons daarom nuttig niet uitsluitend de thema's te behan-

deLen die in het eigen onderzoek centraal staan, maar ook aandacht

te besteden aan onderwerpen die daarvoor maar marginale betekenis
hebben. Het beschikbaar maken van rel-atief ontoegankelijk materi-
aal was ook de reden om in omvangrijke bijlagen de onderzoekingen

systematisch te beschrijven.
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Bij het bewerken van dit rapport voor hoofdstuk 4 is het materiaal
gereduceerd tot de onderwerpen die direkt van belang zijn voor ons

onderzoek. Lezers die meer willen weten over het Turkse onderzoek

verwijzen wii naar het derde deelrapport.
In hoofdstuk 5 wordt een geintegreerd beeld gegeven door de infor-
rnatie uit de víesteuropese en de Turkse onderzoeksliteratuur in
verband te brengen met de bevindingen uit de proefinterviews die

met een kleine twintig Turkse jongeren zijn gehouden.

Hier zal ook worden ingegaan op een aantal recent verschenen stu-
dies onder Turkse jongeren in Nederland, studies op het moment dat

het eerste rapport werd geschreven nog niet beschikbaar \^Iaren.



2. TURKSE JONGEREN IN NEDERLAND EN WEST.DTIITSIÀND. DE ONDER-

ZOEKSLITERÀTWR

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van sociaal-weten-
schappelijk onderzoek in Nederland en west-Duitsland, waarbij de

jongeren zelf als informatiebron hebben geJlungeerd. Daarvoor rdas

behoefte aan onderzoekingen onder Turkse jongeren of tenminste aan

onderzoekj.ngen waarbij Turkse jongeren als aparte qroep te onder-

scheiden zijn. Zes studies voldeden aan deze kriteria. Drie daar-

van zijn in !Íest-Duitsland verricht, drie in Nederland.

In § 2.1 wordt eerst een beeld gegeven rran de zes onderzoekingen

waarbij aan elke studie een aparte subparagraaf besteed wordt.
Vermeld wordt hoe de gegevens zijn verzameld en wat de belangrijk-
ste resultaten zj-jn die door de onderzoeker naar voren worden ge-

bracht.
Tot slot wordt onder het kopje ropmerkingenr een kort konunentaar

gegeven waarin het onderzoek wordt geëvalueerd en de konklusies

worden gelrogen.

De resultaten van de onderzoekingen worden met elkaar in verband

gebracht in § 2.2.

2.t Zes publikaties

In deze paraqraaf wordt aan zes studies apart aandacht geschonken.

Wij schetsen daarbij kort de onderzoeksopzet. Vermeld wordt weLke

populatie is gekozen en lvat de omvang van de onderzoeksgroep is.
ook wordt globaal aangegeven over welke onderwerpen informatie is
verzameld en op welke manier dat is gedaan. Bij de rreergave van de

resultaten blijven wij zo dicht nogelijk bij de presentatie van de

auteur. Pas bij de ropmerkingenr lrorden deze konklusies ger{ogen.

Nagegaan wordt in hoeverre de gepresenteerde onderzoeksgegevens de

uitspraken rechtvaardigen en of er op een juiste wijze gegenerali-
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seerd is. De sterke en zwakke punten van het onderzoek worden kort

aangestipt.

2.L.7 Víeische-Alexa (1977) . Sozial-ku1ture11e Problemen lunger

!0gk i nnen in_der_Bgnde s republ ik Deuts chland

Het doel van de studie van Weische-A1exa is inzicht te krijgen in
de wijze \.raarop Turkse meisjes in !íest-Duitsland hun vrj je tijd
besteden. Hiertoe heeft zij 1] jaar geparticipeerd in een vri'ie-
tijdsgroep voor Turkse meisjes in Keulen, een groepsgesprek met

een (niet nader aangegeven) aantal Turkse meisjes gehouden en 100

Turkse school,meisjes geinterviewd. Het gaat bij de enguëtes om 21

meisjes uit het beroepsonderwijs en 79 meisjes van de 'Hauptsehu-

Ier. De enquëtes zijn (waarschijnlijk) klassikaal afgenomen in het

voorjaar van 1977.

De vragenlijst was in het Turks gesteld. Het merendeel van de vra-
gen was geprékodeerd, maar er vraren ook enkele open vragen. Naast

achtergrondgegevens zoals teeftijd, verblijfsduur in Duitsland,

herkomst in Turkije en het werken van de ouders, is in de vragen-

lijst aandacht besteed aan de opleiding in Turkije en Duitsland,

beroepskeuze, qezínssituatie, taken in het gezín, luister-, lees-

en kijkgedrag, zakgeld, kopen van kleding, aktiviteiten buitens-
huis, de vriendenkring, verloving, vakantie, drinken van alkohol,

eten van varkensvlees en opvattingen over vrijetijdsgroepen.
Uit het onderzoek komt naar voren dat deze Turkse meisies in
Duitsland een groot deel van hun vrije tijd thuis doorbrengen. Ze

voeren in sterke mate traditionele taken in het gezin uit,, zoals

het oppassen op broertjes en zusjes en het verrichten van huishou-

delijk werk. Bij hun kontakten met ouderen staan de traditioneel
toegestane aktiviteiten zoals familiebezoek op de voorgrond. op

grond van cle Turkse normen beperken ze zích in hun vrijetijdsge-
dragr, terwijl ze zich tegelijkert.ijd spiegelen aan Duitse leef-



tijdgenoten. Vrijetijdsaktiviteiten van Duitse meisjes die normaal

in het huiselijk gezín kunnen plaatsvinden, zoals TV kijken, radio
luisteren en tijdschriften lezen, zijn ook bij de Turkse meisjes

populair. ook de beroepswensen van Turkse meisjes sluiten aan bij
die van Duitse meisjes. Gezien de ongunstige opleidingssituatie en

de grote jeugdwerkloosheid zullen deze beroepen voor veel neisjes
echter onbereikbaar zijn.
Op grond van deze gegevens trekt Víeische-A1exa de konklusie dat de

situatie waarin Turkse meisjes in Duitsland leven, leidt tot kul-
tuurkonflikten die aanleiding kunnen geven tot identiteitskonfli.k-
ten. Met name op het 16e en 17e jaar zouden deze het duidelijkst
naar voren komen. op deze leeftijd krijgen Duitse meisjes steeds

grotere vrijheden, terwijl Turkse meisjes zich steeds meer moeten

beperken en zichzelf tenslotte beperken, hun verlangens onderdruk-

ken en ze zelÍs gaan ontkennen. Bij deze krisis ervaren zij nauwe-

lijks steun, omdat ze niet over een echte vertrouwenspersoon be-

schikken. Hun blijft slechts de aanpassing aan het traditionele
paÈroon. zí7 zíjn relatief onverschillig ten aanzien van hun toe-
komst, omdat zij weinig kunnen doen voor een zelfstandige ontwik-
keling.

ognerkingen

Het is januner dat !{eische-A1exa niet aangeeft waarop bovenstaande,

nogal vergaande, konklusie is gebaseerd. In de enquëte treffen we

geen vragen aan die kunnen worden opgevat als operationalisaties
van de begrippen 'kuLtuurkonflikti en 'identiteitskrisis'. Het kan

dan ook niet anders of de. resuLtaten van het groepsgesprek en/of
participerende observatie hebben bij deze konklusie een belangrij-
ke rol gespeeld. In het onderzoeksverslag hrordt echter nauwelijks

aandacht besteed aan deze wijzen van materiaalverzameling. Het is
daardoor onmogelijk bovenstaande konklusie te verifiëren.
Het blijft echter de verdienste van Weische-Alexa dat zij er in
geslaagd is een goed beeld te geven van het doen en laten van
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Turkse (school)meisjes in hun vriie tijd in Duitsland. Bovendien

geeft zij een uitgebreide beschrijving van de situatie van Turkse

meisjes in Turkije.

2.L.2 Berg (1978). luefàn§iEche_Arbeiterjuggng

Ie_und_Beruf

in_ramilier 9"hr:

In dit proefschrift wi1 Berg vaststellen in hoeverre het sociaal-
ekonomische en sociaal-kulturele socialisatieproees (in het gezin)

van Turkse kinderen en jongeren in Víest-Duitsland van invloed is

op schoolsucces, beroepswens en keuze van beroepsopleiding. In het

kader van deze vraagstelling heeft hij naast het geven van een

historische analyse van de politiek ten opzichte van gastarbeid i.n

!íest-Duitsland en een ekonomische analyse van de situat-ie in Tur-

kije, een enquëte afgenomen bij circa 200 Turkse jongens van l-5

tot 18 jaar en hun vaders. Het veldwerk, dat door Berg zelf werd

verricht, vond ptaats in het gebied Starkenburg in de eerste helft

van 1975. De respondenten zí1n gekozen uit het reguliere dagonder-

wijs en het partiële beroepsonderwijs.

In de vragenlijst (gestruktureerd) voor de jongeren, kwamen onder-

hrerpen aan bod, zoals herkomst en opleiding in Turkije, opleidi.ng

in Duitsland, kontakten met Duitse leeftijdgenoten' beroepskeuze

en -verwachtingen, verhouding met de ouders, opvattingen ten aan-

zien van een (Duitse) echtgenote en opvattingen ten aanzien van

militaire dienst. In de vragenlijst voor de vaders (eveneens ge-

struktureerd) richtte Berg zich op de herkomst en opleiding van de

ouders en grootouders, werkervaringen van de ouders en grootouders

in Turkije, de woonsituatie in Duitsland, het bezit van duurzame

konsurnptiegoederen, het migratieproces, werkervaringen van de ou-

ders in Duitsland, de oriëntatie op het thuisland, de verhouding

met hun zoon, de opvattingen ten aanzien \/an een Duitse schoon-

dochter, de opvattingen ten opzichte van de rolpatronen binnen het



gezin en het naleven van religieuze voorschriften.
Op grond van het onderzoek konstaÈee::t Berg dat het socialisatie-
proces (in het gezin) van Turkse jongens in Duitsland zich af-
speelt in een situatie die gekenmerkt wordt door gebrekkige hroon-

omstandigheden, beroepsdegradatie van de vader, relatief hoge

werkloosheid, werkende moeders, veel wisselingen van baan en r^roon-

plaats, scheiding van het gezín, sociale en kulturele isolatie,
patriarchale familiestruktuur, absolute gehoorzaamheid aan de va-

der, traditionele opvattingen over de rol van de vrou$/, terughou-

dendheid in relaties en traditionalisme.
Met betrekking t-ot de schoolsituatie signaleert hij dat er onder

Turkse jongeren veel gespijbeld en verzuimd wordt. zi'l bleken ge-

middeld ook ouder te zijn dan hun Duitse klasgenoten. (Bij de

laatste twee analyses betrok Berg ook de broertjes en zusjes van

de respondenten.) A1s gevolg van deze faktoren verwacht Berg dat
veel jongeren de school zonder diploma zu1len verlaten of in het

beste geval gediplomeerd met een vertraging van circa twee jaar.
Berg meent dat de jongeren in hun beroepswens en keuze van be-

roepsopleiding geen blijk geven van inzicht in de arbeidsmarkt in
een hooggeÍndustrialiseerde samenleving.

zijn slotkonlusie formuleert Berg a1s volgt: "Díe zusownensehmten-

de Ausdeutung aller Befunde Ld,sst die Erkenntnis zu, dass tiirkí-
sche Kinder und Jugendliehe, beíspíelhaft ausgeuëihlt fiir díe MíL-

Lion ausldndíseher Kinder in der BRD, tendenziell eíne Generation

rep?dsentíe?en, deren Los und Schiekeal nur mít den uon ht, H1EMANN

oariíerten Beg?íff der Verelen&tng spraehlieh zutreffend gefasst
ue?den kann.t' (b12. 258).

opmerkingen

Berg geeft, zoals blijkt uit bovenstaand citaat, een nogal somber

beeld van de situatie van Turkse jongeren in Duitsland. Toch heeft
hij aan de vaders niet gevraagd hoe zij de sj.tuatie van hun zoon

beoordelen. ook aan de jongens zelf (meisjes heeft hij niet gein-
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terviewd) heeft hij niet rechtstreeks gevraagd hoe zij hun eigen

situatie ervaren. In de vragenlijsten beperkt Berg zich voorname-

1i-ik tot vragen omtrent <ie feitelijke situatie. De beoordeling van

aspekten van deze situatie, de samenhang tussen aspekten en het
taxeren van mogelijke effekten neemt Berg zelf voor zijn rekening.
De waarde van het onderzoek is hlerdoor beperkt, de konklusie van

het onderzoek is hierdoor aanvechtbaar.

2.L.3 Eppink, Hartman-Eeken & Vreede-de Stuers (1979). Turkse_en

Ma:okkaanse jongeren_in §e§egleng

Het onderzoek van Eppink e.a. moet volgens de auteurs beschouwd

worden a1s een eerste verkennj-ng van de problemen en ervaringen
van buj-tenlandse jongeren. Door middel van de groepsgesprekken en

rollenspelen, waarbij de jongeren naar nationaliteit en sexe ge-

scheiden \^raren, werd informatie verzameld over de leef- en gedach-

tenwereld van deze jongeren, aandacht besteed aan het bijbrenqen
van sociale vaardigheden en konkrete hulp verleend. Door problemen

bij de werving van jongeren zijn uiteindelijk drie groepen gerea-

liseerd (oorspronkelijk hraren zes groepen gepland), namelijk een

Marokkaanse jongensgroep, een Turkse jongensgroep en een Turkse

meisjesgroep. De Turkse jongensgroep bestond uit 12 schooljongens

var: 12-L7 jaar. In de Turkse meisjesgroep (14 meisjes) zaten zowel

werkende, werkloze (niet-werkende) r a1s schoolgaande meisjes. De

leeftijd varieerde van 14 tot 20 jaar. In de Turkse jongensgroep

is onder andere aandacht besteed aan het leven in Nederland, de

school, vrije tijd, zakgeld en geldbesteding, vriendschap, diskri-
minatj-e, toekomst en sociale vaardigheden.

In de Turkse meisjesgroep kwamen onclerwerpen aan bod als de situa-
tie "binnen" het gezín (uitgaan, de positie rran de oudste en de

jongste in het gezín, huwelilk, de positie van de vrouw en de kin-
deren), relaties met "buiten" (kennis maken met jonqens, Neder-



landse vriendinnen, school, werk en kennis van de Nederlandse

taal). Zowel in de Turkse jongens- a1s meisjesgroep kwamen de on-

derwerpen tot stand in samenspraak met de groep.

Naast de jongerengroepen is in het onderzoek ook aandacht besteed

aan de ouders door middel van trintensieve" gezinsbegeleiding. In
het totaal zijn 33 gezinnen begeleid, waarvan 21" Turkse.

Bij de gezinsbezoeken is onder andere gesproken over de school en

het Nederlandse taalonderwijs, de zorgen over de kinderen, de kom-

munikatie met Nederlanders en problemen met de Nederlandse bureau-

kratie.

De algemene konklusie van het onderzoek is dat Turkse (en Marok-

kaanse) jongeren niet voldoende zijn ingevoerd in de Nederlandse

samenleving. Hun interpretatie van de Nederlandse samenleving is
inadekwaat. Hun gedrag kan op Nederlanders overkomen a1s onbehol-

pen of zelfs onbeschoft.

Door hun onbekendheid met de eisen en de struktuur van de Neder-

landse samenleving zíjn buitenlandse ouders niet voldoende in
staat hun kinderen te stimuleren. Víeliswaar voelen zij aan dat hun

kinderen niet voldoende kansen r^rorden geboden, maar zíj hebben

geen inzicht in de oorzaken van de problematiek.

Een voorzichtige hypothese is dat met name bij jongens, die ouder

dan L0 jaar zijn wanneer zij in Nederland komen, terwijl hun vader

langdurig afwezig r^ras, pas bij een verblijfsduur van drie à vier
jaren moeilijkheden zichtbaar worden. De problemen manifesteren

zich meestal het eerst op schooJ,.

opmerkingen

De resultaten van deze exploratie zijn gebaseerd op groepsgesprek-

ken, waarbij de onderzoekers zo min mogeIijk hebben ingegrepen in
de loop van het gesprek. De kans dat daardoor aspekten van een

onderwerp niet aan de orde komen of maar summier vrorden behandeld

is groot. Bovendien is er geen garantie dat er een verband bestaat
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tussen de aandacht die door de groep aan een aspekt wordt besteed

en de reLevantie van dat aspekt. De waarde van de uitkomsten is

dan ook vooral illustratief en leent zich, zoals de onderzoekers

ook zelf beklemtonen, niet voor generalisatie.

2.L.4 De wild & de Lange (1981). eur-tenLandee_jongeren in_het

Utrechtse vorminqswerk_veor wegksnde_j engegen

Om meer te \^reten te komen over de behoefte aan en de mogelijkheden

tot het volgen van onderwijs in Nederland van de buitenlandse jon-

gleren, hebben de wild & de Lange een onderzoek gedaan onder de

buitenlandse deelnemers van het lrtrechtse vormingswerk. Aan de

hand van een vragenlijst hebben zij gesprekken gevoerd met 36 bui-

tenlandse jongeren (17 Turkse jongens, 14 Turkse meisjes en 5 Ma-

rokkaanse meisjes).
Daarnaast is gesproken met 17 ouders van cleze jongeren (voorname-

lijk Turkse ouders). In de vragenlijst voor rle gesprekken met de

jongeren (half-gestruktureerd) is aandacht besteed aan achter-
grondkenmerken, zoals leeftijd, verblijfsduur, samenstelling van

het gezin, werken van de ouders, aan het onderwijs en werk in het

thuisland, aan de migratie en aan onderwijs (met inbegrip van vor-

mingswerk) werk en werkloosheid in Nederland. De gesprekken met de

ouders werden gevoerd aan de hand van een aantal aandachtspuntèn,

zoals r./ensen en verr,rachtingen ten aanzien van het vormingswerk,

wensen ten aanzien van vervolgopleidingen, het arbeidsperspektief

van de jongeren, de situatie van de andere kinderen in het gezín,

onderwijservaring en beroepssituatie van de ouders en de r,vens tot

remigratie en het perspektief dat men daarbi'i heeft.

Uit het onderzoek blijkt dat de buitenlandse jongeren in het

Utrechtse vormingswerk over het algemeen op oudere leeftijd (ouder

dan 12 jaar) naar Nederland zijn gekomen. Een groot aantal van hen
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komt, gezien de opleiding in het thuisland, in aanmerking voor

schakeling naar het vervolgonderwijs.
Ook de ouders onderkennen het belang van een goede opleiding voor

een betere maatschappelijke positie. Ten aanzien van de jongens

zj-ln zíj bereid zich financiële offers te getroosten om het volgen

van onderwijs mogelijk te maken. Schakeling naar het vervolgonder-
wijs moet, gezien de financiële situatie van de ouders echter we1

snel gebeuren. ondat het huidige onderwijs deze jongeren onvol-
doende kan opvangen, komen veel buitenlandse jongeren in het vor-
mingswerk. Dit vormingswerk komt echter niet toe aan een aktieve
en gerichte schakeling van de 'iongeren. Als zij het vormingswerk

verlaten, zi)n zi1, volgens Nederlandse maatstaven nog even onqe-

kwalificeerd als daarvoor. Op deze wijze lijkt het vormingswerk

als een niet onbelangrijke schakel te gaan fungeren in de repro-
duktie van de gastarbeidersklasse.
Voor buitenlandse meisjes heeft het vormingswerk volgens de au-

teurs een belangrijke emancipat-orische funktie, omdat het alleen
a1 door zijn deuren open te stel.len voor deze meisjes meehelpt aan

de doorbreking van het kultuurspecifieke rolpatroon.

opnerkíngen

De Wild & de Lange hebben hun onderzoek met zorg opgezet. Uit de

vragenlijst blijkt dat zij oog hebben voor de vele aspekten die
voor de situatie van de gemigreerde adol-escent van belang zijn.
Dat bij ouders aanvullende informatie is verzameld betekent een

verrijking van de onderzoeksuitkomsten.

Doordat slechts een beperkt aantal jongeren is ondervraagd en al-
leen de Utrechtse situatie is bekeken, is de generaliseerbaarheid
van dit onderzoek beperkt.
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2.L.5 Kusters (1982). De onderwijssituatie van de Turkse en Ma-

rokkaanse fonSgrsn_in Nijmegen

In dit onderzoek heeft Kusters getracht een beschrijving te geven

van de onderwijssituatie en -behoefte van de Turkse en tÍarokkaanse

jongeren in Nijmegen. Met het oog hierop heeft hij alle Turkse en

Marokkaanse jongens en meisjes in Nijmegen in de leeftijdsgroep
van l-2 t/m 20 jaar benaderd. Uiteindelijk zijn er 366 interviews
gerealiseerd (t 77*), waarvan 293 met Turkse jongeren (162 jon-

gens, 131 meisjes). In de interviews, die bij de respondenten

thuis zijn afgenomen, is aandacht besteed aan achtergrondkenmerken

(bijvoorbeeld migratieleeftijd, huidige leeftijd en burgerlijke
staat) aan aspekten van het onderwijs (onder andere de schoolloop-

baan in het land van herkomst en in Nederland, de waardering van

het onderwijs, plannen voor verdere studie en gewenst beroep) en

aan ervaringen met werken en werkloosheid.

Kusters konstateert dat de aansluj.ting tussen het gevolgde onder-

wijs in het thuisland en het Nederlandse onderwijs ontbreekt. Jon-

geren die op oudere leeftijd dan 1,4 à 15 jaar naar Nederland kwa-

men, nemen niet deel aan het Nederlandse onderwijs. Bij degenen

die een Nederlandse school bezoeken sluit de werkelijke leeftijd
in het algemeen niet aan bij de school- of klasseleeftijd.
De werkende jongeren verrichten voornameli.jk ongeschoold werk. De

scholingsgraad van de werkende en werkloze Turkse jongeren is in
het algemeen hoger dan die van de werkende en werkloze Marokkaanse

jongeren. rn de gegevens over opvattingen en belevingen is volgens

Kusters vertekening opgetreden a1s gevoJ-g van het feit dat er in
bijna alle interviews sprake is van een vorm van sociale kontrole.
IrIe laten ze hier dan ook onvermeld.

opmerkingen

Kusters heeft in zijn onderzoek getracht de volledige populatie
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Turkse en Marokkaanse jongeren in Nijmegen te bereiken. De respons

is met 77t tamelijk hoog, maar aan de non-respons wordt vrijwel
geen aandacht besteed. Toch geeft dit onclerzoek een redelijk beeld

van een aantal aspekten van de leefsituatie van de Turkse -ionqe-

ren. wat de jongeren er zelf van vinden blijft mede door de geko-

zen interviewstrategie (interviews bij de jongeren thuis, met a1s

gevolg aanwezigheid en bemoeienis van andere gezinsleden) onduide-
liik. In het licht van de inspanning die is geleverd om een zo

grote onderzoeksgroep te benaderen, valt de opbrengst tegen.

2.L.6 St0we (1982) . Trirkische Jugeld1 iche ; _eins Untersuchung_in
geIlin-Kreuzberg

Dj-t onderzoek is door Strfwe opgezet naar aanleiding van een ad-

viesaanvraag van het gemeentebestuur van Berlijn. Men wilde weten

welke maatregelen er getroffen moesten worden om de vrijetijdssi-
tuatie van buitenlandse jongeren te verbeteren.
St0we, socioloog, gebruikt voor zijn analyse de protokollen van 4

jongens en 4 meisjes.
De respondenten uroonden al-len in de wijk Kreuzberg, een gebied met

een hoge koncentratie buiteirlanders, vooral Turken.

Bij de intervj.ews, die aan de hand van een topicliist zijn gehou-

den door twee Turkse vrouwen met ervaring in het jongerenwerk, is
veel aandacht besteed aan de ervaringen in het dagelijks teven en

de beleving daarvan.

Bij de analyses is niet alleen aandacht besteed aan het geslacht
van de respondenten maar ook aan de verbli'ifsduur. Striwe leidt de

resultaten in met een uiteenzetting over de beperkingen van zijn
onderzoek. Daar wordt duidelj.ik dat men op basis van dit soort ge-
gevens niet kan komen tot algemeen getdige uitspraken over de

leefwereld van buitenlandse jongeren.

StÈwe wijst er op dat voor de Turkse meisjes de gezinsrelaties het
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belangrijkste gespreksthema zijn gedurende de interviews. De ou-

ders en broers leggen de meisjes nogal wat beperkingen op. De in-

vloeden vanuit de lrlestduitse maatschappij worden voor mei-sjes als

zó dreigend ervaren dat men zijn toevlucht neemt tot het op riqide

wijze hanteren van de Turkse normen.

Aan kontakten met Duitse leeftijdgenoten hebben de jongeren wel

behoefte ook al worden ze gekonfronteerd met vooroordelen en ui-
tingen van diskriminatie. zí) verwachten daardoor bepaalde, voor

het maatschappelijk verkeer belangrijke, vaardigheden sneller te

leren en ook hun taalvaardigheid te verbeteren. Doordat in Kreuz-

berg weinig Duitse gezinnen wonen en de scholen bijna exclusief
door buitenlanders worden bezocht is de kans op dergelijke kontak-

ten beperkt.

Gekonstateerd wordt dat de Turkse jongeren in het algemeen genoti-

veerd zijn om zich te scholen. Ze besteden daaraan ook veel van

hun vrije tijd. zij vinden kwalifikatie voor beroep zo belangrijk

dat ze bereid ziln zích aan te passen.

opmerkingen

Op basis van een zo beperkt aantal interviews kunnen uiteraard
geen algemeen geldende konklusies worden getrokken, hoe zorgvuldig

en uitputtend het verkregen materiaal ook geanalyseerd is. Dat

neemt niet weg dat de illustrieve waarde van deze publicatie groot

is.

)) S amenvattende bevindingen

ïn deze paragraaf za1 worden nagegaan in hoeverre de geqevens van

de verschillende studies een konsistent en kompleet beeld geven

van de situatie van Turkse jongeren in West-Europa.

We doen dat voor meisjes Q.2.1) en jongens (2.2.2) apart.

Eerst wordt informatie gegeven over overeenkomsten en verschillen
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tussen de onderzoeksgroepen op basis van de gerapporteerde achter-
grondkenmerken.

De feitelijke onderzoeksuitkomsten worden vervolgens in twee on-

derdelen gepresenteerd. Eerst wordt gekeken naar opleiding en be-

roep, daarna naar vrije ti-jd en gezinsverhoudingen. Soms zal hier-
bi-j gedetailleerde informatie worden gegeven, die niet aan bod is
gekomen bij de afzonderlijke besprekingen van de onderzoekingen in
het vorige hoofdstuk. Het gaat dan om elkaar ondersteunende ele-
menten, die hun waarde ontlenen aan het feit dat zij in meerdere

onderzoekingen vermeld worden.

fn overzicht 1. wordt weergegeven welke onderwerpen in de verschil-
lende onderzoekingen behandeld zijn. Daarnaast bevat dit overzicht
informatie over de onderzoeksmethode, de onderzoeksgroep en het
jaar waarin de studie is verricht.

2.2.1- onderzoeksgegevens over Turkse meisjes

2. 2 . L. 1 Achtergrondkenmerken

Uit overzicht 1 blijkt dat over de situatie van Turkse meisjes in
Nederland/Duitsland is gepubliceerd door !r/eische-AIexa, Eppink

e.a., de Wild & de Lange, Kusters en Strfwe. Hierbij moet echter
worden opgemerkt dat de onderzochte groepen Turkse meisjes op nog-

al wat punten van elkaar verschillen, hetgeen de vergelijkj-ng van

deze publikaties benoeilijkt.
De meest opvallende verschil-len zijn:

Leeftijd
Weische-A1exa heeft het over een duidelijk jongere groep dan de

Wild & de Lange en Strfwe.
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Overzicht 1. Belangrijkste karakteristieken van onderzoekspublikaties die zich bezighouden met (aspekten van) de situatie 
van Turkse adolescenten in West-Europa en bij deze groep zelf hun informatie verzameld hebben 

auteurs 

discipline 

centrale 
thema's 

onderzoeksme
thode (bij be
nadering ado
lescenten) 

Turkse respon
denten: 
• aantal 
• geslacht 
• leeftijd 

jaar veldwerk 

behandelde 
topics: 
• opleiding 
• beroep 
• vrije tijd 
• gezinsverhou

dingen 

bijzonderheden 

Weische-Alexa 

sociologie 

vrije tijd 

participerende 
observatie 
groepsgesprek 
enquête 

100 
meisjes 
13 t/m 17 jaar 

1977 

niet 
niet 
uitgebreid 

uitgebreid 

ook informatie 
over de situa
tie van Turkse 
meisjes in Tur
kije 

Berg 

pedagogie 

socialisatie
proces 
schoolsucces 
beroepskeuze 

enquête 

198 
jongens 
15 t/m 18 jaar 

1975 

uitgebreid 
uitgebreid 
summier 

summier** 

ook enquêtes 
bij vaders van 
respondenten 

Eppink, Hartman-Ee-
ken & Vreede-de De Wild & 
Stuers de Lange 

psychologie en cul-
turele antropologie pedagogie 

levensomstandig
heden 

groepsgesprek 

22 
jongens/meisjes 
12 t/m 20 jaar 

1978* 

summier 
niet 
summier 

uitgebreid 

tevens groeps
gesprekken met 
Marokkaanse jon
gens en gezins
bezoeken 

onderwijsbe
hoefte en 
-mogelijkheden 

interview 

31 
jongens/meisjes 
16 t/m 20 jaar 

1979/1980* 

uitgebreid 
summier 
niet 

niet 

ook interviews 
met Marokkaanse 
meisjes en ou
ders van respon
denten 

Kusters 

sociologie(?) 

onderwijsbe
hoefte en 
-mogelijkheden 

enquête 

293 
jongens/meisjes 
12 t/m 20 jaar 

1980/1981 

uitgebreid 
uitgebreid 
niet 

niet 

tevens enquêtes 
bij Marokkaanse 
jongeren 

Stüwe 

sociologie 

levensomstandig
heden 

participerende 
observatie 
interview 

8 
jongens/meisjes 
15 t/m 20 jaar 

1980/1981* 

uitgebreid 
summier 
summier 

uitgebreid 

geen 

* Door de auteur(s) wordt geen informatie gegeven over de periode van het veldwerk. Het betreft hier een taxatie onzer-

** 
zij ds. 
Berg gaat in ZlJn onderzoekrapport wel uitgebreid in op de gezinsverhoudingen, maar baseert zich hier voornamelijk op 
de informatie van de vaders. 



nigratieleeftiid
De groep die door Kusters is onderzocht, is voor een belangrijk
deel op jongere leeftijd gemigreerd (60t was jonger dan l-2 iaar).
De Turkse meisjes in het onderzoek van de wild & de Lange waren

gemiddeld ruim 14 jaar toen ze naar Nederland kwamen.

uerbLij fsduu.r,

Ook met betrekking tot de verblijfsduur in l.Iederland is de popu-

latie van de Wild & de Lange afwijkend. Hun vrouwelijke Turkse

respondenten zijn voor het merendeel korter dan 3 jaar in Neder-

1and. De populatie van Kusters heeft geniddeld een wat langere

verblijfsduur (ruim 50t langer dan 4 jaar). Hoewel Eppink e.a.
geen nauwkeurige informatie over de verbli-jfsduur van de deelne-

mers aan de Turkse meisjesgroep geven hebben we de indruk dat er

bij hen eveneens sprake is van een langere verblijfsduur.

huidige bezigheid

Bij Weische-A1exa gaat het
terwijl de anderen in het
als werkloze mej-sjes in hun

uitsluitend over schoolgaande meisjes,

algemeen zowel schoolgaande, werkende

populatie hebben.

Daarnaast bestaan er ook verschill.en in de aard van de inforrnatie.
Eppink e.a. en Stfiwe hebben bij een betrekkelijk kleine qroep

"kwalitatieve" informatie verzameld. Bij weische-Alexa en Kusters

ligt de nadruk meer op "kwantitatieve" informatie, verzameld bij
een relatief cJrote groep. De wild & de Lange zitten er tussenin.
In de afzonderlijke besprekingen is aI gehTezen op de beperk5-ngen

en eventuele tekortkomingen rran de verschillende on<lerzoekingen.

Ook dit verschil in "hardheid" van de konklusies heeft konsekwen-

ties voor de vergelijkinq.
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2.2.'1.2 Opleiding en beroep

Op basis van de door ons bestudeerde onderzoeksliteratuur ontstaat
slechts een fragrmentarisch beeld van de situatie van Turkse meis-
jes met betrekking tot opleiding en beroep.

De !íi1d & de Lange beschrijven weliswaar gedetailleerd de school-
loopbaan (zowel in Turkije als in Nederland) van hun onderzoeks-

groep, maar het gaat hierbij voornamelijk over neisjes wier
schoolervaringen in Nederland zich beperken tot het vormings\^rerk.

Beroepservaringen komen in deze publikatie vrijwel niet aan bod.

Hoewel Weische-A1exa schoolmeisjes als respondenten heeft gekozen

heeft zij hen nauwelijks gevraaqd naar hun schoolervaringen. VíeI

heeft zij aandacht besteed aan hun beroepswensen.

Kusters beschrijft de school- en werksituatie van zijn responden-

ten tamelijk uitgebreid, maar zoals we in § 2.1.5 al hebben ver-
meld kunnen we slecht-s in beperkte mate gebruik maken van deze

gegevens vanvrege de geringe betrouwbaarheid van de antwoorden.

Ook Stffwe besteedt we1 aandacht aan de opleidingssituatie, maar

baseert zich hierbij slechts op de ervaringen van enkele meisjes.
Bij Eppink e.a. bleken de vrouwelijke respondenten aan andere ge-

spreksonderwerpen de voorkeur te geven.

Over de school- en virerksituatie van Turkse meisjes kan op grond

van deze (schaarse) informatie het volgende opgemerkt worden.

De Wild & de Lange konstateren dat meisjes die op oudere leeftijd
naar Nederland komen en in het thuisland nog een opleiding volg-
den, of kort geleden hadden afgerond, ondanks hun wensen onderwijs
te volgen, geen reële schakelmogetijkheid vinden naar het regulie-
re vervolgonderwijs. ook Stfiwe signaleert dat de beide meisjes in
zijn steekproef die in het thuisland het gymnasium bezochten een
ttstark ausgepr(igte lhtnsch zu Lernen" hadden. In Duitsland is hun

echter al gau\^r duidelijk geworden ttdass sieh ihv,e BíLdungsinteres-

sen unte? den gegebenen Bedingungen nieht realisierett Lassen. Der
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Zugang zu den Bildungseinrichttmgen ua? ihnen oenspenrt (Wartelis-

ten)" (b12. 107). Dat ook de schakelmogelijkheden van Turkse meis-

jes die op jongere leeftijd naar Nederland komen niet optimaal

zijn blijkt uit het feit dat in het onderzoek van Kusters in de

leeftijdsgroep van 12 t/m 15 jaar een op de drie Turkse meisjes

nog op de lagere school zat.
Natuurlijk bestaat er ook een groep Turkse meisjes die geen inte-
resse heeft in het Nederlandse onderwijs, of niet op de hoogte is
van de mogelijkheden hiervan. Dit geldt voor bijna de helft van de

Turkse meisjes in het onderzoek van de wild & de Lange ttDe groep

met alleen Lagere sehool diploma, die ín Turkiie aL niet meer naar

sehool gíng, heeft in Nederland ouer het algemeen niet acrt cïtde!'e

opleidingsmogeliikheden gedaeht, heeft niet geprobeerd op een an-

dere eehool te komen en ís vn de emigratíe geruime tijd thuis ge-

bleuen,, (b12. 65).

Dat inderdaad niet alle Turkse meisjes aan het onderwijs deelnemen

blijkt uit de gegevens van Kusters die konstateert dat zelfs op

leerplichtige leeftijd sommige meisjes (circa l-5t) niet meer naar

school gaan.

Hoewel Berg onderzoek verricht bij jongens betrekt hii bij de

schoolsituatie ook de broertjes en zusjes van de respondenten in
zijn analyse. ook Berg komt tot de konklusie dat er onder de 6-18

jarige Turkse meisjes nogal wat absoluut schoolverzuim voorkomt.

Voor zijn verschillende onderzoeksgroepen ligt het cijfer bij de

meisjes vrijwel kontinu hoger dan bij jongens en varieert van 7.7*

tot 37.2*.

Zowel l{eische-Alexa aLs Kusters hebben hun respondenten gevraagd

naar hun beroepswensen. Uit deze gegevens blijkt dat beroepen a1s

kapster, verpleegster, sekretaresse en naaister bij schoolgaande

Turkse meisjes het meest populair zijn. Bij de werkende, werkloze

en niet-werkende meisjes in het onderzoek van Kusters skoren kap-
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ster en naaister ook relatief hoog, maar wordt het beroep van

huisvrouw het meest genoemd. Dit laatste hangt waarschijnlijk sa-

men met het feit dat Kusters deze vraag wat ruimer heeft geformu-

leerd dan Weische-Alexa.

Met betrekking tot de werksituatie van Turkse meisjes kan slechts
opgemerkt worden dat wanneer zí1 werk hebben dit in het algemeen

niet hoger gekwalificeerd is dan dat van hun ouders. Het betreft
vee1a1 ongeschoold produktiewerk.

2.2.1.3 Vrije tijd en gezinsverhoudingen

lleische-Alexa besteedt in haar studie ruime aandacht aan de situa-
tie van Turkse meisjes in Turkije. fn dat kader wijst zij erop dat

het begrip vrije t-ijd in het Turks niet bestaat. Het dichtst bij
komt nog de aanduiding "bog zaman" die "lege tijd" betekent. Wei-

sche-Alexa interpreteert dit a1s volgt: 'tDas deutet auf den gerin-
gen Stellevalert uon F?eizeit ín ttitkisehen KuLturky,eís hín" (bl-z.

*
107).

*
We moeten er op wljzen dat Vleische-Àlexa het begrip vrÍje tijtl hier rat te

letterlljk opvat. Ook ln Turkije kent men voor melsjes aktlvltelten die in
West-Europa onder ale noener vrlje tijd geplaatst zouden worden (zie bljv. Àtalay,
19791. Deze auteur merkt op dat nlets doen voor melsjes Ín een dorpskultuur - ook
ln hun eigen ogen - ongerrenst is. De momenten waarop er nlets te doen va1t, worden
door hen gevuld met hanalwerken. HierbiJ moet wordlen aangetekencl dat zlJ dit nlet
doen omdat anderen vintlen, dat melsjes dat noeten doen, maar omdat ziJ er zelf
plezler aan beleven en omclat het gezanenllJk hantlwerken hun tevens gelegenheld
verschaft tot gezelllg samenzljn. Ook Weische-Àlexa geeft dit zelf verderop aan
wanneer zlJ het over het gezelschapsleven van vrouwen en melsjes op het. platteland
heeft. In het hoofdstuk over cle Turkse onderzoeksllteratuur za1 op vrlje tiJd in
Turklje nader worden ingegaan.
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In de "ontvanqende" landen, in casu Nederland en Duitsland, worden

Turkse meisjes nadrukkelijk gekonfronteerd met de lvesteuropese

"vrijetijdskultuur". Weische-Alexa wijst erop dat er in lruitsland
voor Turkse meisjes sprake is van een verlenging van de jeugdfase.

Het aantal verlovingen onder haar respondenten is naar Turkse be-

grippen gering.

Uit de resultaten van de onderzoekingen die zich met de meisjes in
de vrije tÍjd bezighouden (Weische-Alexa, Eppink, e.a. en Strfwe)

blijkt dat de beschikbare vrije ti-jd van de meisjes no9a1 beperkt

wordt door taken binnen het gezin, zoals (hu1p in) het huishouden

en het verzorgen van broertjes en zusjes. op zich bestaat een der-
gelijk geslachtsgebonden rol ook we1 j-n de Nederlandse en Duitse

kultuur, maar zowel St0we a1s Weische-Alexa wijzen erop dat het
bij Turkse meisjes wel om zeer tijdsintensieve bezigheden qaat en

er vrijwel geen tijd meer overbtiift. De meisjes die in het onder-

zoek van Eppink e.a. aan het woord komen, beklagen zich erover

"dat ze alLes Door hun bt,oers op moeten rwimen, tentíjl deze het

heel geuoon uinden ronrneT die ze 2e7,f gemaakt hebben te Laten

slingerent' (bl-z. 38). we1 merken ze hierbij op dat hun broers in
bepaalde mate veranderd zijn, en dat het in Turkije nog erger zou

zí1n.

Naast deze beperking in tijd wordt het gedrag van de meisjes geli-
miteerd op grond van traditionele normen, met naÍne op het gebied

van de zedelijkheid. t'Den grössten Ehruev'Lust fir eiq Mddehen be-

deutet der Verlust ihrer JungfrciuLiehkeitt' (weische-A1exa, pag.

84). Met het intreden van de puberteit 'tuez'den den tdrkisehen Md.d-

chen Kopftilcher aufgesetzt und Lange Röeke angezogen. Sie dirfen
die elterlíche Wohnung níeht mehr ohne Aufsicht uerlasse4" {stuwe,

pag. 87). Eppink e.a. wijzen erop dat zij veel deelneemsters van

de groepsgesprekken zelf met de auto moesten halen en brengen.



BIJ hun kontakten met anderen in de vrlje tijd bltjkt ult het on-

derzoek van Víeische-Alexa, dat de traditioneel toegestane akti-
viteiten zoals famiLiebezoek op de voorgrond te staan. Toch geeft

driekwart van deze schoolmeisjes aan Duitse vriendinnen te hebben.

Strjwe signaleert bij meisjes die niet (meer) op school zitten dat

zij moeilijk kontakt leogen met leeftijdgenoten. "Síe beklagen in
erster Linie, zu Hantse eingesperut zu sein und keine Möglíehkeiten

zu haben, Kontakte nrít ihrer tJrn'seLt kniipfen zu können. Die Regle-

mentíemtng bezieht sich ftir sie aueh auf die Kontaktaufnahme zu.

gleíe?nltrigen ueíbliehen Jugendlíehen, .. .." (btz. 106) .

Uit het bovenstaande blijkt dat met name de vrijetijdsaktiviteiten
buiten het ouderlijk huis sterk gereguleerd zijn. Bij de aktivi-
teiten die (individueel) binnenshuis plaatsvinden, signaleert Wei-

sche-Alexa een grote overeenkomst met de voorkeur van Duitse meis-
jes. Turkse meisjes lezen dezelfde tijdschriften en draaien de-

ze1fde platen als hun Duitse leeftijdgenoten. Ook signaleert zij
dat de meeste meisjes in kleding en uiterlijk de mode volgen. Ook

Eppink e.a. noteLen dit: "De meisjes zijn allen zeer goed en mo-

dewt gekleed. Ze sehqnen zieh eruoor dat sonrníge, oooraL oudere

Turkse urouuet er zo 'raar' uitzien, tmet dat doekje, die broek en

die jurk"' (bLz. 42). Volgens weische-Alexa zouden Trrkse meisjes

door bovenstaande situatie bij het vorderen van de pubertijd,
waarbij Duitse meisjes steeds grotere vrijheden krijgen en Turkse

meisjes zich steeds meer moeten beperken, in konflikt komen. Dit
zou volgens haar kunnen leiden tot identiteitskonflikten.

2.2.2 Qn§egzgeksgegeyels_oyer lugkge_jongeSs

2. 2. 2 .1 Achtergrondkenmerken

Berg en Kusters geven over de situatie van Turkse jongens vooral
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ci-jfermatige informatie, Eppink e.a. en StËwe beschrijven meer

kwalitatief deze situatie, terwijl de Wild & de Lange zoweT- kwali-

tatief als kwantitatief materi-aal presenteren. ook hier bestaan er

uTeer verschillen in achtergrondkenmerken tussen de onderzoeksgroe-

pen. Het meest kontrasterend zijn:

Leeftíjd
Eppink e.a. betrekken bij
scenten. St0we, de Wild c

bij oudere adolescenten.

hun onderzoek vooral de jongere adole-

de Lanqe en Berq deden vooral onderzoek

migratieleeftijd
Er bestaan ook verschillen met betrekking tot de leeftijd waarop

de jongens zich in het qastland hebben gevesti.gd. De mannelijke

respondenten van Eppink e.a. zijn op gemiddeld 12-jarige leeftijd
naar Nederland gekomen. Bij Striwe en de Wild & de Lange gaat het

vooral over jongeren die op 15-jarige of oudere leeftijd gemi-

greerd zijn. fn de onrlerzoeksgroep van Kusters treffen we ook een

grote groep jongens aan die jonger dan 12 jaar was toen ze zich in
Nederland vestigden.

uerblij fsduur
De Turkse jongens in het onderzoek van de wild & de Lanqe, en die

in het onderzoek rzan Eppink e.a. zijn over het algemeen slechts

kort in Nederland. In de onderzoeksgroep van Stffwe zitten zowel

jongens met een lange als met- een korte verblijfsduur. Dat geldt

ook voor de groep van Kusters. Berg geeft over dit kenmerk geen

informatie.

huidige bezigheid

Eppink e.a. hebben in hun onderzoek alleen scholieren betrokken.

In het onderzoek van Berg gaat het om jonqeren die tenminste par-

tieel onderwijs volgen. Bij de wild & de Lange gaat het om jonge-
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ren die het vormingscentrum bezoeken.

2.2.2.2 Opleiding en beroep

De wild & de Lange merken op dat een ruime meerderheid van hun

mannelijke respondenten (11 van de 16) bij aankomst in Ne«lerland

duidelijk opleidings\r/ensen hadden.'tVriiuel direkt 4a aankomst

deden ueel uan deze jongens pogingen om te uorden toegelaten op

ee4 sehool Door Door.tgezet ondetwLjs" (b:.r. l-o8) . De animo om door

te leren bleek in de loop van de tijd bij een aantal jongens wel

minder te worden (geen plaats op school, onvoldoende beheersing

Nederlands, druk van de ouders om geld te qaan verdienen). Ook bij
Strfwe vindt men elementen zoals een hoge aanvangsmotivatie voor

het volgen van onderwijs en teleurstellende ervaringen (wachtlijs-

ten etc).
Over de motivatie van de Turkse jongens voor de school merken Ep-

pink e.a. op: "ALLeen heel stev'ke positieue of negatieue sanktíes

uan de kant uan de ouders (een níeuue fiets of auto, het dteígen

met terugsturen naar Tw,kije) blíjken hen op sehool te kunnen hou-

den". (b12. 30) Toch konstateren deze auteurs ook dat de meeste

jongens we1 inzien dat ze alleen iets kunnen bereiken a1s ze goed

hun best doen op school.

ZoweL Berg als Kusters konstateren dat de Turkse jongens in hun

onderzoek een achterstand op school hebben. Berg kijkt naar de

leeftijd van zijn respondenten en hun broertjes (en zusjes) en de

schoolklas waar ze in zitten en konstateert: 'tSie zeígen eine

dutehsehníttliehe Altetsdifferenz uon einem Jahr beí Sehiilerm der

Prínarstufe, uo4 2 Jahr.en bei Sehtiletn der Sekundarstufe I (Haupt-

sehule) und uon 1-2 Jahreq bei Sehiilevn der Sekundarstufe II (Gym-

rtasiev und berufliehe Schlen)tt. (btz. 245 e.v.)
Deze situatie wordt ook aanqeduid in het onderzoek van Kusters
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v/aar (evenals bij de Turkse meisjes) in de leeftijdsgroep van 12

t/m 15 jaar nog een op de drie jongens op de lagere school zat.
Uit hetzetfde onderzoek blijkt dat circa Bt van de jongens onder

de 16 jaar niet (meer) aan het onderwijs deelneemt. Berg komt tot
hogere cijfers (voor zijn respondenten en hun broers), nameliik
percentages van 8r2 tot 25,7 voor de verschillende onderzoeksgroe-

pen. Hierbij moet opgemerkt worden dat Berg het hierbii heeft over

de leeftijdsgroep van 6 tot 18 jaar.

Alleen Berg en Kusters geven ook informatie over de beroepshrensen

van hun respondenten. Met name de technische beroepen als elektri-
cien, monteur en mecanicien zijn erg gewild bij furkse jongens.

Schoolgaande jongens noemen ook nog we1 eens het beroep van arts.

Uit gegevens van Kusters valt op te maken dat van de Turkse jon-

gens ouder dan 15 jaar een kwart nog op school zit, een vijfde
werkloos is en de rest werkt. Het merenclee1 rzan deze laatste groep

ver::icht ongeschoold werk. De respondenten van de !íild & De Lange

die een baan hebben (7 van de 17) verrichten allen ongeschoold

werk. De tevredenheid is gering. De jongens vinden het werk te
vuil, te zwaar of beneden hun niveau.

2.2.3.3 vrije tijd en gezinsverhoudingen

In tegenstelling tot de aandacht die in het- onderzoek aan vrije-
tijdsgedrag van Turkse meisjes wordt besteed, is er over dit thema

bij Turkse jongens vrij weinig onderzocht. Berg geeft enige infor-
matie hierover wanneer hij het over kontakten met Duitse jongeren

heeft. Ook Eppink e.a. en Striwe geven slechts summiere informatie
over de vrijetijdsbesteding van Turkse jongens. Zowel bij Kusters

als bij de Wild & De Lange blijft dit onderwerp buiten beschou-

wing, evenals de gezinsverhoudingen. over dit laatste vinden we
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bij Berg, St0we en Eppink e.a. wel informatie.

Vooral onder Turkse jongens die volledig dagonderwijs volgen, zo

vermeldt Berg, komen kontakten met Duitse leeftijdgenoten voor.

Voor zijn hele onderzoeksgroep (met inbegrip van de partieel l-eer-

plichtigen) geldt dat ruim de helft (59t) Duitse vrienden heeft.
Veel van deze kontakten lijken te ontstaan op school en op het
werk. De Turkse en Duitse jongens komen echter niet zo vaak bij
elkaar op bezoek. Als ontmoetingsplaatsen noemt Berg de straat, de

bioskoop, de discotheek, het café, het voetbalveldje en de speel-

ha1.

Eppink e.a. geven geen feitelijke informatie over de kontakten met

Nederlandse jongens. we1 signaleren zij: ndat de kinderen g"aag

met Nederlandse kinderen beuriend zouden uíLlen zijn, maar dat dít
niet mogelijk is door de taalbaz,rière en/of kuLtw,ele bav,rière
(..., ) en/of door de onuíLligheid uart Nedev,Landse ziide ...... "
(b]z. 32). Stiiwe signaleert dat de Turkse jongens in zijn onder-

zoek 'tueitgehend isoliert" zíjn van hun Duitse leeftijdgenoten.
Hij wijst hierbij op het ghetto-achtige karakter van zijn onder-

zoekslokatie, de wijk Kreuzberg in Berlijn. De Turkse jongens, die
het ontbreken van deze kontakten betreuren, brengen hun vrije tijd
meestal door op informele plaatsen waar zij "mit Reden und Taula-

Spielentt (p. L10 )

Zoals in overzicht 1 is aangegeven wordt bij aerg weinig informa-

tie van de jonqeren zeLf gegeven over de verhoudingen i.n het ge-

zin. A11een de relatie van de jongens met hun vader komt enigszins

aan de orde. op de vraag ttfst es dír, reeht, ?nenn dein Vater fiit'
dieh eine lrau aussuehtt' antwoordde 40t van de jongens bevesti-
gend. Ruim een kwart van de jongens wees bemoeienis van hun vader

bij deze keuze absoluut af. De rest wilde zel-f een keus bepalen,

maar zou zijn vader wel om toestemming vragen.
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Gekonkludeerd kan worden dat het overgrote deel van deze jongens

de autoriteit van de vader accepteert. Dit btiikt ook uit het feit
dat zij in de meeste gevallen hun inkomsten aan hun vader afdra-
gen. ook Eppink e.a. wijzen erop dat de Turkse jongens het gezag

van hun vader volledig accepteren 't)ok zijn pLan4en en t'egelingen

uoor de toekomst't.

2.2.3 qamenvgtlin9

!Íanneer we de informatie over de situatie van Turkse meisjes en

jongens, zoals die in de zes onderzoekspublikaties naar voren

komt, samenvatten en met elkaar vergelijken, vallen de volgende

overeenkomsten en verschillen op.

opLeíding

De onderwijssituatie van Turkse jongeren, zoweT rneisjes a1s jon-

gens in Nederland en !Íest-Duitsland wordt gekenmerkt door achter-
stand op school (de werkelijke leeftijd korrespondeert niet met de

klasse- of schoolleeftijd) en gebrek aan schakelmogeliikherlen.

Daarnaast komt ook absoluut schoolverzuim op leerplichtige leef-
tijd voor, bij neisjes meer dan bij jongens.

Vooral jongeren die op oudere leeftijd (12 jaar en ouder) gemi-

greerd zijn en in het thuisland een opleiding volgden of kort ge-

leden hadden afgesloten, ervaren veel problemen bij de toegang tot
het onderwijs in het gastland. Hun aanvankelijk hoge onderwijsmo-

tivatie neemt af door teleurstellende ervaringen.

beroep

Turkse jongeren wensen in het algemeen een beroep dat op een wat

hoger niveau ligt dan het werk dat hun ouders verrichten. Toch

doen de jongeren die werken veelal hetzelfde ongeschoolde, laag

gekwalificeerde werk als hun ouders.
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uriie tijd
onderzoeksgegevens over de vrijeÈijdsbesteding van Turkse jongeren

beperken zich grotendeels tot de situatie van de meisjes. De be-

schikbare vrije tijd van deze meisjes wordt nogal beperkt door

taken binnen het gezín. Aktiviteiten buiten het ouderlijk huis
worden sterk gereguleerd op grond van traditionele normen, vooral
op het gebied van de zedelijkheid.
Toch is ook bij Turkse meisjes de invloed van de westeuropese

"vrijetijdskultuur" merkbaar. Bij de aktiviteiten die (individu-

ee1) binnenshuis plaatsvinden, bestaat een grote overeenkomst met

de voorkeur van autochtone meisjes.

Zowel bij Turkse jongens als bij Turkse meisjes bestaat de behoef-

te aan kontakten met autochtone leeftijdgenoten. Bij jongeren die
niet (meer) op school zitten, ontbreken deze kontakten echter
vrijwel vo11edig. (lfe: In de hier behandelde onderzoekingen zijn
vrijwel geen jongeren betrokken die op het moment van migratie zes

jaar of jonger waren).

gezinsoerhoudíngen

Vooral meisjes worden gekonfronteerd met soms sterke regulering
van hun gedrag door hun ouders. Jongens hebben ook we1 te maken

met beperkingen die door de vader kunnen worden opgelegd, maar zij
kunnen zich veel makkelijker buitenshuis aan kontrole onttrekken.

2.3 Konklusie

Het algemeen beeld dat uit de door ons geraadpleegde studj.es naar

voren komt is veela1 oppervlakkig en fragmentarisch. Ondanks het
feit dat in deze onderzoekingen de jongeren zelf de gegevens heb-

ben geleverd, bieden de publikaties in algemene zin, slechts in-
formatie over de feitelijke situatie waarin deze jongeren verke-

ren.
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Hoe Turkse jongeren in West-Europa hun situatie ervaren, \rat voor

opvattingen men erover en wat voor verhTachtingen men ervan heeft,
wordt op basis van dit materiaal niet duidelijk.
Sommige onderzoekers vullen deze evaluatieve aspekten zelf in.
Meestal leidt dit tot een nogal negatief beeId. waarschijnlijk
hangt dit samen met de grote betrokkenheid van de onderzoekers bij
deze jongeren en hun problematiek. wij hebben de indnrk dat zij op

deze wijze proberen de betrokken (overheids)instanties te overtui-
gen iets te doen aan de situatie van deze jongeren.

Men moet zich echter wel realiseren dat, met name waar men het

heeft over de gevolgen van deze situatie voor de jongeren, de in-
formatie niet gebaseerd is op onderzoek. Men kan zich afvragen of
deze onderzoekers wel voldoende recht doen aan deze jongeren, en

of het beeld dat zij presenteren niet eerder za1 leiden tot een

versterking van hun toch aI negatieve imago.

voor het beleid geven de hier geinventariseerde onderzoekingen

weinig bruikbare aanknopingspunten. Een uitzondering kan gemaakt

worden voor de uitkomsten op het gebied van het (vervolg)onder-

wijs, ook a1 blijven ook hier tal van vragen over bijvoorbeeld
verwachtingen en ambities onbeantwoord. over hulpverlening en

vooral over de knelpunten die daarbij door de buitenlandse jonge-

ren zelf worden ervaren komt in de onderzoekingen nauwelijks be-

trouwbare informatie naar voren.

Een punt waar wij in deze nabeschouwing nog wat dieper op in wil--
1en gaan betreft de in de onderzoekingen betrokken achtergrondken-

merken. Vee1a1 worden deze kenmerken in de onderzoekingen gebruikt

om de onderzochte populatie te beschrijven. De keus van kenmerken

die hierbij aan bod komen geeft een nogal willekeurige indruk. Zo

geeft bijvoorbeeld Berg weI informatie over het beroep van de

grootvader van de respondent. Gegevens over de verblijfsduur of de

migratieleeftijd van de respondent ontbreken echter. Eppink e.a.
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geven bij de beschrijving van de

herkomst in Turkije, terwijl bij
groep dit gegeven ontbreekt.

meisjesgroep informatie over de

de beschrijving van de jongens-

Kenmerken die in vrijweJ- alle onderzoekingen aan bod komen (hoe-

we1 op de presentatie en de volledigheid van de gegevens nogal

eens valt af te dingen) betreffen leeftijd, geslacht, verblijfs-
duur en huidige bezigheid (schoolgaand,/werkend/werkloos,/nietwer-

kend). Víisselend wordt aandacht besteed aan de schoolopleiding in
Turkije en aan kenmerken van de ouders. Slechts incidenteel wordt

informatie gegeven over migratiemotieven, over een eventuele
stapsgewijze migratie (een binnenlandse migratie voorafgaande aan

de buitenlandse), eventuele tijdelijke terugkeer en kontakten met

Turken, zowel in als buiten Turkije.
Opvallend is verder dat de achtergrondkenmerken zo !,reinig in de

analyses van deze onderzoekingen worden betrokken.
Overzicht 2 geeft hier een beeld van. Alleen op leeftijd en ge-

slacht wordt de populatie meer dan incidenteel onderscheiden. Het

is jammer dat men, met name in de meer kwantitatieve studi-es, green

poging heeft gedaan meer zi.cht te krijgen op de eventuele invloed
van andere kenmerken op aspekten van de leefsituatie van Turkse

jongeren in !{est-Europa. Mogelijk hangt dit samen met de geringe

theoretische ontwikkeling op dit gebied. Men zou mogen vervrachten,

met name omdat een aantal van de hier besproken studies in een

universitaire kontext zí1n uitgevoerd, dat de onderzoekers wat

meer aandacht hadden geschonken aan het ontwikkelen van een theo-
retisch kader. Algemene aspekten van de adolescentieperiode worden

slechts incidenteel in de onderzoekinqen betrokken. Helaas

wordt er slechts in geringe mate venÀ7ezen naar onderzoek onder

Nederlandse en Duitse jongeren, laat staan dat men in de onderzoe-

kingen gebruik heeft gemaakt van Nederlandse of Duitse jongeren

aIs vergeli jkingsgroep.
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w Overzicht 2. Presentatie en gebruik van achtergrondkenmerken bij de zes publikaties 
N 

auteurs 

Weische-Alexa 

Berg 

Eppink, Hartman-Eeken 
& Vreede-de Stuers 

De Wilde & de Lange 

Kusters 

Stüwe 

(Turkse) onderzoekgroep(en) 

schoolmeisjes (voortgezet 
onderwijs) 

jongens die deelnemen aan 
het reguliere dagonderwijs 
en het partieel beroepson
derwijs 

jongens en meisjes van 
12 - 20 jaar 

dee lnemers (jongens en 
meisjes) aan het vormings
onderwijs 

jongens en meisjes van 
12-20 jaar 

jongens en meisjes van 
14-20 jaar 

analyse- variabelen (m . b . t. 
de Turkse onderzoeksgroep 

leef tijd 

verschi llende vormen van 
regulier dagonderwijs en 
partieel beroepsonderwijs 

geslacht 

geslacht 
vooropleiding 
groepsindeling vormings 
onderwijs* 

ges lacht 
leeftijd 
huidige bezigheid 

geslacht 
verblijfsduur 

opmerkingen m.b.t. de presenta
tie van achtergrondinformatie 

in tabellen 

in tabellen, maar ook vaak 
fragmentarisch in de tekst 

globale informatie in de tekst 

per respondent een emigratie
en schoolloopbaanoverzicht 

per respondent een systematisch 
overzicht van emigratie, school
loopbaan, huidige bezigheid en 
gewenst beroep 

per respondent informatie over 
emigratie, schoolloopbaan , hui
dige bezigheid en deelname aan 
vrije tijdsaktiviteiten 

* Het betr eft hier een onderscheid op basis van de aanspreekbaarheid van de jongere, gemeten aan onder andere de ver
blijfsduur. 



wanneer wij tenslotte kijken naar de inhoudelijke informatie van

deze publikaties valt op dat enkele onderzoeksthema's relatief
weinig aandacht hebben gekregen. Het gaat hierbij om de werksitua-
tie bij de meisjes, en de vrijetijdsbesteding en de gezinsverhou-

dingen bij de jongens. Bovendien hebben de onderzoekingen zich
slechts in geringe mate beziggehouden met jongeren die al op zeer

jonge leeftijd (dat wi1 zeggen zes jaar of jonger) naar Nederland

of lrlest-Duitsland zijn genigreerd. Víij realiseren ons dat het aan-

tal Turkse adolescenten rr/aar dit voor geldt momenteel nog gering

is. Gezien het feit echt-er dat de gezinshereniging van Turken in
Nederland en West-Duitsland vrijwel voltooid is, lijkt het belang-

rijk, nadrukkelijker aandacht aan deze groep te besteden.
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3. PROEFINTERVIEVíS MET TURKSE JONGEREN

In dit hoofdstuk komen de ervaringen aan de orde die zijn opgedaan

met 18 proefinterviews. Eerst zul1en wij in S 3.1 een beeld geven

van de onderzoeksbenadering die, mede op basis van de ervaringen

van andere onderzoekers, is ontwikkeld. In de literatuur over on-

derzoek bij Turken en Noordafrikanen (in Nederland) wordt met na-

druk gewezen op een aantal voorwaarden die moeten worden verwuld

om met sukses te kunnen interviewen (Van Amersfoort, L982; Eppink,

19Bl-). Op basis daarvan zijn beslissingen genomen over de situatie
waarin zich het interview zou moeten afspelen en de eigenschappen

hraaraan een interviewer zou moeten voldoen. Ook aan de problemen

om een doorsnede van de Turkse jongeren bij de interviews te be-

trekken is aandacht besteed.

In S 3.2 wordt een globaal overzicht gegeven van reakties die op

basis van de interviews bij de iongeren zijn verkregen. Daarbij

wordt hetzelfde stramien gevolgd als in het eerste hoofdstuk.

Eerst worden de achtergrondkenmerken van de geinterviewden bespro-

ken, daarna volgen respektievelijk subparagrafen over opleiding en

beroep en over vrije tijd en gezinsverhoudingen. Toegevoegd is een

subparagraaf over ervaringen met de zorg en hulpverlening. Er is
geen poging gedaan het materiaal te kwantificeren. Het is niet
meer dan een staalkaart van ervaringen van een beperkte groep

Turkse jongeren.

3.1 De proefinterviews

Aan het begin van dit hoofdstuk werd aanqestipt dat er bij het

interviewen van respondenten met een andere kulturele achtergrond

faktoren zijn die afbreuk kunnen doen aan de validiteit van de

verkregen informatie. Mede om na te gaan welke onderzoekstechni-
sche oplossingen gehanteerd kunnen worden om hieraan te ontkonen
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is het onderzoek naar psychosociale probl-emen van Turkse adoles-

centen gesplitst in een voor- en een hoofdonderzoek.

In deze paragraaf bespreken wij de knelpunt,en en de oplossingen

die gekozen ziin bij de voorbereiding en uitvoerinq van de proef-
interviews in vier subparagrafen. Achtereenvolgens gaan wi-j in op

de respondenten, de interviewers, de interviewsituatie en de te
verzamelen informatie.

3.1.1 De_respondentel

Het gaat er in het onderzoek om een beeld te krijgen van aard en

omvang van psychosociale problemen van Turkse adolescenten in Ne-

derland. Verondersteld wordt dat deze groep binnen de Nederlandse

samenleving bloot staat aan extra risiko's. Er zaL om dat te on-

derzoeken derhalve ook gekeken moeten worden naar de aard en om-

vang van de psychosociale problemen van Nederlandse adolescenten

die zich uitsluitend van hun Turkse leeftijclsgenoten onderscheiden

door het niet-buitenlander zijn.
De respondenten voor het hoofdonderzoek zullen een zo representa-
tief mogelijke steekproef moeten vormen van Turkse adolescenten in
Nederland en een groep Nederlandse adolescenten die, socj.aal-eko-
nomisch, zich in vergelijkbare omstandigheden verkeert. Om goede

voorwaarden te scheppen om aan bovenstaande T.rènsen te voldoen is
besloten de selektie van respondenten via de school te laten ver-
lopen.

Nu bevat de doelgroep van ons onderzoek (de leeftijdsgroep van 13

t/m 19-jarigen) niet atleen scholieren, maar ook niet-schoolgaande
jongeren. De niet-schoolgaanden kunnen een baan hebben of niet.
Bij de werving van respondenten voor het vooron<lerzoek is ernaar
gestreefd deze verschillende kategorieën respondenten ook inder-
daad te interviewen.
Een andere indeling hangt samen met de tweede doelstelling van het
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onderzoek, te weten het verzamelen van informatie over de behoefte

aan en ervaring met psychosociale hulpverlening. Ten behoeve hier-
van zullen in het hoofdonderzoek gesprekken worden gevoerd met

kliënten en ex kliënten van hulpverlenende instanties. ook bij
deze kategorie respondenten zijn proefinterviews gehouden.

De onderstaande tabel geeft <1e aantallen proefintervíews voor <le

verschillende kategorieën respondenten.

Tabel 1. Het aantal proefintervie!/s voor respondentenkategorÍeën naar geslacht

melsj es jongens totaal

schoolgaand

werkend

niet-werkend/werkloos

ex-kIiënt

totaal

De schoolgaande jongeren zijn benaderd door beniddeling van leer-
krachten die speciaal waren belast met de zorg voor buitenlandse

c.q. Turkse kinderen op twee Rotterdamse scholen. Bij het inter-
viewen van niet--schoolgaande meisjes is medewerkinq verkregen van

het Vrouwenhuis in Rotterdam. De Turkse niet-werkende meisjes $ra-

ren allen bezoekers van een kursus die hier $rerd gegeven. De niet-
schoolgaande jongens waren bekend als oud-feerlinqen van de school

die ook door de schoolgaande jongens werd bezocht. De overige res-
pondenten zijn benaderd via sleutelfiguren die ten behoeve van het
vooronderzoek waren bezocht-

18
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3.7.2 De_intervie\nrer§

De Nederlandse interviewer die gekonfronteerd wordt met een Turkse

respondent kan daarbij op twee probl-emen stuiten die hij bij een

Nederlandse respondent veel minder uitgesproken tegenkomt - te hre-

ten: problemen die te maken hebben met de taal en problemen die
voortvloeien uit het feit dat de respondent onbekend is met dit
soort onderzoek en dus met de ro1 van een interviewer (v. Amers-

foort, L983). Het ligt voor de hanil te veronderstelLen dat deze

onbekendheid aanleiding geeft tot een zeker \^rantroulren bij de res-
pondent en kan leiden tot het greven van tvoorzichtige' antwoorden.

Om problemen met de taal het hoofd te bieden worden in de praktijk
de volgende oplossing,en gekozen:

- men schakelt tolken in wanneer respondenten onvoldoende in
het Nederlands aanspreekbaar ziln (bijv. Kusters, L982i De

Wild & de Lange, 1981; Brassé e.a., 1983) ;

- men werkt met Turkse interviewers (bijv. Striwe, 1982).

Een nadeel van beide oplossingen komt voort uit het feit dat Tur-
ken met Turken worden gekonfronteerd. In het algemeen immers staat
de Turkse gemeenschap aIs vrij hecht bekend. Respondenten zouden

daarom eerder socj.aal geaccepteerde c.q. wenselijke anthroorden

geven omdat altijd de kans bestaat dat de gegeven informatie te-
recht komt bij mensen bj-nnen de Turkse gemeenschap die daarmee de

respondent schade kunnen berokkenen. Vooral op het gebied van po-

litiek, religie en familieverhoudingen zou dit tot vertekende in-
formatie kunnen leiden. Een en ander zou nog versterkt kunnen wor-

den door de a1 genoemde onbekendheid met doel en betekenis van het
interview.
Voor dit onderzoek is gekozen voor het inschakelen van studenten

Turks a1s interviewer. De sektie Turks van de vakgroep Arabisch,
Nieuw Perzisch, ?urks en Zuid-Semitisch van de Rijksuniversiteit
Leiden, participant in het onderhavige onderzoek, kan er op toe-
zien dat kandidaat-interviewers voldoende kennis van taal, kultuur
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en geografie bezitten.
De venrachting was dat juist het feit dat een Nederlander Turks

spreekt en op de hoogte blijkt te zijn van de leefsituatie in Tur-

kije goodwill zou wekken bij de respondenten. Mede daardoor zou

een situatie van vertrouwen kunnen worden gekreëerd.

Een ander aspekt is dat Turkse meisjes niet door mannelijke inter-
viewers benaderd behoren te worden (zie ook St0we, 1982).

Ten behoeve van het vooronderzoek is aan een aantal studenten

Turks een trainingsprograrnma interviewtechniek aangeboden, toege-

spitst op het vrije interview bij Turkse respondenten. De proefin-
terviews zijn bijna allemaal afgenomen door twee vrouwelijke stu-
denten. Enkele interviews met goed Nederlands sprekende responden-

ten zijn door de onderzoekers uitgevoerd.

3.1.3 De interviewsituatie

over het scheppen van voorwaarden waarbinnen het mogelijk is Turk-

se adolescenten adekwaat te interviewen is door een aantal auteurs
geschreven (Berg, 1978; víeische-A1exa, 1977; Sttwe, 1,982; Kusters,

1982). Allen zí1n zí1 ervan overtuigd dat de aanwezigheid van ou-

ders en ouderen leidt tot vertekening van de informatie. Berg die
zowel vaders als zonen interviewde, schrijft dat tegen zi)n zín
een aantal interviews gekombineerd verliepen.

"Dabei bestàtigten sich unsere Vermutungen in doppelter Hin-

sicht. Sowohl die Söhne als auch die Vàter zeigten sich bei
bestimmten Fragen gehemmt, so z.B. bei Fragen, die wir hier
unter dem Begriff der Geschlechtererziehung fassen wollen."
(blz. 80) .

Vaak vermijden de onderzoekers het risiko dat ouders bij het ge-

sprek aanwezj-g zijn door op school of op het werk te interviewen.
Het vinden van geschikte interviewlokaties voor niet-schoolgaanden
díe ook geen baan hebben is lastiger. Tot deze kateqorie behoren
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veel meisjes. stËwe, die in de wijk waar hij zijn onderzoek deed,

kon beschikken over een kantoortje, schrijft over zijn vrouwelijke

respondenten:

Diese Màdchen nahmen heimlich, d.h. ohne Wissen ihrer Fami-

lienangehörigen mit uns Kontakt auf unti hatten bei Bekannt-

werden dessen Sanktionen zu erwarten. In einem FaIl- wurde uns

bekannt, dass ein Màdchen riber làngexe zeJ-t Hausarrest er-
hielt und ihr verboten wurde, weiterhin die Màdchengruppe zu

besuchen, nachdem der Vater Kenntnj.s von dem Gespràch mit uns

erhalten hatte." (b12. 75).

Ííi1 men dit soort heimelijke interviewafspraken vermijden dan die-
nen interviews plaats te vinden op plekken die volstrekt onbespro-

ken en onverdacht zijn. De school voldoet in dat opzicht.
In het vooronderzoek zijn de gesprekken met <le scholieren a11emaa1

op school gevoerd. De gesprekken met de niet-werkende meisjes zijn
gehouden in het Vrouwenhuis. Interviews met mannelijke responden-

ten die niet meer op school zaten zijn afgenomen in een rrespecta-

bel ' café-restaurant.

3.7.4 De verzamelde informatie

Een van de doelstellingen van het vooronderzoek is de verdieping
van inzicht in de probJ"emen \^/aarmee Turkse adolescenten gekonfron-

teerd worden om daardoor beter inzicht te krijgen in de variabelen
die in het hoofdonderzoek moeten worden meegenomen.

Het open interview is voor een dergelijke benadering een van de

geëigende onderzoeksstrategieën. Het feit dat ook in het hoofdon-

derzoek een deel van de informatieverzameling za7 plaatsvinden met

open interviews maakt deze keuze nog meer voor de hanct liggend.
Bij de proefinterviews is door de interviewers, a1s leidraad bij
de gesprekken, gebruik gemaakt van een onderwerpenlijst (zie bij-
lage) waarin achtereenvolgens verschillende levenssferen van de
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jongeren worden behandeld. Aandacht wordt besteed aan de schoolsi-
tuatie, het werken, de werkloosheid en het niet werken, de woonsi-

tuatie, de vrije tijd en de situatie thuis.
Per onderwerp worden in de onderwerpenlijst een aantal hoofdthe-
ma's aangegeven. Binnen die thema's wordt de interviehzer qewezen

op bepaalde relevante aspekten. Het is de taak van de interviewer
te bepalen binnen welke onderwerpen de aksenten moeten worden ge-

Iegd. De opdracht was bij elke respondent in ieder geval optirnaal
informatie te verzamelen over de vrijetijdssituatie, de gezinsver-

houdingen en de levenssfeer die het best aansloot bij de situatie
van de respondent (bijvoorbeeld bij scholieren over de schoolsj.-
tuatie en bij werkenden over de werksituatie). Om na te qaan of de

interviewers de keuzen adekwaat maakten, en om de kwaliteit van de

informatie te optimaliseren werden de intervie\^ls zo kort rnogelijk
na het inleveren van het protokol met de betreffende interviewer
uitgebreid besproken.

3.2 De informatie

fn deze paragraaf komt de meer inhoudelijke informatie aan bod. Op

basis van de gesprekken wil1en wij een beeld geven van de wiize
waarop de Turkse jongeren waar $rij mee gesproken hebben hun situa-
tie in Nederland ervaren.
Zoals wij in 3.1.1 hebben gezegd is bíj het samenstellen van de

steekproef niet gestreefd naar representativiteit. Mede daarom

zullen er in deze paragraaf geen pogingen gedaan worden het mate-

riaal te kwantificeren. De gepresenteerde informatie moet slechts
gezien worden a1s een staalkaart van ervaringen van een beperkte
groep Turkse jongens en meisjes.
Achtereenvolgens \^rordt ingegaan op de achtergrondkenmerken, oplei-
ding en beroep, vrije tijd en gezinsverhoudingen en zorg en hulp-
verleni-ng.
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3.2.L Achtergrondkenmerken

zoals al eerder is aangegeven hebben wij uiteindelijk gesproken

met 18 Turkse jongeren (9 jongens en 9 meisjes). De leeftijden
variëren tussen de 14 en 20 jaar. De gemiddelde leeftijd is onge-

veer 17 jaar.
A1Ie jongens zijn na hun 6e jaar naar Nederland gekomen, drie jon-
gens zelfs na hun 12e jaar. Twee meisjes wonen al vanaf hun kleu-
tertijd in Nederland. De gemiddelde migratieleeftijd liqt voor

beide groepen net onder de 11 jaar.
De gemiddelde verblijfsduur is ongeveer 6 jaar. Vier jongeren

(waaronder drie meisjes) zijn al langer dan 10 jaar in Nederland.

Vier meisjes zijn nog niet zo lang in Nederland (t 3 jaar).
Vrijwel alle jongens zijn in Turkije in een dorp geboren. De meis-
jes zijn in het algremeen afkomstiq uit de qrat grotere steden. Het

merendeel van de jongeren komt uit Centraal-Anatolië.
Ten tijde van het onderzoek hraren a1le jongeren nog ongehuwd.

De helft zat nog op school, bijna een kwart werkte en ruim een

kwart was werkloos.

3.2.2 QÉerdlng sn_bgrgeg

Op drie meisjes na zijn de jongeren rÍrraarmee wij hebben gesproken

zowel in Turkije a1s in Nederland op school geweest. Voor ongeveer

de helft van hen betekende de komst naar Nederland een breuk in de

opleiding, dat wi1 zeggen dat zij tijdens de opleiding in Turkije
gemigreerd zijn. Degenen die tijdens de 1-agere schoolopleiding
naar Nederland kwamen, werden over het algemeen in dezelfde klas
geplaatst. zij die al een vervolgopleiding volgden zijn aI1en in
een TSK (Internationale Schakelklas) terechtgekomen. Voor deze

jongeren betekende dat vrijwel altijd een forse stap terug.
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In het begin hadden de jongeren op school vooral veel moeite met

de Nederlandse taal. "Ik had nooit gedacht Nederlands te kunnen

leren, vooral de uitspraak was erg moeilijk". "À11e lessen waren

in het Nederlands, ik begreep er niets van".

Sommigen ondervonden steun van hun klasgenoten. "ïn het begin ken-

de ik nog geen Nederlands, maar hielpen Turkse kinderen in de klas
mij".
Langzamerhand werden de taalproblemen wel minder. "Het tweede jaar

was makkelijker, toen had ik minder problemen met de taal". Maar

ook jongeren die al langere tijd in Nederland zíjn, hebben nog

weleens problemen met de taal. "fk heb nog steeds moeite met de

taal, niet met het spreken, maar met het begrijpen van soÍÍunige

dingen".

Hoewel veel Turkse jongeren met Nederlandse jongeren in de klas
zitten, bestaan er weinig kontakten tussen de nationaliteiten.
"Tijdens de pauze staan de Nederlanders aan de ene kant en de bui-
tenlanders aan de andere kant van de plaats".
Sommige jongeren zeggen dat hun Nederlandse klasgenoten kontakten

afwijzen. "Nederlanders willen geen echt kontakt". "Sommigen zeg-

gen: ga jij eerst maar eens Nederlands leren".
Anderen wijzen meer op verschillen tussen Turkse en Nederlandse

leerlingen. "Ik kan we1 met buitenlanders omgaan maar niet met

Nederlanders want die hebben hele andere ideeën. Ook de mani-er van

praten, de grapjes ... . ".
Maar er zijn ook jongeren die daar geen problemen mee hebben. "ïk
ga gewoon met iedereen om, of ze nu Turk, Nederlan<1er of Surinamer

zijn".
Een andere klacht die nogal eens genoemd wordt betreft het feit
dat leraren onderscheid maken tussen buiten-l-andse en Nederlandse

leerlingen. "Sommige leraren geven buitenlandse jongeren niet
graag antwoord op vragen".
Maar ook \^/orden er veel positieve ervaringen met leraren genoemd.
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"Eén leraar is als een vader zo goed voor je". "Eén leraar heeft
zi'in baard afgeschoren omdat ik hem niet op een leraar maar op een

boswachter vond lijken".

Wanneer de jongeren het Nederlandse en Turkse onderwijs vergelij-
ken, zí1n zí7 in het algemeen positiever over het Turkse onder-

wijs. Zij vinden het onderwijs j.n Turkije van hoger niveau. Boven-

dien zijn de leraren er strenger en dat vindt men meestal toch
beter. "In Turkije krijg je meer huiswerk mee, !,rat echt overhoord

hrordtrr. "In Turkije leren ze )e het praten in de klas wel af. Als
je daar zomaar je mond opendoet sta je een week op de gang". "In
Nederland is de school veel vrijer. Daardoor heb ik in het begin

niet genoeg mijn best gedaan".

Over een eventueel toekomstig beroep hebben sommige scholieren al
duidelijk konkrete ideeèn, ofschoon dit bij meisjes minder vaak

het geval is. Zowe1 bij jongens als bij meisjes spelen echter de

ouders vaak een belangrijke rol bij de eventuele beroepskeuze. "fk
wil chef-monteur worden. Mijn vader en moeder vinden dat een goede

keuze". "Mijn vader wil dat ik in Turkije naar de kunstakademie ga

en mode-ontwerpster word". "liU-jn ouders hebben besloten dat ik
later ingenieur moet wordenr'.

Soms is een beroepskeuze gebaseerd op eigen ervaringen. "Tk wil
hulpverlener worden want Nederlandse hulpverleners missen het ge-

voel, ze kunnen de problemen van buitenlandse jongeren niet ver-
klaren". Soms is de keuze gebaseerd op het idee om in -i-eder geval

niet hetzelfde beroep als de ouders uit te oefenen. "Ik wil later
niet met mijn handen maar met mijn hoofd werken, bijvoorbeeld bij
een bank".

De jongeren houden er veelal we1 rekening mee dat het moeilijk zal
zijn om werk te vinden. "AIs ik geen werk kan vinden ga ik weer

naar schoolt'. "Ik wil wel doorleren, r^rant met een LTS-diploma is
het moeilijk werk vinden".

43



Sommigen zien Turkije in geval van langdurÍge werkloosheid a1s

alternatief. "Àls ik in Nederland geen werk kan vinden, dan ga ik
terug naar Turkije. Met een goed diploma kan je daar wel werk vin-
den".

Vrijwel alle niet meer schoolgaande jongeren hebben ervaring met

werkloosheid. over het algemeen heeft men er erg veel moeite mee

en overheerst de angst helemaal geen baan meer te kunnen vinden.

"Ik ben bang dat ik nergens meer werk zal vinden". "A1s ik nu a1s

jongere geen werk kan vinden, dan kan ik het we1 helemaal vergeten

a1s ik ouder ben". "Het- ligt aan het 1ot of je werk vindt of
niettt.
Sommige jongeren voelen zich bij het werk zoeken gediskrimineerd.

"Ik denk dat ze mij niet nemen omdat ik Turks ben". "ïk weet zeker

dat somrnige fabrieken helemaal geen Turken wi1len. AIs je daar

voor werk komt zetten ze je helemaal onder aan de 1ijst".
Er zijn ook jongeren die er over denken h/eer naar school te gaan.

"ïk wil weer gaan leren, hrant ik kan toch nergens werk vinden".

"Mijn vader vindt dat ik wat moet doen: of werken, of weer naar

school gaan, maar niet zomaar l^rat ron«lhangen".

op het moment van het onderzoek hadden vier jongeren werk. Een

jongen werkte aIs leerlingslager bij een Turkse slagerij, een

meisje als leerlingkapster en twee meisjes deden ongeschoold werk

bij een groothandel in tweedehands kleding. Beide laatste meisjes

werkten op kontraktbasis (zes maanden). De jongeren zijn in het

algemeen tevreden over hun werk. "het was moeilijk om een baan te
vinden, ik voel mij er prettig en hoop er te kunnen blijven". "Het

is prettig werk. Ik kan het.er best noq een tijd uithouden".
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3.2.3 vrajs tijd_en gezigsverhgu§ingen

Omdat de situatie van Turkse meisjes en Turkse jongens in de vrije
tijd en binnen het gezin zo sterk verschilt zullen wij in deze

paragraaf jongens en meisjes apart behandelen.

3.2.3.1 De situatie van de meisjes

De Turkse meisjes waar wij nee gesproken hebben brengen veelal
door-de-weeks een groot deel van hun vrije tijd thuis door. ze

luisteren naar muziek (voornamelijk Turks) kijken televisie en

lezen boeken (eveneens voornamelijk Turks, maar ook we1 Neder-

lands). "Het liefst zit ik samen met mijn zus op onze kamer naar

muziek te luisteren". "fk hou van handwerken, kijk naar de televi-
sie en luister graag naar mooie Turkse muziekt'.

Ondanks het feit dat vier van de negen meisjes op een naaikursus

zitten wordt er door de meisjes over het algemeen thuis weinig aan

handwerken gedaan.

Sommige meisjes gaan door-de-weeks ook nog weleens bij vriendinnen

op bezoek. I'Als ik mij verveel, beI ik een vri-endin op en gaan wij
bij elkaar op bezoek".

In het weekend gaan de meisjes vaak samen met de ouders (en de

andere gezinsleden) op familiebezoek of samen met andere fanilies
naar het park of het strand. "Eens in de twee weken gaan wii met

de hele familie op bezoek". "Als het zondags mooi weer is, gaan

wij met andere families naar het strand".
Enkele meisjes gaan in het weelend ook we1 met hun vriendinnen,
zonder hun ouders, uitstapjes maken. Ze worden dan we1 begeleid
door hun oudere broer. "!Íij hebben met een stel meisjes een groep-
je. Met onze oudere broers gaan wij in het weekend uitstapjes ma-

ken, bijvoorbeeld naar het bos".
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Het merendeel van de meisjes gaat voornamelijk met Turkse vrien-
dinnen om. Slechts enkele meisjes hebben ook Nederlandse vrÍendin-
nen. Kontakten met jongens zijn voor de meeste meisjes taboe. "Ik
ga a11een met Turkse meisjes om, niet met jongens en niet met Ne-

derlanders " .

Veel meisjes zeggen daar ook geen behoefte aan te hebben en bekri-
tiseren meisjes die wel met jongens omgaan. "rk ga niet met -ion-
grens om, daar heb ik ook geen zin in". "Meisjes die met jongens

Iopen te zoenen, zijn geen goede meisjes".

De Turkse meisjes waarmee wii hebben gesproken worden door hun

ouders redelijk vrijgelaten in hun doen en laten. "rk mag zelf
bepalen wat ik doe, a1s ik maar zeg hoe laat ik thuiskom en mij
daar ook aan houd".

ze weten wat zij wel en niet moqen van hun ouders en houden daar

rekening mee. "fk weet \,vat mijn ouders niet prettíg vinden en daar

houd ik mij aan". "ïk kan gaan en staan waar ik wil en ik vertel
attijd waar en met wie ik was". "Mijn ouders hebben vertrouwen in
hun kinderen en wat zij doen".

Toch voelen zi) zich nog wel eens beperkt, niet zozeer door hun

ouders maar door het geklets van anderen. trrk mag van mijn vader

niet naar schoolfeesten, niet omdat hij mij niet vertrouwt, maar

omdat er anders gepraat wordt". "Ik kan niet alleen naar de stad
gaan, want als ik gezien word, wordt erover mij gepraat en dat

vind ik vervelend".
Sommige meisjes hebben daar echter geen last van. "Ze praten niet
over mij want ik doe geen dingen die niet mogen en clie zou ik ook

niet willen doen".

Ofschoon de door ons geintervíewde Turkse meisjes meestal een re-
deliik goede relatie met hun beide ouders hebben, zíjn zí7 toch

vaker $/at vertrouwelijker met hun moeder. "Met mijn moeder praat
ik over alles". "Toen ik zo uitgeschol<1en werd door die Nederland-
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se jongen kon ik dat bij mijn moeder kwj-jt".
Met hun vader praten ze meer over regelingen en \^Tettelijke zaken.

"Als ik vragen over instanties heb ga ik naar mijn vader". "Toen

ik voor de eerste keer naar het arbeidsburo moest, heb ik gevraagd

of mijn vader meeging".

Eén van de meisjes heeft \dat moeite met haar vader. Zij zijn wat

van elkaar vervreemd omdat haar vader zolang alleen in Nederland

is geweest. uHij heeft we1 vaderlijke gevoelens, maar hij kan die
niet zo goed overbrengen. Ik begrijp het wel, maar ik vind het
toch moeilijk. Mijn vader kent mij niet zo goed als rniin moeder".

3.2.3.2 De situatie van de jongens

De Turkse jongens uit onze proefinterviews doen erg veel- aan sport
in hun vrije tijd. Met name voetballen, zoweL georganiseerd als
ongeorganiseerd is erg populair bij hen. "Ik zit in twee voetbal-
k1ubs, een Turkse en een Nederlandse. Ik train woensdag, donderdag

en vrijdag en voetbal op zaterdag en zondag wedstrijden".
Ook gaan ze regelmatig naar het Turks theehuis, dat café door hen

wordt genoemd en waar Turkse videofilms worden gedraaid. "A1s ik
mijn vrienden wil ontmoeten ga ik naar het café". "Na het werk en

het eten ga ik's avonds naar het café, video kijken".
Vrijwel alle jongens lezen boeken en kranten, echter slechts inci-
denteel Nederlandse. 'rfk haal meestal Turkse boeken uit de biblio-
theek, voornamelijk liefdesromans maar ook Turkse vertalingen van

Agatha Christie". "fk lees alleen Nederlands als het moetrr.

Ook luisteren ze veeL naar muziek, maar ook hier gaat het voorna-

melijk om Turkse muziek. "Meestal- draai ik Turkse cassettes, zoals
Ferdi Tayfur en Orhan Gencebay, maar soms ook weleens Enqelse mu-

ziek".
Sonunige jongens gaan ook naar de bioscoop en de diskotheek. "Met
mijn vrienden ga ik ook wel naar de film en de diskotheek. Niet
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disko "X", want daar worden geen buitenlanders toeqelaten".

Niet iedereen kan echter Nederlandse films volgen. "Nederlandse

films zijn vaak moeilijk te volgen, Turkse films niet. Ïk vind

aIle Turkse films mooi, waar ze ook maar over gaan, a1s het maar

Turks is".

De meeste jongens gaan voornamelijk met Turkse vrienden om. "Ik
heb een paar goede Turkse vrienden, met wie ik regelmatig optrek.

Ik ken ook nog een paar Nederlanders van school maar die groet ik

al1een a1s ik ze op straat tegenkom".

Slechts enkele jongens hebben ook Nederlandse vrj-enden met- wie ze

regelmatig aktiviteiten ondernemen. "Ik ga zowel met Nederlandse

als met Turkse jongens om. Met mijn Nederlandse vrienden ga ik
vaak op stap naar disko's en cafés".
Een jongen vermijdt zelfs de kontakten met Turken. "Ik ga zo min

mogeli.jk met Turken om, want die kletsen te veel over je".

Terwijl een andere jongen betreurt dat hii geen kontakten met Ne-

derlanders heeft. "rk wi1 graag met Nederlanders omgaan, maar die

houden het af ..... Turkse jongens begrijpen mii niet. Als ik Ne-

derlands wi1 praten om te oefenen, zeggen zij dat ik Turks moet

praten, en ze lachen mij uit als ik dingen van §Iederlanders na-

doe".

rn het algemeen ervaren cle jongens minder beperkingen van hun ou-

ders dan de rneisjes. ongeveer de helft van de jongens zegt hele-

maal vrij te zijn in hun doen en 1aten. "Sinds ik vijftien ben mag

ik van mijn vader doen wat ik wil, ik ben nu volwassen".

Andere jongens hebben met duidelijke regels van hun ouders te ma-

ken. "fk mag van mijn vader niet roken, moet op tiid thuis zijn en

mag niet- naar een café of disko. ook mag ik niet met meisjes om-

gaan". "Mijn vader wil niet dat ik rook, drink, speel en later dan

. . uur thuiskom. Ook wi1 hij niet ctat ik varkensvlees eet en zou

hij graag wi11en dat ik op tijd mijn gebeden zeg".
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De meeste problemen met de ouders gaan over het thuiskomen. "Mijn
ouders zouden liever hebben dat ik niet zo laat thuiskwam. wij
hebben er nogal eens ruzie over". "fk krijg ruzie met rnijn vader

a1s ik erg laat thuiskom".

De va.der wordt door de jongens meestal met respekt bejegend. "Ik
heb ontzag voor mijn vader en za1 ook nooit zeggen dat hij onge-

lijk heeft". "A1s mijn vader mij s1aat, houcl ik mijn mond dicht,
want ik respekteer hem".

Met de moeder hebben de jongens meestal een vertrouwelijker rela-
tie. "Met- mijn moeder praat ik meestal over de dagelijkse dingen,

zoals wat er op school is gebeurd en zo".

3.2.4 Zorg_en hulpverlening

Hoewel de kontakten van de Turkse jongeren met de algemeen medi-

sche zorg tamelijk incidenteel zijn, z|ln ze bijna allemaal wel-
eens bij de huisarts geweest. Meestal betrof de aanleiding tot het
bezoek een of andere kleine klacht. rrïk ben naar de huisarts ge-

r^reest toen ik bij een spelletje was gevallen en mi-jn neus had ge-

broken". "Ik ga hooguit een keer per jaar naar de huisarts als ik
I s winters griep heb".

Sommige jongeren zijn ook weleens in het ziekenhuis geweest. "Toen

mijn hand gehecht moest worden ben ik naar het ziekenhuis ge-

weest". "fk heb twee weken met een gebroken been in het ziekenhuis
ge1egen".

ïn het algemeen zijn de jongeren wel tevreden over hun kontakten

met het medisch circuit. "De artsen zijn hier we1 goed en meestal

ook erg vriendelijk, maar zij zien er niet uit a1s echte dokto-
renrr. "Toen ik in het ziekenhuis Iag sprak ik nog helenaal geen

Nederlands, maar iedereen was heel aardig voor mij. Ik ben er goed

behandelcl".
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Toch zijn enkele meisjes bang om naar een ziekenhuis te gaan sinds

zij op de (Turkse) radiopiraat een schokkend verhaal over een zie-
kenhuis hebben gehoord. r'zij hebben daar een Turks meisje opzette-
lijk verkeerd bloed gegeven en . . . Ze ligt nu a1 zes maanden

in een ander ziekenhuis en is nog steeds niet helemaal in orde".

De meeste jongeren zoeken a1s ze moeilijkheden hebben steun bij
hun vriend(inn)en. "over moeilijkheden praat ik alleen met mijn
beste vriend". "Met mijn vrienden praat ik over de dingen die mij
dwars zitten". "A1s ik thuis problemen heb kan ik daar met vrien-
den over praten".
Een jongen bespreekt alles met zijn ouders. "Met mijn vrienden

praat ik nooit over problemen, daar praat ik liever met mijn ou-

ders overtt.

Terwijl twee jongeren daar met niemand over praten. "Je kan het
beste met niemand over moeilijkheden praten want dat wor<lt toch

doorverteld".
Twee jongeren hebben formele kontakten met de hulpverleni.ng gehad.

Een meisje was na moeilijkheden met haar ouclers thuis weggelopen

en via de huisarts en de politie in het hulpverleningscircuit te-
rechtgekomen. De ander (een jongen) was na moeilijkheden thuis via
een maatschappelijk werker opgenomen in een opvangtehuis. Reiden

zijn van mening dat de hulpverleners wel hun best deden maar hen

slechts ten dele hadden kunnen helpen. Voor de jongen geldt dat <1e

meest gewenste oplossing niet haalbaar was. "fk zou het liefste
met het hele gezin weer bij elkaar willen wonen, maar ik weet dat

dat. niet kan. Ik ben ook niet ontevreden over de hulpverleners. ze

hebben gedaan wat ze konden". Het meisje heeft ervaren dat de

hulpverleners toch te ver van haar problematiek afstonden. "Ze

doen wel allemaa1 hun best, en zijn wel goedwillend maar toch lukt
het niet echt. Ze begrijpen je niet echt, ze kunnen zich niet echt

inlevent'.
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3.2.5 Samenvatting

opleiding en beroep

De jongeren die door ons zijn geinterviewd hebben op school vaak

een achterstand. Vooral degenen die na de lagere school naar Ne-

derland zijn gekomen, hebben te maken met gebrekkige schakelmo-

gelijkheden.
Absoluut schoolverzuim is niet gekonstateerd, ongetwijfeld omdat

we het rnerendeel van de jongeren via de school hebben benaderd.

Onze respondenten omschrijven de kontakten met hun Nederlandse

medeleerlingen in het algemeen als nogal oppervlakkig.
Wanneer zij een vergelijking maken tussen het onderwijs in Neder-

land en dat in Turkije dan wordt het Nederlandse systeem wat al te
tolerant gevonden.

Sommige jongeren, en met name de iongens, hebben op school al ta-
melijk exakte ideeën over hrat ze willen worden. Hun beroepswensen

zijn echter nogal divers.
Een ander aspekt- is de jeugdwerkloosheid. Vrijwel a1le niet meer

schoolgaande jongeren hebben hier wel mee te maken (of te maken

gehad). De jongeren hebben veel moeite met het werkloos zijn en

zijn vaak bang ook in de toekomst geen werk te kunnen krijgen.
ook in de belevingswereld van de scholieren speelt de werkloosheid

al een ro1. Het merendeel van de scholieren is zich bewust van de

problemen die op kunnen treden bij het zoeken naar werk.

Over de werksituatie van de jongeren hebben de proefinterviews
slechts beperkte informatie opgeleverd. op het moment van onder-

zoek hadden vier jonqeren werk. Voor twwe van hen go1d, dat zij
hetzelfde ongeschoolde, laag gekwalificeerde werk als hun ouders

deden. De andere twee hadden een leerlingovereenkomst met hun

werkgever.

urije tijd
In de vrijetijdsituatie valt op dat veel jongeren zich weinig
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'westers' amuseren. Er wordt veel- naar Turkse muziek geluisterd,
a1s er gelezen wordt dan bij voorkeur Turkse boeken, tijclschriften
en kranten en ook de Turkse video is populair.
Maar weinig respondenten gaan in hun vrije tiid rneer dan inciden-
teel met Nederlanders om.

Veel van de jongens die wij hebben gesproken doen aan sport. ze

brengen hun vrije tijd overwegend buitenshuis door.

Meisjes zijn veel vaker thuis, maar sommigen gaan ook wel bij hun

Turkse vriendinnen op bezoek.

Aktiviteiten buitenshuis van meisjes zijn meestal min of meer ge-

organiseerd in familie- of groepsverband. Het gaat dan vooral om

uitstapjes naar bos, park of strand en om familiebezoek.

gezinsueï,houdingen

De jongens ervaren in het algemeen weinig door hun ouders opgeleg-

de beperkingen. Zi'i kunnen hun gang gaan ook al ziin er met name

over de tijd waarop ze 's avonds thuis komen regelmatig vírijvin-
gen. De meisjes weten in het algemeen heel goed \taL ze niet mogen

en zorgren er voor het vertrouwen van hun ouders niet te beschamen.

Door deze rzelfcensuur' weten ze hun ven^/orven vriiheden in stand

te houden. De grootste bedreiging lijkt te worden gevormd door de

'roddel' van anderen binnen de gemeenschap.

ïn het algemeen kunnen de jongeren goed met hun ouders opschieten.
Hun problemen kunnen ze vaak wel goed bij hun moeder kwijt, ter-
wijl de vader meer praktische hulp en adviezen geeft. Bij het me-

rendeel van de 'jongens die wij hebben gesproken lijkt de accepta-

tie van het gezag van de vader, vooral gebaseerd op respekt.

3.3 Konklusie

fn deze paragraaf zal
oplossingren, die voor
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blemen zijn gekozen, in de praktijk hebben voldaan.

Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld zijn de schoolgaande jongeren be-

naderd door bemiddeling van leerkrachten die speciaal belast r^,aren

met zorg voor buitenlandse c.q. Turkse Leerlingen. Deze procedure

heeft in de praktijk goed gewerkt. Doordat de eigen leerkrachten,
voor de leerlingen toch min of meer vertrouwde personen, bemiddel-

den, was de medewerking van de leerlingen in het algemeen goed en

zijn er geen weigeringen voorgekomen. Voor de interviews met de

deelnemers aan de naaikursus en de respondenten die via sleutelfi-
guren benaderd zijn geldt ongeveer hetzelfde. De ervaringen met de

benadering van de schoolverlaters liggen anders. Hierbij was geko-

zen voor een gefaseerde benadering. In eerste instantie werd een

huisbezoek afgelegd waarbij informatie werd gegeven aan de ouders

en, indien aanwezig, aan de betreffende jongere. Wanneer men zich
bereid verklaarde werd vervolgens een afspraak gemaakt in een ca-
fé-restaurant. fn een aantal gevallen werd al bij het huisbezoek
een weigering gegeven. Ook kwam het voor dat de afspraak niet werd

nagekomen. Vastgesteld moet worden dat deze laatste procedure ui-
terst arbeidsintensief en niet altijd effektief is. Benadering van

respondenten vi.a voor hen bekende,/vertrouwde personen geniet dui-
delijk de voorkeur.

De ervaringen met de studenten Turks als interviewer zijn gunstig
gebleken en zeker een nadere beschouwing waard. De indruk bestaat
dat de respondenten positief reageerden op het Turks van de (I.te-

derlandse) interviewsters. Omdat beide studenten vaak in Turkije
waren ge\ireest, ontstond in veel gevallen aI vlot een gesprek over
de streek waar de respondent in Turkije had gewoond. Het is waar-
schijnlijk dat hierdoor een ontspannen sfeer ontstond die de ver-
trouwelijkheid bevorderde. Een aantal interviews is geheel in het
Turks gevoerd, soms omdat de respondent dat leuk vond, soms omdat

de beheersing van het Nederlands van de betreffende respondent
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ontoereikend was. ook gebeurde het we1 dat terwijl het gesprek in

het Nederlands gevoerd werd de respondent voor bepaalde (gevoels)

nuances teruggreep naar het Turks.

Eerder wezen wi-j erop dat het onmogelijk is Turkse meisjes met

mannelijke interviewers te konfronteren. Op basis van onze erva-

ringen is er reden om Turkse jongens niet door vrouwelijke inter-

vj-ewers te laten benaderen. rn een aantal interviewprotokollen
kwam een duidetijke imponeerhouding ten aanzien van de vrouwelijke

interviewer tot uitdrukking. overigens lijkt een derqelijke stra-

tegie ook aanbevelenswaardig waar het gaat om Nederlandse meisjes

en jongens a1s respondent.

In het algemeen zijn de interviews op de scholen probleemloos ver-

lopen. Steeds bleek wel een lokaal of een anclere ruimte beschik-

baar te zijn waar het gesprek ongestoord kon worden gevoerd. Ook

in het Vrouwenhuis viel goed te interviewen. Het is moeilijker een

oordeel te vormen over de invloed die is uitgeoefend door de loka-

tie van het café-restaurant. De indruk van de interviewsters is
dat de gesprekken ongestoord verliepen. Het is echter we1 opval-

lend dat een betrekkelijk groot aantal jongens waarmee een af-

spraak was gemaakt niet is komen opdagen. Het is uiteraard onmoge-

lijk dit a11een toe te schrijven aan ile lokatiekeuze. Mogelijk

speelde ook de gefaseerde benadering een rol.

op basis van de ervaringen met de onderwerpenlijst kan gekonklu-

deerd worden dat deze redelijk volledig is. ook onderwerpen die

niet expliciet in de lijst aan de orde komen (zoa1s bijv. diskri-
minatie) kwamen via andere topics in de gesprekken voldoende aan

bod. fn het begin hadden de interviewsters nog wel eens moeite te
bepalen welke onderwerpen voor de betreffende respondent het meest

relevant \r/aren. De nabesprekingen vervulden in die fase een essen-

tiëIe ro1 om de interviewsters daar voldoende gevoelig \/oor te
maken. Bovendien werden deze besprekingen gebruikt om onduidelijk-
heden in het protokol op te heffen.
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4. JONGEREN IN TURKIJE. DE ONDERZOEKSLTTERATUUR

In dit hoofdstuk uTordt aan de hand van sociaal-wetenschappelijk
onderzoek onder jongeren in Turkije een schets gregeven van hun

leefsituatie. Vier studies zijn hiervoor geselekteerd.

In S 4.1 wordt eerst een beeld gegeven van deze onderzoekingen

waarbij aan elke studie een aparte paragraaf besteed hrordt. ver-
meld wordt hoe de geglevens zí1n verzamel-d en wat de belangrijkste
resultaten zl-1n die door de onderzoeker naar voren worden ge-

bracht. Tot sl-ot wordt een kort konunentaar gegeven waarin het on-

derzoek globaal wordt geëvalueerd. De resultaten van de onderzoe-

kingen worden met elkaar in verband gebracht in S 4.2. Daarbij
wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan opleiding en beroep

(S 4.2.2), vríje tijd en gezinsverhoudingen (s 4.2.3). Een samen-

vatting sluit deze paragraaf af. Met een bespreking van onder-

zoekstechnische aspekten (§ 4.3) wordt dit hoofdstuk afgerond.

4.1 Vier publikaties

Turkse onderzoekspublikaties zijn voor Nederlandse onderzoekers

moeilijk verkrijgbaar. Geen enkele Nederlandse bibliotheek be-

schikt over een kollektie van Turkse onderzoekspublikaties op so-

ciaal-wetenschappelijk terrein. Daarnaast zí)n veel publikaties
noch via de Nederlandse, noch via de Turkse boekhandel leverbaar.
Dit komt onder andere doordat onderzoeksinstellingen hun publika-
ties soms uitsluitend zelf verkopen. Ook komt het voor dat publi-
katies in een zeer beperkte oplage door de auteurs zelf worden

uitgegeven. Bovendien blijft onderzoeksmateriaal soms ongepubli-
ceerd, omdat de onderzoekers nog niet gepromoveerd zijn. ïn Tur-
kije is het doctoraat vaak een voon^raaarde om onderzoeksresultaten
gepubliceerd te krijgen.
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om een zo goed mogelijk overzicht te krijgen \tan aanvtezige onder-

zoekspublikaties is in 1982 een studiereis naar Turkije gemaakt.

op basis van een lijst met titels, samengesteld aan de hand van in
Turkije verschenen bibliografieèn en literatuuropgaven uit reeds

aanwezige studies, werd via antiquariaten in lstanbul en Ankara

getracht de wat minder recente literatuur te verzamelen. Recente

publikaties en gegevens over Iopend onderzoek werden verzameld

tijdens bezoeken aan onderzoekers van de aolaziqi Universiteit, de

Universiteit van Istanbul, de Hacettepe Universiteit, cle Universi-
teit van Ankara en de Universiteit van Erzurum. ook werd materiaal

verkregen via het Ministerie voor Jeugd- en Sportzaken en het

Staatsinstituut voor de Statistiek.
A1s selektiekriterium voor de in dit rapport behandelde publika-
ties ge1dt, dat het studies betreft die zich bezighouden met de

positie en de problematiek van jongeren in Turkije in meer algeme-

ne zin. Zodoende zijn onderzoeken op specifieke deelgebieden als
bijvoorbeeld jeugdkriminaliteit, studentenonlusten en dergelijke
buiten beschouwing gelaten.

rn dit hoofdstuk wordt aan vier publikaties apart aandacht ge-

schonken. Wij schetsen daarbij kort de onderzoeksopzet. Vermeld

wordt welke populatie is gekozen en wat <1e omvang van de onder-

zoeksgroep is. ook wordt globaal aangegeven over welke onderwerpen

informatie is verzameld en hoe dat is gedaan. Bij de ir/eergave van

de resultaten blijven wij zo dicht mogelijk bij de presentatie van

de auteur. Pas bij de 'opmerkingen' worden de konklusies gewogen.

Nagegaan wordt in hoeverre de gepresenteerde onrlerzoeksgegevens de

uitspraken rechtvaardigen.
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4. l_. 1 Gökce (1971)
*

wijken)

Gecekondu senclili_ ( jogssrsn-u1t-kroltgn:

De doelstelling van dit onderzoek is het vaststellen van de maat-

schappelijke effekten van de toenemende urbanj-satie op jongeren en

de omvang van de hieruit voortvloei-ende problematiek. Gökce heeft
dit toegespitst op de sociaal-ekonomische situatie van jongeren

(14-20 jaar) uit stadsdorpen in Ankara, en de problemen die zij
ervaren. De onderzoekster wijst erop, dat voorgaande onderzoekin-

gen vooral deskriptief van aard ziin en voorbij gaan aan de maat-

schappelijke effekten van het urbanisatieproces. Met haar onder-

zoek hoopt zij bij te dragen aan het oplossen van de problemen van

jongeren uit stadsdorpen.

Hiertoe heeft zij in 1,971, ruim 900 gezj-nshoofden en bijna 1200

jongeren geinterviewd in stadsdorpen in Ankara. zij liet haar res-

pondenten thuis bezoeken door interviewers. rn de vragenli..ist voor

de gezinshoofden, (ruim 60 vragen, waarvan verre!'reg het grootste

deel geprékodeerd) kwamen naast achtergrondgegevens onder andere

onderwerpen aan de orde a1s: huísvesting, gebruik van openbare

voorzieningen, eetge\^roonten en attitudes met betrekking tot de

gezondheid. ook vroeg zij de gezinshoofden naar het godsdienstig

gedrag en vrijetijdsbesteding van hun kinderen. De vragenlijst
voor de jongeren richtte zich onder andere op de relaties binnen

en buiten het gezin, op attitudes met betrekking tot religie, hu-

welijk en opvoedingr op vrijetijdsbesteding en op toekomstverwach-

tingen.
De vragenlijsten waren in een vooronderzoek onder 30 gezinshoofden

en 40 jongeren getest, waarbij tevens benaderingsstrategieën waren

uitgeprobeerd.

*
In dlt rapport za1 ríorden gesproken over ttstadsdorpen". De aanduitlÍng IkrottenwiJ-

kenrr wekt suggesties die nlet overeenkomen met cle aanbllk van de rrljken Ín Ànkara,
waar ale Jongeren ult alit onderzoek wonen. Deze woonnijken lljken neer op de dorpen
van het Turkse plattelandl.
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Uit het onderzoek komt naar voren dat de onderwijssituatie van de

jongeren verbeterd is ten opzichte van die van hun ouders. Wel

bestaan er nog duidelijke verschillen in opleidingsniveau tussen
jongens en meisjes.

In vergelijkinq met het platteland worden de autoriteit van de

vader en de kontrole binnen het gezi-n steeds minder belangrijk,
doordat de jongeren al op jonge leeftijd aan het arbeidsproces
gaan deelnemen. De jongeren passen zich sneller dan de oudere ge-

neratie aan het moderne leven aan en zijn eerder bereid vernieu-
wingen te accepteren. Di-t leidt tot verhoging van de spanning tus-
sen beide generaties.

De vrijetijdsaktiviteiten zijn volgens Gökge onvoldoende gestruk-
tureerd waardoor de jongeren zich richten op negatieve aktivitei-
ten waarbij toezicht ontbreekt. Zi) stelt dat de jongeren, die
zich nog in een ontwikkelingsfase bevinden, hun vrije tijd niet
behoorlijk !íeten te besteden. Dit vergroot de reeds van het begin

af aan bestaande ekonomische en psychische problemen.

De bestaande voorzieningen op het gebied van de vrijetijdsbeste-
ding zijn gering en zelden afgestemd op <le behoefte van de jonge-

ren uit de stadsdorpen.

Op grond van deze gegevens komt Gökge tot de aanbeveling, dat in
stadsdorpen gemeenschapscentra moeten worden opgericht. Derqelijke
centra zouden aktiviteiten moeten organiseren, gericht op vrije-
tijdsbesteding en op hulpverlenj.ng bij persoonlijke problemen en

bij problemen die de gehele gemeenschap betreffen.

opmerkingen

De doelstelling van GökCe is het vaststellen van de maatschappe-

lijke effekten van de toenemende urbanisatie op jongeren en de

omvang van de hieruit voortvloeiende problematiek. fn haar onder-

zoek beperkt zij zich echter tot een beschrijving van cie situatie
van jongeren in de stadsdorpen in Ankara en leidt hier (zeIf) de

aard en de omvang van de problematiek uit af. zij heeft niet de
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effekten van een urbanisatieproces onderzocht en zi) heeft ook

niet onderzocht of de door haar gesignaleerde problematiek samen-

hangt met een dergelijke proces.

De konklusie van GökCe dat de vriietiidsaktiviteiten van deze jon-
geren onvoldoende zijn gestruktureerd en een overwegend negatief
karakter zouden dragen, wordt onvoldoende door de onderzoeksgege-

vens gesteund. Hierdoor wordt de aanbeveling tot het oprichten van

gemeenschapscentra op zijn minst twijfelachtig.
De verdienste van dit onderzoek liqt in het feit dat GökCe een

uitgebreÍd en gedetailleerd beeld geeft van de leefsituatie van

jongeren in stadsdorpen en dat zíj daarbij bovendien de oprzattin-
gen van de gezinshoofden betrekt.

4.7.2 Atalay (1979) . 5öy genoligi_irzerinds §oEyelejlk_b:r_a5ag-
t:-rma leen_ondergoek_near de_dcrps j eugd)

Doel van het onderzoek van Atalay is een beschrijving te geven van

het gedrag, de attitudes en de denkwereld van jongeren uit een

dorp. Volgens hem heeft de situatie van dorpsjongeren tot nu toe
onvol,doende aandacht gekregen in het onderzoek. Bovendien is in de

bestaande onderzoekingen de nadruk geleqd op veranderingsprocessen

en sociale strukturen.
Atalay heeft eind 1975, begin 7976 70 jongens en meisjes (tussen

de 15 en 25 jaar) geinterviewd in een dorp in Oost-Turkije. Op

deze wijze heeft hij alle in het dorp aanwezige jongens in deze

leeftijdskategorie en de helft van de meisjes (rrolgens randompro-

cedure) benaderd. De intervie\^rs met de jongens werden door de on-

derzoeker ze1f, door een student en door de dorpsonderwi'jzer afge-
nomeni de interviews met de meis'jes werden door de echtgenote van

de dorpsonderwijzer en door de echtgenote van de onderzoeker afge-
nomen. De vragenli-i sten voor de jongens en meisjes \,r'aren verschil-
lend. De vragenlijst voor de meisjes richtte zich vooral op onder-
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\^,erpen a1s opleiding, huwelijk, relaties binnen het gezin, vrije-

tijdsbesteding, godsdienst, media, politiek en gezondheid. Bij de

jongens werd ook aandacht besteed aan werk en inkomen, terwijl
sommige onderwerpen uitgebreider werden behandeld.

Aan de interviews is een periode van (participerende) observatie

voorafgegaan. De informatie die hierbij is verkregen vormde de

basis voor het opst-e1len van de vragen. De in het onderzoek gele-

verde gegevens over de ouderen berusten geheel op deze participe-

rende observatie.

Atalay konstateert, dat de dorpsjongeren de gesloten dorpsgemeen-

schap met een traditionele kultuur langzamerhand ontgroeien. De

inkomsten uit de landbouw zijn ontoereikend geworden voor het 1e-

vensonderhoud van de steeds toenemencle dorpsbevolking en dit

dwingt de dorpsbewoners en in het bijzonder de jongeren om elders

werk te g,aan zoeken en andere bronnen van inkomsten te vinden. De

ontwikkeling van het verkeer sinds de jaren vijftig en de toene-

mende werkgelegenheid i-n de stad hebben ert-oe bijgedragen dat

steeds meer jongeren buiten het dorp zijn gaan werken. De oriënta-
tie buiten het dorp heeft de jongeren ertoe gebracht zich te gaan

j-nteresseren voor de massamedia en a11erlei vernieuwingen. Deze

jongeren zí1n in gebieden geweest, die sterk afwijken van de ge-

sloten dorpsgemeenschap. zí) zí1n daardoor veranderd en keren naar

hun dorp terug met moderne opvattingen. Het arbeidsbestaan buiten

het dorp is vooral onder de jongere generatie ontwikkel<l en daar-

mee is ook het verschil tussen de generaties groter geworden-

Deze ontwikkelingen dragen bij tot het verzwakken van de traditio-

nele, patriarchale grootfamili.=.* H"t gezag van de oudere genera-

*
Overigens bltjkt ln het door Atalay onclerzocht

ln een groot familieverband, alat wi1 zeggen met

wonen. Bij de gezlnen ln de stadstlorpen vindlen

aleel, dat net drle generaties samenwoont.
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tie wordt hierdoor aangetast en de jongeren zijn niet meer bereid

zich op aIle terreinen blj de mening van de ouderen neer te leg-
gen. Volgens Atalay zal dit alles leiden tot een totaal andere

struktuur van de dorpsgemeenschap.

opmerkíngen

ïn zijn konklusie legt Atalay de nadruk op de ontwikkelingen die

zich binnen de dorpsgemeenschap zouden voordoen. Zijn onderzoek

heeft zich echter beperkt tot een eenmalige meting, waardoor het

doen van dergelijke uitspraken een hachelijke onderneming is.
Bovendien baseert hij zich voor de gegevens over de vroegere situ-
atie op gesprekken met ouderen in het dorp. Voor dit deel van het

onderzoek ontbreekt echter iedere veranthroording in het verslag.
De betreffende gegevens wekken de indruk betrekkelijk willekeurig
te worden gepresenteerd.

ondanks het feit dat Atalay in zijn inleiding de beperkte genera-

liseerbaarheid van zijn onderzoek benadrukt, lijken de konklusies

veel verder te gaan dan het onderzoeksmateriaal toelaat.
Toch is Atalay er in geslaagd een gedegen en boeiend beeld te ge-

ven van de leefsit-uatie van jongeren in een dorp in oost-Turkije.
Het kommentaargedeelte van zijn onderzoeksverslag is gelardeerd

met- treffende citaten zowel van jongeren als van ouderen.

4.1.3 Tezcan (1981). Kugaklar Qatrsmasr (Het generatiekonflikt)

Het onderzoek van Tezcan onder schoolgaande jongeren heeft tot
doel een aantal aspekten van het veelzijdige probleem van het ge-

neratiekonflikt aan het licht te brengen. Tezcan richt zich daar-

bij in het bijzonder op het zoeken naar de belanqriikste konflikt-
terreinen en op de oorzaken daarvan. ook de mate waarin deze kon-

flikten zich voordoen en de problemen die hieruit, voortvloeien
betrekt hij bij zijn studie. Aan de hand van zijn onderzoek hoopt
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Tezcan aanbevelj.ngen te kunnen doen die bijdragen tot de oplossing

van deze problemen. Hij spitst zijn onderzoek toe op konflikten
binnen het gezin, op school en (voor de werkende scholieren) jn de

werksituatie.
Uitgaande van de mogelijke milieugebonden verschillen heeft hij
twee lycea geselekteerd in Ankara, die representatief zijn voor de

hogere en lagere sociale milieus. Om ook werkende jongeren bij
zijn onderzoek te betrekken heeft hij daarnaast een avondlyceum

geselekteerd. Als responclenten heeft hij (volgens een randomproce-

clure) per leerjaar twee klassen uitgekozen. Hij heeft alleen die
leerlingen geinterviewd die op de dag van het onderzoek aanwezig

waren. De interviews werden klassikaal afgenomen aan de hand van

een vragenlijst, die voornamelijk uit geprékodeerde vragen be-
stond- Naast onderwerpen als frekwentie en oorzaken van konflikten
met ouderen werd aandacht besteed aan relaties binnen het gezin,

de situatie op school en aan toekomstverwachtingen. Bij werkende

jongeren kwam ook de werksituatie aan de orde.
De totale onderzoekspopulatie bestaat uit ongeveer 400 jongens en

bijna 250 meisjes in de leeftijdsoroep van 1-6 tot 25 jaar. De

leerlingen van het avondlyceum (ruim 200) hebben bijna allemaal

een baan.

De jongeren verklaren het optreden van generatiekonflikten vooral
uit het verschil in waarden en normen tussen ouderen en jongeren

en uit sociaal-ekonomische en kulturele veranderingen in de maat-

schappi-j. zí) zijn van mening, dat qeneratiekonflikten vermeden

kunnen $/orden door problemen gezamenlijk aan te pakken, een dia-
loog aan te gaan en elkaars standpunten bijeen te brengen in een

sfeer van wederzijds respekt en begrip.

AIs algemene klacht over de oudere generatie - of dit nu ouders,

leerkrachten of superieuren op het werk betreft - noemen de jonge-

ren konservatisme, autoritair optreden en qebrek aan tolerantie.
Tezcan komt tot de slotsom, dat er weliswaar sprake is van een
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generatiekonflikt, maar dat dit voor de lyceumleerlingen geen

groot probleem is.

opmerkingen

De wijze hraarop Tezcan zijn onderzoeksgroep heeft samengesteld is
op twee punten vatbaar voor kritiek. ïn de eerste plaats zijn al-
leen aanwezige scholieren geënquèteerd. Spijbelaars en scholieren

die bijvoorbeeld vÍegens ziekte op de betreffende riag niet op

school aanwezig rraren blijven daarmee buiten beschouwing. onder

hen zou het aantal leerlingen met een minder goede motivatie/pres-
tatie groter kunnen zijn dan onder de door Tezcan geënquèteerde

leerlingen. In hoeverre deze selektie de resultaten beinvloed

heeft, is niet na te qaan omdat Tezcan in zijn onderzoeksrapport

geen inforrnatie verschaft over de omvang van deze groep.

In de tweede plaats moet men zich afvragen of de leerlingten van

het door Tezcan gekozen avondlyceum we1 representatief zijn voor

werkende scholieren. ïn zi'in toelichting vermeldt Tezcan dat op

dit lyceum een selektief toelatingsbeleid wordt toegepast. Boven-

dien is deze school een uitzondering doordat men over een uitqe-
breid kader van voornamelijk jonge leerkrachten beschikt.
Ten aanzien van de vragenlijst tenslotte valt op te merken dat de

geprékodeerde antwoordkategorieën nogal eens omslachtig en ondui-

delijk geforrnuleerd zijn. Soms sluiten de antwoordkategorieën el-
kaar onvoldoende uit. Dat ook zijn respondenten er moeite mee had-

den, valt op te maken uit de regelmatig voorkomende hoge non-res-
pons, en de soms hoge percentages in de kategorie 'overige ant-

woordent -

4.L.4 Ekti (1982). cenoleginiz ve_Sorulari (Onze :onegrsn_en hu1

problemen)

Eksi is als psychiater verbonden aan het Medisch-Sociaaf Rureau
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van de Universiteit van Istanbul. Jaarlijks 1e9t zij de eerste-
jaars studenten bii hun inschrijving een enquète voor. Deze en-

quète wordt klassikaal door de studenten ingevuld. In haar rapport
beschrijft Ekgi analyses die zij op het verzamelde materiaal van

1974-1,975, 7975-L9'76 en L977-1978 heeft uitgevoerd.

deze drie deelonderzoekingen ligt het aksent achtereenvolgensIn
op:

a

a

a

opvattingen van ouders ten

kinderen;

prioriteiten van ouders bij
verwachtingen van studenten

aanzien van de opvoeding van hun

de opvoeding van hun kinderen;

t-.a.v. hoqer onderwijs.

ïn haar eerste onderzoek heeft Ekgi de in Turkije wi'idverbreide
opvatting dat moeders altijd zachtaardig en beschermend zijn en

vaders streng en autoritair, op zijn waarheidsgehalte getoetst.
Daarnaast heeft zij ook aandacht besteed aan sexualiteit. In te-
genstelling tot de twee overige onderzoekingen heeft zii in deze

analyse niet alIeen eerstejaarsst-udenten betrokken, maar ook stu-
denten uit de overige studiejaren (totaal aantal respondenten

1613). De enquète had onder andere betrekking op de algemene ont-
wikkeling en de godsdienstige attitudes van jongeren en ouders, de

relaties binnen het gezin en de mening van jongeren over hun op-

voedj-ng.

Bij het onderwerp sexualiteit, richtte de enquëte zich onder an-

dere op puberteit, relaties met het andere geslacht en op proble-
men van sexuele aard. De totale vragenlijst werd getest bij 100

studenten.

De resultaten van het onderzoek bevestigen de ste11ing. Moeders

bli.jken inderdaad meer protektionistisch dan va<Jers, terwijl de

laatsten strenger, repressiever en autorit-airder zijn. Dit ver-
schil in houdinq tussen vaders en moeders blijkt in traditionele
gezinnen groter dan in meer moderne.
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De verwachting van Ekgi dat het vooral de jongeren met problemen

van sexuele aard zouden zijn die geen relat-ie wensen met iemand

van het andere geslacht, vindt in het onderzoeksmateriaal geen

bevestiging.

In haar tweede onderzoek heeft EkSi geprobeerd vast te stellen
welke elementen volgens de jongeren door de ouders tijdens de op-

voedj-ng het belangrijkst werden geacht. Dit onderzoek is uitge-
voerd bij 4518 studenten. In de vragenlijst vÍerd o.a. aandacht

besteed aan de volgende onderwerpen: schoolprestaties, respekt
voor ouderen, discipline in het gezin, waardering en aanhankelijk-
heid van de kant van de ouders, ruj-mte om zelf te beslissen, eigen

verantwoordelijkheid en autonomie rran de jongeren.

Als konklusie uit het tweede onderzoek stelt Ekgi, dat de ouders,

naar de mening van de studenten, tijdens de opvoeding het bijbren-
gen van respekt voor ouderen het belangrijkst vinden. Ook het be-

halen van goede resultaten op school krijgt veel aandacht tijdens
de opvoeding. Daarnaast signaleren de studenten dat de ouders het
ook belangrijk vinden dat de kinderen thuis warmte en genegenheid

ervaren. Aan dit laatste punt wordt meer belang gehecht door de

moeders. De vaders benadrukken tijdens de opvoeding vaker de zelf-
stan<ligheid en de onafhankelijkheid van de jongeren. Ook vinden

zí), volgens de studenten, het handhaven van een strenge disci-
pline tijdens de opvoeding belangrijk.

Het derde onderzoek van Ekgi is gericht op de verwachtingen van

studenten rnet betrekking tot het hoger onderwijs en de problemen

die zij ervaren. Uitgangspunt is de hypothese, dat iongeren zich
bij een universiteit laten inschrijven zonder een sterke motivatie
voor en inzicht in hoger onderwijs. De vragenlijst is door 4.318

studenten ingevuld, waarvan tweederde jongens. De vragen betroffen
onder andere redenen van inschri''iving, keuze van de fakulteit,
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ver$rachtingen ten aanzj-en van hoger onder$/ijs en de ervaren pro-

blemen.

Ekgi komt tot de konklusie dat het merendeel van de studenten met

een, volgens haar normen, juiste motivatie is gaan studeren.

Het meest in het oog lopende probleem dat zowel door iongens als
door meisjes naar voren wordt gebracht, betreft de politieke ter-
reur en de daarmee samenhangende onlusten op de universiteit-.

opmerkingen

Ekpi maakt op een goede manier gebruik van haar positie bij het
Medisch-Sociaal Bureau van de Universiteit van rstanbul. Doordat

zij ieder jaar de aankomende studenten een vri-jwe1 identieke vra-
genlijst voorlegt, heeft zii in principe de mogelijkheid ontwikke-

lingen te signaleren over een langere reeks van jaren. Het is ech-

ter niet duidelijk hraarom Ekgi in deze publikatie bij e1k deelon-

derzoek een andere populatie (Ieerjaar studenten) in haar analyses

betrekt. zij beschikt immers voor elk leerjaar studenten over a1le

in de drie deelonderzoekingen behandelde gegevens. op deze wijze

ontneemt zi1 zich de mogelijkheid de gegevens van de verschillende
deelonderzoekingen met elkaar in verband brengen. De konklusies

over de opvoe<iing bijvoorbeeld zijn daardoor beperkt, temeer daar

deze zi)n gebaseerd op indrukken van de jongeren over de houding

van de ouders tijdens de opvoeding.

Tenslotte heeft EkSi in haar onderzoek, evenals Tezcan, a11een de

aanwezige studenten geënguëteerd. Mede op grond hiervan zijn be-

paalde fakulteiten in haar steekproef ondervertegenwoordigd.

4.2 Samenvattende bevindingen

fn deze paragraaf za1

uit de onderzoekingen
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situatie van jongeren in Turkije.
Eerst wordt informatie gegeven over de onderzoeksgroepen op basis
van de gerapporteerde achtergrondkenmerken. De feiteliike onder-

zoeksuitkomsten worden vervolgens in twee subparagrafen gepresen-

teerd. Achtereenvolgens wordt gekeken naar opleiding en beroep

(s 4.2.2) en vrije tijd en gezinsverhoudingen (§ 4.2.3).
fn overzicht 3 wordt aangegeven welke onderwerpen in de verschil-
lende onderzoekingen behandeld zijn. Daarnaast bevat dit overzicht

informatie over de onderzoeksmethode, de onderzoeksgroep en het
jaar waarin de studie is verricht.

4.2.I Achtergrondkenmerken

A1le onderzoekingen die in paragraaf

zich op jongeren. Per onclerzoek zijn
achtergronden aan te geven, waarin

onderscheidt van de andere. Aan een

wordt hieronder aandacht besteed.

4.1- zí)n besproken, richten
echter een aantal specifieke
de ene onderzoeksgroep zích
aantal rran die verschillen

Leeftijd
De jongste onderzoeksgroep wordt aangetroffen bij Gökce. Tweederde

van haar onderzoekspopulatie bestaat uit 14-, 15- en 16-jarigen.
De oudste door haar ondervraagde respondenten zijn 20 jaar. De

naar leeftijd meest homogene groep vinden we in het tweede en der-
de onderzoek van Ekgi, dat uitsluitend betrekking heeft op eerste-
jaars studenten. De leeftijdsopbouw van de jongeren clie zijn bena-

derd in het eerste onderzoek van Ekgi komt vrijwel overeen met die

i-n de onderzoekingen van Atalay en Tezcan (t 15 - t 25 jaar).
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°' Overzicht 3. Belangrijkste karakterist i eken van de onderzoekspublikaties 
ro 

auteur 

discipline 

centrale 
thema's 

onderzoeksme
thoden bij be
nadering ado
lescenten 

respondenten: 
• aantal 
• geslacht 
• leeftijd 

jaar veldwerk 

behandelde 
topics: 
• opleiding 
• beroep 
• vrije tijd 
• gezinsverhou

dingen 

bijzonderheden 

Birsen GÖkc;:e 

sociologie 

sociaal-ekono-
nomische situ-
atie 

enquête 

1173 
jongens/meisjes 
14 t/m 20 jaar 

1971-1972 

summier 
summier 
uitgebreid 

uitgebreid 

ook enquêtes 
onder gezins-
hoofden 

Be~ir Atalay 

sociologie* 

modernisatie 

enquête 
observatie 

110 
jongens/meisjes 
15 t/m 25 jaar 

1975-1976 

summier 
summier 
uitgebreid 

uitgebreid 

ook observaties 
bij en gesprek-
ken met ouderen 

Mahmut Tezcan 

onderwijs 
soc i ologie 

generatie-
kon flikt 

enquête 

638 
jongens/meisjes 
16 t/m 25 jaar 

vóór 1980*** 

uitgebreid 
uitgebreid 
niet 

uitgebreid 

geen 

Aysel Ek~i (A) 

psychiatrie 

opvoeding 
sexualiteit 

enquête 

1613 
jongens/meisjes 
17 t/m 26 jaar 

1974-1975 

niet 
niet 
uitgebreid 

uitgebreid 

geen 

* 
** 

Deze auteur is van oorsprong jurist, maar momenteel werkzaam als socio loog. 
Afgeleid uit het feit, dat de respondenten eerstejaarsstudenten waren. 

Aysel Ek~i (B) Aysel Ek~i (C) 

psychiatrie psychiatrie 

opvoeding motivatie studie-
keuze 
studenten problemen 

enquête enquête 

4518 4318 
jongens/meisjes jongens/meisjes 
18 t/m 20 jaar** 18 t/m 20 jaar** 

1977-1978 1975-1976 

niet uitgebreid 
niet niet 
niet summier 

uitgebreid niet 

geen geen 

*** Afgeleid uit het feit, dat het onderzoek werd afgesloten vóór de benoeming van de onderzoeker tot universitair docent 
in 1980. 



burgenlijke staat
Opvallend is dat in bijna alle studies het percentage gehuwden

bijzonder klein is. A1leen onder de respondenten van Atalay vorm-

den gehuwden een grotere groep (bijna de helft van de meisjes en

16t van de jongens). Tezcan geeft geen informatie over de burger-

lijke staat van zijn onderzoeksgroep, maar vermeldt in zijn toe-

lichting dat hij de gehuwde avondlyceumleerlingen buiten zijn on-

derzoek heeft gehouden. Waarschijnlijk komen in zijn hele onder-

zoekspopulatie geen gehuwden voor.

s o e iaal - ekononi s eh niD eau

Vooral bij dit kenmerk bestaan grote onderlinge verschillen.
Het ligt voor de hand dat in het onderzoek van Ekgi onder studen-

ten in Istanbul met name de hogere sociaal-ekonomische niveaus aan

bod konen. De door Gökge geënquëteerde jongeren uit de stadsdorpen

vertegenwoordigen hoofdzakelijk de lagere sociaal-ekonomische ni-
veaus. om een betrekkeliik brede opbouw naar milieu t-e verkrijgen
heeft Tezcan de lycea zodanig gekozen, dat zowel het lagere aIs

het hogere milieu i-n zijn onderzoek wordt gepresenteerd. Het dorp

waar Atalay zí)n studie verrichtte had een overwegend agrarisch
karakter. terwijl het opleidingsniveau van de bewoners in het al-
gemeen laag was.

A1 met a1 hebben we de indruk dat de vier studies die in dit ver-
slag behandeld worden, een redelijk beeld geven van de verschil-
lende sociaal-ekonomische milieus in de Turkse samenleving.

herkomst

Bijna alle onderzoekingen hebben zich beziggehouden met jongeren

in de grote steden. Daarbij moet echter wor<1en bedacht dat een

belangrijk deel rzan de stadspopulaties nog altijd bestaat uit 'rni-
granten' uit plattelandsgebieden. Van de jongeren die door Gökqe

zijn onderzocht bleek een derde in een dorp te ziin geboren. Ook

van de studentenpopulatie in Ek;i's eerste onderzoek wor<lt vermeld
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dat 17t van het platteland afkomstig is. Tezcan levert geen gege-

vens over de herkomst van de lyceumleerlingen. De studie van Ata-

1ay heeft uitsluitend betrekking op dorpsjongeren.

huidíge bezigheden

Alle jongeren die door Eksi en Tezcan zijn benaderd, zijn scholier
of student. Van de lyceumleerlingen is bijna een derde ook nog

werkend (85t van de avondscholieren). Bij Gökqe en Atalay is spra-

ke van zowel scholieren a1s werkenden, werklozen en niet-werken-
den. Er bestaan in deze onderzoekingen echter wel duideliike ver-
schillen tussen jongens en meisjes. zo vemeldt Gökqe dat van de

jongens een kwart werkt, ruim de helft op school zit en de rest
niet werkt of werkzoekend is. Bij de meisjes is bijna 60t zonder

baan of niet werkend, terwijl bijna een derde op school zit. 5t
van de meisjes heeft een baan.

Atalay merkt op, dat de meisjes uit zijn onderzoek in het algemeen

geen ander werk verrichten dan werkzaamheden rond het huis. vrij-
we1 a1le jongens werken. Ruim 5t volgt een voortgezette opleiding.

jaar uan het uelduerk

De onderzoekingen hebben plaatsgevonden tussen )-971 en 1980, in
een periode van sterke poJ.itieke polarisatie, onrust aan de uni-
versiteiten (en in jongerenverenigingen) en voortdurende rege-

ringswisselingen, waarbij nu eens links dan weer rechts aan de

macht was. Herhaaldelijk werd in het land de staat van beleg afge-

kondigd. We hebben echter niet de indruk de politieke situatie van

grote invloed is geweest op de beantwoordi-ng van de vragen.

4.2.2 Qf]erdgng en_beroep

opleidingsniueau

Onder de onderzoekspopulaties treffen we het laagste opleidingsni-

70



veau aan bij dorpsjongeren. Bijna de helft (439) van de meisjes in
het dorp van Atalay heeft in het geheel geen schoolopleiding ge-

volgd of de lagere school niet afgemaakt. De rest van de meisjes

heeft een voltooide lagere school opleiding, en één meisje een

voortgezette opleiding (vroedvrouw). Van het- volgen of gevolgd

hebben van een voortgezette opleiding is verder alleen bij de ion-
gens sprake (20t). Slechts één jongen heeft in het geheel geen

onderwijs gevolgd. De overigen hebben minimaal een voltooide Ia-
g,ere schoolopleiding.
De situatie van jongeren uit de stadsdorpen steekt hierbij gunstig

af, maar ook hier heeft nog ongeveer een vijfde van de meisjes in
het geheel geen onderwijs gevolgd of de laqere school voorti'idig
verlaten. Van zowel de meisjes a1s de jongens zit een klein aantal
(ongeveer 2z) nog op de lagere school. ïn tegenstelling tot de

dorpsjongeren, volgt bijna de helft van de meisjes G2*l en bijna
driekwart van de jongens (74\) voortgezet onderwijs of heeft dit
gedaan. Het volgen van hoger onderwijs komt zowel bij de meisjes
(O,4%) a1s bij de jongens (1,4*) nauwelijks voor.

Aangezien we ook over gegevens beschikken over de opleiding van de

ouders van deze jongeren. die grotendeels nog uit <lorpen afkomstig

zí1n, is het mogelijk een vergelijking te maken van het oplei-
dingsniveau van deze ouders met dat van rle jongeren uÍt het door

Atalay onderzochte dorp. Daaruit blijkt dat de dorpsjongeren een

duidelijk hoger opleidingsniveau hebben dan de genoemde ouders.

Bij vergelijking van de dorpsjongeren met jongeren uit de stads-

dorpen zien we echter dat het- opleidingsniveau van de eersten dui-
delijk lager 1igt.
Bij de overige onderzoekspopulaties (Tezcan, Eksi) is de oplei-
dingsgraad homogeen, aangezien aIs ingang voor de benadering van

deze populaties, respektievelijk lycea en universiteit werden ge-

nomen.



sehoolgaan

Wanneer we kijken naar de op het moment van onderzoek nog school-
graande jongeren, dan zien we dat er bij de dorpsjonqeren naur4,e-

fijks meer van schoolgaanden sprake is (7%). Dit is een duidelijk
verschil met de jongeren uit de stadsdorpen, \^raarvan bijna de

helft (458) nog een opleiding volgt, hetgeen mede verklaard kan

worden uit de aanwezigheid van lagere leeftijdsgroepen in deze

populatie. Het gaat hierbij om tweemaal zoveel jongens als meis-
jes. Het niveau \^raarop deze jonqeren onderwijs volgen vertoont
voor jongens en meisjes nauwelijks verschil. Ruim de helft zit op

de middenschool en bijna een derde op een lyeeum. De overigen vo1-

gen hoger onderwi-js, een beroepsopleiding of zitten nog op de 1a-

gere school.

Zoals hierboven ree<ls vermeld, zijn de respondenten uit de onder-

zoeken van Tezcan en Eksi a1len nog schoolgaand. Bij Tezcan be-

treft dit- Iyceumleerlingen, bij Ekgi studenten. Bij de studenten

blijkt, evenals bij de stadsdorpjongeren, dat tr4,ee rnaal zoveel
jonqens studeren a1s meisjes. Bij de lyceumleerlingen van Tezcan

bedraagt deze verhouding cj-rca 60t jongens, tegenover circa 408

meisjes. Dit verschil tussen de jongens uit de stadsdorpen en de

Iyceurnleerlingen hangt wellicht samen met het feit, <lat Tezcan een

"e1ite"-Iyceum heeft geselekteerd als vertegen\,íoordiging van het

hoger sociaal-ekonomisch milieu. He1aas greeft Tezcan geen inzicht
in de verhouding naar geslacht voor de verschillende 1ycea.

opuattingen ouer ondemtij s

Gegevens over de opvattingen met betrekking tot het volgen van

onderwijs treffen wij in hoofdzaak aan bii de populatie uit de

stadsdorpen en de dorpsjongeren. Daarbij dient onderscheid te wor-

den gemaakt tussen de opvattingen van ouders en jongeren. Over de

opvattingen van de ouders levert aIleen GökCe op onderzoek geba-

seer<le gegevens, terwijl Atalay in zijn kommentaar gegevens ver-
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\^/erkt die op gesprekken met ouderen zijn gebaseerd.

De ouders uit de staclsdorpen blijken duidelijk belang te hechten

aan een goede opleiding voor hun zoons (t 90t), doch ook - zij het

in mindere mate - voor hun dochters (1 608). Afgaande op uitspra-
ken van de jongeren zelf is de interesse van de ouders voor de

opleiding van hun kinderen bij het merendeel (758) groot.

Uit de opmerkingen van Ata1ay over de opvattingen van de ouders in
het dorp, valt op te maken dat deze merendeels we1 belang hechten

aan een voortgezette opleiding voor hun zoons, maar niet of nauwe-

lijks voor hun dochters. In het algemeen lijken deze opvattingen

van de ouders door cle werkelijke situatie redelijk te worden weer-

spiegeld. Bij de dorpsjongens die niet verder hebben geleerd, is
het in dit opzi-cht opvallend, dat ook nog altijd ruim een derde

van hen als reden hiervoor opgeeft het gebrek aan medewerking van

de ouders.

Wanneer we naar de opvattingen van de jongeren zelf. kijken, kunnen

we konstateren dat in beide populaties de wens om verder te leren
duidelijk 1eeft. Bij de dorpsjongeren wordt deze wens door meer

dan de helft van de meisjes geuit. ook voor hen geldt echter dat

zí7 als belangrijkste reden voor het feit, dat zí) niet verder

leren of hebben geleerd, onwil van de ouders (92*) noemen. A1s er
gekozen zou moeten worden tussen werken of verder leren dan zou

een ruime meerderheid (808) van de jongeren uit de stadsdorpen de

voorkeur geven aan verder leren.

schooLeruari4gen

Ten aanzien van de ervaringen van de jongeren met het onderwiis

vinden we bij de lyceumleerlingen gegevens over de beoordeling

door de jongeren van hun leerkrachten. De belangrijkste klachten

komen neer op ontleskundigheid en autoritair optreden van leer-
krachten. Bij de inventarisatie van de a1s positief ervaren eiqen-

schappen van leerkrachten staan interesse in cle leerlj,ngen en goe-
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de didaktische kwaliteiten centraal. De door Ekgi in haar derde

onderzoek verzamel.de gegevens van studenten hebben betrekking op

problemen tijdens de studie. Hier komt de poli-tieke onrust op de

universiteit op de eerste plaats. De studieproblemen hebben daar-

naast betrekking op het teveel uit het hoofd moeten leren en het

te theoretisch karakter van de lesstof.

beroepsuensen

De dorpsjongeren is gevraagd welk beroep zij zouden kiezen a1s ze

verder zouden Ieren. Deze vraag heeft een nogal hypothetisch ka-

rakter, h,anneer men naar de realiteit in het dorp kijkt. Bij de

beantwoording is die realiteit in die zin terug te vinden, dat de

meest qeaÍibieerde beroepen ook inderdaad in het dorp vertegenwoor-

diqd zijn. Meer dan de helft van de jongens en een derde van de

meisjes geeft als gewenst beroep dat van onderwijzer op. Hierbij
moet vrel rekening worden gehouden met de belangrijke ro1, die de

dorpsonderwilzer heeft gespeeld in het onderzoek. Bijna een kwart
van de meisjes noemt het beroep van vroedvrouw. Dit is inderdaad

het enj-ge beroep dat door een vrouw met voortgezette opleiding in
het dorp wordt uitgeoefend. Het theoretische karakter van de vraag

voor de meisjes wordt verder onderstreept door het fej-t, dat een

derde een antwoord schuldiq btijft. Bij de jongens komt het beroep

van arts met circa l.0B op de tweede plaats, gevolgd door ambtenaar

en advocaat met 6t. Interessant- is verder, dat enkele meisies een

tradit-ioneel dorpsberoep a1s dat van tapijtweefster opgeven.

Wanneer de dorpsjongens gevraagd wordt aan welke beroepen zij de

voorkeur zouden geven, a1s zi) zeLf zouden kunnen kiezen, komt

vooral het beroep van chauffeur (338) uit de antwoorden naar vo-

ren.

Bij Gökge ging het bij de gevíenste beroepen om een geprékodeerde

vraag, waarbij de antwoorden reeds een selektie van hogere beroe-

pen inhiel<1en. Ook hier blijkt een voorkeur voor het beroep van

leerkracht, dat door een kwart van de respondenten genoemd wordt.
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Bijna een kwart zegt arts of apotheker te willen worden en 148

noemt het beroep van ingenieur of architekt. Helaas zijn bij Gökee

de gegevens nj-et uitgesplitst naar geslacht.

huidige bezigheid

Algemene uitspraken over werk en beroep zijn mogelijk voor de

dorpsjongeren, de jongeren uit de stadsdorpen en de leerlingen van

het avondlyceum. Voor beide eerste groepen blijkt het werken van

meisjes een grote uitzondering te vormen. rn het dorp werkt

slechts 1- meisje; van cle meisjes uit de stadsdorpen is 6t in een

beroep werkzaam of werkzoekend. Bij de lyceumleerlingen die dag-

onderwijs volgen, en bij de studenten, speelt werken nauwelijks

een ro1. De avondlyceumleerlingen bestaan grotendeels (85%) uit
werkenden en hierbi-j is het aandeel van de meisjes beduidend gro-

ter dan in de andere groepen (15t).

uitgeoefende beroepen

Bij de beschouwing van de beroepen die door de jongens in het dorp

van Atalay worden uitgeoefend, blijkt de diversiteit niet groot t-e

zijn. Bijna de helft werkt op het 1and, 17% is chauffeur of bij-
rijder van beroep. ongeveer een vijfde is werkzaam a1s bouwvakker,

de meesten als muurschilder of stukadoor. 158 werkt a1s los werk-

nemer. Bijna de helft oefent zijn werkzaamheden in het dorp uit,
de overigen in de stad. A1s we kijken naar de funkties waarin de

populatie van Gökqe werkzaam is, dan blijkt dat meer dan de helft
(618) a1s geschoold arbeider werkzaam is. Ruim een vijfde (222)

van de jongeren werkt a1s ongeschoold arbeider en ongeveer een

tiende a1s ambtenaar. Bij Tezcan is bijna 40t van de werkende jon-
greren i-n de privé-sektor werkzaam, terwijl 448 ambtenaar is. De

overiqen werken in zelfstandige beroepen. Een opva.llend verschil
met de populatie van Gökqe, dat wellicht te maken heeft met het
feit dat het opleidingsniveau van Tezcans respondenten hoger is.
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uerke?uaríngen

fezcan beschrijft de werkervaringen van de werkende jongeren die
het avondlyceum bezoeken. Deze ervaringen betreffen de relatie van

werkende jongeren tot hun superieuren. Aangezien het door Tezcan

geleverde beeld niet altijd even helder is, o.a. door verwarrende

antwoordkategorieën, zulIen h,e ons hier beperken tot- de klachten
van de jongeren ten aanzien van hun superieuren. Deze betreffen
vooral gebrek aan tolerantie, partijdigheid en overgevoeligheid

voor kri-tiek.

4.2.3 YrtjS !i1d_en gezj-nsverhou§inSsn

urij etíj dsbesteding

Algemene gegevens over vrijetijdsbesteding ziln alleen voor de

dorpsjongeren en de jongens uit de stadsdorpen beschikbaar. Helaas

zijn aan deze twee groepen jongeren uiteenlopende vragen gesteld.
Atalay richt zich op de vrijetijdsaktiviteiten in het algemeen,

terwijl Gökge uitsluitend naar aktiviteiten in groepsverband heeft
gevraagd. Hierdoor is een vergelijki-ng van beide populaties niet
goed mogelijk.
Van de plattelandsjongens geeft ongeveer een vijfde aan de vrije
tijd in de gemeenschapsruimte in het dorp door te brengen met

kaarten en praten. Eenzelfde aantal geeft a1s vrijetijdsbesteding
lezen op, en 1l-t luisteren naar de radio.
Buitenaktiviteiten a1s wandelen en voetballen wor<len door telkens
een zesde van de jongens genoemd. Atalay heeft de meisies niet
naar hun werkeliike vrijetijdsaktiviteiten gevraagd, aangezien zij
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volgens hem met dit begrip onvoldoende vertrouwd zíjn."
víel blijkt uit gegevens elders in het rapport van Atalay, dat bij
de meisjes op het dorp bezoeken aan de stad als een vorm van vrii-
etijdsbesteding kunnen worden gezien. Het gaat hierbij vooral om

familiebezoek.

Zoals hierboven vermeld, heeft Gökge gevraagd naar aktiviteiten
die men samen met vrienden en vriendinnen onderneemt. Het is jam-

mer, dat zij de aktiviteiten niet in verband gebracht heeft met

het geslacht van de respondenten. Meer dan een derde van de jonge-

ren brengt zijn vrije tijd door rnet gezellig bij elkaar zitten
praten, gevolgd door ongeveer een vijfde, dat naar de bioscoop

gaat en een iets kleiner deel, dat zegt de vrije tiid met hand-

werken door te brengen.

Ook over de wensen met betrekking tot vrijetijdsbesteding, j.s de

benadering voor beide populaties verschillend. De dorpsmeisjes is
gevraagd wat zij het liefst zouden willen doen, a1s het aan hen

werd overgelaten. Het merendeel geeft in dat geval de voorkeur aan

handwerken (75t). Op de vraag wat de iongens het liefste de hele

dag zouden willen doen blijft een derde het antwoord schuldig.
Bijna een vijfde geeft te kennen liever te will-en werken. De ove-

rigen hebben zeer uiteenlopende voorkeuren.

LIit de beantwoording van de vraag naar de voorkeur van de stads-

dorpjongeren voor bepaalde vrijetijdsaktivit-eiten komt als eerste

het lezen van boeken naar voren, gevolgd door bj-oscoop- en thea-

*
Tn zijn korunentaar wljst Àtalay er op dat "nlets doen" voor meisjes in het tlorp

- ook in hun elgen ogen - ongeríenst is. De momenten r.íaarop zlj vrij zijn van hun
vaste werkzaamheden, ríorden vooral benut door handwerken en gezellig samenzijn.
Dit komt ook tot uitalrukklng ln het antwooral, dat melsjes geven op de vraag wat
ziJ het liefste zouden doen wanneer dit aan henzelf werd overgelaten (zie bijlage
II, § 3.3 ln Koopman e.a., 1985). Hierblj gaat het niet om aktiviteiten, dle als
een verpllchting woralen ervaren maar om bezlgheclen clie in Nederland zeker tot de

vrl j et i j alsbestetllng z outlen worden gerekend.
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terbezoek en handwerken. Als vierde worden sportaktiviteiten ge-

noemd.

ïn hoeverre jongeren problemen hebben met de vrijetijdsbesteding
is alleen voor jongeren uit de stadsdorpen onderzocht. ongeveer

een vijfde van de respondenten geeft aan vrijetijdsproblemen te
hebben. Dit betreft in hoofdzaak de vervelinq. Op de tweede plaats

komt moeite met het maken van vrienden.

u ri end s ehap s r. e L at i e s

In algemene zin is al1een bij de jongeren uit de stadsdorpen ge-

vraagd naar het bestaan van hechte vriendschapsrelaties. Problema-

tisch bij de interpretatie van de antwoorden is, dat deze vraag

alleen is gesteld aan die respondenten, die op een voorgaande

vraag hebben geantwoord gemakkelijk vrienden te kunnen maken. Des

te opvallender is daarom, dat een kwart van de beantwoorders zegt
geen goede vriend(in) te hebben.

Gegevens over kontakten met het andere geslacht ontbreken alleen
bij <le lyceumleerlingen.
Atalay vroeg de meisjes in het dorp tot welke leeftijd zij vrij
met jongens ziin omgegaan. Het grootste deel antwoordt dit tot het
12e jaar gredaan te hebben. Na deze leeftijd blijkt een dergeli'ike
omgang niet vaak meer voor te komen.

Gök6e heeft een vraag gesteld over het bestaan van relat-ies met

het andere geslacht. Daarbij blijkt, dat ruim twee <lerde (68%) van

de jongeren qeen omgang heeft met iemand van het andere geslacht.
Bij de studenten bliiken het vooral de iongens te zijn (63t), die
aangreven meer dan eens verkering met een meisje te hebben gehad.

Een kwart van de meisjes geeft aan verkering met een iongen te
hebben gehad.

Atalay heeft de meisjes gevraagd naar hun mening over de omgang

met het andere geslacht. Uit de antwoorden bliikt, dat ruin de
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helft een dergelijke omgang afkeurt. Meer dan een derde van de

jongens gaf eveneens te kennen een dergelijke omgang niet jrrist te
vinden. op de vraag naar de redenen hiervoor bleef 40E van <1e jon-
gens het antwoord schuldig; de anderen zeiclen dat zoiets niet
strookt met de in het dorp geldende normen en waarden (208) of dat

dergelijke kontakten zondig en dus verboden zijn (28t).
Bij de door EkSi onderzochte studentenpopulatie liggen de percen-

tages voor het afwijzen van dergelijke relaties beduidend laqer:
l-6t van de meisjes en 128 van de jongens.

Aan de jongeren uit de stadsdorpen die geen kontakten hebben met

het andere geslacht, is gevraagd naar de redenen hiervoor. Bij de

beantwoording blijken verschillen tussen jongens en meisies. Bij
de meisies overheerst de reden, dat de familie zoiets niet toe-
staat. Toch geeft een niet onbelangrijk percentage van de meisjes

aan zulke kontakten ook zelf niet te hrensen. Bij de jongens komt

dit- laatste argument op de eerste plaats.
GökCe heeft ook de ouders gevraagd naar hun mening over relat1es
met het andere geslacht. Een derde van de ouders zegt hiertegen
geen bezwaar te hebben. De helft keurt dergelijke relaties af.
Hiervoor noemen de ouders drie redenen die ongeveer even vaak

voorkomen: men acht dergelijke relaties principieel onjuist, men

vindt het in strijd met de zedelijke normen of men vindt het in-
druisen tegen de traditie. Deze drie argumenten vormen te zamen

driekwart van de redenen voor afwijzing.

reLigie
fnformatie o\/er aspekten van de godstlienst vinden we bij alle on-

<lerzoekspopulaties, behalve bij de lyceumleerlingen. ïn aIJe ge-

vallen gaat het hierbij enerziids over de praktijk, in de vorm van

het naleven van religieuze verplichtingen, anderzijds over de re-
latie tot de godsdienst. We zull-en hier eerst ingaan op de reli-
gieuze praktijk.
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Ten aanzien van het nakomen van de gebedsverplichtingen door de

dorpsjongeren blijken geen grote verschillen tussen jongens en

meisjes. Ongeveer een vijfde van de meisjes en een kwart van de

jongens vervult zijn gebedsverplichtingen altijd en bijna de helft
doet dit a11een op hoogtijdagen.
De verplichting tot het vasten in de maand Ramadan wordt door

vrijwel alle jongens en meisjes nageleefd. Dit hangt waarschijn-
lijk samen met de sociale kontrole op dit punt in het dorp.

Ten aanzien van de qebedsverplichting zijn bij jongeren uit de

stadsdorpen gegevens beschikbaar, al zí)n ze aan uitspraken van de

ouders ontleend. Slechts 168 van <1e jongeren komt volgens de ou-

ders de gebedsverplichtingen trouw na, bijna twee derde negeert

deze verplichtingen.
Bii de studenten is het aantaf dat zijn gebedsverplichtingen trouw

naleeft, lager dan onder de jongeren uit de stadsdorpen (Bt). Hier
blijkt., net als in het dorp, de naleving van de vastenverplich-
t-ingen sterker te ziin. Meer dan een derde van de studenten komt

deze verplichting altijd na. Een kwart van de studenten zegL deze

verplichting in het geheel niet na te komen.

De relatie tot het geloof komt aan de orde in de onderzoekingen

onder de dorpsjongeren en de studenten. Driekwart van de dorpsjon-
geren zegt een duideliike binding met het geloof te hebben. Een

vijfde van de jongeren spreekt van een gerinqe binding.
Bij de door Ekgi onderzochte studentenpopulatie geeft een viifde
aan noq een sterke binding te hebben tot het geloof, terwijl 15ts

opgeeft zieh totaal niet aan het ge1oof gebonden te voelen. Bij
vergelijking met de ouders van de studenten bliikt, dat door ruim

de helft van de moeders en bijna de helft van de vaders een sterke
binding met het geloof wordt aangegeven.
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gezínsuer.houdinge4

Vervolgens zal vooral worden ingegaan op de relatie van de jonge-

ren met hun ouders. Het za1 duidelijk zijn, dat deze relatie met

name van belang is bij jongeren, die (nog) thuis wonen. tÍit de

onderzoekingen van Ekgi blijkt dat onder de studenten ongeveer de

helft op kamers hroont. Het onderzoek van GökCe richtte zj-ch uit-
sluitend op thuiswonende jongeren. Voor de lyceumleerlingen be-

schikken $/e niet over gegevens met betrekking tot het- eventueel

samenwonen met de ouders. Bii de dorpsjongeren is het aandeel van

de gehuwden onder de meisjes hoog (bijna 50t) en van deze gehuwde

meisjes woont biina de helft zelfstandig net hun echtgenoot in een

zogenaamd kerngezin*. Hoewel het zel.fstandig v/onen voor de jonge-

ren duidelijke implicaties zal hebben voor de gezinsverhoudingen,

wor:<lt aan dit aspekt in de onderzoekingen in het algemeen geen

aandacht besteed.

vela,tie met de ouders

Alleen de lyceumleerlingen is gevraagd naar de beoordeling van hun

relatie met hun ouders. Uit de beantwoording blijkt, dat ongeveer

driekwart van hen zowel hun relatie met hun vader als die met hun

moeder waardeert als goed tot zeer goed. Ekgi heeft aan de studen-

ten sevraagd hoe zij de relaties binnen het gezin beoordelen. Bij-
na driekwart van de studenten spreekt van een zeet sterke band

tussen de gezinsleden. Een slechte relati-e wordt door slechts 58

aan9egeven.

Een over het algemeen goede relatie komt ook tot uitdrukking in de

mate, waari-n de jongeren aangeven konflikt-en met <le ouders te heb-

ben. Van de lyceumleerlingen maakt slechts iets meer dan een tien-

ZÍe voetnoot pagina 60.
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de van de jongeren meJ-ding van regelmatige problemen. Bij de

dorpsjongeren geeft 60* van de melsjes aan nooit konflikten met de

ouders te hebben. Ruim 80t van de dorpsjongens spreekt over een

harmonieuze relatie binnen het gezin; 17t heeft af en toe konflik-
ten.
De konfliktterreinen met de ouders zijn voor deze beide groepen

jongeren verschillend. Bij de llzceunleerlingen hebben de konfl-ik-
ten deels betrekking op algemene irritaties over ouders. In dit
verband worden klachten geuit als: het bli'iven doorzeuren over

bepaalde zaken en het voortdurend bekritiseren. Daarnaast worden

als meer specifieke bronnen van onenjqheid genoemd: uitgaan,
ts avonds te laat thuiskomen en problemen over school en studie.
De gegevens over de dorpsjongeren zijn uitgesplitst naar geslacht.
Voor de meisjes bliiken klecling en huishoudelijk werk vooral tot
spanningen te leiden. In zijn kommentaar vermeldt Atalay echter

dat de ouderen hem verteld hebben, dat vooral diskussies over het

huwelijk ontstaan. Meisjes zouden dit liever tegenover buiten-
staanders verzwi-igen. Door de jongens wordt vooral gewezen op kon-

fli-kten over het werken en over weigering van ouders om toe te
steÍrunen in een huwelijk met een zelfgekozen huwelijkspartner.
Naast het betrekkelijk weinig voorkomen van konflíkten valt uit de

onderzoeksgegevens op te maken, dat de jongeren zich in het a19e-

meen neerlegqen bij de beslissingen van hun ouders. zo blijkt uit
het onderzoek van Gökge, dat, wanneer de ouders bepaalde sugges-

ties of ideeën afwijzen, meer dan de helft (58*) van de jongeren

- naar eigen zeggen - zích aan de beslissing van de ouders houdt.

Ruim een kwart van de jongeren probeert de ouders alsnog te over-
tuigen en ruim een tiende zegt net t-e doen of de beslissing ge-

accepteerd j-s, maar toch ztn eigen gang te qaan. Driekwart van <1e

lyceumleerlingen geeft aan geen problemen te hebben met de beslis-
singen, die de vader neemt. Ongeveer 60t beoordeelt het qezag van

de vader a1s normaal.
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Over de reaktie van ouders op ongehoorzaamheid van de jongeren

vi.nden we gegevens zowel bij Gökge ai.s bij Tezcan. De meest voor-
komende reaktie is het geven van waarschuwingen. Twee derde van de

lyceumleerlingen geeft aan dat hun vader over het algemeen rea-
geert met het geven van waarschuwingen h/anneer zij niet naar hem

luisteren. Door de jongeren uit de stadsdorpen wordt \^raarschuwen

voor 48t van de moeders genoemd en "soms straffen" voor 30t van de

vaders en 21t van de moeders. Bijna de helft (43t) van de stads-
dorpjongeren geeft aan, dat hun vaders na waarschuwing inderdaad

tot straffen overgaan.

íwsloed Dan de ouders

De invloed van de ouders op de jongeren komt in de onderzoekingen
vooral aan de orde in het kader van de keuze van een huwelijks-
partner. AIIeen over de studenten ontbreekt informatie op dit
punt. In de drie overige on<lerzoeken wordt hieraan r^/e1 aandacht

besteed. Het verschil in benadering maakt de gegevens helaas niet
onderling vergeli jkbaar.

Aan de lyceumleerlingen is gevraagd bij wie de keuze van een huwe-

lijkspartner dient te berusten. Ruim tweederde van de jongeren is
van mening dat deze keuze door hen zelf moet worden bepaald.
Bij de dorpsmeisjes is onderzocht in hoeverr:e zí) vinden, dat ze

moeten trou!Íen met de persoon, die hun ou<lers als huwelijkspartner
hebben uitgekozen. Hierbij blijkt dat 60* vindt, dat zij zich moe-

ten houden aan de keuze van de ouders. De resterende 40t van de

dorpsmeisjes vindt dat zij hiertoe niet gedwongen mogen worden.

De dorpsjongens werd de vraag voorgelegd wat. zí1 zouden doen, i-n-

dien hun ouders hen met een partner zouden willen laten trouwen,

die zij niet willen. Twee derde van de jongens zegt zich in dat
geval niet aan de wens van d.e familie te zullen houden.

Aan de jongeren uit de stadsdorpen is de vraag gesteld wie bij de

keuze van de huwelijkspartner de beslissende stem dient te hebben.

Uit de beantwoording blijkt dat niet minder dan 80t van mening is,
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dat de ouders uiteindelijk hierover dienen

punt bestaat er geen verschil tussen jongens

te
en

beslissen. op dit
meisj es.

oudeT7 als Dertrouilenspe?soo4

fn hoeverre de jongeren hun ouders a1s vertrouluenspersoon zien,

komt aan de orde in de onderzoekingen van Tezcan en GökCe. Bij de

lyceumleerlingen wordt door bijna de helft van de jongeren naar de

ouders ven^/ezen als personen, aan wie men on raad vraagt. Daar-

naast worden door een zesde van de jongeren in dit verband broers

en zusters en naaste veruranten genoemd. Ruirn 10t van hen zegt nie-
mand te raadplegen. eij de jongeren uit de stadsdorpen wordt even-

eens door ruim <le helft (55t) naar de ouders verwezen a1s personen

met wie men overlegt, !,ranneer men voor een belangriike beslissing
staat.

4.2.4 Samenvatting

achtergrondkennerken

De onderzoekingen die voor deze bespreking werden geselekteerd,

hebben betrekking op jongeren in de leeftijdskategorie van 14 tot
en met 26 1aar, met het zwaartepunt op 15- tot en met 2O-jarigen.

Hoewel jonqe:ren van het platteland in slechts één onderzoek expli-
ciet aan de orde komen en de nadruk op de qrote steden 1igt, moet

bedacht worden, dat ook van de jongeren uit- de stad een deel nog

van het platteland afkomstig is.
Het merendeel van de jongeren is schoolgaand of studerend. Werken-

de jongeren zijn vooral vertegenwoordigd bij de dorpsjeugd en de

leerlingen van het avondlyceum.

Afgezien van de dorpsjongeren is het aanrleel van de gehuwden in de

onderzoekspopulaties gering.
De onderzoekingen dateren uit de periode 197L - 1980 en represen-

teren hiermee de polit-iek onrustige jaren vóór de staatsgreep van
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1980.

Op basis van het bovenstaande kunnen we vaststellen dat de onder-

zoekingen gedifferenti-eerd zijn naar de aard van de populatie. Er

lijkt een redelijke doorsnee te worden gegeven van jongeren in
Turki j e .

fn verband met de betekenis van deze gegevens voor het onderzoek

onder de Turkse jongeren j-n Nederland, is het interessant om vast
te stellen, dat de onderzoeksperiode deels samenvalt met het hoog-

tepunt van de qezinshereniging. Tevens is van belang, dat de on-

derzoekingen zich voor een belangrijk deel hebben gericht juist op

die milieus, waaruit ook veel Turkse 'jongeren in Nederland afkom-

stig zijn.

opLeiding

Wat het opleidingsniveau betreft, valt bij de jongeren uit de

stadsdorpen en de dorpsjongeren te konstateren, dat het niveau van

de meisjes laqer ligt dan dat van de jongens. Bij de meisjes komt

het nogal eens voor, dat zij helemaal geen onderwijs hebben ge-

volgcl of slechts enkele jaren lagere school. De jongens hebben

vrijwel allemaal de lagere school voltooid. Waar sprake is van

voortgezet onderwijs blijkt de deelname van neisjes beduidend ge-

ringer te zijn dan die van jongens, ook al is het niveau van de

gevolgde opleidingen meestal wel hetzelfde. Hoe de verhoudinq bij
de vooropleiding van jonqeren ui-t de middelbare en hogere milieus
is, valt uit de onderzoeksgegevens niet direkt- op te maken. We1

bliikt uit de onderzoekingen op het lyceum en de universiteit dat

ook daar het aantal jongens beduidencl groter is. Het meest onqun-

stig is de situatie bij de dorpsmeisjes, waar van het volgen van

voortgezet onderwijs nauwelijks sprake is, ook al l.eeft bij hen

we1 de wens om verder te leren. Deze \^/ens vindt bij <le ouders in
het dorp echter geen weerklank. De ouders van jongeren uit stads-
dorpen vínden in meerderheid een voortgezette opleiding voor hun

kinderen, zowel troor hun zoons als voor hun dochters, belangrijk.
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Voor de veelgehoorde opvatting, dat in het Turkse onderwijs de

leerkracht autoritair optreedt en dat het onderwijs zich meer

richt op het reproduceren van feitenkennis dan op het ver$rerven

van inzicht, ziin in de onderzoekingen inderdaad aanwijzinqen te
vinden. De lyceumleerlinqen hebben met name klachten over het au-

toritaire gedrag van de leraren en de studenten beklagen zich on-

der andere over het te theoretische karakter van de colleqes en

het teveel uit het hoofd moeten leren.

beroep

Ook ten aanzien van werk en beroep is de situatie van 'iongens en

meisjes duidelijk verschillend. Werken liikt in Turkiie, in ieder
geval waar het plattelandsjongeren of jongeren uit een lager so-

ciaal-ekonomisch milieu betreft, vooral een zaak \lan jongens te
zijn; meisjes lijken nauwelijks aan het arbeidsproces deel te ne-

men-

Bij de dorpsjongeren is er sprake van een beperkt aantal beroepen.

De agrarische beroepen nemen hierbij de belangrijkste plaats in,
gevolgd door beroepen in de bouw- en transportsektor. \/elen oefe-
nen hun beroep buiten het dorp uit. Bij de overige 'jongeren is de

diversiteit van beroepen veel groter, en gaat het vooral om ge-

schoold hrerk. Bij de jongeren uit de stadsdorpen betreft dit veel-
a1 ambachteli'jke beroepen, terwijl- de leerlingen van het avond-

lyeeum vooral administratieve funkties vervullen. Van een voor

Turkse jongeren in Europa zo belangrijk probleem als werkloosheid,

maken de onderzoekingen in Turkije geen melding.

urLje tijd
Van de vrijetijdsaktiviteiten van de jongeren geven de onderzoe-

kingen slechts een fragmentarisch beelcl.

Dorpsmeisjes lijken met het begrip vrije tijd niet echt vertrouwd

te zíjn. lrle hebben echter niet de indruk dat de hezigheden die
deze meisjes naast het dagelijks werk verrichten als een verplich-
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ting worden ervaren. Op de vraag wat zij het liefst zouden wi11en

doen a1s het aan hen werd overgelaten, geeft het merendeel van de

dorpsrneisjes te kennen te wi1len handwerken. Dit is in Turkije een

aktiviteit die de meisies de mogelijkheid biedt om gezellig samen

te zijn en wat te praten.

Voor de dorpsjongens vormt de gemeenschapsruimte (in het dorp) een

belangrijke ontmoetingsplaats. ook brengen zij hun vrije tijd wel

buiten door met voetballen of wandelen.

Als vrijetijdsaktiviteiten die men samen met vrienden en vriendin-
nen onderneemt, \,íorden door de jongeren uit de stadsdorpen onder

andere "geze11ig bij elkaar zijn om víat te kletsen" en bioscoopbe-

zoek genoemd. De meisjes uit de stadsdorpen noemen bij deze akti-
viteiten ook handwerken. Het merendeel van de jongeren uit de

stadsdorpen geeft aan regelmatig boeken en tijdschriften te lezen.
Aktiviteiten die in Europa van belang zí)n, zoals het kijken naar

de televisie en videofilmsr €Ír - voor jongens - bezoek aan dan-

cings en disco's worden in Turkse onderzoekingen ni-et vermeld. Dit
heeft wellicht mede te maken met het feit dat dergelijke rnogelijk-
heden van vrijetijdsbesteding ten tijde van de onderzoekingen nog

nauwelijks aanwezig !,/aren.

Over Turkse jongeren in Europa is bekend, dat omgang met het an-

dere geslacht aan a11erl.ei beperkingen gebonden is en - vooral
voor meisjes - vaak een bron van problemen vormt. Deze beperkingen

zijn ook in Turkse onderzoekingen terug te vinden. Bij de dorps-
jongeren is vanaf de puberteit van openlijke omgang met het andere

geslacht zelfs helemaal geen sprake meer. Dat de situatie voor
jongens anders is dan voor meisjes, bliikt bijvoorbeeld bij de

studenten, waar jongens beduidend vaker dan meisjes, aangeven we1-

eens een vastere relatie te hebben gehad. Het ligt voor de hand

deze beperkingen in de omgang rnet het andere geslacht in verband

te brengen met een afwijzende houding van de omgeving. Het is
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daarom opmerkelijk, dat ruim een derde van de ouders van s'-ads-

dorpjongeren qeen bezwaar tegen een dergelijke relatie zeqt te
hebben. Het is echter niet duidelijk of cieze uitspraak op jongens

of meisjes betrekking heeft. Een interessant gegeven is dat zowel

onder de dorpsjongeren als onder de jongeren uit de stadsdorpen

een niet onaanzienlijke groep voorkomt - vooral meisjes, maar ook

jongens - die aangeeft dergelijke kontakten zelf niet te hrensen.

Zelfs onder de mannelj.jke studenten wijst nog ruim 108 relaties
met het andere geslacht af.

Met betrekking tot de religie lijkt het beeId, dat in Europa leeft
ten aanzien van het nakomen van rel.igieuze verplichtinqen niet te
stroken met tie praktijk in Turkije. In het algemeen wordt aangeno-

men dat fslaprieten en dus ook Turken veel belang hechten aan het
naleven van de godsdienstige verplichtingen, in het bijzonder het
qebed en het vasten tijdens de Ramadan. Uit de onderzoekingen in
Turkije komt echter naar voren, dat de jongeren het met de gebe<ls-

verplichtingen niet zo nauh, nemen. Dit bliikt zeJ-fs op het meer

tra<litionele platteland het qeval te zijn, waar deze verplichting
maar door ongeveer een kwart van de jongeren volledig wordt nage-

1eefd. Bij de studenten wordt de gebedsverplichting zelfs cloor

bijna de helft in het geheel niet nagekomen. Wanneer we naar het

vasten tijdens de Ramadan kijken, blijkt echter, dat. de dorpsjon-
qeren zich daar in het algemeen wel aan houden, terwijl bij de

studenten di-t maar voor iets meer dan een dercle geldt.

gezinsuerhoudingen

De verhoudingen binnen het gezin worden door de jongeren over het
alqemeen a1s goed gekwalificeerd. Van (ernstiqe) konflikten tussen

ouderen en jongeren is vrijwel geen sprake. Ook geven de jongeren

te kennen zich overwegend bij de beslissingen van hun ouders r c.9..

vaders neer te leggen. Ouders worden ook dikwijls als vert-rouwens-

persoon door de jonqeren genoemd.
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l, 2, Konklusie

Op deze plaats besteden wij aandacht aan aspekten van onderzoeks-

technische aard, \,vaarbij wij vooral ingegaan op overeenkomsten en

verschillen met in Europa ganqbare onderzoekstechnieken. Ook wordt

kort ingegaan op de situatie van het, sociaal-wetenschappelijk on-

derzoek in Turkije.
Bij de ontwikkeling van de probleemstelling hebben vrijwel alle
onderzoekers - naast Turkse onderzoekspubli,katies - gebruik ge-

maakt van Westeuropese en Amerikaanse wetenschappelijke litera-
tuur. Deze literatuur beperkt zich in hoofdzaak tot- theoretische
werken en han<lboeken.

Over de uitwerking van de probleernstelling valt op te merken dat
wij niet de indruk hebben gekregen dat aIle onrlerzoekers bij de

operationalisering erin geslaagd ziln een goede relatie met de

probleemstelling te leggen.

De qehanteerde vragenlijsten komen globaal overeen met wat in het
westen gebruikelijk is. In rle onderzoekingen wordt regelmatig ge-

bruik gemaakt van geprékodeerde antwoorden. Ten aanzien van de

hierbij gebruikte antwoordkategorieën valt op, dat deze niet al-
tijd even helder zijn. Soms is er sprake van meerdere dimensies in
eenzelfde antwoordkategorie. Daarnaa.st komt het nogal eens voor,
dat de antwoorden elkaar onvoldoende uitsluiten. In het alqemeen

valt op, dat de formulering van de vragen hier en daar omslachtig
is en niet altijd de kern raakt. Dit gebrek aan duidelijkheid zou

ook de hoge non-respons kunnen verklaren, die bij sommige vragen
valt te konstateren.
De keuze van de onderzoekspopulaties is over het algemeen goed

over.wogen. Met name GökCe heeft aan de representativiteit van haar
populatie grote aandacht besteed. Wel valt het te betreuren, dat
zowel Ekgi a1s Tezcan geen moeite hebben gedaan de leerlingen/stu-
denten die bij het afnemen van de enguëte afwezig \^/aren, later
alsnog bij het onderzoek te betrekken.
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Opmerkelijk is, dat de onderzoekers - met uitzondering van Ata-

lay - zeer grote aantallen respondenten in hun onderzoek hebben

betrokken-

De analysetechnieken, waarvan de onderzoekers gebruik hebben ge-

maakt, zijn nogal beperkt. In de meeste gevallen wordt volstaa.n

met rechte tellingen, waarin de aantallen in procenten worden ge-

presenteerd. Bovendien is van systematische toetsing vrijwel geen

sprake.

Een ander opvallend punt is dat, in gevallen waar invoeren van

variabelen a1s bijvoorbeeld leeftijd en geslacht het beeld aan-

zientijk zou verduidelijken, dit niet altijd gebeurt.

De konklusies, die de onderzoekers uit hun bevindi.ngen trekken,

lijken ons nogal eens verder te gaan, dan de onderzoeksgegevens

toelaten.

Uit de kontakten, die wij tijdens een bezoek aan Turkije i-n 1985

met de betreffende onderzoekers hebben gehad, is ons gebleken dat

de hierboven genoemde verschillen in onderzoeksaanpak voor een

niet onbelangrijk deel samenhangen met de omstandigheden in Tur-

kije. zo waren moderne technj-sche hulprniddelen voor dataverwerking

en materiaalanalyse ten tiide van de onderzoekingen nog nauwelijks

beschikbaar. Met narne Atalay ldas voor de verwerking van zijn on-

derzoeksmateriaal geheel aangehrezen op handwerk. waar men wel over

computerfaciliteiten beschikte, ontbraken progralryna's, die op so-

ciaal-wetenschappelijk onderzoek zijn afgestemd.

Een ander opvallend gegeven, dat bij onze gesprekken naar voren

kwam, was dat onderzoekspubtikati.es ook voor Turkse onderzoekers

soms moeiliik verkrijgbaar zijn. Hi.erbij speelt zowel een beperkte

dist-ributie als het isolement, waarin sommige onderzoekers verke-

ren een rol, waardoor onderlinge kontakten worden bemoeilijkt.
Ten aanzien van de huiclige situatie van het sociaal-wetenschappe-

lijk onderzoek in Turkije zijn er aanwijzingen dat, de situat.ie met

betrekking tot de beschikbaarheid van technische hulpmiddelen ver-
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beterd is. Anderzijds lijken ingrijpende veranderingen in het ho-

ger onderhrijs sinds 1-980 de situatie van het sociaal-wetenschap-
pelijk onderzoek nadelig te hebben berlnvloed. Desondanks hebben

wij tijdens ons bezoek kunnen konstateren, dat op het gebied van

adolescentenonderzoek in de tussenliggende periode, onderzoeksre-

sultaten zijn gepubl.iceerd over de situatie van middenschool leer-
lingen in Turkije en dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de

problemen van geremigreerde Turkse jongeren.
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5. NÀBESCHOTIT{ING

In dit hoofdstuk zullen wij de informatie uit de drie verschil-
lende bronnen met elkaar vergelijken. Bij sommige onderdelen wor-

den deze gegevens aangevuld met resultaten van onderzoek dat op

het moment $raarop deelrapport 1 werd geschreven nog niet beschik-

baar was. op deze wijze hopen wij een wat kompleter beeld te geven

van de situatie van Turkse jongeren in !Íest-Europa, en van de mate

waarin deze situatie verschilt van die van Turkse jongeren in Tur-

kije.
wij wijzen erop dat zowel in het llesteuropese onderzoek als in de

proefinterviews bepaalde kategorieën jongeren ondervertegenwoor-

digd zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor jongeren die vóór de lagere

schoolleeftijd naar West-Europa zijn gekomen. Bi'i de proefinter-
views zijn bovendien meisjes die uit de wat grotere steden in Tur-

kije afkomstig zijn, oververtegenwoordigd.

Evenals in de vorige hoofdstukken zal bi.j de bespreking van de

gegevens afzonderlijk aandacht worden besteed aan opleiding en

beroep (S 5.1), vrije tijd en gezinsverhoudingen (§ 5.2) en zorg

en hulpverlening (S 5.3).

5.1 opleiding en beroep

ondemfij s situatie / opleidingsnioeau

Zowel uit de gegevens van de Víest-Europese onderzoekspublikaties

als uit de gesprekken met de Turkse jongeren, blijkt dat de onder-

wijssituatie van Turkse meisjes en jongens, in Nederland en !{est-

Duitsland wordt gekenmerkt door achterstand op school kíi zijn
geuriddeld ouder dan hun Nederlandse/ouitse klasgenoten) en gebrek

aan schakelmogelijkheden. Bij beide aspekten lijkt de leeftijd
waarop de jongeren naar West-Europa zijn gekomen (migratieleef-
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tÍjd) een belangrljke ro1 te spelen. Uit de proefint-erviews blijkt
dat jongeren die tijdens de lagere-schoolopleidinq naar Nederland

zij gekomen in het algemeen in dezelfde klas werden geplaatst aIs
die waarin zij in Turkije zaten. Degenen die in Turkije aI een

vervolgopleiding volgden, komen allen in een ISK (Internationale
Schakelklas) terecht, hetgeen voor een groot deel van deze jonge-

ren een forse stap terug betekent. Ook De Wild & De Lange (1981-)

en Strlwe (1982) siqnaleren dat jongeren die op oudere leeftijd
naar Nederland/lrlest-Duitsland komen, ondanks hun wens onderwijs te
volgen, geen reèle schakelmogelijkheden vinden naar het reguliere
onderwij s.

Daarnaast komt het ook voor dat Turkse jonoeren niet meer naar

school wi1len of mogen (absoluut schoolverzuim). Dit lijkt tij
meisjes vaker het geval te zijn dan bij jongens (zie bijvoorbeeld
Berg, 1978 en Kusters , 1982). Vlug (1985) stelt in haar onderzoek

naar het schoolverzuim van Turkse meisjes vast, dat leerplichtige
Turkse (en Marokkaanse) meisjes veel vaker dan Nederlanclse meisjes

niet bij een school staan ingeschreven. Een belangrijk deel van

deze rabsoluut-verzuimers' verblijft korter dan vijf jaar in Ne-

derland en is op twaalfjarige of oudere leeftijd geëmigreerd. Bij
de uitval van de meisjes die enkele jaren voortgezet onderwijs in
Nederland hebben gevolgd spelen, volgens V1ug, problemen met an-

dere leerlingen op school, konflikten met de ouders, moeilijkheden
in het gezín en ziekte van de moeder een belangrijke ro1.

Uit de Turkse onderzoekspublikaties komen wat het opleidingsniveau
van de jongeren betreft, zowel verschillen tussen jongens en meis-
jes als tussen stad en platteland naar voren. Het meest ongunstig
is de situatíe van de dorpsmeisjes waar bijna de helft in het ge-

heel geen schoolopleiding heeft gevolgd of <le lagere school niet
heeft afgernaakt. In het onderzochte dorp heeft s-l_echts één jongen

de lagere school niet voltooid (Ata1ay, 7979). Van het volgen van
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voortgezet onden4,ijs is onder de dorpsmeisjes nauwelijks en onder

de dorpsjongens slechts in beperkt-e mate sprake.

Beduidend gunstiger is de situatie van de jongeren uit de stads-

dorpen in Ankara, hoewel ook hier nog onqeveer een vijfde van de

meisjes in het geheel geen onderwijs heeft gevolgd of de lagere

school voortijdig heeft verlaten (Gökce, 19761. rn tegenstelling
tot de dorpsjongeren volgt bijna de helft van de meisjes uit de

stadsdorpen en ongeveer driekwart van de jongens voortgezet onder-

wijs, of heeft dit gevolgd.

Uit de onderzoekingen op het lyceum (Tezcan, L981) en de universi-

teit (Eksi, 19e2) blijkt dat ook in het vervolgonderwijs en het

hoger onderwijs in Turkije de deelname van jongens duidelijk gro-

ter is dan die van meisjes.

samenvattend kan gesteld worden dat waar voor de westeuropese si-

tuatie aanwijzingen bestaan dat Turkse meisjes in geringere mate

deelnemen aan het (vervolg)onderwijs en vaker voortijdig de school

verlaten, dit voor de Turkse situatie, en met name oP het platte-

land, een vaststaand feit is. Er zijn echter wel indikaties dat

deze situatie in Turkije aan heÈ veranderen is. Zo is het oplei-
dingsniveau van de dorpsrneisjes uit het onderzoek van Ata1ay

(1-979) al beduidend hoger dan dat van de moeders van de jongeren

uit de stadsdorpen (Gökse, 1976), die qrotendeels nog uit dorpen

afkomstig zijn.

ondenvíj smotíuatie
ondanks het relatief lage opJ-eidingsnivéau van rie dorpsmeisjes in
Turkije leeft bij hen wel de $rens om verder te leren. AJ-s belang-

rijkste reden voor het feit dat zí7 dit clesondanks niet hebben

gedaan, verwi-jzen zí) naar onwil van de ouders (Atalay, 1979).

Hoewel dit argument in onderwijskringen in Nederland en West-

Duitsland ook regelmatiq genoemd wordt in verband net het absoluut

verzuim van Turkse meisjes (zie onder andere Vlug, 1-985), zijn wij
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het in de door ons besproken westeuropese onderzoekspublikaties
niet tegengekomen. We1 signaleren zowel De !íild & de Lange (1981-)

als Stfiwe (1982) een hoge onderwiismotivatie onder de door hen

ondervraagde Turkse jongeren. De motivatie neemt echter al snel af
door negatieve ervaringen met het Nederlands/Westduits onderwijs
(onder andere gebrek aan schakelmogelijkheden).
In het algemeen lijkt de motivatie van Turkse jongeren voor het
onderwijs, zowel in lVest-Europa a1s in Turkiie, groot te zijn.
Terwijl echter in Turkiie, met name voor de dorpsmeisjes, de op-

vattingen van de ouders de belangrijkste belemmering voor deelname

vormen, lijkt dat in West-Europa eerder te gelden voor het onder-

wijs ze1f, en vooral door het gebrek aan schakelmogelijkheden.

sehooleruaríngen

Over de ervaringren van de Turkse jongeren op school bieden de door

ons besproken Westeuropese onderzoekspublikaties slechts beperkte
informatie. We zu11en ons hierbi-j vooral moeten richten op de ge-

gevens van de proefinterviews. Hieruit blijkt dat de taal voor de

Turkse jongeren op school een groot struikelblok vormt. Natuurlijk
spelen migratieleeftijd en verblijfsduur bij dit aspekt een be-

langrijke ro1. In onze proefinterviews zien we echter dat ook jon-
geren die relatief jong r^/aren toen ze naar Nederland kwamen (dat

wi1 zeggen tussen 6 en 12 jaar), nog veel problemen met de taal op

school ervaren.
Van intensieve kontakten van de Turkse leerlingen met hun Neder-

landse/!'lestduitse klasgenoten lijkt in het algemeen slechts in
beperkte mate sprake te zijn. fn onze proefinterviews wijzen de

Turkse jongeren hierbij op een afwijzende houding van hun Neder-

landse klasgenoten en op verschillen in gedrag en mentaliteit tus-
sen Turkse en Nederlandse leerlingen.
Vlug (1985) stelt eveneens groepsvorming naar etnische achtergrond

in de klas vast. "Van de Turkse meisjes vindt een deel de klas
\rraar ze in zitten niet leuk .... . De oorzaak van hun ongenoegen
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ligt bij het gedrag van de Nederlandse meisjes. Deze meisjes vin-
den ze brutaal tegen de leerkrachten, ze maken veel lawaai, praten

over zaken die ze niet willen horen of hebben het met pesterijen

attijd op de Turkse meisjes gemunt. De eigen groep wordt door hen

ervaren als een plek waar ze zích veilig voelen, zich gemakkelijk

kunnen uiten en begrip vinden voor hun problemen." (p. 159).

Tenslotte is in de proefinterviews ook nogal eens genoemd dat de

leraren Turkse (buitenlandse) en Nederlandse leerlingen niet het-
zelfde behandelen.

opvallend is het positieve beeld dat de jongeren uit de proefin-
terviews hebben van het onderwijs in Turkije. De jongeren vinden

het onderwijs in Turkije hoger van niveau. Bovendien zijn de lera-
ren er strenger en dat vindt men meestal toch beter. De jonqeren

in Turkije (J-yceumleerJ.ingen) blijken over deze aspekten echter

minder tevreden (Íezcan, 1981-). Ondeskuniligheicl en autoritair op-

treden vormen de belangrijkste klachten die deze leerlingen over

hun leerkrachten hebben. De studenten in Turkije hebben vooral

moeite met het teveel uit het hoofd moeten leren en het te theore-
tisch karakter van de lesstof (Eksi, L9821.

beroepskeuze

Uit de gegevens van de proefinterviews blijken, zowel bij de jon-
gens a1s bij de meisjes, de ouders vaak een belangrijke rol te
spelen bij de beroepskeuze. De beroepswensen van deze jongeren

zijn nogal divers. wat dit betreft bieden de Westeuropese onder-

zoekspublikaties meer informatie. Bij de Turkse meisjes zijn be-

roepen als kapster, naaister, verpleegster en sekretaresse het
meest populair (Weische-A1exa, t977 en Kusters, 1982). Bij de

Turkse jongens zijn met name technische beroepen a1s elektricien,
monteur en mecanicien erg geliefd. Maar ook wordt door Turkse jon-
gens nogal eens arts a1s beroep genoemd (Berg, 1978 en Kusters,

1,982) .
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Uit de Turkse onderzoekspublikaties blijkt onder de jongeren in
Turkije, zowel onder jongens aIs onder meisjes, een opvallende

voorkeur voor het beroep van leerkracht (Gökce, L976 en Atalay,
1979). De overige beroepswensen lijken vooral ingegeven te zijn
door voorbeelden van in de omgeving uitqeoefende beroepen. Zo noe-

men de jongens in het dorp vooral chauffeur als gewenst beroep.

Bij de beroepen waarvoor een hogere opleiding vereist is, wordt

ook in de Turkse onderzoekingen regelmatig het beroep van arts (of

apotheker) genoemd.

uerk en beroep

De werkende Turkse jongeren uit de Víesteuropese onderzoekspublika-

ties verrichten in het algemeen hetzelfde ongeschoolde werk a1s

hun ouders (De Wild & de Lange, l-981 en Kusters,1982). De tevre-
denheid met het werk is gering. De jongeren vinden het werk vee1al

vuil, zwaar en beneden hun niveau.

Dit beeld korrespondeert redelijk met het- onderzoek van Brassé et
aI. (1984) onder jonge Turken (en Marokkkanen) op de Nederlandse

arbei<lsmarkt. Ook zíJ konstateren dat jonge Turkse miqranten in
belangrijke mate ongeschoold werk doen. De jongens laten echter in
een veel kortere tijd een grotere stijging in beroepsniveau zien

dan hun vaders. De tevredenheid van de jongeren met hun werk is in
dit onderzoek eveneens gering. Twee derde van de ondervraagde jon-
geren wiI ander werk en bijna de helft van hen is zelfs bereid
daarvoor minder loon te ontvanqen.

Onder de jongeren die mee hebben gewerkt aan onze proefinterviews
bevonden zich slechts enkele werkenden. zij hadden op het moment

van het onderzoek veelal pas kort een baan, en waren daar meestal

we1 tevreden over.

ïn Turkije lijkt werken, in ieder geval waar het plattelands-jon-
geren of jongeren uit een lager sociaal-ekonomisch r,'rilieu betreft,
vooral een zaak van jongens te zijn; meisjes lijken nauwelijks aan
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het arbeidsproces deeL te nemen (Gökce, 1976 en Atalay, 1979).

onder de dorpsjongens nemen de agrarische beroepen de belangrijk-
ste plaats in, gevolgd door beroepen in de bouw- en transportsek-

tor. Bij de overige jongeren gaat het, in tegenstellinq tot de

Turkse jongeren in Víest-Europa, vooral om geschoold werk. Bij de

jongeren uit de stailsdorpen betreft dit veeIal ambachtelijke be-

roepen, terwijl de leerlingen van het avondlyceum overwegend adni-

nistratieve funkties vervullen (Tezcan, l-981).

A1 met al lijkt het beroepsniveau van de werkende jongeren in Tur-

kije, met uitzondering van het platteland, hoger te liggen dan dat

van de Turkse jongeren in !Íest-Europa.

uerkloosheid
Opvallend is dat hoewel het gebrek aan werkgelegenheid voor Turkse

mannen een reden is geweest om naar víest-Europa te migreren en ook

nu nog steeds van invloed is op de terugkeerplannen, aan dit as-

pekt in de door ons besproken Turkse onderzoekspublikaties green

aandacht wordt besteed.

ook in de zes víesteuropese publikaties komt de werkloosheid

slechts zijdelings aan de orde. Het veldwerk van deze studies is
echter vee1a1 verricht in een periode waarin in West-Europa nog

niet zorn grote werkloosheid onder jongeren bestond.

Uit de proefinterviews blijkt de algemene jeugdwerkloosheid niet
al1een van invloed te zijn op de situatie van de niet meer school-

gaande jongeren, maar ook al in de belevingswereld'van de scholie-
ren een rol te spelen. De scholieren houden er vaak a1 rekening

mee dat het moeilijk za1 zijn om werk te vinden. Voor sommige jon-

geren betekent dit dat ze in ieder geval op school blijven tot ze

hun diploma hebben. Anderen denken er zelfs over nog verder door

te 1eren. De niet meer schoolgaande jongeren die geinterviewd zijn
in het vooronderzoek hebben vrijwel allemaal ervaring met hrerk-

loosheid. rn het algemeen heeft men er erg veel moeite nnee en

overheerst de angst helemaal- geen werk te kunnen vinden.
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Ook het merendeel van de door Brassé et al. (1984) ondervraagde

Turkse (en Marokkaanse) jongeren heeft ervaring met werkloosheid.
Op het moment van onderzoek was 22* van de Turkse jongens en 348

van de Turkse mej-sjes werkloos.

5-2 Vrije tijd en gezinsverhoudingen

Evenals in
vrije tijd
behandelen.

de

en

hoofdstukken 2 en 3 zu11en we de gegevens over de

gezinsverhoudingen voor jongens en meisjes apart

5.2.1, De_situalis van de_meisjes_

Zowel in de Turkse als in de Westeuropese onderzoekspublikaties
wordt aangegeven dat Turkse meisjes, en met name degenen die af-
komstig zijn van het platteland, niet echt vertrouwd zijn met het
begrip vrije tijd. Zoa1s we al eerder vermeld hebben (zie onder

andere § 4.2.3) hebben wij echter ni-et de indruk dat de bezigheden

die deze meisjes naast het dagelijks werk verrichten a1s een ver-
plichting worden ervaren.
Ook Vermeulen (1984) konstateert in zijn onderzoek naar processen

van identiteitsvorming, dat Turkse meisjes het handwerken, omdat

het een zeer legitieme aktiviteit is, gebruiken om toesternming te
krijgen voor een bezoek aan een vriendin.

aktíxiteiten
Uit de resultaten van de Westeuropese onderzoekingen blijkt een

sterke beperking en regulering van de vri-je tijd van Turkse meis-
jes tengevolge van taken in het gezin en op grond van traditionele
normen (onder andere Weische-Alexa, 1,977 en Eppink et aI. 79791.

De meisjes víaarmee is gesproken in het kader van de proefinter-



vie\^rs worden echter veelal slechts in geringe mate in hun vrije

tijd beperkt door taken in het gezin. Bovendien krijgen ze' htan-

neer ze zich aan bepaalde regels houden, ook meer ruimte voor ak-

tiviteiten buitenshuis.
Ín de door ons besproken Turkse onderzoeksliteratuur wordt vrijwel

niet ingegaan op de taken van de meisjes in het gezín. Mogelijker-

wijs is dit in Turkije zo vanzelfsprekend, dat men het niet nodig

acht hier in onderzoek nog op in te gaan.

ook de mate waarin Turkse meisjes hun vrije tiid binnenshuis of

buitenshuis doorbrengen komt in de Turkse onderzoekspublikaties

niet specifi-ek aan de orde. Atalay Í9791 merkt op dat de bezighe-

den van de dorpsmeisjes zich hooftlzakelijk beperken tot werkzaam-

heden in en rond het huis. op de vraag wat zii het liefst zouden

willen doen a1s het aan hen werd overgelaten, antwoorden deze

meisjes vooral met aktiviteiten die binnenshuis plaatsvinden (met

name handwerken). Slechts enkele meisjes noemen hierbij wandelen

of een bezoek aan de stad.

De gegevens van de jongeren uit de stadsdorpen (Gókce, !976) ziin

op dit punt vrijwel niet te interpreteren, omdat hierbij geen on-

derscheid is gemaakt naar geslacht. In de onderzoekingen onder de

lyceumleerlingen (Tezcan, 1981) en onder de studenten (EkSi, 1982)

wordt aan dit aspekt geen aandacht besteed.

In het onderzoek van Strlwe (1982) merken Turkse meisjes op dat zij

zich in Duitsland nog minder vrÍj buitenshuis kunnen bewegen dan

in Turkije. Hun ouders zÍjn volgens hen bang dat zij gekonfron-

teerd worden met verkeerde inrzloeden en in hun ogen onfatsoenlijk
gedrag. Hierbij speelt vooral de sociale kontrole in <le Turkse ge-

meenschap een ro1. ook de meisjes uit de proefinterviews voelen

zich door deze kontrole beperkt. zi'j hebben soms zelfs de indruk

dat zii bepaalde dingen van hun ouders niet mogen, uitsluitend uit
angst voor 'geroddelr.
Vermeulen (1984) merkt hierover op: "De schoolmeisjes hebben mees-
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tal met hun ouders, of met een van hen, we1 een zodanige relatie
dat kan worden gepraat over de eisen die de schoolsituatie stelt.
Vaak zien de ouders ook wel in dat ze in bepaalde opzichten hun

mening moeten veranderen nu hun dochter in Nederland op school

zit, bijvoorbeeld waar het de bewegingsvrijheid van hun dochter
betreft. Het qraan naar klasse-avonden of het gaan zwemmen met

vriendinnen zijn een paar van de konkrete punten van <liskussie. De

sociale kontrole vanuit andere Turkse familíes i-s vaak zo sterk
dat ouders die druk toch niet kunnen of will.en weerstaan. "
(p.151-) .

kontakten met jongens

De kontakten van de Turkse meisjes met jongens worden in de Turkse

onderzoekspublikaties uj-tgebreid besproken. Bij de dorpsjongeren

is vanaf de puberteit van openlijke omgang met het an<1ere geslacht
geen sprake meer (Ata1ay, L979). Het merendeel van de dorpsmeisjes

keurt een dergelijke omganq zelf ook af.
In de stad lijkt deze situatie gunstiger te liggen. Een probleem
j-s echter dat- op dit punt in het onderzoek onder de jonqeren uit
de stadsdorpen (Gökqe,7976) geen onderscheid naar geslacht ge-

maakt wordt. Daardoor is niet duidelijk hoe deze situatie voor de

meisjes en jongens afzonderlijk ligt. Ongeveer een derde van de

jongeren uit dit onderzoek heeft omgang met iemand van het andere

geslacht. Van de vrouwelijke studenten heeft een kwart, rzerkering
(Ekgi, l9B2).
Opmerkelijk is tenslotte dat ruim een derde van de ouders van de

stadsdorpjongeren aangeeft geen bezwaar tegen dergeliike relaties
te hebben (GökCe, 7976).

AIs \,Íe deze gegevens vergelijken met die rran de Westeuropese on-

derzoekspublikaties en die rzan de proefinterviews, Iijkt de si-
tuatie in Turkije in cle stad zelfs gunsti-ger clan in West-Europa.

Hoewel de meisjes uit onze proefinterviews zich in het algemeen



vrijer kunnen gedragen dan de meisies uit de !Íesteuropese onder-

zoekingen, zijn ook voor deze meisjes kontakten met iongens zonder

meer taboe.

kontakten met autochtone Leeftii dgenoten

uit de westeuropese onderzoekspublikaties blijkt Cat de Turkse

meisjes die op school zitten vaak veel kontakt met Neclerlandse/

westduitse meisjes hebben (onder andere Weische-Alexa, L977 en

Eppink et a1., L979\ . Voor degenen die de school verlaten hebben

of in ltrederland,/West-Duitsland nooit naar school zj-ln gerreest

vormt dit juist een probleem (bijvoorbeeld StËwe, 1-982). zíj be-

treuren het ontbreken van deze kontakten omdat zii veronderstellen

dat zij als zij deze wel zouden hebben, makkelijker de taal zouden

kunnen leren en zich ook makkelijker zouden kunnen gedragen in de

westeuropese maatschaPpi j .

De Turkse meisjes die wij geinterviewd hebben, rnel-den slechts in

beperkte mate ltrederlandse vriendinnen te hebben. Het merendeel van

de meisjes qaat voornamelijk met Turkse vriendinnen om.

v.elatie met de ouders

I\ïaast de informatie over de beperking en regulering van het vrije-

tijdsgedrag van de meisjes door hun ouders wordt in de westeurc-

pese onderzoekspublikaties vrijwel niet inqegaan op de rel-atie van

de meisjes net hun ouders.

Uit de proefinterviews komt naar voren dat de meisjes meestal een

redelijk goede relatie net hun beide ouders hebben. Met hun moeder

zi1n zí) toch meestal vertrouwelijker. Met hun vader praten ze

meer over praktische zaken a1s regelingen en wettelijke zaken.

De meisjes in Turkije uiten zich in het algemeen nog wat positie-

ver over de relatie met hun ouders (onder andere Tezcan, 1981).

Konflikten liiken maar in beperkte mate voor te komen. In hoeverre

<lit te maken heeft met het feit dat de meisjes zich in het alge-

meen bij de beslissingen van de ouders neerlegoen is niet duide-
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lijk. op

<ielingen

punten wreekt zich opnieuw het gebrek aan onderver-
geslacht in de Turkse onderzoekspublikaties.

5.2.2 De_situalis'van §e_jongens_

aktíuiteiten
Uit onze proefinterviews komt naar voren dat de Turkse jongens een

groot deel van hun vrije tijd buitenshuis doorbrengen. Vooral

sport, en met name voetballen, is bij deze jongens een geliefde
vrijetijdsbesteding. ook Brassé (1-985) konstateert dat sport t-ot

de belangri-jkste vrijetijdsaktiviteiten van Turkse (en l'larokkaan-

se) jongens buitenshuis behoort. Naast voetballen st-elt hij echter

ook een sterke voorkeur voor vechtsporten vast.
In de door ons besproken Westeuropese onderzoekspublikaties wordt

slechts summier aandacht besteed aan de vriie tiid van de Turkse

jongens.

Uit de Turkse onderzoeksgegevens komt niet zo'n nadrukkelijke
voorkeur van iongens voor sportaktiviteiten naar voren. Bij de

dorpsjonqens komt voetballen (samen met wandelen) pas op de derde

plaats van de meest beoefende aktiviteiten in de vrije tijd (Ata-

lay, 19'79). Het kaartspelen en praten in de gemeenschapsruimte en

het lezen van kranten, tijdschriften en boeken zijn bij deze jon-
gens meer in trek. Deze aktiviteiten zijn ook tijdens de proefin-
terviews door de jongens regelmatig genoemd, in ieder geval als we

ook het Turkse café als gemeenschapsruimte beschouwen.

ook onder de jongens uit de stadsdorpen scoren de sportaktivitei-
ten laag (Gókce, 1976). AIs aktirriteiten die men met vrienden (of

vriendinnnen) het meest in de vrije tíjd beoefent, wordt door deze

jongens genoemd "het gezelliq bij elkaar zitten praten". zoals we

al eerder hebben aangegeven is bij deze vraag geen onderschei<1

gemaakt naar geslacht.
De onderzoekingen onder de lyceumleerlingen (Tezcan, 1981) en on-

deze

naar
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der de stuclenten (Eksi, 1982) bieden geen informatie over de vrij-
etijdsaktiviteiten van de jongens.

A1 met al- lijken de Turkse jongens in West-Europa zich meer met

sport in hun vrije tijd bezig te houden dan de jongens in Turkije.

kontakten met meisjes

In het algemeen lijken Turkse jongens in West-Europa minder in hun

vrijetijdsgedrag beperkt te worden door hun ouders dan Turkse

meisjes. Natuurlijk speelt het feit dat zij zich veel nakkelijker
dan de meisjes buitenshuis aan kontrole kunnen onttrekken hierbij
een ro1. Maar zij lijken ook minder met vaste regels en afspraken

van thuis te maken te hebben. Uit onze proefinterviews komt naar

voren dat ongeveer de helft van de jongens helemaal vrii is in hun

doen en laten. Dit lijkt zich ook uit te strekken tot de omgang

met meisjes.

Dat de situatie in Turkije voor jongens ook anders ligt dan voor

meisjes blijkt bijvoorbeeld bij de studenten (EkCi, 1982), waar

jongens beduidend vaker dan meisjes aangeven weleens een vastere
relatie te hebben gehad.

fllustratief zijn ook de antwoorden, die de jongeren uit de stads-
dorpen die geen kontakt hebben met het andere geslacht, gegeven

hebben op de vraag naar de reden hiervan (cökge, 1976). Bij de

meisjes overheerst de reden dat de familie zoiets niet toestaat,
terwiil de jongens vooral aangeven zulke kontakten zelf niet te
wensen.

kontakten met autoehtone Leeftij dgenoten

fn het algemeen lijken de Turkse jongens in [ríest-Europa slechts in
beperkte mate met autochtone jongeren op te trekken. Alleen in het

onderzoek van Berg (1978) worden kontakten met Duitse leeftijdge-
noten frekwent genoemd. Zowel Strfwe (1982) a1s Eppink et aI.
(L979) signaleren dat de door hen ondervraagde Turkse jongeren

veel meer kontakt wi11en met autochtone jongeren. Dit liikt echter
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belemmerd te worden cloor taal- en/of kultuurverschillen en/of on-

williqheid van Nederlandse/Duitse zijde.
Ook uit de proefinterviews komt naar voren dat de jongens in hun

vrije tijd voornamelijk met Turkse vrienden omgaan. Slechts enkele

jongens hebben ook Nederlandse vrienden. zij lijken echter minder

behoefte aan kontakten met Nederlanders te hebben, dan de jongens

uit de Westeuropese onderzoekspublikaties.

t,elatie met d.e ouders

Evenals dat het geval was met de Turkse meisjes lijken de Turkse

jongens in West-Europa met de moeder vaker een vertrouwelijkere
relatie te hebben dan met de vader. Deze laatste, zo blijkt uit
onze proefinterviews, wordt door de jongens meestal wel met res-
pekt bejegend. ook uit de Westeuropese onderzoekspublikaties komt

naar voren dat het overgrote deel van de jongens de autoriteit van

de va€ler accepteert (zie onder andere Berg, 1978 en Eppink et al.,
1-9791 .

Door de jongeren in Turkije worden de verhoudingen binnen het ge-

zin in het algemeen als goed gekwalificeerd (onder andere Tezcan,

1981). Hoewel konflikten tussen de 'jongens en hun ouders betrekke-

Iijk weinig worden aangegeven, Iiggen de belangri-ikste bronnen van

onenigheid op hetzelfde terrein a1s in de proefinterviews, name-

lijk het uitgaan en de tijd waarop men 's avonds thuiskomt.

5.3 Zorg en hul-pverlening

algemeen medísche zorg

over de ervaringen van Turkse jongeren met de algemene rnedische

zorg is alleen uit de proefintervi.ews informatie beschikbaar. op

dit punt zijn ons ook geen recente onderzoekspublikaties bekend.

De kontakten van de jongeren met de medische zorg beperken zich

vee1al tot de huisarts. Sl-echts enkele jongeren zijn ook weleens
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in het ziekenhuis geweest. In het aIgemeen is men wel tevreden

over de Nederlandse artsen en lijken er zich geen specifieke pro-

blemen voor te doen.

ueï,trownenspersonen

De jongeren uit onze proefinterviews zoeken als ze moeilijkheden

hebben vooral steun bij hun vriend(inn)en.
In Turkije blijken de jongeren bij problemen veel vaker een beroep

op de ouders te doen. Een derde van de lyceunleerlingen noemt a1s.

vertrou!,/enspersoon de moeder en een zesde de vader (Tezcan, 1981).

Opvallend is dat net a1s in de proefinterviews, door de jongeren

een vertrouwelijkere relatie met de moeder wordt aangegeven. Ook

de jongeren in de stadsdorpen geven in meerderheid de ouders aan

als personen met wie men overlegt wanneer men voor een persoonlij-

ke beslissing staat (Gökqe, L976). Er is hierbij echter geen on-

derscheid gemaakt tussen vaders en moeders.

hulpuerlening
T!,/ee jongeren uit onze proefinterviews hebben kontakten met de

hulpverlening gehad. Beiden zijn van meninq clat de huJ-pverleners

weI hun best deden maar hen slechts ten dele hadden kunnen helpen.

Terpstra en Hahn (1985) hebben in hun onderzoek naar de pscyho-so-

ciale hulpverlening aan jongeren van Turkse (en Marokkaanse) af-

komst, gesproken met 15 jongeren die kontakt hebben of hebben 9e-

had met hulpverlenende instellingen. Het merendeel van de jongeren

is redelijk tevreden over de resultaten van de hulpverlening- Toch

noemen enkele van hen ook zaken die de hulpverleners voor hen niet

hebben kunnen realiseren. Degenen echter die te maken hebben gehad

met het RïAGG menen a1len dat de hulp geen enkel effekt heeft ge-

had.

In de lurkse onderzoekspublikaties wordt geen informatie gegeven

over hulpverlening. Turkije kent op dit moment geen 'hulpverle-
ningscircuitr zoals dat in West-Europa bestaat.
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Bijlage 1. Onderzoeksvoorstel

PSYCHOSOCIAI,E PROBLEMEN VAN TURKSE ADOLESCENTEN IN NEDERLAND

]NLEIDÏNG

Binnen de onderzoeksaktiviteiten van het NIPG,/TNO die vallen onder

het hoofdonderwerp preventieve gezondhej-dszorg voor leeftiidsgroe-
pen wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de adolescenten. Die

expliciete aandacht komt voort uit het inzicht dat aan de adoles-

cent bijzondere eisen worclen gesteld, eisen die sarnenhangen met-:

. een aanpassing aan biologische veranderingren;

. een toenemende onafhankelijkheid;

. een bewustwording van de ej.sen die de samenleving stelt.

Het onderzoek binnen het onderwerp adolescenten heeft zich tot
dusverre gericht op een aantal leefsituaties waar de spanning tus-
sen de belangen van de adolescent en de eisen van de samenleving

tot uitdrukking komt, zoals de schoolsituatie en de werksituatie.
In het onderhavige onderzoeksplan staat zo'n specifieke leefsitua-
tie niet centraal. Hier gaat het om een kategorie adolescenten

onder omstandigheden die een extra belasting vormen voor de ge-

zondheid en het welbevinden nI. Turkse jonqeren in Nederland.

AANLEÏDING TOT HET ONDERZOEK

Op verzoek van het Overlegorgaan Medische Verzorging Buitenlandse

lrlerknemers is door het NIPG een inventarisatie verricht naar

hoofdproblemen van de tweede generatie buitenlanders (Grrfndemann &

Hoolboom, 1980).

a
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Deze studie heeft zich voornamelijk gericht op de mediterrane
jeugd, waarbij de nadruk l-igt op Turkse en Marokkaanse kinderen.

De situatie van deze mediterrane kinderen in Nederland, zoals die
uit de literatuur naar voren komt, wordt gekenmerkt door:

o kultuurbotsingen met de ouders

De ouders blijven denken in hun eigen cultuurpatroon temijl
de kinderen langzamerhand vele Nederlandse gewoonten overne-

men. Tegenover de autoritaire opvoeding thuis ervaren zij de

vrijheid op school. Spanningen en konflikten in het gezin

liggen voor de hand (o.a. Eppink, L977).

o onzekerheid over teruggaan of blijven
Het merendeel van de kinderen r^reet niet of ze aL dan niet
terugr za1 keren naar het land van herkomst. Laat staan dat ze

\"reten op welke termijn. Ook bestaat er onzekerheid of ze nog

wel geaccepteerd zullen worden in hun eigen land (o.a. Schu-

macher, L979).

o weinig kansen in het onderwijs

Veelvuldig lopen buitenlandse kinderen op school vertraging
op a1s gevolg van een gebrekkige taalbeheersing (o.a. v.d.
Berg-Eldering e.a., 1980).

o relatief hoge werkloosheid

Een kombinatie van een qebrekkige vooropleiding, algemene

werkLoosheid en terughoudendheid van werkgevers om buiten-
landse jongeren aan te nemen leidt tot minimale kansen op de

arbeidsmarkt (o.a. Bo1, 1979).

l banen op een laag sociaal-ekonomisch niveau

De verwachting is daÈ wanneer buitenlandse jongeren werk

krijgen, zij veelal dezelfde weinig geschoolde of geheel on-

geschoolde baantjes zullen hebben a1s hun ouders (o.a. Ver-

donk, 1979).

o diskriminatie door Nederlanders

De integratie van buitenlandse jongeren wordt noq extra be-

moeilijkt door diskriminatie (o.a. Bovenkerk, 1978).
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Het beeld dat hier is geschetst is in het algemeen niet gedestil-
leerd uit gegevens van empirische onderzoekingen.

Het is bovendien voornamelijk ontleend aan 'indirekte informatier
die gebaseerd is op de praktijkervaringen van bijvoorbeeld hulp-
verleners en mensen uit het onderwijs, meestal vanuit een westers

referentiekader. Gegregevens over de probleemervarj-ng van de medi-

terrane jongeren zelf ('direkte informatie') zijn schaars.

ook al maakt een dergelijke schets het zeer aannemelijk dat de

kans op met name psychosociale problemen bij deze groep adoles-

centen verhoogd is, voor het bepalen van beleid is dergelijke 'in-
direkte informatie' minder geëigend.

Op basis van deze 'indirekte j-nformatie'kan men in het beste ge-

va1 tot een ongevíoqen, gesegrmenteerde inventarisatie van de pro-

blemen komen. Doorclat de problemen overÍregend ontleend zijn aan de

praktijkervaringen bij bepaalde instanties loopt men bovendien de

kans dat sommige probleemgebieden overschat worden, terwijl andere

buiten treschouwing blijven.
Het feit dat'direkte informatie' schaars is, vormde voor het NIPG

aanleiding een onderzoek op te zetten. Dit onderzoek is, om rede-

nen die hierna aan de orde zullen komen toegespitst op Turkse ado-

lescenten (zie S 4.1).

2 PROBLEEMSTELLING

Het onde::zoek is gericht op:

a het verwerven van inzicht in aard en omvang van rle psychoso-

ciale problemen die Turkse adolescenten in Nederland ervaren,

alsmede in de ernst van deze problemen

o het verzamelen van informatie over de behoefte aan en cle er-
varing met de psychosociale hulpverlening en de algemene me-

dische zorg.
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a. de probLemen

In paragraaf 2 wordt gesignaleerd dat in de bestaande literatuur
voornamelijk wordt geschreven over de problemen die "anderent' ver-

onderstellen bij Turkse jongeren en over de problemen die zij heb-

ben in hun kontakten met deze groeP. rn dit onderzoek gaat het

uitdrukkelijk om de ervaringen van de Turkse adolescenten zelf, en

in het bijzonder lÍíat zí) hierin als problematisch beschouwen.

Naast onderzoek naar aard, om\rang en ernst van de probJ-emen zal

worden nagegaan of de problemen van deze groep specifiek zijn- De

vraag daarbij is of Turkse adolescenten in Nederland andere pro-

blemen ervaren dan Nederlandse adolescenten. ook kan worden nage-

gaan hoe de vergelijking met Turkse adolescenten in Turkije uit-

valt.
Tenslotte zal aandacht besteed worden aan faktoren die van invloed

kunnen zijn op het ontstaan van problemen alsmede aan faktoren die

een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van

Turkse adolescenten in de Nederlandse samenleving.

Inzicht in de aard en de omvang van de problematiek van Turkse

adolescenten in Nederland alsmede in de achterliggende faktoren,

maakt het mogelijk een beslissing te nemen over de vraag of (en zo

ja. welke) preventieve maatregelen voor deze groep getroffen zou-

den kunnen worden.

b. d.e zotg

Het is niet bekend in welke mate Turkse adolescenten een beroep

doen op voorzieningen op het gebied van de algemene medische zorg

en de geestelijke gezondheidszorg. Het is bovendien onduidelljk in

hoeverre en voor welke problemen er bij deze groep behoefte is aan

deze specifieke voorzieningen. In het onderzoek zal daar aandacht

aan worden besteed.

ook hierbij is het van belang vast te stellen of patronen van be-

hoefte en gebruik afwijken van die van Nederl,andse jongeren.

Tevens zal worden nagegaan welke faktoren van invloed zijn op het
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gebruik van algemeen medische en geestelijke gezondheidszorg.

Bij de jongeren die van de bovengenoende voorzienignen gebruik
hebben gemaakt zal worden vastgesteld op welke manier zij bij deze

voorzieningen zijn terechtgekomen en wat hun ervaringen zí1n ge-

weest.

Inzicht in de behoefte aan en het funktioneren van de hulpverle-
ning voor Turkse adolescenten in Nederland maakt het mogelijk een

beslissing te nemen over de vraag of (en zo ja, op welke wijze) de

bestaande voorzieningen aangepast dienen te worden opdat deze voor
Turkse jongeren toegankelijk en effektief kunnen zijn.

Op grond van het bovenstaande kunnen de volgende onderzoeksvragen

v,rorden geformuleerd :

a. 1. Welke problemen ervaren Turkse jongeren rnet hun situatie
in Nederland en wat is de ernst van deze problemen?

2. Ín welke mate komen de problemen voor?

3. In hoeverre zijn de problemen specifiek voor Turkse aclo-

lescenten in Nederland?

4. Welke faktoren zijn van invloed op het ontstaan van pro-
blemen?

5. Víe1ke faktoren leveren een positieve bijdrage aan de ont-
wikkeling van Turkse adolescenten in de Nederlandse samen-

leving?
b. 1. In welke mate maken Turkse jongeren gebruik van de voor-

zieningen?

2. Voor welke problemen hebben zij behoefte aan hulp/zorg?
3. Zíjn de patronen in behoefte aan en gebruik van voorzie-

ningen voor Turkse jongeren specifiek?
4. Welke faktoren zijn van invloed op het gebruik?

5. Hoe komen Turkse jongeren bij deze voorzieningen terecht?
6. Wat zijn de ervaringen van Turkse jongeren met deze voor-

zieningen?
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4. OPZET VAN HET ONDERZOEK

4.7 De toesDitsins op Turkse adolescenten

Veelvuldig wordt in de literatuur vermeld dat de kommunikatie met

Turken en Marokkanen bemoeilijkt wordt door kultuurverschillen
(o.a. eppink, 198L) . zo zottden Turken en Marokkanen meer terughou-

dend zijn dan Nederlanders bij het prat-en over problemen met bui-

tenstaanders.
Men stelt, dat voor hen nog nadrukkelijker dan voor Nederlanders

geldt, dat dergelijke onderwerpen slechts bespreekbaar zijn met

mensen waatínee een vertrouwensreLatie bestaat. vianneer men de taal
spreekt en op de hoogte is van de kultuur zal- zorn vertrouwensba-

sis waarschijnlijk rnakkelijker tot stand gebracht r^torden.

Bij onderzoek zou men daarom gebruik kunnen maken van "kultuurei-
gen" interviewers. Hier gelden echter weer andere bezwaren, samen-

hangend met sociale kontrole en mogelijke verschillen in politieke
overtuiging of status tussen interviewer en geinterviewde-

In het onderhavige onderzoek is gekozen voor Nederlandse inter-
viewers die zowel de taal spreken als de kultuur kennen.

Het merendeel van de in Nederland verbliivende Marokkanen komt uit
het RrF-gebergte en spreekt uitsluitend Berbers. Er zi'in weinig

Nederlanders die Berbers spreken, zodat bovenstaancle strategie

voor Marokkanen erg moeilijk te realiseren valt. Turks sprekende

Nederlanders zijn er in ruimere mate. Dit is dan ook de belang-

rijkste reden om het onderzoek te beperken tot Turkse adolescen-

ten. Het feit dat de Turken in Nederland de grootste qroep buiten-

landse werknemers vormt, en de gezinshereniging bij hen het verst

gevorderd is, kan als aanvullende argumentatie genoernd r^rorden. De

toespitsing op een enkele etnische groepering maakt het tevens

moqelijk de problematiek van deze groep meer diepgaand te onder-

zoeken.
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4.2 Het vooronderzoek

Omdat over de problematiek van Turkse adolescenten in Nederland

weinig 'direkte informatier bestaat, is het onderzoek gesplitst in
een voor- en een hoofdonderzoek. ïn het vooronderzoek is met name

aandacht besteed aan een brede inventarisatie en exploratie van cle

probleemgebieden, van mogelijk onderzoeksinstrumentarium en van

werkwijzen bij de selektie en de benadering van de doelgroep.
Er zíjn vier deelpro-iekten te onderschej.den:

l. Inventarisatie en evaluatie van sociaal-wetenschappelijk on-

derzoek over Turkse jongeren in lVest-Europa.

In paragraaf 2 is de problematiek geschetst op basis van het- lite-
ratuurrapport Mediterrane kinderen in Nederland (Gr0ndemann &

Hoolboom, 1980). Ten behoeve van het vooronderzoek is de analyse

van deze en meer recente onderzoeksliteratuur toegespi-tst op Turk-

se jongeren.

ïï. Inventarisatie en evalrratie van sociaal-wetenschappelijk on-

derzoek over Turkse jongeren in Turkije.
Om de problemat-iek van Turkse adolescenten in Nederland op een

juiste wijze te kunnen beoordelen is in het vooronderzoek ook we-

tenschappelijke informatie verzamel-d met betrekkinq tot <1e proble-
men díe zich bij adolescenten in Turkije voordoen. Hiertoe is on-

der meer bezoek gebracht aan een aantal universiteiten in Turkije
(zie ook S 4.3.1).

III. Inventarisatie van knelpunten op basis van gesprekken met en

publikaties van deskundigen die in hun werk te maken hebben

met (problemen van) Turkse jongeren.

Om een indruk te krijgen van de aard van de problematiek die aan-

leiding is tot kontakten met de hulpverlening en justitie, zí1n
gesprekken gevoerd met sleutelfiguren uit deze sektoren.
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IV. Informatie van Turkse adolescenten zelf
De exploratieve gesprekken met Turkse adolescenten vormen een be-

langrijk onderdeet van het vooronderzoek. op deze manier is gepro-

beerd 'direkte informatie' over de ervaringen van Turkse adoles-

centen in Nederland te verkrijgen. In dit kader zijn ongeveer 20

gesprekken gevoerd met scholieren, werkende en niet-werkende jon-

geren en werklozen,

Naast deze gesprekken zijn kranten- en tijdschriftartikelen 9e-

raadpleegd waarbij de jongeren zelf aan het woord komen. Hierbij

is tevens aandacht besteed aan vergelijkbare Turkse publikaties.

A? Het hoofdonderzoek

4. 3. l- Methodg

In het onderzoek zuIlen twee methoden van informatieverzameling

worden toegepast. Aan een betrekkelijk grote groeP Turkse jongeren

(t 250) za]- een gestandaardiseerde vragentijst (enquëte) worden

voorgelegd. Een deel van deze groep (t 50) zal een tweede keer

worden benaderd, voor een 'vrij gesprek' aan de hand van een to-

piclijst. Op deze wijze lijkt het mogelijk zowel een k\^,antitatief

beeld te geven van de omvang van de problenatiek en het gebruik

van de voorzieningen a1s inzicht te geven in dieperliggende fak-

toren. Tevens kan de informatie van de 'vrije gesprekken' dienen

als kriterium bij het beoordelen en interpreteren van de enquète-

gegevens.

In paragraaf 3 is aangegeven dat in het onderzoek ook

worden besteed aan de specificiteit van problemen en

in behoefte aan en gebruik van voorzieningen.

Dit vereist kontrolegroepen. Aan een vergeliikbare
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l-andse adolescenten (t 250) zal vrijwel dezelfde enquëte voorge-

legd worden.

Nader zal worden onderzocht of het mogelijk is een aantal centrale
vragen uit de enquète mee te doen nemen in onderzoek onder ado-

lescenten in Turkije. (Een studiereis ondernomen in het kader van

het vooronderzoek toonde aan dat een derqelijke mogelijkheid in
principe aanwezig is.) Tijdens een tweede bezoek in 1984 za1 een

en ander nader gekonkretiseerd worden.

4.3.2 §e]ekt1e_vgn_sscpondenten

Gezien de doelstelling van het onderzoek is het belangrijk te
streven naar representativiteit.
Bij de selektie van respondenten zal zoveel mogelijk gewerkt wor-

den met 'random'-procedures. De school vervult hierbij een belang-

rijke rol.
Het is de bedoeling dat bij een steekproef van + 10 scholen zowel

leerlingen aIs oud-Ieerlingen (gediplomeerd en ongediplomeerd) in
het onderzoek betrokken worden.

Bij de keuze van deze scholen za1 uitgegaan worden van de mate

waarin Turkse jongeren deelnemen aan de verschillende typen onder-

wij s.

Tevens zal hierbij gelet worden op regionale spreiding. Leeftijd
en geslacht zullen bij de definitieve (random) keuze van respon-

denten als uitgangspunt dienen. Op deze wijze zullen ! 22.O Turkse

jongeren worden geselekteerd. Een vergelijkbare procedure zal wor-

den gehanteerd voor de Nederlandse kontrolegroep G 22O).

Er moet op qe\.íezen worden dat door het kiezen van de school als
ingang voor respondentenselektie t-\,íee kategorieën adolescenten

buiten het onderzoek blijven, nI. leerplichtigen die niet naar

school gaan en zich ook niet bij een school hebben laten inschrij-
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ven, en jongeren die zich in Nederland hebben gevestigd na hun 15e

jaar en in Nederland nooit naar school zijn ger,veest. Mogelijkheden

om deze kategorieën alsnog in het onderzoek te betrekken zulIen
nader onderzocht worden.

Voor de beantwoording van de onderzoekvragen over de kontakten met

de psychosociale hulpverlening zaL een extra groep respondenten
(t 30 furkse en t 30 Nederlandse jongeren) geselekteerd moeten

worden. Het gaat hierbij om (ex)kliënten van deze instellingen.
Deze uitbreiding van de onderzoeksgroep wordt noodzakelijk geacht

omdat bij de hierboven beschreven procedure de kans op aanwezig-

heid van (ex)k1iënten gering is.

4.3.3 Aard van te verzamelen gegevens

Bij het samenstellen van de vragen- en topiclijst za1 aangesloten

worden op de bevindingen van het vooronderzoek. Al-s ondernerpen

zullen in ieder geval aan bod komen:

o algemene achtergrond

o onderwijs

. werkloosheid

o r,verken

a vronen

o vrije tijd
o situatie thuis
o hulp(verlening).

LTTERATUUR

De in deze bijlage geciteerde

literatuurlijst op p. 107.
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Bijlage 2. onderwerpenlijst

I algemene achtergrond

Ir onderwijs

rII werkloosheid

IV werken

V woonsituatie
Vr vrije tijcl
vII thuis
VIII hulp(verlening)
Ix eindevaluatie
x subjektieve indrukken

* ALTUD AAN DE ORDE STELLEN

o ALTIJD AÀN DE oRDE STELLEN ÀLS HOOFDTOPIC vAN BELANG IS
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I ÀI,GEIIMNE ACHTERGROND

* 1. Leeftijd/rangnurnmer in het gezin
r. 2. Waar geboren, taar opgegroeid
* 3. Sinds wanneer in Nederland (langdurig teruq geweest)

r. 4. Gezinshereniging, wie, wanneer, sraarom

Gezinssamenstelling, aantal, hier-daar, leeftijden, geslacht
* 5. Burgerlijke staat (indien gehuwd, eehtgeno(o)t(e) in Neder-

land?)
* 6. Juridische status
r, '7 . Militaire dienst
* 8. Eerste ervaringen in Nederland,/verwachtingen

IT ONDERÍ{IJS

* 1. Onderwijs in Turkije
t 2. Globale schoolkarrière in Nederland

3. Globale ervaringen met betrekking tot taalproblemen, aan-

sluiting op school in Turkije, Leraren/leerlingen, inhoud
* 4. Algemene evaluatie (v91. rurkije)

Alleen voor scholieren:
a 4. hlat voor soort school

o 5. Wat voor klas (andere buitenlanders)
o 6. Sociometrische posities - aard en aantal van de kontakten,

etniciteit, geslacht, buiten school

7. Sfeer in de klas
8. Houding leraren/medeleerlingen
9. TaalprobJ-emen

10. Prestaties
11. Schoolverzuim (ziekte, spijbelen, hulp in het gezin) selek-

tief: niet zwenmen/geen gymnastiek
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.72. Ambities, verwachtingen, aspiraties van leerlingen en ouders

o13. Vergelijking schoolsituatie Turkije
o14. Evaluatie,/knelpunten

TTT WERKLOOSHETD,/NIET VIERKXN

, 1. Ervaringen met werkloosheid, wanneer, hoe lang

. 2. Akties en verwachtingen daarvan

o 3. Proqnose

4. Ti jdsbesteding,/vri jwilligerswerk
o 5. Vormingswerk,/kursrrssen

6. Situatie van vrienden en (ex-)klasgenoten

a 7. Reakties van anderen

o 8. FinancièIe positie mede in samenhang met juridische status
o 9. Evaluatie/knelpunten (steun c.q. hulp bij knelpunten)

IV hTERKEN

o 1. Ervaringen met werken,/werkloosheid (indien langdurig en re-
cent topics van III)

a 2. lVat voor werk DUr omvang bedrijf, sinds tanneer, relatie
opleiding, soort dienstverband (tijdelijk, vast)

. 3. Andere buitenlanders op het werk

o 4. Sociometrische positie, aard en aantal kontakten, ro1 van

etniciteit, belang buiten werk

5. Sfeer op het werk

. 6. Ambities, verwachtingen en aspiraties (karrière)
7 - Houding leiding,/kader
B. Verzuim

9. Financiën (jeugdloon)

10. Verlofregeling
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l-l-. Vormingswerk/vakopleiding,/kursussen

oL2. nvaluatie/knelpunten (steun c.q. hulp bij knelpunten)

V WOONSITUATIE

* 1. Zelfstandig, inwonend, huur, koop, welke straat
2. Aantal kamers (excl. keuken, badkaner)

3. Kwatiteit en uitrusting woning

4. Eigen kamer,/eigen plek voor werk/hobby
* 5. Soort buurt, oud-/nieuwbouw, migranten dichtheid, sociaal

niveau, voorzieningen, rekreatiemogelijkheden
* 6. Relaties met buren, kontakten aard (hulp, bezoek) en aantal,

ruzies, wrijvingen, opvattingen over buitenlanders,/over Ne-

derlanders
* 7. Evaluatie,/knetpunten, vergelijking Turkije (steun c.q. hulp

bij knelpunten)

VI VRrJE TIJD

* 1. Relaties met leeftijdsgenoten, nationaliteit, geslacht/cour-

ting etc., frekwentie, aant-al

o 2. Aktiviteiten, hobby's etc., tijdsbudget (laatste week), ver-

eniging, kIubs, rol van nationaliteit
* 3. Sociale kontrole

4. Zakgetd (alternatieve inkomsten)

* 5. ontmoetingsplaatsen (buurthuis)
* 6. Subkultuur, film, muziek, tv, amusement, tijdschriften, boe-

ken,/bibliotheek (favoriet Europees/Turks), alkohol c.q.

druggebruik
* 7. svaluatie,/knelpunten (steun c.q. hulp bij knelpunten)
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VTI THUIS

* 1. Taakverdeling, werken vader en moeder, beroep hier en in
Turkij e

* 2. vriiheid/autonomie kincleren
* 3. Autoriteit/gezag ouders, kinderen
* 4. Huweli.jk, opvattingen, plannen

* 5. opvattingen etc. reliqie (gedrag)

6. Banden rnet Turkije (o.a. financiële verplicht,ingen)
'7. Vakantie-ervarinqen in Turkije, i<leeèn over Turkije

* 8. Opvatti-ngen over terugkeer, ouders (huis in Turkije) kinde-
ren

* 9. Iirijfpunten (tussen <ie generaties) binnen gezin, konflikten,
spanningen, akties

l-0. Sociale kontakten met famili.e (in anclere landen)

11. Wie kornen op bezoek

].2. Eetgewoonten,/kleding j n Neder-1. and/kleding op vakantie/taa1
thuis

*13. Evaluatie/knelpunten (steun c.q. hulp bij knelpunten)

VÏII HULP

Orrer wat voor problemen wordt gepraat met ou«lers, broers, zussen,

vrien<len en waar:over niet (akt-ief en passief)

Andere j.nformele steun/hulp
* Formele hulp, i-nstanties: vreemdelingenpolitie, huisvesting,

SWB en tolken
* Ervaringen net medisch cJ-rcuit, huis;a:rts, specialist, be-

drijfsarts/kontrole-arts, ziekenhrrj-s, jeugdarts, medische

hulp vakantíe / ze1 fmedikatie
* Evaluatie knelpunten
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IX EINDEVAIUATIE

* Beoordeling eigen situatie,/eigen gezondheid, ziektegeschie-
denis

* t{eging van knelpunten

X SUBJEIOIEVE TNDRT'KKEN

1. víelbevinden. Tevredenheid, gezondheid

2. Kontakt. Openheid, sociabiliteit, beheersing van de Neder-

landse taal
3. Levensstijl. Uiterlijk, kleding, taalgebruik, manier van

optreden, markante attitudes
4. Houding bij afspraak maken

5. Gesprek. Plaats,/entourage, introduktie (geÍnteresseerd,

overdonderd, praatgraag), invloed aanwezigen, bereidheid,
kompleetheid, betrokkenheid tot onderwerp, sfeer, verloop
(bottle necks etc.)r gevoelens interviewer

6. Verslaggeving. Aantekeningen, proÈokol, bandrekorder
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