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V O O R W O O R D  

In dit pakket wordt achtergrondsinformatie aangeboden bij het thema interculturele 
hulpverlening. De meeste hulpverleners hebben via allerlei cursussen en in de praktijk 
geleerd hoe ze adequaat moeten hulpverlenen en communiceren.  Ze kunnen a.h.w. perfect 
autorijden en kennen alle verkeersregels. Maar met allochtonen werken is hetzelfde als gaan 
autorijden in Groot-Brittannië. Er gelden niet alleen heel andere verkeersregels, het links 
rijden vergt ook een totale aanpassing van je rijgedrag en stijl. Heel  wat zaken die evident 
lijken in de gewone communicatie, moeten herbekeken worden. Nochtans blijft het autorijden 
juist hetzelfde, je moet evengoed sturen en schakelen en opletten.  
Intercultureel hulpverlenen vergt dezelfde aanpassing als autorijden in Groot-Brittannië, in 
principe gelden dezelfde voorwaarden voor een goede hulpverlening en kunnen bestaande 
methodieken gebruikt worden, alleen de verkeersregels verschillen en je zult met een aantal 
specifieke eigenheden in het intercultureel werken moeten rekening houden. 
 
Deze cursus is het resultaat van diverse jaren studie, onderzoek en ervaring in het werken 
met allochtonen.  Toch is hij zeker niet volledig. Een aandachtige lezer zal merken dat in 
deze cursus heel vaak wordt gesproken over Turkse of Marokkaanse cliënten, hoewel 
allochtonen een veel ruimere groep beslaat. Het is echter onmogelijk om al die verschillende 
doelgroepen te benaderen in één cursustekst. Deze cursus gaat dan ook hoofdzakelijk over 
voornoemde doelgroep.   
 
Hoewel ik de meeste zorg heb besteed aan correctheid en actualiteit, wil ik me vooraf 
verontschuldigen mochten er toch nog fouten in de bundel staan, onjuistheden omdat 
wetgeving recent is veranderd of tegenstrijdigheden. Met plezier ontvang ik reacties om deze 
onjuistheden te corrigeren. 
 
Belangrijk !!! 
 
Tenslotte wil ik ten stelligste benadrukken dat wat er ook in deze bundel staat of wat er ook 
in de vorming verteld wordt, het mijn uitdrukkelijke betrachting en overtuiging is dat alle 
mensen gelijk zijn en gelijke kansen in het leven moeten krijgen. Racisme, discriminatie, 
uitsluiting, haat, extremisme zijn ongepast en horen niet thuis in deze vorming.  Om 
geïnteresseerden te confronteren met racisme en extremisme is het echter noodzakelijk om 
bepaalde voorbeelden of uitspraken aan te halen (die bijvoorbeeld kunnen komen uit 
extreem-rechtse hoek) of bepaalde discriminerende én beledigende zaken te tonen via video 
of muziek.  Dit is steeds bedoeld als illustratie en als confrontatie om over de thematiek na te 
denken en heeft nimmer of nooit de bedoeling om aan te sporen tot discriminatie of racisme.   
 
 
Gerard Gielen 
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I N L E I D I N G  

 
“Migranten komen naar hier met het idee niet te blijven, maar nemen nooit meer de 
beslissing om terug te gaan."  Anil Ramdas 

 
MIGREREN == zich integreren in een nieuwe context, 
De balans vinden tussen een maximale continuering van de eigen identiteit en een 
functionele aanpassing aan de nieuwe levenssituatie. 
 
 
MIGRANTENCULTUUR: een pluriforme cultuur ontstaan door interactie tussen de 
thuiscultuur van de migrant en meerdere parallelle, soms conflictueuze processen ten 
gevolge van de migratie. 

1 Verschillende processen en posities 

1.1 Migratieprocessen 

Waarom migratie :  

 economische redenen : op zoek naar betere toekomst : land van melk en honing. Geld 
zonder iets te doen en goede sociale voorzieningen. 

 crisis in eigen land 

 grote waarde aan zichtbare materiële rijkdom (geen huizen, maar dure auto’s en 
juwelen) 

 migranten geven verkeerd beeld aan thuisland (probleem van ‘uithuwelijken’ : 
gearrangeerde huwelijken) 

 
Fasen in de migratie 
 
1. de voorbereidende situatie (euforie) 
2. de feitelijke migratie (als men pas hier is: alles is nieuw : kan nog positief zijn) 
3. overcompensatie:   heel hard werken,  geen sociaal leven, verwaarlozing van het 
gezin , discriminatie, gebrek aan kennis van de taal 
4. decompensatie en crisis (door al dat harde werken wordt alles verwaarloosd) 
5. het transgenerationele stadium: alles loopt fout  
    De jongere generatie gaat zich rennen: 'Waar zijn we mee bezig?'  
    Dit leidt tot een aantal situaties 

 naar Westerse normen  

 naar de Islam (fanatiek tot fundamentalisme – terug naar religieuze normen) 

 geen houvast (zie je vaak in de hulpverlening !) 

1.2 Acculturatieprocessen 

1. de 'pre-confrontatie'-periode: voor men echt contact heeft : euforie (voor wat men 
allemaal gaat krijgen) en angst 
 
2. de 'confrontatie'-periode: niet echt positief voor allochtonen (cultuur, ...), 
    verschillen van 50 jaar kan je niet zomaar overbruggen, er ontstaan vaak relatieproblemen  
    (andere normen omtrent vrouw-zijn) 
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3. de verdïepingsfase: decompensatie en crisis (zie hoger)  
    Men gaat terugkijken: er komen zo 3 groepen: 
 1. Westers modern (= Turks modern) 

2. Groep die terugkijkt naar nationaliteit of religie of beide 
3. Verloren (zoekende) generatie 

1.3 Maatschappelijke positie binnen het gastland 

De ongelijke driehoeken 

 
 
Om te integreren in de betere samenleving dienen 2 bewegingen te worden gemaakt: 
horizontaal en verticaal.  
De horizontale beweging wordt steeds moeilijker: de grens is dichtgeslibd  

 Onderwijs : door concentratiescholen en een max. %  migranten in het katholieke 
onderwijs. Het onderwijs is de basis.  

 Werk : migranten hebben een lage scholing (weinig schoolaspiratie bij de jongens: 
waarom studeren, beter nu snel geld verdienen voor een mooie wagen) en door 
aanslagen slechte naam. Ze vinden geen werk (ook al hebben ze een hoog diploma) 

 Culturele deprivatie : door scholelantennes, gettovorming en eigen winkels en 
uitgangsmilieu komen ze weinig in contact met de Westerse cultuur  

 De grens tussen de dominante samenleving en de middengroep wordt steeds sterker. 
Er komt een 5de wereld (migrant + 4de wereld) 

1.4 Culturele evolutie 

MIGRATIE: een proces van `cultural island formatïon' 
'egelstelling' - alles afhouden, geen informatie, kan niet groeien ... stekels opsteken  : gevolg 
: stilstand van de culturele evolutie. (cfr Turkije en Marokko zijn meer geëvolueerd dan 
migranten in Westen) 
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Eerste migranten leefden onder een glazen stolp: geen informatie (T.V., tijdschriften, ...)  
Ook nu nog vaak verstoken van informatie omdat ze de taal onvoldoende kennen.  
Taal leren = combinatie van scholing (meeste migranten komen uit rurale gebieden) en 
wilskracht en verplichting…ontbreekt vaak bij migranten. 

2 Huwelijk en migratie  

Zie voor dit onderdeel achteraan de cursus bij bijzondere thema’s voor meer uitvoerige 
toelichting. 
 
Soorten huwelijk : 

 Liefdeshuwelijk 

 Uithuwelijking 

 Gearrangeerd huwelijk 
 
Over verhoudingen van aard huwelijk weinig cijfergegevens bekend. Ze hebben andere visie 
op liefde en huwelijk. Liefde komt wel, huwelijk is een economisch verbond tussen families 
om bepaalde doelen te bereiken. 
Kinderen huwen met partner door ouders voorgesteld uit eerbied en gehoorzaamheid. 
 
Redenen 
Partner door ouders gekozen is zeker een goede partner want ouders kennen de 
schoonouders. 
Huwen als economisch motief : verkrijgen van verblijfsvergunning in het kader van 
gezinshereniging 
Huwen met iemand uit het thuisland : garantie op een niet door het westen besmet persoon 
Liefde groeit wel zoals koude soep op een heet vuur. 
Maagdelijkheid 
 
Meer info : http://www.huwelijkenmigratie.khlim.be 
 
Huwen binnen de eigen cultuur : zelfde godsdienst is strikte voorwaarde, zelfde nationaliteit 
is belangrijk (Turk trouwt niet met Marokkaan, enz.) 
Gemengde huwelijken worden al bij voorbaat als te mislukken bestempeld omdat ze weinig 
of geen ondersteuning krijgen van de familie. 
 
Probleem van de postorderbruiden : zeer weinig onderzocht ; zeer dubieus : gaat van 
succesrijk tot miserie 
 
Psychologische problemen 
 

 Separatie  

Gezagsverlies 
Identiteitsverlies 

VADER 
(vooral eerste 
generatie) 

MOEDER 
 
(vooral eerste 
generatie) 

Overbelast (a) 
Relatieproblemen 
Beperkte 
ontplooiing 
Zorgen om 
kinderen 
Heimwee 
Eenzaamheid 

http://www.huwelijkenmigratie.khlim.be/
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Ambivalentie 
omtrent terugkeer 

Verwaarlozing 
Identiteitscrisis 
Gedragsproblemen 
Losgeslagen 

ZOON DOCHTER Opgesloten (b) 
Isolement 
Uithuwelijken 
(gearrangeerd) 

Gefrustreerde 
machtswensen (c) 
Relatieproblemen 

IMPORT 
BRUIDEGOM 

IMPORT BRUID Manusje van alles 
Relatieproblemen 
Heimwee 
Zo snel mogelijk 
een kind om te 
kunnen stijgen in 
de familiehiërarchie 

 
(a) overbelast.- onder andere door de taak van de vader over te nemen, de vrouw houdt het 
prestige van haar man omhoog omdat haar eigen prestige daarvan afhangt 
(b) opgesloten: heeft ook voordelen: meer ruggengraat dan de jongens die aan hun lot 
overgelaten worden 
(c) machtswensen: deze man is in het klassieke systeem opgegroeid. Zijn vrouw heeft meer 
macht: kent de taal, ...  
De vrouw heeft nooit macht gehad, zij was immers de dochter; zij heeft nu macht der macht; 
leidt soms trof machtsmisbruik; leidt zo tot relatieproblemen 
 

3 Opvoedingssystemen 

Thuiscultuur 

 
De eerste generatie komt uit rurale gebieden.   
Er is een verschil tussen Marokkanen en Turken en de migranten uit Oost-Europa , Azië en 
Afrika 
Verschillen in godsdienstbeleving hebben invloed op thuiscultuur : Islam, Hindoeïsme 
 

Groepscultuur 

 Verschil fijnmazig en grofmazige cultuur : allochtonen is fijnmazig/WIJ-cultuur. (zie 
cursus bijzondere vraagstukken) 

 Eer en schande in de familie is belangrijk : niet denken als individu maar als groep :  
o eergevoel bij meisjes = maagd en voorbeeldige moeder, zich gedragen 
o eergevoel bij jongens = hun eer wordt vertegenwoordigd door hun vrouw en 

kinderen 

 Opvoeding was in thuisland gebaseerd op de groep. 
Monocultuur : zelfde waarden en normen : iedereen dacht hetzelfde 
 

Opvoedingssystemen 

 

 Het kind wordt mee opgevoed door de omgeving 
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 In de dorpscultuur waren weinig regels/werden niet in vraag gesteld. 

 Hulppatroon : het kind wordt onbeschreven geboren. 

 Kinderen worden opgevoed tot man- en vrouwrollen. (mannenwereld is buitenshuis, 
vrouwenwereld is binnenshuis) 

 
 
 
 

 De mannen en jongens zijn de poortwachters 
o Zij moeten erover waken wat er binnen het erf gebeurt : dat is hun eer 

.Vrouwen en meisjes zijn zeer kwetsbaar. 
o Het feit dat ze over hun vrouwen en kinderen moeten waken bepaalt hun 

gedrag. Zo wordt hun identiteit bepaald. Hun positie handhaven vraagt soms 
agressief gedrag. 

o Ze hebben de groep nodig om hun systeem (kaders) te kunnen behouden. 
o Vrouwen zullen nooit uit de groep stappen als ze niet elders steun krijgen. 
o Loyaliteit t.a.v. ouders en familie is enorm groot : veel groter dan wat 

hulpverleners ook maar kunnen veronderstellen. 
 

 Kinderen moeten zich deze rollen eigen maken via sociale rolmodelering. 
o Alles wordt voorgedaan 
o Dingen worden niet uitgelegd 
o Geen zelfreflectie (dingen zijn vanzelfsprekend, niet over nadenken) 
o Problemen en conflicten worden vermeden (cfr hiërarchie) 

 

 Straffen en belonen : er wordt weinig beloond, veeleer gestraft : fysieke straffen is 
normaal (een goede vader slaat zijn kind als het ongehoorzaam is) 

 School en onderwijs is belangrijk, maar het is zeker zo belangrijk om een vak te leren. 
Hoe sneller je geld verdient en mee inbrengt in het huishouden hoe beter.  Vele 
beroepen zijn bij allochtonen niet bekend. Maatschappelijk werk kent men, maar 
opvoeder-begeleider niet. Bij studiekeuze kiest men voor lucratieve beroepen en zijn 
de verwachtingen vaak niet realistisch. 
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4 Evolutie van dit systeem in het Westen 

De opvoedingssystemen beginnen te kraken in de Westerse maatschappij 
Dit systeem is slechts haalbaar in een simplistische samenleving. 
De eerste generatie heeft het systeem hier behouden, er was geen vernieuwing : het 
systeem werd door hen niet in vraag gesteld (ze gaan toch terug) 
Problemen van de eerste generatie 

 Man emigreert alleen. Vrouw en kinderen blijven achter : zoon wordt 
poortwachter in thuisland. Man is alleen kostwinner. 

 Als gezin overkomt is hij ook poortwachter : maar hier is alles minder 
overzichtelijk en er zijn meer gevaren. Positie komt in gevaar. 

 Gevolg : de deur wordt op slot gehouden voor de meisjes : ze krijgen minder 
vrijheden dan in Turkije.  Het is een oneer als een vader zijn dochter niet kwijt 
geraakt omdat ze de familie te schande heeft gemaakt. 

 De vader kan geen rolmodel meer zijn voor de zonen 

 Meisjes krijgen wel een rolmodel binnenshuis van de moeder 
 

Problemen van de tweede generatie 

 Zijn hier opgegroeid en zitten tussen twee vuren 

 Migratie was niet de oplossing : cultuurstrijd met ouders en kinderen (derde 
generatie) 

 Nog problemen met taal omdat ze in beschermde omgevingen wonen en taal 
niet zo belangrijk is. Velen zijn gehuwd met partner uit thuisland, zodat thuis de 
oorspronkelijke taal wordt gesproken. Een van beide partners kent de taal 
onvoldoende. 

 
Problemen van de derde generatie 

 Cultuurproblemen 

 Discriminatie op de arbeidsmarkt en school 

 Strijd tussen eigen waarden en normen en kiezen voor cultuur van de familie. 

 Poortwachtersfunctie en kostwinnersfunctie blijft ondanks evolutie. 

 Onder druk van de familie nog veel huwelijken met thuisland. 

 Blijven in de hechte woongemeenschappen hangen. 
 

5 Evolutie tussen de huwelijks partners met gevolgen voor de familiestructuur 

 De eerste generatie heeft zich hier kunnen handhaven en heeft iets in Turkije kunnen 
opbouwen. Ze zijn zelfs  kunnen opklimmen 

 In het Turkse systeem kennen de vaders elkaar. De ene vader wil als toekomstige 
man voor zijn dochter iemand die poortwachter en kostwinner is. Hij moet zijn dochter 
in goede handen kunnen overgeven, want zijn dochter is immers zwak (cfr de vrouw is 
zwak : Adam en Eva:  Eva laat zich verleiden door de slang. Mannen zijn trouw, 
vrouwen niet dus moet je ze beschermen) 

 Meisjes uit thuisland. Schoondochters die huwen met een man van hier (2de 
generatie) weten op voorhand dat ze zich zullen moeten aanpassen, maar weten niet 
dat hun vrijheid zich beperkt tot 40 m2.  

 De 2de generatie jongens kunnen zich hier veel moeilijker handhaven (geen rolmodel). 
Ze kunnen niet verwezenlijken wat hun vader (ouders) verwezenlijkt heeft, ze zijn 
mislukt. Het systeem van hier en de daaruitvloeiende problematiek is niet gekend in 
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thuisland. Ze worden geminacht door het thuisland want ze hebben niet de weelde 
kunnen vergaren zoals hun ouders.  

 Jongens uit het thuisland. De schoonzonen komen naar hier.Ze hebben hier niets (hun 
diploma is hier niets waard : dit geeft veel frustraties). De schoonzoon staat helemaal 
onderaan; zijn vrouw krijgt macht over hem. Zij heeft vaak inkomen (schoonmaken, of 
beroep door studies). Het eigen inkomen is hoogstens dop (wordt nu ook al wel als 
een beroep gezien: er zijn er veel die doppen, minder schande, dus aanvaardhaar) 
Hun vrouw spreekt de taal. Soms gaan de vrouwen hun macht misbruiken. In gezinnen 
waarvan de man een nieuwkomer is en de vrouw 2de generatie is er nog hoop. Er is 
hier nog mogelijkheid tot communicatie wanneer de man bv. werk vindt.  

 De meeste problemen situeren zich in gezinnen met een 2de generatie man en een 
nieuwkomer vrouw. De man dopt of heeft totaal geen inkomen en is hierdoor veel 
buitenshuis. Deze situatie is heel nefast voor hun kinderen; zij hebben geen voorbeeld 
meer van de rollenpatronen. De man neemt zijn poortwachtersrol veel ernstiger. De 
vrouw krijgt  geen kansen. Wanneer de man zijn twee rollen kan vervullen 
(poortwachter + inkomen) voelt hij zich beter in zijn vel en gaat hij zich soepeler 
opstellen en zijn vrouw meer toelaten. 

6  Relaties in de islam 

Zie ook achteraan cursustekst voor een grondigere uitdieping 
 

 Wanneer blijkt dat de schoondochter geen maagd is, dan hebben haar vader en haar 
broers hun taak niet volbracht. ze hebben hun dochter niet goed opgevoed. Ook de 
moeder wordt als schuldige aangekeken. Meisjes mogen om die reden niet aan sport 
doen. De schoondochter die als importbruid naar hier wordt gehaald , wordt 
teruggestuurd. Ze heeft hier immers niemand meer om haar te beschermen.  

 Een vrouw moet vruchtbaar zijn. Hoe sneller een vrouw kinderen heeft, hoe beter. Hoe 
meer kinderen , hoe meer status in de familie. Kinderrijkdom is net zo belangrijk als 
materiële rijkdom. Een kind hebben betekent een stijging in de hiërarchie van de 
familie. 

 De vrouw die zich niet gedraagt wordt door haar man geslagen. De vrouw krijgt 
daarvoor geen bescherming van de familie,want een man hoort zijn vrouw te 
beschermen en als vrouw niet luistert, mag hij haar dwingen om te luisteren. De familie 
vindt dit goed. 

 Vrouwen die willen scheiden kunnen nergens terecht. Ze brengen oneer voor de 
familie. Ze worden door iedereen buitengesloten. Vaak hebben ze ook geen inkomen. 

 Wanneer een dochter trouwt met een man van een andere nationaliteit en op die 
manier uit het  systeem verdwijnt, dan is zij verloren. Wanneer een zoon verdwijnt uit 
het systeem,maar kan hij nog altijd terugkomen en trouwt hij toch nog best met iemand 
uit de eigen cultuur. Een vrouw kan nooit meer terugkomen in de eigen cultuur. 

 Homoseksualiteit is volstrekt taboe : wordt absoluut niet aanvaard binnen de islam.  
Vele homoseksuelen zijn gehuwd en houden er een geheime relatie op na. 

 
Enkele tips voor hulpverleners 
 

 Het is niet mogelijk om te werken aan een multiculturele samenleving op korte termijn 

 Beste kans op slagen hebben allochtone gezinnen die niet in een wijk terechtkomen, 
maar die leven tussen autochtonen. 
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 Een minder sterke familieband is beter voor de intergratie maar als hulpverlener mag 
je er niet beginnen tegen in te gaan. Je bent dan al bij voorbaat verloren. Als familie 
meekomt naar hulpverlening , daarom best mee betrekken. 

 Hulpverleners werken te veel naar hun eigen maatschappijbeeld. Beter is het om in te 
spelen op de logica die de allochtonen gebruiken. Je moet als hulpverlener rekening 
houden met de gevolgen van je ondersteuning. Nieuwe ideeën worden niet altijd 
aanvaard. Je hebt als hulpverlener geen impact op hun sociale leven. Een vriendelijke 
hulpverlener is niet hetzelfde als een hulpverlenende vriend. 

 Allochtonen hechten veel belang aan statussymbolen. Daarom ook de keuze voor 
beroepen met status. Als je contact wil krijgen met allochtonen moet je je status 
verkopen : pak met je titel uit. 

 Je moet langzaam werken en via kleine stappen. Vb. hygiëne buitenshuis is een: 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Soms is het beter om via de man te werken 
(eergevoel) om de vrouw te emanciperen. 

 Via het onderwijs kan men bressen slaan, heel veel nadruk leggen op schoollopen en 
het kiezen van een goede opleiding 

 - de kinderen van allochtonen gaan onregelmatig naar het kleuteronderwijs 
 - er zijn concentratiescholen 

 Nederlandse taallessen zijn heel belangrijk, maar er moet een inbreng zijn vanuit 
verschillende invalshoeken. 

 Allochtonen lebben geen ruimte om zich te interesseren in andere culturen: 
 - ze zijn zelf nog aan het zoeken 
 - ze voelen zich nog niet veilig 

 Vele allochtonen hebben bang dat hun kinderen in extremisme terechtkomen, maar 
hebben daar zelf geen vat meer op. 

 
Specifieke informatie over interculturele hulpverlening in de groepssessies. 
Gielen, G. Interculturele hulpverlening. Cahiers voor de welzijnswerker. Mechelen, Kluwer. 
2003, 112 pp 
Ook interessant : De Muynck et al. (red.), Interculturele communicatie in de 
gezondheidszorg. Leuven, Acco CV, 1998 (eerste druk), 171 pp.  
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H O O F D S T U K  1  :  K E N M E R K E N  E N  C U L T U U R  V A N  D E  N I E T -
W E S T E R S E  A L L O C H T O N E N  

1 Inleiding 

In deze tekst wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de begrippen allochtonen. Dit kunnen 
diverse nationaliteiten zijn. Vanuit onze eigen ervaringen en  in het perspectief van de 
aanwezigheid van de grootste groepen migranten in België willen we ons hier beperken tot 
allochtonen van Marokkaanse en Turkse afkomst. 
 
Het begrip ‘allochtonen’ valt samen met het begrip ‘etnische of culturele minderheden’. 
Dit begrip is, volgens de Advies Commissie Onderzoek Minderheden (ACOM-Nederland) als 
volgt te definiëren: 
 
‘Er is een sprake van een culturele minderheid, indien 
1)  haar leden naar objectieve maatstaven gemeten in overgrote meerderheid een lage 

sociale positie innemen; 
2)  zij niet effectief aan de reguliere besluitvorming kan deelnemen omdat zij daardoor niet 

omvangrijk genoeg is en/of haar leden de juridische status missen; 
3)  zij door de rest van de samenleving als een aparte groep wordt beschouwd en wel in die 

mate dat het lidmaatschap van die groep als het allesoverheersende kenmerk voor haar 
leden geldt; 

4)  zij meerdere generaties omvat; 
5)  zij een eigen cultuur bezit, van niet-Nederlandse oorsprong. 
 
Om van ‘etnische of culturele minderheden’ te kunnen spreken, dienen alle kenmerken 
aanwezig te zijn.’  (Jansen & Roggen, 1987, p.32). 
 
Als we bij wijze van voorbeeld naar de algemene tellingen kijken zien we het volgende beeld 
in  Limburg, onze eigen woonplaats:   
Volgens de algemene telling op 1 februari 1998 telde Limburg 66.263 vreemdelingen 
(personen met een vreemde nationaliteit) op een totale bevolking van 783.927 personen.  
Nederlanders (deze zijn Europese Unie-onderdanen en wonen vooral in de 
grensgemeenten, zoals Lanaken, Hamont-Achel en Voeren) zijn de talrijkste groep, gevolg 
door Turken ( niet E.U.-onderdanen wonen vooral in Beringen, Genk, Heusden-Zolder, 
Maasmechelen en Houthalen-Helchteren) en Italianen (E.U.-onderdanen wonen vooral in 
Genk, Maasmechelen en Houthalen-Helhteren).  Deze drie groepen vormen ruim driekwart 
van de vreemdelingen in Lumburg.  Op de vierde plaats komen de Marokkanen (niet E.U.-
onderdanen, de grootste aantallen vindt men in Genk en Houthalen-Helchteren).  (Bron: 
actuele cijfers 1998, Provinciaal Integratiecentrum) 
 
Uit de voorgaande verklaringen zal  duidelijk zijn waarom we Turken en Marokkanen als 
niet-westerse allochtonen willen benoemen. 
 
In dit hoofdstuk proberen we een beknopte beschrijving van de cultuur en de samenleving 
van deze twee bevolkingsgroepen weer te geven.  Bij nader inzien zal het duidelijk worden 
hoe groot de invloed van de cultuur en de daaruit voortvloeiende waarden en normen 
kunnen zijn in het denken en doen van de aan deze cultuur behorende mensen.  
(H)erkennen van dit laatste kan de hulpverlener een stukje vooruit helpen in zijn contacten 
met deze mensen.     

GERARD GIELEN 
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Deels zullen de beschrijvingen voor beide culturen gelden en deels zullen we proberen te 
verwijzen naar eventuele onderlinge verschillen.  Het is belangrijk om aan te stippen dat 
Turkse en Marokkaanse culturen onderling ook zeer variërend zijn, de beschrijvingen zijn 
daarom de meest algemene en herkenbare.  Een gedetailleerd en volledige beeld geven van 
deze culturen zal echter niet lukken.  De beschrijvingen zullen beknopt en zeker niet volledig 
zijn. 

2 Immigratie naar gastland België    

‘Arbeiders, wees welkom in België. 
Wij, Belgen, zijn gelukkig dat U ons Uw krachten en verstand komt aanbieden.  Maar wij 
wensen ook dat dit nieuwe leven zou bijdragen tot Uw geluk… Emigreren naar een land dat 
zo verschillend is van het Uwe stelt enkele aanpassingsproblemen.  Deze moeilijkheden bij 
de aanvang zullen heel wat worden wanneer U een normale familiaal leven leidt.  België is 
een land waar de arbeid goed betaald wordt en waar er veel comfort is, vooral voor zij die in 
familieverband leven… In ieder geval, we herhalen het: de arbeiders uit het gebied rond de 
Middellandse Zee zijn welkom in België’.   
Dit uitnodiging komt uit de brochure Vivre et Travailler en Belgique verspreid via een aantal 
ambassades en consulanten in Noord-Afrika.  Dit gebeurde na de akkoorden die België 
afsloot met Marokko en Turkije in 1964 om het tekort aan arbeidskrachten vanwege een 
snelle industriële groei op te vullen.  Naast de economische belangen werd in het rapport 
Sauvy ook de demografische belangstelling als migrantiereden aangegeven.  Namelijk met 
de jonge, kinderrijke migrantengezinnen beoogde men om de vergrijzing van de bevolking in 
België tegen te gaan.  (Martens, 1991, p. 18) 
  

Bij de ‘gastarbeiders’ speelden verschillende motieven mee om zogezegd voor een tijdje 
naar het veel belovende Westen te gaan: men kijkt uit naar betere sociale voorzieningen in 
het buitenland, men wil een betere toekomst uitbouwen (vb. betere opleiding voor de 
kinderen) en men wil het eigen prestige binnen de eigen familie verhogen (zie verder meer 
over eer).     
Na hun massale aankomst van vooral mannelijke gastarbeiders in de eerste helft van de 
jaren ’60 blijft hun getal, ondanks de migratiestop in 1974 tengevolge van een periode van 
economische stagnatie, toenemen tot in het begin van de jaren ’80 (door het feit dat de rest 
van de gezin zich ook begint aan te sluiten bij de alleen gekomen mannen).     
Hoewel uitgegaan werd van een tijdelijk verblijf, zag de overheid zich verplicht iets te doen 
aan de slechte leef- en werkomstandigheden van veel gastarbeiders: ze woonden 
aanvankelijk op het fabrieksterrein in caravans of in particuliere pensions, door hun migratie 
vervreemden zij van hun kinderen, heimwee,… De vrouwen en de rest van de familie 
volgden pas nadat ze beginnen gebruik te maken van het recht op gezinshereniging en 
omdat  de migratiemogelijkheden van overheidswege dreigden beperkt (migratiestop in1974) 
te worden.  (Lesthaeghe (red.) 1997, p. 44)  

3 Marokkaanse en Turkse cultuur 

Voordat we een beschrijving geven van wat cultuur is willen we eerst het volgende over 
‘getransplanteerde gemeenschappen’ weergeven (Lesthaeghe, 1997, p.52).     
Doordat grote delen van een aantal lokale gemeenschappen in Marokko en Turkije naar 
België migreerden, en zich ook nadien in dezelfde streek in België vestigden, konden ze zich 
hier weer als een gemeenschap reconstrueren.  Hierdoor bleven ook de sociale structuren 
overleven.  De ‘getransplanteerde gemeenschappen’ die op deze manier in België groeiden, 
vormen zo een soort spiegelinggemeenschap van de herkomststreek.  Indien er werkelijk 
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van een migratiesysteem en een migratiecultuur gesproken mag worden, dan is die zeker 
terug te vinden in de schoot van de getransplanteerde gemeenschappen. 
 

Shadid (Shadid,1998, p.23) omschrijft cultuur als “een samenhangend geheel van symbolen 
en betekenissen dat de mens oriënteert op de werkelijkheid waarin hij leeft” 
Het gaat om gedrag en om waarden en normen en opvattingen die mensen zich binnen een 
gegeven samenleving hebben verworven door leerprocessen en die hen een oriëntatie  op 
de werkelijkheid verschaffen.  Shadid verwijst in zijn boek meermaals naar Prof. Tennekes. 
Prof. Tennekes geeft volgende omschrijving van wat cultuur is: 
“Cultuur is het geheel aan kennis dat een mens zich eigen moet maken wil hij in de situatie 
waarin hij wordt geplaatst, adequaat functioneren.  Een mens moet weten HOE de 
maatschappelijke en natuurlijke werkelijkheid waarin hij leeft in elkaar zit, HOE men zich 
gedraagt en WAAROM de dingen zijn zoals ze zijn.  Cultuur “informeert” de mens dus over 
de werkelijkheid waarin hij leeft en “programmeert” zijn handelen daarin. 
 
Vooral dat laatste is van groot belang als mensen naar een ander land emigreren: naarmate 
iemand in een ander cultuur is opgevoed zal zijn handelen dus anders geprogrammeerd zijn, 
m.a.w. hij zal zich anders gedragen.”  Cultuur is bijgevolg het geheel van gebruiken en 
gedragingen dat op een samenhangende wijze zin geeft aan wat we beleven. Cultuur hangt 
heel nauw samen met het menselijke gedrag. 
 
Iedere samenleving  beschikt over een eigen cultuur, of anders gesteld specifieke verbale en 
non-verbale communicatiemiddelen, communicatiestijlen, waarden, gewoonten, praktijken 
en regels voor gepast en onaangepast gedrag.  Zo bestaan er ook verschillen in de manier 
waarop verschillende culturen aankijken tegen zaken zoals verwantschap, vriendschap en 
sociale verhoudingen.  Het gaat dus om een samenhangend  geheel van kennis dat een 
mens nodig heeft om in een gegeven situatie te kunnen functioneren : kennis van onder 
andere taal, gewoonten, praktijken, rituelen, opvattingen, waarden en normen.    Niet allen 
de kennis van de manier waarop men zich dient te gedragen is van belang, maar ook de 
kennis van de redenen waarom dat gedrag opportuun is  of wordt geacht.  Tennekens  
(1990) ziet cultuur als een model van en voor de werkelijkheid. Dergelijke  cultuurelementen 
worden door de leden van iedere samenleving via communicatie gemaakt, geleerd en 
onderhouden.  
 
Cultuur wordt volgens Shadid niet alleen gebruikt voor de structurering van het leven in het 
algemeen, maar bepaalt tot op zekere hoogte ook de wijze waarop mensen zich gedragen, 
zich voelen en de dingen om zich heen waarnemen.  Cultuur informeert de mens niet alleen 
over de werkelijkheid waarin hij leeft, ze programmeert ook de wijze waarop die informatie in 
het menselijk gedrag wordt verwerkt.   Tennekens verwijst naar Berger en Luckmann die in 
dit verband onderscheid maken tussen kennis van de alledaagse werkelijkheid en kennis 
van de legitimaties van die werkelijkheid. In het eerste geval gaat het om kennis van dingen 
die iemand doet zonder al te veel na te denken, zoals bijvoorbeeld een bekende groeten, bij 
blijdschap feliciteren en bij verdriet troosten. Bij legitimaties van de werkelijkheid gaat het om 
het waarom van dat gedrag : de verklaringen die mensen geven voor hun gedragingen en de 
wijze waarop ze de sociale werkelijkheid om hen heen aan anderen uitleggen. Het gaat hier 
om de antwoorden die ze bijvoorbeeld geven op vragen als waarom jongeren ouderen wel of 
niet moeten gehoorzamen en respecteren, waarom sociaal-zwakkeren wel of niet  gesteund 
moeten worden , enz.   In de praktijk is de betekenis van het alledaags sociaal gedrag voor 
het individu echter veelal onbekend of op zijn minst onduidelijk.   Zo hebben alle 
samenlevingen strakke regels voor kennismaking of felicitatie, maar waarom men dit doet, 
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wordt meestal niet aangeleerd.   Het aanleren van waarden en normen vindt van kleins af 
aan plaats en verloopt onbewust. (Shadid, 1998,p.23) 
 
Iedereen is in eerste instantie en voornamelijk een product van de eigen cultuur. Dit heeft tot 
gevolg dat interculturele ontmoetingen meestal minder gemakkelijk verlopen dan 
ontmoetingen tussen leden van de eigen cultuurgroep.  Of de toenemende technologische 
ontwikkelingen en toegenomen contacten over afzienbare tijd zullen leiden tot een 
positievere houding ten overstaan van andersdenkenden is de grote vraag.  Vooral de 
laatste decennia is er een zeer grote openheid gekomen. Maar de geschiedenis leert ons dat 
etnische en culturele (inclusief religieuze) verschillen sinds mensenheugenis belangrijke 
bronnen van conflicten vormen en wellicht zullen blijven vormen. (Shadid, 1998,p.9-10) 
 
Ook een korte uitleg van de begrippen ‘waarden, ‘normen’ en ‘rol’ is nuttig na deze 

beschrijving van het begrip ‘cultuur’. 
In het sociale leven blijkt het gedrag van mensen bij alle veranderingen en variatie ook vaak 
een grote mate van duurzaamheid en gelijkvormigheid te vertonen. 
 
Dit komt onder andere doordat samenlevende mensen waarden en normen voortbrengen 
waarnaar zij zich in hun gedrag richten. 
De min of meer bindende verwachtingen inzake het handelen of niet-handelen door de leden 
van een samenleving worden ‘normen’ genoemd.  Normen zijn niet het gedrag zelf, maar de 
verwachtingen ten aanzien van het gedrag. (Jansen en Roggen, 1987,p.66) 
Normen kunnen meestal geformuleerd worden in termen van ge- en verboden.  In zijn 
algemeenheid zijn normen te zien als rechten en plichten van individuen ten aanzien van 
zichzelf, ten aanzien van andere individuen en ten aanzien van goederen.   
 
De abstracte collectieve voorstellingen waartoe de normen te herleiden zijn, worden 
waarden genoemd.  Waarden zijn collectieve voorstellingen, zoals die bijvoorbeeld 
aangeduid worden met termen als: ‘trouw’, ‘nut’, ‘moed’, ‘eer’, ‘rechtvaardigheid’, etc.  De rol 
is een specifieke norm: meer of minder bindende verwachtingen ten aanzien van het gedrag, 
maar nu expliciet gekoppeld aan een bepaalde positie (=plaats die iemand in de 
maatschappij of in een groepering inneemt in verhouding tot anderen), waaraan de bekleder 
van die positie vaak tegemoet behoort te komen op een geijkte wijze. 
Zulk gedrag is dus geïnstitutionaliseerd, er zijn min of meer vaste gedragspatronen, 
waardoor mensen in het sociale verkeer op het gedrag van de ander kunnen vooruitlopen    
(Jansen en Roggen, 1987, p.67) 
 
In dit perspectief is het  belangrijk om de zogenaamde ‘wij-cultuur’ of ‘de F-cultuur’ te 
beschrijven, begrippen die door Pinto en Eppink gelanceerd zijn,  om achteraf de definitie 
van Prof. Tennekes over wat cultuur is, in deze context te verduidelijken. 
 
In zijn ‘model van de communicatiecodes’ maakt Eppink  onderscheid tussen de ik- en de 
wij-culturen.  In de ik-culturen staat het individu in de samenleving centraal, terwijl in de wij-
cultuur de nadruk meer wordt gelegd op de groep: het belang van het individu is 
ondergeschikt aan dat van de groep en zijn persoonlijke ontwikkeling staat ten dienste van 
de welstand van de groep.  Binnen een wij-cultuur primeert het groepsbelang. Dit is de groep 
waartoe men behoort en waarin men zich bevindt. Een individu heeft binnen een groep 
weinig vrijheid en wordt vooral bepaald door de groep. De buitenwereld wordt als bedreigend 
beschouwd. In deze bedreigende wereld wordt weinig vertrouwen gesteld.  Binnen een wij-
cultuur is er een bepaalde hiërarchie die gekoppeld is aan een bepaald rolgedrag. Iedereen 
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kent zijn/haar plaats binnen de hiërarchie en hierbij horende rol en taken. Er zijn strakke 
regels en verplichtingen. Deze regels geven duidelijkheid aan de mensen omtrent hun rol en 
taak. Ze worden wel gecompenseerd door de grote steun die men krijgt van de groep. Het 
belangrijkste is toch wel dat de groep optreedt als een soort van zekerheid, als bescherming. 
Dit is nodig om te kunnen overleven. Daarom bestaat er dan ook een aantal waarden : 
vertrouwen, trouw zijn aan de groep, saamhorigheid en solidariteit zijn onontbeerlijk om te 
kunnen functioneren binnen een wij-cultuur.(Salmi,1996,p.55)    
 
Een andere belangrijke indeling komt van Pinto.  In zijn DSM-model (drie-stappenmethode) 
gaat Pinto (1990) uit van een dichotome indeling van wereldculturen, de zogenaamde 
traditionele of niet-westerse enerzijds en de moderne of westerse anderzijds, die 
respectievelijk (F)ijnmazig en (G)rofmazig worden genoemd, een onderscheid dat volgens 
deze auteur gebaseerd is op werkelijk diepliggende verschillen in normen en waarden.  F-
culturen worden gekenmerkt door een fijnmazige structuur van gedragsregels, die het 
individu een grote mate van zekerheid geeft maar hem tegelijkertijd weinig keuze 
mogelijkhedenlaat wanneer hij zich ‘goed’ of ‘normaal’ wil gedragen.  In G-culturen 
overheerst daarentegen een grofmazige structuur van gedragsregels, waardoor het meer 
“wordt geaccepteerd en soms zelfs geapprecieerd wanneer men van de gebaande paden 
afwijkt.  Er is een grote aantal gedragingen dat als juist, normaal of aanvaardbaar wordt 
gezien.  Dit betekent dat individuen veel vaker voor persoonlijke keuzes komen te staan, 
hetgeen kan leiden tot grote onzekerheid over het te kiezen gedrag en de afloop van 
bepaalde situaties.(Shadid, 1998, p.247) 
Turken en Marokkanen worden onder wij- en F-culturen geplaatst.  
 
Een interpretatie: 

 
Nu dat we de inhoud van het fenomeen getransplanteerde gemeenschappen en de invloed 
van wij- en F-cultuur weten, kunnen we een terugblik doen op het definitie van Prof. 
Tennekes. 
Wij kunnen hieruit het volgende afleiden: 
Door het feit dat de grote gemeenschappen (met wij- en F-cultuur) die uit Turkije en Marokko 
zijn geïmigreerd  ook in dezelfde streken in België gaan samenwonen, is hun oorspronkelijke 
cultuur bewaard gebleven.  Er zijn nog andere factoren die dit laatste gebeuren nl. het 
behouden van cultuur, in standhand hebben gehouden: het gegeven dat de migratie in het 
begin als een tijdelijk verblijf aangezien werd. Dit had voor gevolg dat ze vooral praktische 
zaken gingen leren die ze dagelijks nodig hadden om te overleven. Dit  gaf ze niet veel 
stimulans en tijd om het Nederlands te leren.  Dit (Nederlands niet machtig zijn) had op zijn 
beurt gevolgen dat ze weinig kansen hadden, of kansen namen, om sociale contacten met 
de autochtone bevolking te leggen.  Ook de autochtone bevolking stond niet bepaald open 
voor de nieuwkomers.  Later hadden ze nog andere problemen op gebied van arbeid, 
huisvesting, gezondheid, heimwee… om zich bezig te houden.  Cultuurconflicten of 
generatieconflicten doken pas op  toen de kinderen zijn beginnen op te groeien: kinderen 
doen andere ervaringen op o.a. op school, ouders begrijpen meer dan eens hun kinderen 
niet, door hun afhankelijkheid van ouders en cultuur hebben de jongeren hier dikwijls een 
zwakke positie.  Ook de sociale controle (zie verder) maakte het moeilijk dat er 
veranderingsprocessen konden  plaatsvinden.  (Salmi,1996, p. 53)    
    
Hoewel de indeling in ik- en wij gerichte culturen een interessante invalshoek vormt om 
cultuurverschillen tussen autochtonen en allochtonen te verklaren, moeten we bij deze 
theorie  een kanttekening plaatsen.  Gailly (De Mucnk et al., 1998, p.29) waarschuwt voor 
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het gebruik van reducerende modellen voor de classificatie van ‘culturen’. De westerse 
samenleving wordt vaak als ‘individualistisch’ omschreven tegenover de zogenaamde 
‘collectivistische ‘ mediterrane samenlevingen, stelt hij.  Gailly toont zich sceptisch ten 
aanzien van dergelijke ideeën en beelden die volgens hem daardoor metoniemen worden 
voor bepaalde ‘cultuurgemeenschappen’. Hij ziet geen voldoende reden om een bepaalde 
idee overheersend te laten worden ten aanzien van een bepaalde ‘cultuur’. Zulke 
stereotypen kosten meer aan de rijkdom van de ‘communicatie ‘ dan dat ze aan comparatief 
voordeel opleveren. Een dergelijke visie verwaarloost immers de subjectieve 
betekenisgeving die essentieel is in elke vorm van communicatie.  De individuen wordt geen 
eigen subjectieve betekenisgeving toegekend.  Zulke modellen reduceren dan te 
vanzelfsprekend de complexiteit van het cultuurverschil. Op zich is reductie van complexiteit 
niet het probleem, maar de reductie wordt problematisch wanneer ze niet meer toelaat de 
rijkdom aan fenomenen bevattelijk te maken. Gailly stelt dat de meeste culturen een 
mengeling vertonen van individualistische en collectivistische polen. Het zijn geen aparte 
categorieën.  De zogenaamde oppositie tussen individualistisch versus collectivistisch 
georiënteerde culturen wordt door hulpverleners bovendien niet zelden strategisch gebruikt. 
De redenering is dan als volgt : als migranten wij-mensen zijn, dan is systeemtherapie het 
best geschikt.  Gailly is de systeemtherapeuten erg erkentelijk voor hun aandacht voor 
contextuele factoren, maar stelt dat we ondertussen weten dat alle therapievormen even 
doeltreffend zijn. Overheen de verschillen tussen de therapierichtingen blijken de kwaliteiten 
en de persoonlijkheid van de therapeut nog de belangrijke factoren.  Het is gevaarlijk om 
bepaalde accenten uit de cultuur te gaan overwaarderen. 
 
Daarenboven leidt het toepassen van zo’n culturele benadering tot allerlei valkuilen in de 
communicatie en wordt daardoor volgens Gailly grotendeels onbruikbaar.  De culturele 
invalshoek leidt er immers toe dat men een concrete handleiding vraagt om met allochtonen 
te communiceren. Dat wekt de suggestie dat er in de interculturele hulpverlening opeens 
anders moet worden gecommuniceerd en dat alle gespreks- en hulpverleningstechnieken 
opeens niet meer bruikbaar zijn voor allochtone cliënten.  Cultuur en cultuurverschil mogen 
niet als excuus worden aanzien om niet meer te kunnen en /of  te moeten doen. 
Met deze kritische bedenking in het achterhoofd willen wij toch verder de dualiteit ik- en wij-
gerichte cultuur als uitgangsprincipe nemen om een aantal culturele verschillen tussen 
autochtonen en allochtonen te verduidelijken.  We willen er met de woorden van Gailly wel 
voor waarschuwen dat het hier gaat om modellen die soms vereenvoudigd zijn en 
stereotyperend werken. Elke allochtoon is een unieke mens en het is gevaarlijk al hun 
problemen en moeilijkheden terug te herleiden tot alleen maar cultuurverschillen.  Op dit 
thema komen we op het einde van het volgende hoofdstuk nog uitvoeriger terug. 

3.1 De samenlevingsverbanden 

Het verschijnsel van leven onder één grote - of uitgebreide familie is volgens ons eerder een 
traditie vanuit de vroegere (thuisland) samenlevingsverbanden: in gebieden waar de 
landbouw belangrijk is, wonen vaak de ouders met één of meer van hun kinderen (zonen) 
met hun echtgenote en hun kinderen.  Als ze huwden verhuisden meisjes meestal naar het 
gezin van hun man.  Vroeger was dat ook zo in België.  Met de opkomst van de industrie, 
bleven steeds minder mensen op het platteland en werden die families kleiner.  Een klein 
gezin met alleen ouders en kinderen is vrij nieuw en komt ook niet overal ter wereld voor.   
In Marokko en Turkije woonden de mensen  tot voor kort bijna altijd  in grote families.  Dit 
had zijn voordelen: het werk en het voedsel werden verdeeld, de mensen zorgden samen 
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voor de kinderen en de oude mensen en op die manier werden veel kosten bespaard.  
(Sterck, 1992, p.87) 
Vele migranten uit Turkije en Marokko komen uit plattelandsgebieden, dit verklaart, volgens 
mij, een stukje waarom Turkse en Marokkaanse gezinnen nog altijd met verschillende 
generaties onder één dak wonen. 
 
Daarentegen is toch de volgende evolutie merkbaar: 
Het dominante grootfamiliepatroon is door de enorme sociale veranderingen (vb. de komst 
van industrie, migratie, tussen de twee culturen opgroeide generaties,…) doorbroken en 
men treft  nu een grote variatie aan: het kerngezin  wordt vaak de leefeenheid, al of niet vast 
verbonden met ouders of andere leden (oudste zoon/broer, ooms, tantes,…) van de 
grootfamilie. 
In de grote gezinnen laten zich o.a. de volgende normen gelden. De oudste man van de 
familie heeft doorgaans de leiding.  Binnen de vrouwengroep is de schoonmoeder een 
belangrijk figuur: ze verdeelt de taken en bepaalt voor een groot stuk het leven van haar 
schoondochter.  Verder heeft iedereen zijn eigen taak en zijn alle taken even belangrijk in 
het geheel. 
Dit kan bij de in België verblijvende families wel wat vlugger moeilijkheden geven : 
spanningen tussen de traditionele ouders en de reeds Westers gerichte kinderen.  (De 
zogenoemde  moeilijkheden zullen in de volgende onderdelen  duidelijker  worden.) 

3.2 Eer en schande 

Belangrijke begrippen binnen de wij-cultuur zijn eer en schande. 
Omdat personen in veel niet-westerse culturen een onlosmakelijk deel vormen van hun 
groep heeft het gedrag en de reputatie van elk lid van de familie zijn weerslag op het gedrag 
en de reputatie van de andere familieleden.  Iemands wangedrag kan de trots van zijn 
familieleden krenken en invloed hebben op hun sociale positie en huwelijkskansen. De 
groep oefent daarom grote druk uit op het individu om zich goed en normaal te gedragen. De 
groep fungeert als externe rem op het gedrag. Met zo’n extern geweten leeft een individu 
vooral met de angst betrapt te worden wanneer de regels overtreden worden. (Fidelaers-
Jaspers & Nieuwenbroek, 1995, p.40) 
  
Eer heeft te maken met de positie die men binnen de groep te verdedigen heeft.  De rol komt 
bij uitstek de man toe.  Belangrijk om op te merken is dat het hier niet gaat om een 
persoonlijke, individuele eer, maar veeleer om een eer die men krijgt binnen een groep.  De 
‘groep’ is variabel en kan een gezin zijn, de familie, de buurt, een club, een vereniging of 
andere groepssamenstellingen.   
 
Het is niet automatisch zo dat omdat iemand een goede opleiding heeft gehad, een 
belangrijke functie bekleedt of veel geld heeft dat hij of zij ook veel eer gaat krijgen.  Iemand 
die wat betekent of iets doet voor zijn groep krijgt daarentegen wel eer.  Iemand met eer 
wordt ernstig genomen en gerespecteerd.    
 
Schande heeft te maken met de sancties van de groep bij inbreuk op de gevestigde normen.  
Het risico op schande is aanzienlijk groot voor iemand die de positie van zijn groep in 
diskrediet brengt.  (Salmi, 1996, p.54) 
 
De eer van de familie moet altijd hoog gehouden worden en ieder familielid moet zich 
daarom aan gedragspatronen houden om de familie niet tot schande te maken.  Voor een 
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vrouw betekent waardig gedrag: kuisheid, gehoorzaamheid, het opvoeden van kinderen… 
(Akgün, 1996, p.8) 
Een illustratie: gehoorzaamheid, reinheid, kuisheid, onderdanigheid, beleefdheid, 
fatsoenlijkheid, enz.  Dit zijn enkele stikte regels die in de vrouwenwereld gelden.  Meisjes 
mogen geen contacten hebben met jongens en worden hierop gecontroleerd door hun 
ouders en/of broers; anders zouden de buren en kennissen gaan roddelen en zo zouden ze 
een slechte naam krijgen.  Meisjes die studeren of werken, moeten voor hun werk of studie 
regelmatig de deur uit, soms ook ’s avonds. Het komt veel voor dat ze wel mogen van de 
ouders maar de boodschap meekrijgen “zorg dat niemand je ziet”. Zolang de gemeenschap 
niet merkt dat een meisje alleen op stap gaat, is er geen sprake van schande. (Fidelaers-
Jaspers & Nieuwenbroek, 1995, p.40) 
 
De man moet zijn familie steeds in bescherming nemen, omdat de reputatie van de vrouw en 
de kinderen, de eer van de hele familie in het gedrang kan brengen.  Gevolg hiervan is dat 
de man zijn vrouw en zijn kinderen een bepaald gedrag oplegt om hun reputatie te vrijwaren.  
Bovendien is de positie van de man heel belangrijk.  Hij dient te allen tijde het respect van de 
mensen af te dwingen.  In het andere geval zal hij een zwakke positie innemen. 
Mede door gevaar voor eeraantasting is de rolverdeling dan ook strikt gescheiden.  Dit 
vertaalt zich in een duidelijk ruimtelijke scheidingslijnen tussen ‘binnen’ en ‘buiten’.  (Salmi, 
1996, p.55) 
 
De betekenis van het woord schaamte in de Nederlandse context vallen niet geheel samen 
in de Marokkaanse of Turkse context.  Hisma kan bij Marokkanen voor heel veel dingen 
staan.  Bijvoorbeeld als een kind goed  doet, zeggen de mensen: “Hij doet het goed, hij komt 
uit een goed gezin, hij schaamt zich.”  In het woord hisma zit dan echt alles: respect, 
gehoorzaamheid, bescheidenheid, afstand houden, hoog houden van waarden en normen, 
enz.  (Bouhalhoul en Zwaard, s.a., p.148) 
 
Het gegeven van eer en schande heeft een aantal consequenties, o.a. de aanwezigheid van 
de sociale controle. Zo stelt Salmi (Salmi, 1996, p.56) het volgende vast.   
Elk lid van de gemeenschap meent als taak te hebben om toe te zien dat iedereen zich 
gedraagt volgens de normen van die gemeenschap, zodat de groep geen schande kan 
oplopen.  De beeldvorming van de groep binnen de grotere gemeenschap is belangrijk en 
dus ook wat die grote gemeenschap over de groep denkt.  Dit is de fameuze sociale 
controle.  Het is een belangrijke taak die men heel plichtsgetrouw uitvoert.  De sociale 
controle is boven alles een ondersteuning voor de mensen.  Door de sociale controle, en 
vooral dor het besef van het bestaan ervan, functioneren de mensen beter en kunnen ze hun 
verplichtingen (ook religieuze verplichtingen) vervullen. Salmi wijst er op dat we het ook niet 
mogen veralgemenen.   Uiteraard is het niet zo dat alle Islamieten de sociale controle nodig 
hebben om goed te kunnen functioneren.  De sociale controle maakt ook dat 
veranderingsprocessen heel moeilijk kunnen plaatshebben.  Ouders die bereid zijn om hun 
kinderen meer vrijheid te geven of die bepaalde tradities willen veranderen, kunnen dit 
dikwijls niet doen.  Veel ouders voelen zich ook niet sterk genoeg om de negatieve reacties 
en het geroddel van de maatschappij aan te kunnen.    
 
In veel culturen wordt in de opvoeding aan kinderen angst voor schande en de daarbij 
horende gevoelens van schaamte bijgebracht om ze eervol gedrag en respect te leren. Ze 
worden doorlopend vergeleken met anderen en er wordt in ruimere mate dan in westerse 
culturen gebruikgemaakt van lijfstraffen. In westerse culturen worden rationele argumenten 
gebruikt zodat kinderen innerlijk overtuigd raken. In niet-westerse culturen wordt in het 
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algemeen minder gediscussieerd met de kinderen. Vaak gebruikte argumenten zijn daar 
“omdat het zo hoort” en “wat zullen de mensen ervan zeggen”. Daarmee zijn kinderen uit 
deze culturen veel perspectiefgevoeliger, met name voor sociale perspectieven. Ze leren dat 
normen niet overtreden mogen worden omdat dat een schande is voor de familie. En de 
familie is de hele familie (extended family), inclusief ooms, tantes, neven en nichten. De hele 
groep moet zich schamen. Wie de eer van de groep schendt, wordt gestraft, soms zelfs 
uitgestoten. Innerlijk spijt hebben van je daad is belangrijk. Schaamte is daarbij meer het 
resultaat van wat iemand denkt dat anderen over hem of haar denken dan wat hij of zij over 
zichzelf denkt. (Fidelaers-Jaspers & Nieuwenbroek, 1995, p.40) 
 
Het eer- en schaamte gevoel zijn ook overheersend in de man en vrouw relatie.   
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3.3 Mannen- en vrouwenwereld  

Als we even samenvatten hebben we aangetoond dat de Turkse en Marokkaanse cultuur 
behoren  tot de wij-cultuur.   
De sociale status die men binnen de familie en de gemeenschap geniet, is in hoofdzaak 
gebaseerd op leeftijd, macht, uitstraling en het geslacht en niet zozeer op de individuele 
prestaties van de persoon (zoals in het Westen).  Dit geeft een bepaald rollenpatroon dat in 
de ogen van buitenstaanders op een ongelijkheid lijkt.  Wel is het rolgedrag binnen een 
hiërarchie in de wij-cultuur van essentieel belang.  Centraal hierbij staan de termen eer en 
schande.  (Salmi, 1996, p.56)   
 
Zowel binnen het kerngezin als binnen de grootfamilie is de rol van ouders en kinderen 
afgebakend.  Mensen houden zich sterk aan hun rol.  De status die men aan een persoon 
toekent is veranderlijk/dynamisch: bij een huwelijk, de geboorte van een kind of kleinkind, bij 
het ouder worden.  Enkele voorbeelden : De oudere vrouwen hebben wel enig gezag over 
jongere mannen maar nooit zoveel als een man.  Het laagst in de rangorde staat de laatst 
ingetrouwde schoondochter, zij moet iedereen gehoorzamen en pas als zij een kind heeft of 
wanneer een volgende zoon trouwt en een nieuwe schoondochter komt, wordt zij als vrouw 
geaccepteerd en krijgt zij wat meer mondigheid.  (Akgün, 1996, p.7) 
 
Binnen de samenleving hebben mannen en vrouwen elk hun eigen rol en ook hun eigen 
ruimte. 
Wat betreft de ruimtes zijn er twee niveaus te onderscheiden: 
1)  Binnenhuis of de binnenwereld: dit is de wereld van het eigen gezin, de familie, de buren, 

de vrienden en de kennissen.  Hier draagt de man samen met zijn vrouw de 
verantwoordelijkheid, ook wat betreft de eer.  Binnen deze levensatmosfeer gelden 
volgende waarden: solidariteit, vertrouwen, eerlijkheid, bescherming. 

2)  Buitenshuis of de buitenwereld: naar buiten toe moet de man zijn terrein kunnen 
verdedigen.  Hij moet zijn man kunnen staan, edelmoedig zijn, zijn vrouw kleden, gastvrij 
zijn, enz.  In al deze zaken loert de eer steeds om de hoek.  Men gaat wat er zich in de 
binnenwereld afspeelt niet zomaar openstellen voor de buitenwereld.  Persoonlijke vragen 
zal men niet direct beantwoorden.  Slechts als men er zeker van is dat er geen risico is 
voor schande voor de persoon in kwestie en voor zijn groep, gaat men deze vragen 
beantwoorden.    

(Salmi, 1996,p.57) 
Er zijn duidelijke grenzen binnen de relatie man-vrouw.  Deze grenzen dienen door de 
betrokkenen zelf bewaakt te worden.  Het is nochtans zo dat niet iedereen deze grenzen kan 
bewaken.  Daarom worden de mensen beschermd, in de vorm van duidelijke regels. 
De man en de vrouw hebben verschillende rechten en plichten en bijgevolg aparte taken; zij 
vullen elkaar wel aan en aldus is er sprake van een gelijkberechtiging.   
Op te merken valt dat deze wijze van leven opvallend veel gelijkenissen vertoont met de 
Vlaamse en de Nederlandse maatschappij van enkele decennia terug. 
 
De mannenwereld ligt in de openbare sfeer: werken, winkelen, zaken, staan op straat te 
praten, moskee, café, enz.   Zware arbeid moet door de man verricht worden.  De man 
profileert zich buitenshuis duidelijk als de meerdere die ook alle beslissingen neemt.  Ook als 
dit niet het geval is, zal de man zich zo voordoen; dit heeft iemands rolgedrag te maken.  De 
man moet het gezin buitenshuis vertegenwoordigen, hij is dus de woordvoerder van het 
gezin.  Het is wel zo dat, als hij het woord voert en dus het gezin vertegenwoordigt, hij 
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effectief de standpunten of de besluiten van het gezin weergeeft, en dus niet enkel zijn 
meningen. 
 
De wereld van de vrouw situeert zich vooral op het vlak van het binnenhuiselijke.  Reden 
hiervoor is dat de vrouw kwetsbaarder en van waarde is.  Binnenshuis slaagt, binnen een 
aantal groepen, een ‘diplomatische’ vrouw er echter in om haar echtgenoot te beïnvloeden 
naargelang haar ‘handigheid’ en verlangens.  Binnen andere groepen is de vrouw gewoon 
de bepaalde figuur in huis.   
Eigenlijk neemt de vrouw de meest centrale plaats in het gezin in en ze heeft bijgevolg 
invloed en verantwoordelijkheid.  Binnen de wij-cultuur en omwille van de eer wordt dit 
echter binnenshuis in de privé-sfeer gehouden.  Dit betekent dat dit niet naar buiten toe 
bevestigd zal worden (want ondermijning van gezag, eerverlies en veel schande).  (Salmi, 
1996, p.57) 

3.3.1 De aparte opvoeding van meisjes en jongens 

De hierboven beschreven situatie heeft zijn neerslag op het feit dat vanaf hun 10de jongens 
en meisjes apart worden opgevoed.  Na hun eerste menstruatie worden meisjes meer als 
jonge vrouwen beschouwd en ze worden voorbereid op hun taak als vrouw.  (Sterck, 1992, 
p.91) De vader heeft met zijn zonen een vrij formele relatie.  Gehoorzaamheid en 
onderdanigheid en het bewaren van afstand staan heel centraal in deze relatie.  Huwelijk en 
seksualiteit worden niet besproken.  Met de dochters heeft vader een minder formele relatie.  
Waarden als gehoorzaamheid, onderdanigheid, fatsoen, reinheid en kuisheid zijn sterk 
aanwezig.  Dit voor de eer en het prestige van het gezin. 
De moeder heeft een meer informele relatie met haar kinderen, gebaseerd op gevoelens en 
affectie.  Moeder is vaak bemiddelaar tussen haar echtgenoot en haar kinderen.  Moeder 
neemt haar kinderen steeds in bescherming. (Salmi, 1996, p.61-62)     

3.3.2 De situatie van de moslimvrouwen in Marokko en Turkije  

Er zijn enorme verschillen tussen de situatie van de moslimvrouw in Marokko, in Turkije, in 
België, in Saoudi-Arabië, in Iran, in Mali, in Indonesië,… Bij sommige moslimgroepen heeft 
de vrouw minder bewegingsvrijheid en wordt ze veel strenger in het oog gehouden. 
Vaak kunnen oudere moslimvrouwen wel deelnemen aan het openbaar leven zoals de man, 
en hebben ze veel macht.  Bij de Berbers in Marokko heeft de grootmoeder meestal veel te 
zeggen; Berbervrouwen kunnen ook heel wat macht hebben omdat men gelooft dat ze 
magische krachten bezitten. 
Dat de bewegingsvrijheid van de meisjes en de vrouw meer beperkt worden dan een 
Belgisch meisje of vrouw, krijgt veel kritiek.  Maar niet altijd heeft men een juist zicht op de 
situatie van de vrouw in die groepen.  Soms hebben vrouwen in Turkije en Marokko  meer 
bewegingsvrijheid dan men weet of vermoed.  Op het Marokkaanse en  het Turkse 
platteland  bijvoorbeeld. hebben vrouwen hun eigen vrouwenbijeenkomsten, ze hebben hun 
vaste ontmoetingsplaatsen waar ze zich vrijuit bewegen en op bepaalde momenten zijn hele 
stukken dorp hun terrein. 
Dat wordt natuurlijk anders als Marokkaanse of Turkse mensen in België gaan wonen: hier 
zijn geen wasplaatsen bij de rivier, bronnen, badhuizen… en hier bestaat de mogelijkheid 
niet om een stuk dorp voor een tijd voor de vrouwen te reserveren. 
 
Veel mensen beklemtonen ook dat de verdrukking van de vrouw niet typisch is voor de 
Islam; Het is niet de Islam die vrouwen verdrukt, maar het zijn de mannen die in bijna alle 
mensengroepen de macht naar zich toe trekken.  Tenminste, sommige mannen.  Als we 



 

Interculturele hulpverlening  © Gerard Gielen  

27 

daaraan iets willen veranderen, moeten we met de kinderen beginnen, zeggen ze.  (Sterck, 
1992, p.92) 

3.3.3  Wat is de rol van de migratie op de situatie van de moslimvrouwen ? 

Sommige Islamitische groepen zijn als reactie tegen het Westen juist strenger gaan 
optreden tegen vrouwen.  Als groepen zich bedreigd voelen, gaan ze vaak hun eigen 
tradities zo strak mogelijk volgen en willen ze vooral hun vrouwen en kinderen beschermen 
tegen de slechte invloed van de anderen. Niet alleen bij de moslims, maar ook bij andere 
religieuze groepen worden de leefregels voor meisjes en vrouwen dus meestal strenger 
zodra ze in een ander land gaan wonen.  (zie ook eer en schande, sociale controle).  Vaak 
veranderen de gewoonten minder snel dan in hun eigen land en soms zijn Marokkaanse en 
Turkse moslims in België traditioneler geworden dan de thuisblijvers.  Maar ook het 
omgekeerde kan gebeuren.   Op zich krijgen meisjes en vrouwen uit moslimgroepen in 
België meer kans op onderwijs en betaald werk.  Maar ze worden strenger in het oog 
gehouden door hun vaders, mannen en broers, omdat die zich hier onzekerder voelen dan in 
hun eigen land.   Veel  Islamitische vrouwen komen in België of Nederland weinig uit huis. 
(Sterck, 1992, p.92) Het feit dat de vele vrouwen de Nederlandse taal niet kenen, is volgens 
ons de grootste dreiging dat ze in een sociaal isolement komen.  
Dit alles maakt dat de vrouw veel afhankelijker wordt van haar man (en haar van  kinderen). 
Maar volgens ons creëren ze ook vrouwengroepen waar het mogelijk is: Naaicursussen, 
Nederlandse taalcursussen, wekelijkse theekransjes,… zijn hier de meest voorkomende 
aangelegenheden.   Meer en meer worden ook grote vrouwenbijeenkomsten georganiseerd 
met muziek, dans, eten, … 

3.4 Islam 

Turken en Marokkanen belijden in grote mate dezelfde godsdienst: de Islam.  Er zijn  800 
miljoen Islamieten op de hele wereld en in België wonen ongeveer 250 000 Islamieten, 
Nederland 460 000.  (Sterck, 1992, p.73) 
Moslims geloven net als de christenen en de joden in één God, Allah.   Islam betekent 
“overgave”, “gehoorzaamheid”, zich helemaal onderwerpen aan de wil van God, zoals die is 
geopenbaard aan de profeet Mohammed en neergelegd in de Koran.  Moslim betekent “hij 
die zich onderwerpt”.  De gelovige kiest duidelijk voor God en Zijn richtlijnen.  De Islam wordt 
meer als groep beleefd en kent geen hiërarchie, men moet zich buiten God tegen niemand 
verantwoorden.  Elke Islamiet heeft dan ook zijn eigen verantwoordelijkheid tegenover de 
Almachtige. 

3.4.1 Mohammed 

Mohammed is de laatste en de belangrijkste profeet, die de boodschap van zijn voorgangers 
zoals Noach, Abraham, Mozes en Jezus kwam voltooien.  De leer die Mohammed van God 
ontving is dezelfde als die van de profeten uit het Oude Testament.  De moslims noemen de 
christenen en de joden dan ook ‘de volkeren van het boek’.  Het verschil bestaat erin dat 
Mohammed als laatste profeet opnieuw het juiste geloof verkondigde.  Hij was er immers 
van overtuigd dat het woord Gods niet meer juist werd overgeleverd in zijn tijd.  Mohammed 
heeft die boodschap opnieuw en verbeterd gepredikt; hij kreeg openbaringen gedurende 23 
jaar.  Hieruit ontsproot de Koran. 
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3.4.2 De Koran 

De Koran is het heilige boek van de moslims.  De openbaringen van God aan Mohammed 
staan opgetekend in de Koran.  In de Koran staan de plichten die de moslims hebben 
tegenover God en hun medemensen; de geboden en verboden en ook de geschiedenis van 
de Islam.  Niet enkel religieuze zaken worden in de Koran behandeld maar dus ook de 
sociale, maatschappelijke, strafrechtelijke en politieke zaken.   
Naast de Koran is er ook de hadith, overlevering van de profeet, het deskundige 
commentaar.  De hadith is de tweede grondslag van de Islamitische leer en is Mohammeds 
visie en commentaar.  De hadith kan gerust als aanvulling op de Koran worden beschouwd.  
(Salmi, 1996, p.77) 
 
Naar onze mening voortvloeiend  uit het voorgaande is dat er heel veel zaken uit de Koran 
en hadith maken dat de Islam een godsdienst is die het dagelijkse leven van de mensen 
sterk beïnvloedt.   
Ook Salmi (Salmi, 1996, p.76) benadrukt dat de Islam niet een godsdienst is in de beperkte 
zin van het woord en dat het ook geen strikt persoonlijk aangelegenheid is.  De Islam is 
eerder een volledige manier van leven, die het persoonlijk en collectief handelen van 
moslims regelt.  De Islam bepaalt o.m. de levenshouding en gedragsnormen, het voedsel, 
huwelijks- en gezinsleven, sociale relaties, opvoeding van meisjes en jongens, enz.   

3.4.3 Vijf zuilen  

De vijf grote voorschriften die de moslims proberen te volgen zijn: 
 
1)  De geloofsbelijdenis of  shahada 
Ze spreken de geloofsbelijdenis meermaals per dag uit: “Ik getuig dat er geen god is dan  
Allah en dat Mohammed de dienaar  en boodschapper is van Allah”.  Dit is de voornaamste 
zuil want het betekent ook de onvoorwaardelijke aanvaarding van de zes geloofsartikelen  
van de Islam: 
1. de enigheid: de enigheid van Allah, de almachtige schepper, alwetend, rechtvaardig, 

barmhartig en vergevingsgezind.  Vandaar de veelgebruikte uitspraak insj-Allah: “als 
Allah het wil”; 

2. aanvaarding van het profeetschap: Mohammed en alle profeten aanvaarden als gezanten 
van Allah; 

3. geloof in de engelen; 
4. geloof in de heilige boeken: de Koran (Mohammed), de thora (Mozes), de psalmen 

(David) en de evangeliën (Jezus); 
5. aanvaarding van de voorbestemming: het lot en geloven in het dag des oordeels: einde 

van de wereld; 
6. leven na de dood: paradijs en hel 
 
2)  Het ritueel gebed of de salat 
Dagelijks wordt er op vijf vastgestelde tijdstippen gebeden: bij zonsopgang, ‘s middags, laat 
in de middag, bij zonsondergang en na de zonsondergang.  Met het gebed treedt de 
gelovige in contact met God, voor het bidden dient de moslim zich te wassen (handen, 
hoofd, gezicht, oren, mond, onderarmen, voeten).  Deze wassingen onderstrepen duidelijk 
dat reinheid in het dagelijkse leven belangrijk is in de Islam. 
Op vrijdag en op de 2 grote feesten (het feest dat de ramadan besluit en het offerfeest) gaan 
de mannen gezamenlijk naar de moskee om daar te bidden en luisteren naar de preek.  
Deze gezamenlijke   bijeenkomsten wekken volgens mij een gevoel van samenhorigheid op. 
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3) Vasten of Ramadan 
De maand ramadan is een gezegende maand van de moslimkalender (de negende maand, 
de maanmaand).  Tijdens de éne maand vasten is het verboden om te eten, te drinken, te 
roken geslachtsgemeenschap te hebben van zonsopgang tot zonsondergang.  Het vasten 
wordt gezien als een lichamelijke en geestelijke reiniging.  Dit geldt voor elke moslim die 
ouder is dan 12 jaar.  Reizigers, zwangere vrouwen, zieken en zwakken hoeven niet te 
vasten.  Zieken hoeven niet deel te nemen aan de vasten maar een sterk gelovige zieke 
patiënt kan tijdens de vasten alle medicatie, injecties, onderzoeken, en dergelijke weigeren. 
Een illustratie: Tijdens de derdejaarsstage van Ilknur in een kinder- en jeugdpsychiatrie 
weigerde een jonge gast om medicatie in te nemen omdat hij deel wou nemen aan de 
vasten ( dit al dan niet onder druk/invloed  van zijn grote broer).  Uit respect voor andermans 
geloof werd dit toegelaten.  Maar het bracht natuurlijk zowel medische als praktische 
gevolgen teweeg: hij nam zijn medicatie niet op tijd in, hij nam niet deel aan de 
dagactiviteiten omdat hij zich moe voelde, hij kon niet met de rest van de gasten aan tafel 
zitten, hij stond ‘s nachts niet op om te eten,… 
 
4)  Armenbelasting of zàkat: 
 Zàkat wil zeggen ‘reiniging’ van de bezittingen; Moslims geven een soort van belasting van 
één veertigste deel van hun bezittingen die zij dat afgelopen jaar hadden, aan armen en 
behoeftigen, te  beginnen bij de eigen familie en in de naaste omgeving.  Men kan niet aan 
anderen geven vooraleer men zijn naasten geholpen heeft.  Uiteraard geldt dit niet voor de 
ouders en de eigen kinderen, aan hen is men automatisch hulp verplicht, los van de zàkat.   
De armen hebben recht op dat deel van de bezittingen van een Islamiet.   
 
5)  Bedevaart naar Mekka 
Als ze zich het financieel kunnen permitteren  wordt er van elke moslim verwacht dat hij 
éénmaal in zijn leven op bedevaart gaat naar Mekka.  Ook moet men spiritueel in het reine 
zijn.  Bedevaart naar Mekka is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven 
van een moslim.  De plechtigheid duurt enkele dagen.  De moslim die op bedevaart is 
gegaan, zuivert op deze wijze zichzelf van alle begane zonden in het verleden. 
(Salmi, 1996, p.77) 

3.4.4 Islamfundamentalisme ? 

Uit eigen ervaringen weten we dat de autochtonen de Islam weinig kennen en we 
vermoeden dat ze ook  daardoor geen onderscheid kunnen maken tussen ‘het willen 
beleven van godsdienst/ Islam’ en ‘(Islam)fundamentalisme’.   
Daarom vind ik dit een belangrijke thema om dit even uit te leggen.  Salmi (Salmi, 1996, 
p.83) geeft de volgende informatie en bedenkingen over (Islam)fundamentalisme. 
Fundamentalisme is in elke godsdienst een stroming die terug naar de fundamenten wil 
gaan.  De term werd in de jaren twintig in de Verenigde Staten ingevoerd om een bepaalde 
stroming te benoemen, die lijnrecht inging  tegen pogingen om het traditionele geloof zo te 
interpreteren dat het in overeenstemming zou zijn met de moderne wetenschap en tijdgeest 
(Hendrickx B., 1995).  Salmi wijst naar The Watchman Examiner waarin in 1920 de 
fundamentalist beschreven wordt als iemand die bereid is om radicaal strijd te leveren voor 
de fundamenten van het geloof. 
Salmi gaat als volgt verder.  Fundamentalisten zijn conservatieven die strijden om anderen 
te winnen voor hun overtuiging.  Door politieke actie en sociale verandering willen ze de 
maatschappij omvormen. 
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Binnen elke religie vinden we strekkingen die gestoeld zijn op fundamentalistische waarden.  
Fundamentalisme heeft op zich geen negatieve betekenis.  De laatste jaren echter heeft het 
moslimfundamentalisme in het Westen een negatieve inhoud gekregen.       
 
Salmi maakt vervolgens de volgende bedenkingen. 
Het valt wel op dat als iemand zijn godsdienst (Islam) wil beleven, hij al vlug als een 
fanatiekeling wordt bestempeld: “Alle Islamieten zijn fundamentalisten en alle 
fundamentalisten zijn een bedreiging”.  Zoals bij alle stereotypen zijn deze opvattingen 
gebaseerd op een gebrek aan kennis en op vooroordelen. 
De Islam gaat door voor onverdraagzaam, imperialistisch, fanatiek en vijandig.  Natuurlijk 
zijn er een aantal spijtige voorvallen binnen de Islamwereld geweest in het verleden.  Zijn die 
er echter ook niet geweest bij andere wereldgodsdiensten? De Islam die ons in het Westen, 
vooral via de pers, wordt voorgeschoteld, is niet dezelfde als die van de Islamgemeenschap 
in België en Nederland zelf.   
De Islam is een godsdienst en een levenswijze die naastenliefde veel belangrijker vindt dan 
fundamentalisme.  De Islamieten in het Westen wensen enkel hun godsdienst zo goed 
mogelijk te kunnen belijden.  (Salmi, 1996, p.83)     

3.4.5 Kunst in de Islam 

In de Islam is er een absoluut verbod op afbeeldingen die gemaakt zijn met de bedoeling om 
deze als God te beschouwen.  De reden hiervoor is dat afbeeldingen de indruk kunnen 
wekken dat de Schepping wordt nagebootst, wat godslastering inhoudt.  “Allah Akbar”, God 
is groot, is een veelvuldig gebruikte zin.  Voor de kunst betekent dit dat er een abstracte 
vorm van kunst bestaat in de Islam.  Dit komt duidelijk tot uiting in de versieringen van 
moskeeën en paleizen. 

3.4.6 Bijgeloof en traditie 

Alhoewel in de Islam bijgeloof en magie verboden is, stellen we in de praktijk vast dat de 
verering van heiligen zeer centraal staat.   
Salmi (Salmi, 1996, p.78) zegt dat mensen blijkbaar op zoek zijn naar emotioneel contact 
met overleden familieleden en zogenaamde heilige mensen.  Mensen die hierin geloven, 
menen dat deze heiligen troost zullen brengen voor hun problemen.  Men verwacht ook 
genezing, een goede gezondheid, voorspoed en geluk in het leven.  De demonen en het 
boze oog spelen een rol, deze veroorzaken ongeluk, tegenslag en ziekte.  Een handje met 
verspreide vingers (het handje van Fatima, Mohammeds dochter), teksten of zinnen uit de 
Koran, een blauwe oog,… zijn de middelen die gebruikt worden om zich te verweren tegen 
kwade invloeden, vooral tegen jaloerse blikken van mensen die je (gewild of ongewild) 
kwaad toe wensen.    
(Zoals U verder zult lezen heeft dit ook zijn invloed op de geestelijke gezondheidszorg.) 
Salmi trekt verder onze aandacht op het feit dat in de volksmond alle gedragingen en 
reglementen alles met godsdienst te maken hebben.  Dit betekent dat heel wat zaken in 
naam van de godsdienst worden gedaan, terwijl die in feite niets met de Islam te maken 
hebben.  Wat dan voortdurend tot conflicten leidt: wat zijn de Islamitische waarden en wat is 
traditie? 
 
 



 

Interculturele hulpverlening  © Gerard Gielen  

31 

3.5 Rituelen en gebruiken     

Marokkanen en Turken behoren tot verschillende socioculturele groepen die ook nog 
verdeeld kunnen worden in kleinere sub-groepen.  Maar het feit dat de meeste Marokkanen 
en vele Turken Islamieten zijn, maakt dat er veel gelijkenissen zijn.  Want de vele 
levensgewoonten en wetten komen rechtstreeks uit de godsdienst.  Nogmaals wil ik 
benadrukken dat men er rekening mee moet houden dat er bepaalde tradities zijn die niets 
met de godsdienst te maken hebben.     
 
We vermoeden dat bij het lezen van het volgende de lezer wel zal merken dat de Islam niet 
alleen een godsdienst is maar een stelsel van rituelen en sociale voorschriften, een hele 
levenswijze : de Islam is merkbaar in het gehele  maatschappelijke leven. 

3.5.1 Halaal en Haraam 

Halaal betekent ‘toegestaan’ en Haraam wat ‘verboden’ volgens de Islamitische wetten.   
Het hele sociale leven in de Islam is onderworpen aan deze twee termen.  De Islam gaat 
ervan uit dat mensen regels nodig hebben.  Om chaos en verwarring  te voorkomen heeft de 
Islam heel wat zaken verboden.  Zoals er eerder ook gezegd werd zijn mensen van nature 
uit zwakke wezens die in bescherming dienen genomen te worden. 
Zo wordt er in alle sociale aangelegenheden verboden en toegelaten zaken aangetroffen. 
(Salmi, 1996, p.80)  
 
Denken we eens terug aan de beschrijving van F-culturen, daar werd gezegd dat deze 
culturen gekenmerkt werden door een fijnmazige stuctuur van gedragsregels, die het 
individu een grote mate van zekerheid geeft maar tegelijkertijd weinig keuzemogelijkheden 
laat wanneer hij zich ‘goed’ of ‘normaal’ wil gedragen.  (Shadid, 1998, p.247) 

3.5.2 Kledij 

Traditionele kleren hebben vaak een eigen functie, ook los van de godsdienst.  Ze zijn vaak 
goed aangepast aan de natuurlijke omgeving waarin men woont (of waaruit men afkomstig 
is/was).  Een losse broek is makkelijk als je vaak op de grond zit of hurkt.  Een los lang kleed 
heeft ook veel voordelen, kan erg comfortabel zitten.  (We merken zelf op dat het zich 
aanpassen in de natuurlijke leefomgeving misschien belangrijker is dan zich “aanpassen” 
aan  het maatschappelijke - of modeleven.) 
 
Van moslimvrouwen en -meisjes wordt verwacht dat ze zich zedig kleden.  Hoe streng men 
dat opvat verschilt heel sterk van streek tot streek.   
Sterck (Sterck, 1992, p.93) komt terug op de kritiek die in het Westen geleverd wordt op de 
kleding van moslimvrouwen, vooral op hoofddoek en sjaal die worden gebruikt om de haren  
te bedekken, op de wijde broek die soms ook wel onder een jurk of rok wordt gedragen, op 
de sluier die het grootste deel van het gelaat bedekt, op het lange kleed dat zowel mannen 
als vrouwen als bovenkleed boven hun andere kleren aantrekken.  
De hoofddoek (in het Arabisch “hijab”) betekent: wat verhult, wat verbergt.  In de tijd van 
Mohammed werden de vrouwen lastig gevallen als ze zich op straat begaven.  Om dit te 
vermijden, heeft de profeet moslimvrouwen opgeroepen om het doek dat ze gebruikten 
tijdens het geven van borstvoeding over hun hoofd te trekken om een onderscheid te maken 
tussen moslimvrouwen.  Momenteel is die oorspronkelijke betekenis wat op de achtergrond 
geraakt en wordt de hijab meer gedragen als uitdrukking van hun geloof, onder sociale druk 
of uit gewoonte.  (Lenaerts L., Van Dessel G,  Weller A, 1997, p.19-25)      
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Maar kleren kunnen ook dienen om uit te drukken tot welke groep je behoort en aan veel 
hoofddoeken kun je merken waar een vrouw vandaan komt, of ze gehuwd is en nog veel 
meer.  
Volgens mijn ervaringen worden de meeste meisjes niet meer gedwongen om een 
hoofddoek te dragen maar ze kiezen er zelf voor.  Dit laatste kan volgens mij voort komen uit 
het feit dat kleren ook kunnen  dienen als bescherming tegen de opdringerigheid van 
onbekenden of als protest tegen inmenging van anderen. 

3.5.3  Voeding 

Gastvrijheid staat centraal.  Het gebruiken van een maaltijd neemt een belangrijke plaats in. 
Bijvoorbeeld; Mensen nodigen elkaar uit om op bezoek te komen,  bij gezinsbezoeken hoort 
er bij dat er ook eten geserveerd wordt.   
Voor de moslims is varkensvlees en carnivoren (= vleesetende dieren: tijgers, vossen, 
leeuwen, arenden, honden, katten enz.) verboden (haraam) te eten.  Het paard en ezel zijn 
edele dieren en worden in noodgevallen gegeten.  Koeien, schapen, kippen, konijnen, 
geiten,…(=herbivoren; plantenetende dieren) en ook vissen worden gegeten.  Koeien, 
schapen, en dergelijke moeten eerst op een rituele wijze geslacht worden door een 
mannelijke moslim.  Dit houdt in dat het dier gedood wordt door een insnede in de 
halsslagader, waarbij het onreine bloed wegvloeit, terwijl de moslim de naam “Allah” 
uitspreekt.   
Het verbod op eten van varkensvlees werd oorspronkelijk opgelegd door de profeet Mozes.  
De reden waarom is niet terug te vinden in de geschriften.  De mensen zijn er zelf 
verschillende betekenissen aan gaan geven.  Eén van de redenen is dat het vlees van niet-
herkauwende dieren sneller rot dan dat van herkauwende dieren.  Een tweede reden is dat 
er in die tijd geen voorzieningen waren om het vlees te bewaren.  Het was een warm klimaat 
en men beschikte niet over koelkasten.  Een derde reden is dat door het warme klimaat het 
houden van schapen en plantenetende dieren eenvoudiger was.  (Lenaerts L., Van Dessel 
G., Weller A., p.19-25) 
 
Het gebruik van genotsmiddelen als alcohol en drugs zijn verboden (haraam) te gebruiken, 
alhoewel dit in de praktijk toch gebeurt.   

3.5.4  Hygiëne 

Een rituele reinheid is een toestand van religieuze verzorging.  Bijvoorbeeld, de moslim bid 5 
keer per dag , de vasten, het lezen van de Koran, het betreden van de moskee,… zijn 
religieuze handelingen en voor deze moet hij rein zijn.   
Onreinheid ontstaat door het afscheiden van lichaamsproducten als urine, ontlasting, 
sperma en bloed en door het aanraken van iets onreins (vb. iets wat met een varken te 
maken heeft).  Ook een inwendig onderzoek maakt onrein.  (De Muynck A., et.al., 1993, p.8) 
Onreinheid probeert men te vermijden, of anders op te heffen door reiniging.  Door zich te 
wassen kunnen kleine zonden weggewassen worden.  Het is een teken van lichamelijk en 
geestelijk rein zijn.  (Lenaerts L., Van Dessel G., Weller A., 1997, p.19-25)     

3.5.5 Feesten 

De meeste van deze feesten hebben per land of streek een eigen karakter.  Ook tussen de 
manieren waarop deze feesten vb in Turkije en Marokko gevierd worden bestaan nogal wat 
verschillen.  Immigranten proberen deze feesten in hun nieuwe land ook te vieren, ze komen 
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daarvoor met meerdere gezinnen samen.  We baseren ons hieronder  vooral op Sterck, 
1992, p.78-81, ruim aangevuld met eigen ervaringen. 

3.5.5.1 Een andere jaartelling 

 
De godsdienstige feesten worden berekend op basis van de Islamitische jaartelling.  Deze 
begon op 16 juli 622, de dag waarop Mohammed van Mekka naar Medina vluchtte.  In de 
moslimkalender word de tijd berekend volgens de stand van de maan.  Een maanjaar telt 
354 dagen, 12 maanden van afwisselend 29 en 30 dagen.  De moslimkalender is 11 dagen 
korter dan de gregoriaanse kalender, zodat de Islamitische feesten volgens de gregoriaanse 
kalender elk jaar 11 dagen vroeger vallen.     

3.5.5.2 Het offerfeest  

 
Met dat feest herdenken de moslims dat Abraham bereid was om zijn enige zoon te offeren 
toen God hem dat vroeg.  God droeg Abraham uiteindelijk op zijn zoon te sparen en zond 
hem een engel met een schaap als offer.  Als herinnering wordt op die dag een schaap (of 
een rund, een kameel (dit meestal in Arabische landen),…) geslacht door de gezinnen die 
het financieel kunnen.  Het offer wordt op een voorgeschreven manier, volgens een 
bepaalde ritueel geslacht.  Tijdens het slachten worden gebeden.  Het vlees wordt verdeeld 
onder de familie, de vrienden en de armen.  Vaak wordt een derde van het vlees uitgedeeld 
aan mensen die zelf geen schaap konden kopen. 
 
Het thuis slachten behoort allang tot het verleden omdat tegenwoordig  het ritueel slachten 
ook mogelijk gemaakt wordt in Vlaamse slachthuizen en in de vele Islamitische slagerijen.  
(De Muynck A., et.al., 1993, p.8) 

3.5.5.3 Het suikerfeest   

 
Dat feest wordt op het einde van de vastenmaand of ramadan gevierd met eten, nieuwe 
kleren, speelgoed en heel veel snoep.  Iedereen dankt Allah en deelt zoveel mogelijk met de 
armen.  Mensen gaan op bezoek en er wordt van de zelfgebakken zoetigheden gegeten.    

3.5.5.4 Het naamgevingsfeest 

 
Dat feest wordt vooral in Marokko (of bij Marokkaanse gezinnen) gevierd  zeven dagen na 
de geboorte van een baby.  Dat feest kan enkele dagen duren.  De hele familie komt op 
bezoek en de vader van de baby slacht een schaap.  Terwijl hij het schaap slacht dankt hij 
Allah en fluistert hij de naam van het kind.  Daarna wordt het kind als een lid van de 
moslimgemeenschap beschouwd.   
Het kind krijgt meestal een naam die in de Koran voorkomt of de namen van de (overleden) 
grootouders. 
 
Zowel de Marokkaanse  als de Turkse pas bevallen moeders en de baby worden bezocht en 
gefeliciteerd  door de familie, kennissen, vrienden,…  waarbij ze ook een klein cadeautje 
krijgen (vb.  een kledingstuk voor het kindje, bloemstukken, goud, geld, iets zoetig  om te 
eten,…) Ook vooral binnen de Turkse families wordt er gebeden als het kindje zijn/haar 
eerste tanden begint te krijgen, (meestal alleen) binnen de familie of gezin zelf en er wordt 
ook een soort zelfgemaakte tarwepap gemaakt en verdeeld aan de kennissen, vrienden,… 
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met de wens dat het kindje niet met veel moeite al zijn/haar tanden krijgt en verder gezond 
opgroeit. 

3.5.5.5 Besnijdenis 

 
Bij het jongetje wordt de voorhuid van de plasser weggenomen, zodat de eikel bloot komt.  
Dit gebeurt om hygiënische redenen.  Daarnaast heeft het ook een symbolische betekenis: 
pas als ze besneden zijn  kunnen jongens een echte man worden en zijn ze opgenomen in 
de moslimgemeenschap.  Voor ze besneden zijn, zijn ze niet zuiver (o.a. bescherming tegen 
bepaalde ziekten), zijn ze ook geen echte moslim (van daar dat ze besneden worden (liefst) 
voor ze zeven jaar worden).  De besnijdenis maakt ook het onderscheid tussen gelovigen en 
niet-gelovigen.  Bijvoorbeeld ook de volwassen mannen die zich tot de Islam hebben 
bekeerd moeten besneden worden.   
Dit ritueel staat niet in de Koran, maar wordt toch toegepast en zoals men hierboven ook 
leest is het toch wel godsdienstig beladen. 
 
De jongen wordt voor deze gebeurtenis speciaal aangekleed (bij de Turken vb. als een 
militair) en er wordt een feest van gemaakt.  Dit feest is bij de Marokkanen meestal in 
kleinere familiekring dan bij de Turken.  Het jongetje draagt een enige tijd losse kleren en hij 
wordt tijdens die periode verwend met snoep, geschenken en geld.   
 
In sommige streken in Turkije wordt de man die het jongetje vasthoudt tijdens de besnijdenis 
beschouwd als een aangemaakte familie van het gezin.  Zo mogen kinderen van deze twee 
gezinnen niet met elkaar trouwen omdat ze als broers en zussen van elkaar beschouwd 
worden.   
 
Een volgens ons opvallende tendens bij in België wonende migranten is dat de besnijdenis 
meer en meer door een dokter in het ziekenhuis wordt verricht waarna de besnijdenis in 
kleinere familie- en/of kenniskringen wordt gevierd   We merken ook  dat de besnijdenis heel 
veel tijdens de vakantieperiodes in het vaderland zelf gebeurt.     

3.5.5.6 Verlovingsfeest 

 
Het kan zijn dat een verlovingsfeest al een jaar voor het trouwfeest plaats vindt.  Bij de 
Belgische koppels wordt nog wel eens een  verlovingsfeest gevierd voor een meisje en een 
jongen echt gaan trouwen.   
Een verlovingsfeest duidt aan dat het paar nu echt samenhoort, dat beide families met het 
huwelijk akkoord gaan.  Er breekt nu een periode aan waarin het paar en hun families elkaar 
beter leren kenen.  De jongen en het meisje wisselen geschenken uit.  Steeds vaker geven 
de jongen en het meisje elkaar een verlovingsring.       

3.5.5.7 Het huwelijksfeest 

 
Zowel bij Marokkanen als bij Turken wordt een huwelijk meestal uitgebreid gevierd, meestal 
gedurende verschillende dagen. 
In Marokko en bij Marokkaanse mensen in België duurt een huwelijksfeest vaak drie dagen, 
maar er zijn heel veel verschillende gebruiken, van streek tot streek.  In de steden worden 
ook elementen uit Westerse huwelijksfeesten overgenomen. 
Vaak keert het volgende patroon terug. 
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De eerste dag komen de vrouwen samen om vooral de bruid maar ook zichzelf te versieren 
met henna.  Vaak viert ook de man een soort afscheidsfeest met zijn mannelijke familieleden 
en vrienden.   Ik weet dat er bij de Turkse mensen de dag voor het huwelijk een feest wordt 
gehouden door de vrouwen thuis of in kleine zaaltje om henna-avond te vieren waar ook 
gedanst wordt.  Bij het aanbrengen van de henna op de handen en op de vingers worden er 
droevige liedjes gezongen zodat de bruid traantjes zou laten uit verdriet omdat ze het 
ouderlijk huis verlaat.     
Op de tweede dag, de eigenlijke trouwdag, vieren beide families het huwelijksfeest met 
muziek, dans en feestelijk eten.  Meestal wordt de bruid  ‘s ochtends feestelijk opgehaald en 
naar het huis van de bruidegom of naar een feestzaal gebracht.  Soms, maar niet altijd, 
vieren de mannen en vrouwen apart feest. 
 
‘s Avonds laat neemt de bruidegom zijn bruid mee naar zijn kamer in het huis van zijn 
ouders of naar hun eigen huis.  Soms rijdt een stoet auto’s luid toeterend mee. 
Vooral aan de kleding en sieraden van de bruid wordt veel aandacht besteed.  Volgens de 
Marokkaanse tradities wisselt de bruid verscheidene keren van kleding op deze feestdag.  
Een huwelijksfeest is net als bij de Belgen vaak een gelegenheid om uit te pakken met je 
rijkdom.    

3.5.6 Partnerkeuze bij huwelijken 

In veel godsdienstige groepen, ook in Islamitische groepen, wordt een huwelijk met iemand 
die niet tot hetzelfde geloof behoort, afgekeurd.  In Westerse culturen worden zulke vaste 
huwelijksafspraken en -verboden vaak veroordeeld omdat ze de vrijheid van mensen zouden 
beperken en omdat ze ons aan handel doen denken.  Uiteraard bestaan er daarin 
misbruiken. Sterck trekt onze aandacht naar de hierover gemaakte studies, die ons leren  
dat mensen uit andere culturen zulke afspraken zelf niet ervaren als handel of als een 
beperking.  Wanneer mensen uit andere culturen in contact komen met het Westen, 
ontstaan er vaak wel problemen als het Westen hen andere regels wil opleggen, of als ze 
zelf een Westerse levenswijze willen volgen.   
 
Vroeger werd het huwelijk in moslimgroepen bijna altijd geregeld door de vaders, vaak jaren 
op voorhand, als de kinderen nog klein waren.  Nu krijgen jongeren steeds meer inspraak.  
Maar de betrokkenheid van de ouders blijft belangrijk en vooral tegen huwelijk met een niet-
moslim bestaan veel bezwaren. Soms stellen jonge mensen hun kandidaat aan hun ouders 
voor, in andere gevallen gaat het omgekeerd en stellen de ouders hun dochter of zoon een 
kandidaat voor.  Als meisjes de door hun ouders gekozen kandidaat niet aanvaarden, 
kunnen ze doorgans weigeren.  Zonder de toestemming van zowel de jongen als het meisje 
worden nog weinig huwelijken gesloten. 
 
Het meest gebruikelijke scenario is dat een jongen en een meisje die willen trouwen dat elk 
met hun ouders bespreken en dat de ouders, als ze het met de keuze eens zijn, een reeks 
gesprekken starten.  Als het goed loopt eindigen die met een verlovingsfeest en een 
trouwfeest. 
 
Een huwelijk brengt niet alleen een jongen en een meisje, maar ook twee families samen.  
Dat is bij de Belgen ook zo, maar dat weegt toch veel zwaarder door bij de moslims en bij 
andere groepen.  Om die verbintenis te bezegelen worden veel geschenken over en weer 
gegeven.  Vaak hebben die geschenken een symbolische betekenis, zoals bij de Belgische 
koppels ringen dat ook hebben.   
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Naast de boven genoemde gegevens wil ik nog het volgende toevoegen: 
Het gaat zo ver dat er liefst ook geen huwelijken komen tussen de aanhangers van 
verschillende takken in de Islam zelf.     

3.5.7 Bruidsprijs 

Men heeft gezegd dat er veel geschenken over en weer worden gegeven.  In die ketting van 
geschenken horen ook de bruidsprijs en bruidsschat thuis.  De bruidsprijs is een groot 
geschenk dat de jongen of zijn familie geeft aan de familie van het meisje dat hij zal trouwen. 
Met een bruidsschat bedoelt men meestal het geld, de sieraden en de gebruiksvoorwerpen 
die de vrouw van haar eigen familie meekrijgt als ze trouwt.  Vaak wordt dat ook als haar 
deel van de erfenis beschouwd. 
 
Wat de bruidsprijs precies zal zijn, wordt vaak tijdens onderhandelingen druk besproken en 
daarna vastgelegd in een huwelijkscontract.  In zo’n contract kan een Islamitische vrouw ook 
laten opnemen dat haar man slechts één vrouw mag hebben.  Volgens de Islam mag een 
man vier vrouwen huwen als hij ze goed kan onderhouden en ze gelijk behandelt. 
Maar de wet van een land kan dat anders stellen: in Turkije is het verboden om meer dan 
één man of vrouw te huwen.  Bij de Westerlingen wordt de bruidsprijs nog vaak gezien als 
koehandel.  Soms bestaan er wel misbruiken, maar meestal heeft een bruidsprijs een 
diepere betekenis en is het ook een soort bewijs dat de jongen zijn vrouw kan onderhouden. 
Soms dient het grootste deel van de bruidsprijs om een uitzet voor de bruid te kopen: 
eetgerei, lakens en ander huisraad. 
 
In een aantal Turkse en Marokkaanse groepen blijven de juwelen, die bij de bruisprijs of de 
bruidsschat horen, vaak in het bezit van de vrouw voor het geval ze alleen zou komen te 
staan.  Dan kan ze daarmee in haar onderhoud en die van haar kinderen voorzien.  In het 
Marokkaanse huwelijkswetboek staat dat de bruidsprijs is bedoeld om de toekomst van de 
gehuwde vrouw veilig te stellen. 
 
Sterck wilt er uiteindelijk ons attent van maken dat er dus veel soorten bruidsprijzen bestaan 
en dat ze meestal voor die groep iets anders betekenen dan men denkt.  Dat betekent niet 
dat er geen misbruiken kunnen opduiken, zoals er bij elke overeenkomst tussen mensen 
misbruiken kunnen opduiken, en dat deze misbruiken niet mogen worden aangeklaagd.  
Maar het is altijd goed om eerst over de betekenis van deze gebruiken na te denken en 
misbruiken niet meteen te veralgemenen.   
Bouhalhoul & Zwaard (Bouhalhoul & Zwaard, s.a. p.44) geven een interessant voorbeeld 
waarom de gewoonten rond bruidsschat nog in stand wordt gehouden. 
Om de status van je eigen dochter te verhogen, moet je juist een hoge bruidsschat vragen. 
Wanneer de ouders van het meisje zeggen: “Ze willen allebei trouwen.  We bemoeien ons er 
niet mee.” Maar de reactie van de ouders van de jongen was toen: “Dan moet het wel een 
slecht meisje zijn, anders hadden de ouders wel eisen gesteld”.   
Op deze manier kom je nooit van zo’n gewoonte af. Verder maken ze ook de volgende 
bedenking er bij: Vaders als moeders zien niets in een huwelijk van hun dochters met een 
Westerse man. Misschien heeft dat ook iets te maken met de bruidsschat.  Het betalen van 
een bruidsschat aan de ouders van het meisje is onder Marokkanen een omstreden 
gewoonte.  Iedereen klaagt erover, maar niemand durft er verandering in aan te brengen. 
In dit voorbeeld komen volgens mij de termen en begrippen als eer en schande, status, 
invloed van de ouders op de partnerkeuze, sociale controle, … aanbod.  Dit voorbeeld 
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bewijst volgens mij nogmaals hoe ingewikkeld dat het voor een buitenstaander kan zijn om 
dit allemaal te herkennen en te interpreteren.            

4 Cultuur en migratie 

4.1 Aanpassing als cultuurschok 

Migratie, zowel noodzakelijke – zoals bij  (politieke) vluchtelingen – of uit vrije wil – zoals bij 
arbeidsmigratie of gezinshereniging- is een ontworteling. De zekere basis  in het leven, zo 
die er al is , valt weg. Onzekerheid en twijfel komen ervoor in de plaats. Alles wat bekend is, 
verandert.  De reactie op  migratie heeft altijd twee aspecten : rouw en angst. De manier 
waarop de migrant ermee omgaat zal niet altijd hetzelfde zijn. Hoe minder bekend en hoe 
vreemder het land, hoe moeilijker het is om deze twee aspecten het hoofd te bieden. Of je 
verdreven bent of je gedreven voelt, het loslaten betekent altijd rouw.  Je hebt gevoelens van 
schuld omdat je de achterblijvers in de steek hebt gelaten, boosheid omdat je eigenlijk wilt 
vasthouden wat je losgelaten hebt. Er is angst voor de onzekere toekomst, het onbekende, 
omdat de bescherming van het oude bekende is weggevallen.(Fiddelaers-Jaspers & 
Nieuwenbroek, 1995, p.15) 
 
Op verschillende manieren lost de eerste generatie migranten het angstprobleem op, met 
twee uitersten : zij identificeren zich zoveel mogelijk met het nieuwe ‘vaderland’ of  weren het 
nieuwe zoveel mogelijk af en bewaren een veilig isolement.  Beide houden verwerping in, 
van de oude of van de nieuwe omgeving. Het kunnen tijdelijke reacties zijn, maar wanneer 
ze structureel van karakter zijn, zijn beide oplossingen na een tijd ongezond. 
 
Een migrant heeft bepaalde verwachtingen van zijn toekomst. De arbeidsmigrant verwacht 
een hogere status. Als hij genoeg geld heeft, zal hij ooit terug gaan. Meneer Hasan die in 
Turkije automonteur is, een daar hooggewaardeerd beroep, wordt bij ons Hasan de Turk. Dit 
is moeilijk uit te leggen tegen achterblijvers want dat betekent gezichtsverlies.  Asielzoekers 
verwachten eindelijk veiligheid, rust en vrijheid. Ook dat valt vaak tegen. Zij hebben angst 
om uitgewezen te worden.  De onrust in het eigen land, waarvan zij via de media op de 
hoogte worden gehouden, laat hen vaak niet los. Ook worstelen ze met gevoelens van 
heimwee en is het gezin door omstandigheden van de familie gescheiden.   
 
Allochtonen hebben meestal een zwakke positie in de samenleving vanwege het 
taalprobleem, de problemen met scholing en de onbekendheid in de samenleving. 
Daarnaast krijgen allochtonen te maken met discriminatie en racisme. Dit bevordert de 
integratie in de samenleving niet.  De combinatie van factoren waarmee allochtonen te 
maken hebben, maakt dat velen van hen kiezen voor een ‘condición migrante’ . Dit is een 
soort permanent tijdelijk verblijf waarbij de allochtoon steeds rekening houdt met een 
mogelijke terugkeer.  (o.c., 1995, p. 16) 
 
De migratie had tot gevolg dat er een confrontatie ontstond met het gastland.  Deze was vrij 
complex en op verschillende niveaus actief: 
-   Een bruuske overgang van een ruraal traditionele omgeving naar een   
    geïndustrialiseerde, westerse, stedelijke omgeving.  Er waren duidelijke verschillen op te 
    merken (sociaal aspect, taal, ontwikkelingsniveau, relatievorming,…) 
-   Een verschil in samenlevingsvorm: van een strikt gescheiden (mannen- en 

    vrouwengemeenschap) naar een ‘meer gemengde’ vorm van samenleving. 
-   In het thuisland: een wij-cultuur (groep staat centraal).  In het gastland: een ik-cultuur 

    (vooral individueel) 
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-   Van een land waarin de godsdienst allesomvattend is, naar een land waarin de  

    godsdienst minder centraal staat. 
    (Salmi, 1996, p.67) 
 
Shadid (1998, p.39) stelt dat interculturele contactsituaties in het begin van de immigratie tot 
emotionele reacties zoals onbegrip, verbazing, afkeuring en stress bij de immigrant kunnen 
leiden.  Dergelijke emotionele stresssituaties worden in de literatuur met de term 
cultuurschok aangeduid en hebben gevolgen voor zowel het sociale functioneren als voor de 
fysieke en mentale gezondheidstoestand van de nieuwkomer.  De mate waarin zulke 
reacties plaatsvinden en de gevolgen ervan hangen o.a. af van de afstand tussen de eigen 
cultuur en de nieuwe cultuur , de eerdere ervaringen en van de persoonlijke sociale 
vaardigheden. 
Shadid geeft Obergs beschrijving van de term cultuurschok.  Oberg heeft in een artikel uit 
1960 de volgende zes symptomen voor dat verschijnsel onderscheiden:  
(1) spanning als gevolg van de vereiste psychologische aanpassing aan de nieuwe  
 omgeving, 
(2) gevoelens van verlies en deprivatie door verlaten van familie, vrienden, status en   
 bezittingen,  
(3) afwijzing van het afgewezen worden door leden van de nieuwe cultuur, 
(4) verwarring door de nieuwe rolverwachtingen, waarden en identiteit, 
(5) verbazing, ongerustheid en zelfs verontwaardiging na het bewust worden van de   
 culturele verschillen en  
(6) gevoelens van incompetentie als gevolg van het zich kunnen redden in de omgeving. 
 
Ondanks deze ingrijpende gevolgen voor de immigrant wordt het verschijnsel cultuurschok in 
de literatuur niet alleen als negatief gezien.  Het wordt beschouwd als een normale 
emotionele reactie van de nieuwkomer op het eigen onvermogen het gedrag van anderen te 
begrijpen, te controleren en te voorspellen.  Anderzijds geldt het als beginpunt van een 
proces waarin nieuwe normen, waarden en gedragspatronen worden aangeleerd.  (Shadid, 
1998, p.39)  

4.2 Verloop van het aanpassingsproces  

Om een goed inzicht te krijgen in het verloop van het aanpassingsproces kiest Shadid (1998, 
p.39) voor een combinatie van de fasen die door Oberg en Adler worden onderscheiden. 
We vullen aan met gegevens van Fiddelaers-Jaspers & Nieuwenbroek (1995, p.19). 
 
1. Allereerst kent men de fase van het eerste contact, die gekenmerkt wordt door euforie en 

wordt vergeleken  met wittebroodsweken. Deze fase lijkt een beetje op de 
gemoedstoestand van een toerist.  Alles is nieuw en mooi.  De nieuwkomer of 
kortverblijver is in het algemeen bij aankomst in  het nieuwe land  opgetogen, enthousiast 
en vriendelijk.  Hij heeft bewondering voor en onderhoudt oppervlakkige contacten met 
de autochtone bevolking die hij met een etnocentrische houding tegemoet treedt.  
Arbeidsmigranten of alleenkomers die noodgedwongen om economische, sociale of 
politieke redenen naar een ander land vertrekken, kunnen als gevolg van onvrijwillig 
verlaten van hun vertrouwde sociale en culturele omgeving eerder in een algemene 
mentale crisis belanden.  Dat betekent echter wel dat sommige van hen op enkele 
momenten zeker wel gevoelens van euforie kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat ze in het 
nieuwe land een baan, geborgenheid of veiligheid hebben kunnen vinden.  In de eerste 
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fase doet men veel indrukken op. De tijd gaat naar praktische zaken zoals het vinden van 
een huis of het zoeken van werk of een school voor de kinderen. 

 
2. De tweede fase in het aanpassingsproces van nieuwkomers is die van desintegratie of 

crisis.  Na enige tijd van verblijf in het nieuwe land ontstaat bij de immigrant een 
crisissituatie omdat hij zich bewust wordt van de verschillen in taal, normen, waarden en 
omgangsvormen tussen de nieuwe en zijn oorspronkelijke cultuur.  Hierdoor ervaart hij 
gevoelens van onvermogen, frustratie en onzekerheid. Na een tijdje is immers de 
nieuwsgierigheid ervan af en de migrant merkt dat hij tegen allerlei dingen oploopt : de 
bureaucratie, het onbegrip, starende ogen, vervelende opmerkingen.  Dit is een kritische 
fase in het proces. Wie hier niet uitkomt, krijgt steeds grotere problemen en de kans op 
onaangepast gedrag is groot. 

 
3. Vervolgens vindt  de fase van reïntegratie plaats.  Het onderscheiden van deze fase is 

van essentieel belang omdat de immigrant daarin niet alleen meer de nieuwe cultuur 
afwijst en verantwoordelijk stelt voor zijn persoonlijke problemen.  Tegelijkertijd wordt hij 
ook verplicht een keuze te maken tussen ofwel een terugval naar een eerdere fase ofwel 
het gestaag doorgaan naar een situatie van persoonlijke groei via het aanleren van de 
noodzakelijkste culturele elementen uit de nieuwe omgeving.  De problemen blijven, 
maar de migrant heeft besloten om ermee te leren leven.   

 
4. Een volgende fase is die van autonomie of herstel.  In deze fase zoekt de immigrant 

allerlei manieren om de ervaren crisis te boven te komen.  Een daarvan is het leren van 
de nieuwe taal, de normen en de gebruiken die noodzakelijk zijn om het verblijf in het 
immigratieland mogelijk en draaglijk te maken.  In deze fase leert hij ook ‘de weg 
kennen’, raakt op de hoogte van de meest belangrijke instanties en knoopt meer 
contacten aan met de autochtone bevolking.  Daardoor worden zijn gevoelens van 
competentie steeds sterker. 

 
5. Tenslotte treedt de fase van aanpassing of onafhankelijkheid in.  Dit wordt ook ‘de fase 

van inleven en waarderen’ of de fase van evenwicht genoemd.  De immigrant begint het 
verblijf in het nieuwe land aangenaam te vinden, de culturele verschillen te waarderen en 
te relativeren en vertoont een hogere mate van zelf- en cultuurbewustzijn.  Hij gaat 
sommige aspecten van de nieuwe cultuur zelfs meer functioneel vinden dan die van zijn 
eigen, oorspronkelijke cultuur.  Hoewel de immigrant in deze fase zijn weg in het nieuwe 
land goed kan vinden en zich ‘als een vis in het water’ kan voelen, blijft hij toch situaties 
tegenkomen waarmee hij geen raad weet en waarin hij zich onzeker en onbehaaglijk 
voelt. 

 
Shadid geeft aan dat er heel wat kritiek kan komen op deze procesbeschrijving: het is niet 
geldig voor elke immigrant want sommigen kunnen niet met euforie beginnen maar  
beginnen bijvoorbeeld met ongelukkig en gedeprimeerd, sommigen komen niet terecht in 
crisisfase, maar beginnen direct met de aanpassing aan de nieuwe omgeving,… dus er zijn 
volgens hem variaties mogelijk. 
Een andere bemerking is dat in het aanpassingsproces ten onrechte geen rekening 
gehouden wordt met de mogelijkheid dat dit proces vroegtijdig kan stoppen of zelfs in 
omgekeerde richting kan verlopen. Bepaalde migranten kunnen in de crisisfase blijven 
steken en zich in de eigen etnische groep isoleren of zelfs besluiten terug te keren naar het 
land van herkomst. Daarnaast is het ook mogelijk dat sommige immigranten ten gevolge van 
allerlei economische, politieke en sociale ontwikkelingen in het nieuwe land op de duur zelfs 
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in een reeds doorlopen fase kunnen terugvallen. Het leren van de nieuwe taal, het vinden 
van een baan en het opbouwen van nieuwe sociale netwerken, vormen op zich geen 
garantie voor een mogelijke terugval of het zich gaan afzetten tegen de nieuwe cultuur en 
samenleving.    In de praktijk zijn volgens Hofstede drie uitkomsten mogelijk: het verblijf in  
het nieuwe land kan namelijk als negatief, even goed, of als beter worden ervaren.  (Shadid, 
1998, p.40-41)     
 
Er kunnen volgende situaties volgens  Fiddelaers-Jaspers & Nieuwenbroek  (1995, p.20) 
optreden : separatie , d.w.z. dat de migrant zich afzijdig houdt van het gastland en er geen 
boodschap aan heeft, wat voor gevolg heeft dat hij in een isolement terechtkomt.   Een 
ander gevolg is verwerping : dit is een actief proces. De migrant sluit zich af van zijn 
omgeving. Hij zet zich af tegen de nieuwe cultuur. Er is sprake van een min of meer 
agressieve opstelling ten opzichte van de waarden en normen van het gastland.    De eigen 
waarden en normen worden als enige ware gezien.  Een derde mogelijkheid is  assimilatie, 
wat betekent dat de migrant zijn identiteit opgeeft en die van het gastland overneemt.   Deze 
opgegeven identiteit kan jaren later nog voor problemen zorgen in hun sociaal-emotionele 
ontwikkeling omdat de oorspronkelijke identiteit niet zomaar opzij geschoven kan worden.  
De laatste en meest ideale vorm is integratie : hierbij maakt men een keuze uit wat men wil 
behouden en wat men wil overnemen. Men probeert het beste uit twee culturen te halen.  De 
oorspronkelijke cultuur kan nooit als een niet passende jas uitgetrokken worden. Daarmee 
zou men zichzelf tekort doen. 
Assimilatie en separatie leveren problemen op met de oude respectievelijk nieuwe cultuur en 
uiteindelijk krijgt de migrant problemen met zichzelf. Verwerping leidt tot marginalisering. Dat 
betekent dat de persoon en zijn familie steeds meer naar de rand van de samenleving wordt 
gedrongen, met alle gevolgen vandien. Wanneer migranten niet integreren en wanneer er 
geen verdraagzaamheid is van de kant van de autochtone bevolking, missen we kansen om 
tot een respectvolle gemengd samengestelde samenleving te komen.   Daarvoor is een 
open communicatiestructuur nodig waarin ook mogelijkheden zijn om elkaar te bekritiseren.  

4.3 Factoren die het aanpassingsproces beïnvloeden 

In fasegerichte aanpassingsmodellen wordt ten onrechte weinig rekening gehouden met 
allerlei factoren die het verloop van het proces beïnvloeden.  Het gaat hier dan over de 
omstandigheden van de migratie die positief of negatief geladen kunnen zijn, de ontvangst 
door het ontvangende land en de houding van de groep landgenoten.  Volgens onderzoek 
blijken veel migratiefactoren negatief uit te pakken. (Fiddelaers-Jaspers & Nieuwenbroek, 
1995, p.17) 
 
In het algemeen stelt Shadid (Shadid, 1998, p.41-43) dat aanpassing samenhangt met (1) 
persoonlijke factoren, (2) de mate van gerichtheid op en contact met de eigen groep en met 
autochtonen alsmede de culturele afstand tussen de oorspronkelijk en de nieuwe cultuur en 
(3) de openheid van de ontvangende samenleving. 
 
1. Persoonlijke karakteristieken 
Dit zijn onder andere leeftijd, geslacht, duur van verblijf in het gastland en opleidingsniveau 
van de individuele immigrant.  Onderzoek laat zien dat jongeren met een hogere opleiding 
en een langduriger verblijf in het immigratieland in het algemeen meer elementen uit de 
nieuwe cultuur overnemen dan laag opgeleide ouderen die pas kort geleden zijn 
geïmmigreerd.  Bij deze categorie van factoren wordt in de literatuur ook gesproken over de 
invloed van de   ‘individuele persoonlijkheid’ ofwel de psychologische toerusting en de 
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persoonlijke geschiedenis van de immigrant.  Hiertoe wordt onder andere de mate van 
tevredenheid met de eigen verworven positie in het immigratieland gerekend, wat tevens de 
graad van ervaren politieke en economische veiligheid aangeeft.  Een hogere graad van 
tevredenheid gaat veelal gepaard met een hogere mate van integratie in de samenleving en 
openheid ernaar toe. 
 
Ook de motieven voor immigratie en de verwachtingen voor de toekomst spelen bij het 
verloop en tempo van het culturele aanpassingsproces een centrale rol.  Tijdelijke 
immigranten die hun eigen toekomst en die van hun nakomelingen primair in de landen van 
herkomst zien liggen, zullen in het algemeen minder geneigd zijn in het immigratieland 
cultureel te integreren.  Dit laat overigens onverlet dat zij zich waar nodig wel functioneel 
zullen aanpassen om de noodzakelijke contacten met de ontvangende samenleving te 
kunnen realiseren. 
 
2. Culturele afstand en de omgang van de groep 
Een tweede categorie van factoren die invloed heeft op het culturele aanpassingsproces is 
de grootte en spreiding van de etnische groep in en de culturele afstand tot het 
immigratieland.  Onderzoek wijst uit dat culturele veranderingen langzamer verlopen 
naarmate de etnische groep groter is en meer regionaal geconcentreerd woont, werkt en 
onderwijs ontvangt.  In zulke gevallen worden de contacten eerder binnen de eigen etnische 
groep gezocht en heeft de onderlinge sociale controle een remmende werking op 
veranderingen (Denk aan of zie onder andere sociale controle en wij-cultuur).  Ook de 
houding van de betreffende etnische groep jegens culturele veranderingen in het algemeen 
en contacten van individuele groepsleden met de autochtone samenleving spelen hierbij een 
belangrijke rol.  Een individu dat binnen de eigen etnische groep nauwelijks sociale relaties 
onderhoudt, zal ongetwijfeld meer contacten gaan onderhouden met andere culturele 
groepen, autochtone en allochtone, met als gevolg dat het culturele veranderingsproces 
sneller zal gaan verlopen.  Bij dat laatste denken we aan de tweede en derde generatie 
migranten die meer in contact komen met autochtonen bijvoorbeeld op school. 
 
Ook de culturele afstand tussen de oorspronkelijke en de nieuwe cultuur en de verschillende 
mate van veranderbaarheid van cultuurelementen spelen een rol in het aanpassingsproces.  
Het behoeft geen betoog dat een Amerikaan of een Duitser zich in België relatief 
gemakkelijker kan aanpassen dan een Marokkaan of Turk, en dat bijvoorbeeld religieuze 
normen en waarden (kernwaarden) in het algemeen minder gemakkelijk veranderen dan 
regels voor sociale gedrag, kleding of taalgebruik. 
    
3. Openheid van de ontvangende samenleving 
Een laatste factor die een belangrijke rol speelt in het culturele veranderingsproces van 
immigranten betreft de openheid van de ontvangende samenleving.  Het is vanzelfsprekend 
dat de mate van openheid die een samenleving ten opzichte van immigratie in het algemeen 
vertoont en de mogelijkheden die samenleving biedt voor reeds daarin aanwezige 
immigranten, een belangrijke invloed hebben op de mate waarin deze immigranten zich in 
die samenleving thuis kunnen gaan voelen.  De houding van de autochtone bevolking en die 
van officiële organen als de overheid, politieke partijen en vakbonden zijn hierbij van 
wezenlijk belang.  Daarbij gaat het onder andere om tolerantie en de mogelijkheden voor 
toegang van immigranten tot algemene voorzieningen als arbeidsmarkt, sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting. In de praktijk kan de houding van de bevolking 
en die van officiële instanties en instituties op gespannen voet met elkaar staan, zoals dat 
momenteel het geval is in West-Europa.  Hoewel de wetgeving en de houding van de 
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overheid ruime mogelijkheden bieden voor immigranten, zijn er in de praktijk van alledag 
toch nog vaak problemen .De mogelijkheden tot formele integratie van immigranten zijn 
toegenomen, zoals deze bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in wet- en regelgeving, maar ze 
worden vaak sneller  gerealiseerd dan de brede acceptatie van die integratie door de 
samenleving als geheel.   

4.4 Probleem van de etnische polarisatie en spanningen 

Philip Hermans geeft in het boek ‘Interculturele gezondheidszorg’ (De Munck et al. 1998, p. 
45) aan hoe het komt dat integratie en harmonieus samenleven niet altijd mogelijk is.   De 
auteur verwijst naar Horowitz die aangetoond heeft dat het tot de (preculturele) aard van 
mensen behoort zich te groeperen op basis van huidskleur, taal, godsdienst, oorsprong en 
andere eigenschappen, om zich vervolgens discriminerend te gedragen tegenover anderen. 
De typische karakteristieken die de ene groep van de andere onderscheiden, blijken hierbij 
niet zo belangrijk, context en contact daarentegen wel.  
 
Cultuur blijkt volgens hem veel minder belangrijk te zijn voor het vormen van etnische 
groepen dan voor het achteraf verschaffen van inhoud aan de groepsidentiteit. Door zich te 
identificeren met een bepaalde etnische groep stellen mensen de bevrediging van een 
aantal fundamentele behoeften voor zichzelf veilig. Zo zorgt etniciteit voor een gevoel van 
vertrouwdheid, vertrouwelijkheid en gemeenschappelijkheid, voor emotionele ondersteuning 
en wederzijdse hulp. Ook het zelfwaardegevoel van mensen berust vaak op hun affiliatie met 
hun groep. Daarom verliezen ze volgens Hermans hun loyaliteit voor hun etnische groep in 
een nieuwe context, zoals bijvoorbeeld een nieuw gastland, niet zomaar.  Hermans verwijst 
naar de groep Marokkanen in België om een en ander duidelijker te maken.  Etnische 
polarisatie en spanningen zijn een normaal fenomeen stelt hij.   
 
Een redelijk grote groep Marokkanen, die zich zowel fysiek als cultureel onderscheiden van 
Belgen, zijn deel gaan uitmaken van de Belgische samenleving omdat hen hier de 
mogelijkheid werd geboden één van de minst interessante economische sectoren in te 
vullen. Gaandeweg, en waarschijnlijk mede onder invloed van de veranderde economische 
situatie, zijn sommige Belgen hen als een bedreiging gaan beschouwen die om controle en 
beheersing vraagt.  Het is dan volgens Hermans (o.c., p.49) ook niet verwonderlijk dat 
bepaalde politieke partijen grote electorale vooruitgang zijn gaan boeken op basis van een 
‘anti-migranten’ programma.  
Marokkanen van hun kant erkennen, enerzijds heel wat goede kanten aan de Belgische 
samenleving. Er wordt opgekeken naar bepaalde aspecten van de westerse sociale en 
materiële vooruitgang en welvaart.  Hiervoor zijn ze trouwens naar hier gekomen. Vanuit hun 
tradities, godsdienst en omgangsvormen voelen zij zich anderzijds, echter ook superieur en 
ervaren ze de westerse samenleving als harteloos, immoreel en te permissief. Ze voelen dat 
ze als groep een minderwaardig statuut hebben gekregen.   Ook vrezen ze dat hun kinderen 
onder invloed van het Westen de diepe waarden van hun cultuur zullen verliezen en 
eventueel de islam zelfs de rug zullen toekeren. Jongeren van de tweede generatie hebben 
op hun beurt ook heel wat rancune tegenover het Westen ontwikkeld.  
 
Ervaringen van discriminatie, marginalisering en sociale uitsluiting zijn hieraan niet vreemd. 
De integratie-idee die voor vele Belgen, en vooral voor hen die niet negatief ten opzichte van 
migranten zijn ingesteld, zo vanzelfsprekend lijkt, wordt door Marokkanen meer en meer in 
vraag gesteld.   Hermans concludeert dat hulpverleners niet alleen moeten inspelen op en 
omgaan met objectieve cultuurverschillen maar ook met het gegeven dat hulpverleners en 
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hulpvragers tot verschillende etnische groepen behoren en elkaar daardoor op een bepaalde 
wijze percipiëren.  Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat wanneer een niet-gelovige westerling 
aan Marokkanen adviezen geeft die aan islamitische praktijken en gewoonten raken, het niet 
vanzelfsprekend is dat zijn raad zal worden opgevolgd.    Hulpverleners die met hulpvragers 
uit andere culturen werken dienen hun eigen attitudes tegenover andere culturen  kritisch te 
evalueren.  
Hermans (o.c., p. 50)  geeft o.a. nog als suggestie dat Marokkanen en andere allochtonen 
gestimuleerd moeten worden en de kans moeten  krijgen om beter vertegenwoordigd te zijn 
als beroepskrachten binnen zijn context, de gezondheidszorg als hulpverleningssector.  Zij  
moeten dit op alle niveaus kunnen doen en daarbij niet enkel worden ingeschakeld bij de 
begeleiding van allochtonen. Het is volgens hem niet meer dan logisch dat de samenstelling 
van hulpverleningsteams een afspiegeling vormen van onze multiculturele en multi-etnische 
samenleving.  

5 Besluit 

Omdat we van mening zijn dat het verschil in culturele achtergronden de samenwerking 
tussen mensen bemoeilijkt en tot veel onbegrip, misverstanden en wantrouwen kan leiden, 
hebben we getracht een beeld te schetsen van de Turkse en Marokkaanse cultuur.      
Eppink is bijvoorbeeld van mening dat door de verschillen in communicatiecodes die 
hulpverleners en allochtone cliënten gebruiken, interpretatiefouten kunnen ontstaan ; zowel 
de gevraagde als de aangeboden hulp wordt verkeerd begrepen met als gevolg dat de 
hulpverlening inefficiënt of zelfs inadequaat wordt.    
 
De opvatting van Eppink is dat de bestudering van communicatieproblemen tussen 
hulpverleners en hun buitenlandse cliënten vooral gericht moet zijn op bewustmaking van 
cultuurverschillen die de interpretatie van probleemsituaties kunnen beïnvloeden, ten tweede 
het leren begrijpen en interpreteren van de bedoelingen van de hulpvragen van de cliënt, ten 
derde het leren onderkennen en vermijden van communicatieproblemen bij het overbrengen 
van boodschappen en bedoelingen van de helper, en tenslotte de bewustmaking van 
cultureel bepaalde verschillen in de interpretatie van de doelen van hulpverlening en de 
wijzen van probleemoplossing.  (Shadid 1998, p.241) 
 

Alhoewel we in dit hoofdstuk een algemene cultuurbeschrijving gaven om allochtonen beter 
te leren kennen of te begrijpen, willen we nu reeds wijzen op het gevaar dat de hulpverlening 
aan allochtonen geculturaliseerd kan zijn.  M.a.w. er schuilt een gevaar dat de hulpverlener 
niet-culturele factoren die eveneens het communicatieproces beïnvloeden (de context 
waarin de communicatie plaatsvindt, de machtsverhouding tussen de communicatiepartners, 
hun persoonlijke communicatie vaardigheden en hun wederzijdse beeldvorming, doeleinden 
en verwachtingen) over het hoofd gaat zien of ze interpreteert vanuit een cultuurverschil.  
Dat de hulpverlening aan allochtonen geculturaliseerd kan zijn, is één van de knelpunten in 
de interculturele hulpverlening.   
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H O O F D S T U K  2  :  O P V O E D I N G  E N  O N D E R W I J S  B I J  A L L O C H T O N E N   

1 Inleiding 

Er werd in het begin van dit werk gesteld dat het werk van de opvoeder/begeleider zich in 
het  gewone dagdagelijkse leven situeert en dat de opvoeder/begeleider vooral een 
professional is in het hanteren van het gewone dagelijkse leven.  De opvoeder/begeleider 
komt in contact met mensen uit leefsituaties die bedreigd of reeds verstoord zijn door 
materiële, economische, medische, psycho-pedagogische, sociale en/of relationele 
problemen.  Men veronderstelt daarbij dat de allochtone hulpvragers een niet te 
verwaarlozen plaats in neemt binnen de doelgroep.  Er is getracht om duidelijk te maken dat 
het cultuurverschil tussen de autochtone hulpgever en de allochtone hulpvrager een 
opstakel kan vormen binnen de interculturele communicatie.   

2 Eerste, tweede en derde generatie   

 (Lage) sociale status van de eerste generatie 

 
De meeste ‘migranten’ bekleden de laagste treden van de maatschappij.  Dit is historisch 
gegroeid.  Het overgrote van deze mensen had in eigen land een lage sociale status.  Ze 
leefden op het platteland of in de bergen.  Gebrek aan onderwijs resulteerde in een groot 
aantal analfabeten, met alle gevolgen vandien. Mede door hun cultuur kennen ze strakke 
regels en vaste rolpatronen. Tussen de dorpen heerste er een concurrentiestrijd en een 
rivaliteit, vooral op basis van eer.  Vele mensen van het platteland en van de bergen trokken 
naar de steden om hun situatie te verbeteren.   Toen het Westen (en dus ook België en 
Nederland) op zoek ging naar goedkope arbeidskrachten in Marokko en Turkije, gingen deze 
mensen (van de bergen/het platteland) gretig op dit aanbod in.  (Salmi,  1996, p. 67) . Zij 
waren ervan overtuigd dat ze door hard werken hun familie een beter leven en meer rijkdom 
en comfort konden verzekeren. Na een aantal jaren zouden ze dan terugkeren, met hun 
rijkdom.  Maar dit lukte niet voor iedereen.  Ze bleven vaak sterk gericht op de cultuur van 
hun eigen land.  Ze probeerden contact te houden met de mensen uit hun eigen streek die 
ook naar hier kwamen en voelden zich verbonden met hun landgenoten die ook hier wonen.  
(Sterck, 1992, p.109) 
 
Hier aangekomen belandden ze echter in bijna identieke situaties, met dezelfde lage sociale 
status. Het ‘paradijselijke’ leven vonden ze niet, in plaats daarvan kenden ze veel 
problemen.  Er waren ook geen specifieke voorzieningen getroffen om hen op te vangen, 
gezien het tijdelijke karakter van hun migratie.   
Ondanks de lage sociale status betekende de migratie voor velen toch een verbetering, in 
vergelijking met hun vroegere situatie.  Om hun verbeterde situatie duidelijk te maken aan de 
buitenwereld, kochten ze allerlei nieuwigheden (zoals een dure wagen waarmee ze dan naar 
het thuisland op vakantie gaan).  Hierdoor stegen ze in aanzien en bekwamen ze verhoging 
van eer.  De realiteit kan echter een daling van status zijn.  De minder fraaie kanten van hun 
verhuis verzwegen zij voor hun familie en de dorpsgenoten (gevaar voor schande).     
 
Volgens Salmi  is het dan ook logisch dat de familieleden en de dorpsgenoten nog steeds 
het beeld hebben van het rijke en beloftevolle Westen.  Vanzelfsprekend wensen ook zij te 
emigreren naar België of Nederland. (Salmi, 1996, p.66-67)   
In de ogen van de mensen in het land van herkomst blijft België een land van melk en 
honing. 
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 De tweede generatie kennen hun cultuur door brokstukken 

 
De tweede generatie-immigranten, kinderen van de groepen die hier in de jaren ’60 kwamen 
wonen, is hier geboren of op een heel jonge leeftijd achteraf hier aangekomen.   
Ze zijn hier opgegroeid, dus in een heel ander milieu dan hun ouders.  Ze zijn hier naar 
school geweest en hebben vooral daar de Vlaamse of Nederlandse cultuur leren kennen.  
Ze kennen de cultuur van hun ouders door wat ze er thuis van merken, door contacten met 
andere immigranten, door korte vakanties en van horen zeggen.  Door hun opvoeding 
hebben ze geleerd om zich toch aan deze gewoonten te houden. (Leman J., 1998). De 
tegenstelling tussen de cultuur waarin ze opgroeien en de opvoeding die ze thuis krijgen 
maakt voor de meesten toch een belangrijk verschil uit..   Ze zijn niet zo sterk verbonden met 
de cultuur van het land van hun ouders en zijn meer dan hun ouders beïnvloed  door het 
leven in België en Nederland. (Sterck, 1998, p.111)   
 
Migrantenkinderen krijgen bijgevolg extra problematieken die het gevolg zijn van de migratie 
waardoor ze emotioneel vaak zwaar belast worden.  Ze krijgen te maken met opgroeien in 
twee culturen en met de permanente tijdelijkheid waarmee veel van hun ouders worstelen.   
Ze worden geconfronteerd met loyaliteitsconflicten omdat er impliciet of expliciet een verbod 
op integratie is terwijl ze dagelijks in de nieuwe cultuur verkeren : met onzekerheid over de 
toekomst omdat de uitspraak ‘ooit gaan we terug’ in veel gevallen niet waar gemaakt kan 
worden en de kinderen lang niet altijd terug willen. (Fiddelaers-Jaspers & Nieuwenbroek, 
1995, p.18) 
 
 
Het is moeilijk om een evenwicht te vinden tussen het leven thuis en dat op school.  Meisjes 
worden  heen en weer getrokken tussen het dragen van een hoofddoek, wat hun thuis 
aangeleerd is, en het gevoel dat ze hierdoor anders zijn.  (Leman, 1998) 
Volgens Fiddelaers-Jaspers & Nieuwenbroek  (o.c., p.18) doen de kinderen van migranten, 
de zogenaamde tweede generatie, het in het algemeen nog niet zo goed als in de 
maatschappij.  Schoolprestaties en werkniveau blijven onder de maat. Ouders zijn bang dat 
de kinderen verkeerde contacten aangaan of in aanraking komen met criminaliteit. Dat levert 
schuldgevoelens op bij de eerste generatie. Door al deze problemen is er bovendien vaak 
nog sprake van emotionele afwezigheid van de ouders omdat ze depressief zijn of moeilijk 
contact met hun kinderen kunnen maken.  De ouders hebben dan het gevoel dat ze alles 
fout hebben gedaan : het zijn verloren jaren geweest. Ze hebben gedachten zoals : “Had ik 
mijn gezin dit aan mogen doen ?  Had ik mijn land mogen verlaten ?”   
 
De tweede generatie beseft dat ze het anders moet doen. Maar ook dat levert conflicten op. 
Het land van herkomst evolueert snel verder, o.a. wat kledij, godsdienst, hoofddoek betreft.  
De allochtonen hier evolueren soms niet mee, men blijft strenger dan dit in het thuisland het 
geval zou zijn.   Migranten houden dan te veel vast aan de waarden en normen zoals die 
waren toen ze naar hier vertrokken. Ze hebben hier geen referentiekader.   Juist dat is zo 
belangrijk als je komt uit een cultuur waar opvoeding geen individuele zaak is van vader en 
moeder, maar een familie- of groepsaangelegenheid.   De jongeren krijgen paradoxale 
signalen : de autochtonen zijn niet aardig, dus houd maar afstand. Maar op school krijgen de 
jongeren te maken met sympathieke leerkrachten en leuke klasgenoten.  Ze moeten leren 
omgaan met tegenstrijdigheid.  Dit proces is geen statisch gebeuren. De tweede generatie is 
anders dan de eerste en de derde generatie dient zich aan.   
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 Derde generatie maakt vrije keuzes 

 
Deze generatie ondervindt minder problemen (in het samenleving).  Ze spreken doorgaans 
vlot Nederlands, soms beter dan hun moedertaal, zijn qua levensstijl en kleding meestal niet 
te onderscheiden van Belgen en de Nederlanders uit hun buurt. (Sterck, 1992, p.113) 
De meeste ouders van deze kinderen kennen vaak de gewoonten van hier en vaak worden 
ze tweetalig of in Nederlands opgevoed.  Ze worden vrij gelaten om hun keuzen te maken. 
(Leman, 1998)  Merkwaardig gezien hecht deze generatie toch extra veel belang aan haar 
eigen culturele wortels.  Vaak gaan mensen zoveel mogelijk opzoeken over de cultuur van 
het land van hun grootouders of overgrootouders.  Tijdens feesten kleden ze zich in 
traditionele kleren, doen ze volksdansen en koken ze gerechten. Dat betekent niet dat hun 
cultuur minder echt zou zijn, maar het maakt wel duidelijk hoe belangrijk de culturele wortels 
zijn voor mensengroepen, ook al wonen ze al vier of meer generaties in een ander land.  
(Sterck, 1992, p.113) 
  
Sterck maakt verder volgende opmerking (Sterck heeft deze opmerking eigenlijk onder de 
tweede generatie migranten gezet maar vanuit ons aanvoelen binnen de Turkse 
gemeenschap  vinden wij het eerder toepasbaar bij de derde generatie).  Sterck zegt dat ze 
eigenlijk met fragmenten, brokstukken uit de twee culturen te maken hebben. Omdat een 
cultuur juist een mooi samenhangend geheel is van ideeën en gebruiken die betekenis, zin 
geven aan de wereld, is het extra moeilijk om een cultuur goed te leren kennen door alleen 
brokstukken te zien. Hetzelfde geldt ook voor iedereen die een andere cultuur willen leren 
kennen.  

3 Het dagdagelijkse leven van de Turkse en Marokkaanse gezinnen 

In het tweede hoofdstuk werd getracht om een algemeen beeld te schetsen van de Turkse 
en Marokkaanse cultuur.  Er werd nadrukkelijk gezegd dat de cultuur het dagdagelijkse 
leven van deze mensen sterk beïnvloedt. In dit hoofdstuk kwamen er veel aspecten van het 
dagelijks leven aanbod, maar het was zeker niet volledig.  Hieronder wordt getracht om een 
nog beter beeld te geven van het dagdagelijkse leven van deze migranten gezinnen. Er 
wordt geprobeerd ook naar de specifieke problemen van de migranten in hun dagdagelijkse 
leven te wijzen. Een dagdagelijks leven waar ook een opvoeder/begeleider mee te maken 
kan hebben.  Bij deze probleemsituaties wordt ook getracht aan te halen wat de meerwaarde 
van  een allochtone opvoeder/begeleider kan zijn bij deze situaties.   

3.1 Ouderschap en gezinshiërarchie 

Kinderen krijgen speelt in het leven van vrouwen in niet-westerse culturen vaak een 
dominante rol.  Het kan zelfs een voorwaarde zijn voor een geslaagd huwelijk.  Wanneer een 
vrouw haar eerste kind krijgt, bewijst zij haar vruchtbaarheid en daarmee verwerft ze aanzien 
bij haar echtgenoot en zijn familie.  
Binnen welke wereld de rollen van de vaders en de moeders afspelen, respectievelijk  
buiten- en binnenwereld, hebben we bij de uitleg over mannen- en vrouwenwereld gezien .   
Ook de jonge kinderen hebben een centrale plaats in de familie en er wordt veel aandacht 
aan hen besteed.   
 
Kinderen hebben wordt noodzakelijk geacht en beschouwd als een oudedagsvoorziening.  
Kinderen betekenen zekerheid voor de ouders in een land met nauwelijks sociale 
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voorzieningen, want ouders worden later door de kinderen onderhouden.  (Fiddelaers-
Jaspers R. & Niewenbroek A., 1995, p. 44) 
Zowel binnen het kerngezin als binnen de grootfamilie is de rol van ouders en kinderen 
afgebakend.  Mensen houden zich sterk aan hun rol. 
De vader bijvoorbeeld is het hoofd van de familie en de kinderen zijn hem respect en 
gehoorzaamheid verschuldigd.  Vader is onbetwist het hoofd van de familie, althans naar 
buiten toe. Binnenshuis is de hiërarchie wel eens anders. Vaak heeft moeder het voor het 
zeggen, zeker wat opvoedingsvraagstukken betreft.  De verdeling van status is verder 
afhankelijk van leeftijd en geslacht. Zoons hebben een hogere status dan dochters. Zelfs de 
jongste zoon heeft meer status dan de oudste dochter. Moeder heeft op basis van haar 
leeftijd weer meer status dan haar dochters, maar soms minder dan haar zoons. De 
hiërarchie ligt niet altijd voor eeuwig vast. In sommige culturen telt ook bezit mee. De jongste 
zoon dan bijvoorbeeld in hiërarchie stijgen door bezit te verwerven.  Hieronder noemen we 
een aantal factoren die van invloed zijn op de gezinshiërarchie en op de statushiërarchie in 
de maatschappij. (Fiddelaers-Jaspers & Nieuwenbroek, 1995, p.41-42) 
 
1. Bezit 
 
Wie bezit heeft en dat kan laten zien (dus niet een goed gevulde bankrekening zonder de 
bijhorende materiële uiterlijkheden), wie veel kan weggeven, krijgt automatisch respect. 
Uiterlijk vertoon is belangrijk. 
 
2.  Leeftijd 
 
Aan leeftijd en ervaring wordt groot belang gehecht. Ouderdom op zich is al een reden tot 
respect. Het is in niet-westerse culturen onbegrijpelijk dat wij westerlingen, in hun ogen zo 
weinig respectvol met onze ouders omgaan.  Ze in een bejaardentehuis stoppen is volstrekt 
ontoelaatbaar. 
 
3. Sekse 
 
Mannen hebben een hogere status dan vrouwen. In het onderwijs kan het statusverschil 
tussen de seksen problemen opleveren wanneer een vrouwelijke docent lesgeeft aan 
migrantenjongens. Het is voor de jongens niet altijd gemakkelijk om dit gezag te accepteren. 
 
4. Religieus beroep 
 
Er is vaak veel respect voor personen met een religieus beroep. De Imam heeft bijvoorbeeld 
de hoogste functie in de gemeenschap. Hij wordt soms om raad gevraagd bij gezins- of 
familieproblemen en kan ook bemiddelend optreden bij familie –of burenvetes of bij  
problemen naar de autochtone bevolking toe.  

3.2 Macht in het gezin 

In westerse culturen is de relatie tussen ouders en kinderen veel meer gebaseerd op een 
zekere gelijkheid. Beiden mogen een mening hebben en die uitspreken. Veel 
migrantenkinderen zijn gewend geen mening te hebben en als ze die wel hebben, zullen ze 
die zeker niet uitspreken.  Juist door de verschillen in de hiërarchische verhoudingen 
ontstaan vaak problemen in migrantengezinnen. De jongere zet zich af en komt in conflict 
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met de ouders, die juist ‘in den vreemde’ sterker vasthouden aan de oude normen en 
waarden. 
 
Maar, zegt Sterck (1992,p.89), in het nieuwe land verricht dezelfde vader vaak arbeid die in 
dat land niet hoog staat aangeschreven (Lage sociale status van de eerste generatie), en 
zijn kinderen weten dat.  Vaak is hij ook nog afhankelijk van zijn kinderen, omdat ze de taal 
kennen en zich vlotter aanpassen.  De kinderen horen ook van hun klasgenoten hoe anders 
die met hun ouders omgaan.  Kinderen gaan bij ons (in België en Nederland) niet altijd even 
respectvol met hun ouders om en hebben andere ideeën over gehoorzaamheid.  
Ook de immigrantenmoeder heeft in het nieuwe land minder gezag en controle over haar 
kinderen dat ze voordien had.  Veel vrouwen van de eerste generatie kennen niet zo goed 
Nederlands en komen weinig in contact met mensen buiten het gezin. De migratie heeft ook 
zijn gevolgen gehad op het leven van de migrantenvrouwen . (Sterck, 1992, p.89) 
Wanneer allochtone jongeren problemen hebben, heeft dat vaak te maken met de cultuur en 
de cultuurverschillen. Maar we kunnen daar niet alles op afwentelen. Ze hebben evenals 
andere jongeren ook de gewone normale problemen van de puberteit. De cultuurverschillen 
werken wel versnellend, in die zin dat ze de druk op de ketel kunnen verhogen. Voor 
allochtone jongeren is het zo dat in een cruciale periode van hun leven, alle 
richtingaanwijzers een andere kant opwijzen, wat betreft gezin, school en vrienden. Dat is 
verwarrend en voor hen niet gemakkelijk om mee om te gaan. (Fiddelaers-Jaspers & 
Nieuwenbroek, 1995, p.42) 
 
In de eerste levensjaren is de moeder verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding 
van het kind.  Als ze in Europa wonen en hier een grootmoeder hebben, zal deze wel 
degelijk haar invloed doen gelden. Jonge ouders zullen het vrijwel altijd als een steun 
ervaren wanneer de grootmoeder betrokken wordt bij de verzorging en opvoeding.  De 
moeder onderhoudt de contacten buitenshuis, bijvoorbeeld met jonge kinderen een bezoek 
brengen aan de peuterspeelzaal of de speelotheek - alleen, maar wel met toestemming van 
de echtgenoot. Wanneer het kind ouder wordt en het basis- en secundair onderwijs volgt, 
treedt de vader meer naar buiten op.  In het gezin is de vader de gezagsdrager naar buiten 
toe. De macht van de moeder komt meestal tot uiting in de vorm van beïnvloeding, de macht 
van de vader meer in de vorm van formele macht. (o.c., 1995, p.44) 
De man heeft formeel de positie waarin hij macht kan uitoefenen. Deze rol is hem 
toebedeeld door de gemeenschap. Wanneer in de gemeenschap een belangrijke beslissing 
wordt genomen, is het de man  die de knopen doorhakt.  De gemeenschap zou  het 
afkeuren wanneer het de vrouw was die vertelt wat er gebeuren moet. Doordat de man 
beslist, is het voor de buitenwereld alsof de vrouw geen macht heeft.  Hij heeft dus de 
formele macht.  In de machtsstructuur van het gezin blijkt de vrouw echter wel degelijk over 
macht te beschikken. Ze kan haar man met argumenten overtuigen. Wanneer de man hier 
niet gevoelig voor is, kan de vrouw ook op meer subtiele wijze macht uitoefenen. Ze kan dit 
doen door bijvoorbeeld extra lekker voor haar man te koken of hem extra aandacht te geven 
wanneer ze merkt dat hij een beslissing lijkt te nemen waar ze het mee eens is.  Dit wordt 
beïnvloedingsmacht genoemd.  Ook kan ze haar man straffen door bijvoorbeeld te zwijgen, 
geen lichamelijk contact toe te staan of niet goed te koken wanneer ze denkt dat hij een 
verkeerde beslissing gaat nemen. Deze vorm van macht wordt sanctiemacht genoemd.  
(o.c., 1995, p.45) 
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3.3 Opvoedingsidealen en waarden en normen 

Bij Fiddelaers-Jaspers & Nieuwenbroek vonden we dat religieuze en morele deugden door 
veel migrantenouders worden gezien als opvoedingsideaal.  Turkse ouders koppelen 
opvoedingsidealen nochtans soms minder direct aan de religie. Het opvoedingsideaal is dat 
een kind ‘wijsheid’ moet krijgen. ‘Wijsheid’ is hier de vertaling van een Arabisch begrip en 
betekent evenwicht vinden tussen eigen passies en sociale en morele eisen. Kleine kinderen 
zijn een en al passie en de opvoeding moet vooral gericht zijn op het aanleren van goed 
gedrag en het beheersen van impulsieve neigingen en lusten. 
 
Als kwaliteiten in de opvoeding worden vooral beschouwd : goede omgang met anderen, 
beleefdheid, hulpvaardigheid en gastvrijheid. Persoonlijke eigenschappen spelen een 
geringe rol. Ouders denken minder of niet in termen van de ontplooiing van een eigen ik, 
maar in de toename van wijsheid en zelfbeheersing. Voor veel ouders betekent 
volwassenheid niet hetzelfde als zelfstandigheid in de zin van zich losmaken van  het gezin, 
maar eerder verantwoordelijkheid voor andere gezinsleden. Als opvoedingsideaal ziet men 
eerder onderlinge afhankelijkheid dan individuele zelfstandigheid.   (Fiddelaers-Jaspers & 
Nieuwenbroek , 1995, p. 45)  
 
Volgens Salmi (Salmi, 1996, p.59) is de kinderen opvoeden tot fatsoenlijke burgers die zich 
houden aan de normen van de maatschappij, de toekomstige volwassenen leren 
functioneren binnen de wereld van hun omgeving, het belangrijkste binnen het 
opvoedingsproces.   
De waarden en normen die de allochtone ouders belangrijk vinden om mee te geven in de 
opvoeding zijn dan o.m. de volgende: 
* Beleefdheid en respect voor de ouders, de ouderen, en de anderen in het algemeen 
*Alle aspecten m.b.t. de Islam, o.a. leren bidden, ramadan, koranschool, teksten van de 
koran    
  van buiten leren, gewoonten en rituelen leren 
*Aanleren van praktische vaardigheden: meisjes moeten leren bezoek op te vangen, hun 
  broertjes op te voeden,… 
*Gehoorzaamheid en onderdanigheid: kinderen moeten rustig en gehoorzaam zijn.  De  
  opvoeding richt zich niet tot het ontplooien van een identiteit, maar tot een goed      
  functioneren binnen de groep.  De eigen individualiteit moet zich onderwerpen aan de  
  groepsnorm.  Deze normen verschillen tussen jongens en meisjes. 
*Jongens en meisjes leren een andere rolpatronen. 
(Lenaerts L., Van Dessel G., Weller A., 1997, p. 31-33)   
 
Opvoedingsidealen worden bepaald door de culturele achtergrond, evenals door de 
maatschappelijke positie en de eigen familiegeschiedenis. Zo verschillen ouders onderling in 
opvoedingsdoelen. Ook Turkse of Marokkaanse dorpelingen en stedelingen zien bij elkaar 
verschil in opvoeding. Stedelingen vinden dorpelingen conservatief.  Dorpelingen vinden 
nogal eens dat stedelingen hun kinderen te vrij opvoeden, iets dat vrijwel alle ouders uit niet-
westerse culturen weer vinden van West-Europese ouders.  Het accent ligt hier volgens hen 
teveel op zelfstandigheid en op het leren zichzelf handhaven.    Soms zie je bij 
migrantenouders dat ze meer waarde hechten aan de normen van hun eigen cultuur dan ze 
deden toen ze in het land van herkomst leefden. Migratie maakt gezinnen soms 
conservatiever. Hierbij spelen twee factoren een rol. Ten eerste vallen mensen, wanneer ze 
in een vreemde omgeving wonen vaak terug op datgene wat hen vertrouwd is. Ten tweede 
heeft men het beeld van het land van herkomst zoals het was toen men vertrok.  Er zijn 
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uiteraard ook mensen bij wie migratie juist een stroomversnelling heeft veroorzaakt. Dat 
geldt met name voor migranten die al dan niet bewust mee zijn geëmigreerd omdat ze het 
oneens waren met de politieke situatie in het thuisland, of die teleurgesteld waren over de 
mogelijkheden die er in het eigen land waren. Denk bijvoorbeeld aan 
opleidingsmogelijkheden voor vrouwen of de mogelijkheid voor vrouwen en mannen om een 
meer gelijkwaardig  leven te leiden. (Fiddelaers-Jaspers & Nieuwenbroek, 1995, p.46) 

3.4 Opvoeding van de migrantenkinderen in Vlaanderen en in Nederland 

Binnen de allochtone cultuur gebeurt de opvoeding niet in een ik-cultuur die op het individu 
gericht is, maar veeleer in een wij-cultuur, die gericht is op het functioneren binnen een 
bredere gemeenschap. In de thuislanden is er geen individuele opvoeding van kinderen door 
ouders. De ouders krijgen bij de opvoeding van hun kinderen hulp van de dorpsgenoten. 
Deze hulp bestaat uit beïnvloeding, sociale controle, bijsturing, bestraffen, berispen en uitleg 
geven aan de kinderen.  Salmi (1996, blz 59) spreekt van een opvoeding gebaseerd op 
complementariteit.  In heel wat streken waar de migranten vandaan komen gebeurt de 
eigenlijke opvoeding door de grootouders, vooral door de grootvader. De grootfamilie biedt 
de leden, dus ook de jongsten ondersteuning. Door de overzichtelijkheid van de dorpen en 
door hun samenstelling (praktisch allemaal familie van elkaar), bestaat er een vorm van 
sociale controle op iedereen, dus ook op de kinderen. Hierdoor kan de opvoeding van de 
kinderen in de beste omstandigheden plaatshebben. De opvoeding is streng en autoritair : 
men mag niet stelen, men mag niets verkeerd uithalen, dit mag niet, dat moet zo, enz. Er is 
een duidelijke opdeling tussen goed en kwaad, toegelaten en verboden.   
 
Deze autoritaire opvoeding is ontstaan omdat er twee belangrijke doelstellingen 
vooropgesteld werden, met name het bewaren en veruitwendigen van de eer van de familie 
en van de groep en het aankweken van respect voor ouderen.  Binnen de opvoeding van de 
kinderen is er eigenlijk geen fase van puberteit. Er zijn slechts twee fasen : het kind-zijn en 
de volwassenheid. Er is volgens Salmi (1996, p.60) dan ook een bruuske overgang van de 
ene fase naar de andere.  Dit staat enigszins in schril contrast met het geleidelijk minder 
afhankelijk van de ouders en dus zelfstandiger worden binnen de ik-cultuur. Binnen een ik-
cultuur zijn er verschillende fases tussen het kind-zijn en volwassenheid.   
 
Wanneer de allochtonen deze opvoedingsgewoonten trachten te vertalen naar het Westen 
komen ze vaak in problemen.  
Salmi (Salmi, 1996, p. 63) begint te zeggen dat er geen eenduidigheid is in het opvoeden 
van de kinderen in Vlaanderen en in Nederland door de ouders: het is op te merken dat er 
gedifferentieerde vormen zijn ontstaan.  Hij  vermeldt drie problematische opvoedingsstijlen  
bij  migrantenouders, die kunnen leiden tot problematische opvoedingssituaties. 
 

 Ouders die een strenge opvoeding geven aan de kinderen: 

Deze opvoeding is in de meeste gevallen strenger en traditioneler dan de opvoeding in de 
thuislanden  op dit moment.  Dit fenomeen is alsvolgt uit te leggen: de vernieuwing en de 
modernisering die in de thuislanden werd doorgevoerd, is nog niet doorgedrongen tot bij 
deze mensen hier in het Westen. 
Veel islamitische ouders voelen zich verplicht om hun kinderen streng op te voeden uit vrees 
dat hun kinderen een verkeerd pad zouden bewandelen.  Deze ouders geven de kinderen  
weinig vrijheid en zijn conservatief van aard.  Een verklaring hiervoor vinden we bij de vele 
onheilspellende berichten over de buitenwereld die de ouders her en der opvangen.  Het 
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voordeel is wel dat de ouders hun kinderen discipline aanleren (op tijd zijn, niet te veel op 
straat, voor school werken).     
 

 De tweede groep probeert te leven op de ‘Vlaamse’ of  ‘Nederlandse’ wijze.   

Zij worden door de autochtone buren dan ook bekeken als zijnde aangepast of goed 
geïntegreerd.  Deze ouders sturen hun kinderen bij voorkeur naar scholen met weinig of 
geen andere ‘migrantenleerlingen’.  Zij hopen dat hun kinderen zo meer slaagkansen 
zouden krijgen en ook meer contacten kunnen hebben met autochtone kinderen.  Ook 
hopen zij stilletjes dat hun kinderen als volwaardige (dus als gelijke van de andere) 
leerlingen aangezien worden.  Zij geven hun kinderen dan ook veel zakgeld, 
schoolbenodigdheden en al het mogelijke mee, om toch maar niet op te vallen. 
De kinderen krijgen ook veel vrijheid.  Ze krijgen echter meteen de volle pot van de vrijheid 
en niet in fases.  Deze vrijheid gaat niet gepaard met verantwoordelijkheid en afspraken.  
Deze ouders beseffen ook niet dat door dit alles hun kinderen in alle aspecten een evolutie 
ondergaan.  De kinderen kunnen vervreemden van hun ouders (wat betreft identiteit, 
denkwijze, handelingen, standpunten, enz.).    
 
De mogelijke gevolgen zijn volgens Salmi dan ook vrij logisch.  Ouders gaan hun kinderen 
verwijten geen respect meer te hebben als deze kinderen zich gedragen of handelen als 
iemand van de ik-cultuur.  De kinderen hebben dan volgens de ouders geen normen of zijn 
ondankbaar als zij zich niet kunnen houden aan de aanvaardbare grenzen.  De ouders 
beseffen dit vaak laat, dikwijls te laat voor oplossingen.  Zo ontstaan er breuken in de 
gezinnen, wat wegloopgedrag van de jongeren voortbrengt.  Ouders zitten dan zo in de put 
dat ze niet beseffen dat vooral hun manier van opvoeden aan de basis ligt van dit drama.  In 
plaats daarvan schuiven ze de schuld op de vrienden of de school. 

 

 De derde vorm vinden we vooral terug bij de oudere ouders die ook meerdere 
kinderen hebben.   

Zij hebben dikwijls afgehaakt, hebben heel hun leven hard gewerkt en hebben met de 
oudere kinderen reeds heel wat problemen gekend.  Deze ouders zijn dan ook moe en willen 
niets dan met rust te worden gelaten.  Zij laten hun kinderen maar doen en meestal is dit 
nefast voor de kinderen.  Deze jongeren kennen geen grenzen, niemand met een ‘mandaat’ 
maakt hun deze grenzen duidelijk. 
 
Maar, gelukkig, zegt Salmi, bevindt de meerderheid van de gezinnen zich niet in één van de 
beschreven problematische situaties.  Hij vindt wel dat we meer aandacht moeten besteden 
aan de mogelijke risico’s bij de opvoeding.  (Salmi, 1996, p.64)  Bij de verschillende 
manieren van opvoeden is er wel één gemeenschappelijk kenmerk, namelijk het wegvallen 
van de steun van de groep voor de ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Er treedt dus 
een soort leegte binnen de opvoeding. Dit veroorzaakt ontworteling van de kinderen, interne 
gezinsbotsingen, slechte schoolresultaten. 
 
Akgün (Akgün, 1996, p.11) vindt de opvoedingssituatie van de migrantenkinderen niet 
rooskleurig en ze argumenteert het als volgt. 
Opvoeden in een land en in een cultuur waarin je zelf nooit geweest bent is erg moeilijk.  
Migrantenouders kunnen nauwelijks terugvallen op hun eigen ervaringen.  Ze kennen de 
wereld van hun kinderen niet omdat die sterk afwijkt van de wereld waarin ze zelf zijn 
opgegroeid.  Veel ouders voeden hun kinderen op zoals zijzelf opgevoed zijn.  Maar dat sluit 
niet aan bij wat er op school van de kinderen wordt verwacht. 
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De kloof tussen die twee culturen wordt geconstrueerd door middel van West-Oost-
tegenstelling en als: 
- autonomie, zelfstandigheid versus conformisme en onderschikking aan de groep; 
- individuele ontplooiing versus aanleren van rolgedrag; 
- redelijk inzicht ontwikkelen versus fundamenteel respect tonen; 
- uitleggen versus (lijf)straffen; 
- aanmoedigen versus plagen en de plaats wijzen; 
- democratisch ouderschap versus autoritaire vader en toegevende moeder; 
- meisjes en jongens gelijk behandelen versus onderscheid maken tussen dochters en   
  zonen.  (Akgün, 1996, p.11) 
De vader heeft traditioneel het gezag en zijn vrouw en kinderen hebben hem te 
gehoorzamen. respect tonen aan de vader en hem tegenspreken is één van de belangrijkste 
regels , gehoorzaamheid en respect jegens ouderen zijn de meest gewenste waarden. De 
autoritaire gezinsverhoudingen moeten in het licht gezien worden van opvattingen over eer 
en schande, die nauw verbonden zijn met de relatie tussen het individu en de groep. 

3.5 Straffen en belonen 

De hierboven opgesomde tegenstellingen mogen volgens ons niet geïnterpreteerd worden 
alsof het ene ideaal beter is dan het  andere.  Voor beide maatschappijen zal  hun eigen  
manier van opvoeding vrij logisch zijn.      
In dit verband halen we het voorbeeld van straffen aan beschreven bij Fiddelaers-Jaspers R. 
& Niewenbroek A.(1995, p.46-47). 
 
Bij opvoeding hoort straffen en belonen.  De manier waarop dit gebeurt, verschilt van cultuur 
tot cultuur.  Zo waren in het Westen in het begin van de twintigste eeuw lijfstraffen een 
geaccepteerd pedagogisch middel.  Moderne pedagogische inzichten leggen inmiddels meer 
nadruk op het belonen van gewenst gedrag.  Uiteraard is dat in de hedendaagse praktijk 
lang niet overal het geval. 
 
In veel niet-westerse landen worden er nog lijfstraffen gegeven en wordt dit beschouwd als 
een geaccepteerd pedagogisch middel.  Slaan krijgt dan een andere gevoelslading.  De klap 
is verdiend maar niet hard en meestal wordt het kind al gauw door een ander getroost.   
 
Sommige migrantenouders zijn soms verontwaardigd over de soort straffen die Nederlandse 
ouders en leraren aan kinderen geven.  Een kind zonder eten naar bed sturen wordt door 
migranten verontwaardigd afgewezen.  Een Turkse leidster in een kindercentrum vond de 
Nederlandse straf om een kind af te zonderen in een andere ruimte schokkend.  “Een klap is 
iets van een moment, dat is direct weer over.  Maar afzondering kan eerder psychische 
schade bij een kind berokkenen”, was haar commentaar. 
 
Zowel in de Nederlandse als in iedere andere cultuur kunnen geaccepteerde straffen 
uitmonden in kindermishandeling.  Mishandeling op zowel fysiek als psychisch vlak.  Ook 
kan het voorkomen dat opvoedkundige handelingen en straffen binnen de ene cultuur wel 
correct en toelaatbaar zijn en binnen de andere juist niet. … 
 
Bij vermoedens van kindermishandeling worden meestal twee soorten reacties getoond die 
geen van beide recht doen aan de mensen om wie het gaat. “Elke handeling die niet past in 
mijn pedagogische visie, vind ik kindermishandeling.  We leven in een modern westers land”, 
zo meldt de hoofdstroming.  De leraren of mentoren die daartoe behoren beoordelen alles 
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vanuit de eigen normen en waarden, voortkomend uit de eigen etnocentrische visie en 
houden geen rekening met wat wel en niet kan zowel het kind als de ouders nog verder van 
huis helpen.   
     
Vertolkers van de andere stroming vinden: “Ieder heeft recht op zijn eigen cultuur, daar kan 
ik me niet in mengen.  Dat gedrag van de ouders zal wel bij de cultuur horen.” Het is een 
reactie die eerder uit onmacht ontstaat dan uit respect voor de betreffende cultuur.  Ook 
daarmee is het migrantengezin niet geholpen.  Het is bijzonder moeilijk, maar toch 
noodzakelijk bij signalering van kindermishandeling rekening te houden met zowel cultuur 
bepaalde waarden, als met algemeen menselijke waarden.  Dat betekent dat er wel begrip 
opgebracht moet worden en respect moet zijn voor de eigen normen en waarden, maar dat 
die gezien moeten worden binnen de westerse cultuur. Dat wil zeggen dat er grenzen zijn 
aan de toelaatbaarheid omdat buiten die grenzen de normen en waarden absoluut niet meer 
te rijmen zijn met de westerse normen (flinke lijfstraffen) en soms zelfs niet met de westerse 
wetten (bloedwraak).   (Fiddelaers-Jaspers R. & Niewenbroek A., 1995, p.46-47) 

3.6 Turkse ouders opzoek naar nieuwe opvoedingsstijlen 

Cecile Nijsten heeft in Nederland een omvattend onderzoek naar huidige opvoeding in 
Turkse gezinnen gedaan.  Op19 oktober  1999  heeft ze hieromtrent in het provinciehuis te 
Hasselt met Belgische opvoeders en welzijnswerkers van gedachten gewisseld over de 
resultaten van haar onderzoek. (Limburgs Mozaïek, november 1999, no. 78, p.4). 
 
Het onderzoek van Cecile Nijsten richt zich niet op problemen, maar op de “doorsnee” 
opvoeding.  Doel van het onderzoek was een beeld te schetsen van de alledaagse 
opvoeding in Turkse gezinnen met kinderen tussen nul en achttien jaar.  Hoe ouders en 
kinderen de opvoeding ervaren, wat ouders belangrijk vinden, welke problemen ze 
tegenkomen en hoe ze daarmee omgaan.  Het team van Cecile interviewde 190 gezinnen, 
met aparte interviews voor vaders, moeders en jongeren. 
 
Turkse ouders voeden hun kinderen duidelijk anders op dan hoe zij zelf zijn opgevoed.  
Daarbij laten ze zich niet zozeer leiden door wat ze in Nederland om zich heen zien.  In hun 
ogen brengen Nederlandse ouders hun kinderen te weinig respect bij en laten ze hen veel te 
vrij, vooral wat de omgang met andere geslacht betreft.  Ouders ontwikkelen zelf hun ideeën 
over een goede opvoeding en denken daarbij eerder aan een moderner Turkije dan aan 
Nederland.  De nieuwe opvoedingsstijlen veranderen deels en continueren deels de 
opvoeding van vroeger.     
 
Het behalen van een goede opleiding staat in de opvoeding centraal.  Ouders hebben 
ambities op dit gebied.  Turkse ouders zijn er sterk van doordrongen dat een goede 
opleiding een eerste vereiste is in Nederland om ervoor te zorgen dat hun kinderen het beter 
zullen hebben in de toekomst.  Bij schoolgaande kinderen wordt huiswerk gecontroleerd en 
de vorderingen worden in de gaten gehouden.  Complimentjes en concrete hulp bij het 
huiswerk geven de ouders minder.  Jongeren zoeken steun op gebied van onderwijs op de 
eerste plaats bij leeftijdsgenoten en mensen van school, maar zijn toch gemiddeld tevreden 
over de steun die ze van vader en moeder krijgen.  Vrijwel alle ouders onderhouden 
regelmatig contacten met school. 
Veel ouders hebben zelf een laag opleidingsniveau, het percentage werkloosheid onder 
Turkse vaders is hoog, wie wel werkt heeft vaak job op laag niveau.  
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In gezinnen waar de kinderen nog niet naar school gaan, zijn de meeste ouders al bezig met 
de voorbereiding daarop.  In alle gezinnen is er speelgoed in huis en in de meerderheid van 
de gezinnen zijn er ook boeken voor kinderen.  Vooral hoger opgeleide moeders kiezen 
opvoedend speelgoed uit.  
 
Ouders blijken volgens het onderzoek van Nijsten geen voorstaanders van een autoritaire 
opvoeding.  Zij geven de voorkeur aan praten met kinderen en begrip tonen.  De relatie 
tussen ouder en kind is in de ideeën van de ouders sterk veranderd.  Dit lijkt ook een reactie 
te zijn op de eigen opvoeding vroeger, waarin de relatie met de ouders afstandelijker en 
vooral autoritair was en er minder tijd was voor individuele aandacht aan kinderen.  Ouders 
en jongeren vinden een open communicatie een teken van een goede band tussenouders 
en kind.  In de praktijk blijkt dit ideaal niet altijd haalbaar.   
 
Regels en controle spelen in de meeste gezinnen een rol.  Bij baby’s en kinderen proberen 
vooral de moeders vast te houden aan regelmaat wat betreft eten en slapen.  Voor oudere 
kinderen (+twaalf) zijn vooral de vaders strikter: met name rond regels over hoe laat het kind 
thuis komt en naar bed gaat en ook voor waar het kind zijn of haar vrije tijd doorbrengt.  
Vooral wanneer het om een dochter gaat zijn vaders strikter.  Dat ziet Cecile bij moeders 
weliswaar ook, vooral in de leefgroep van twaalf tot veertien jaar, maar moeders maken dit 
onderscheid niet meer wanneer hun kind ouder is dan vijftien jaar.  Vanaf deze leeftijd laten 
moeders hun dochter weer wat vrijer.  Iets wat Cecile bij vaders niet ziet.  Dit komt terug in 
het beeld dat jongeren zelf over hun vrije tijd schetsen.  Meisjes zijn veel meer thuis dan 
jongens en gaan minder de stad in, ‘s avonds uit of sporten.  Dit neemt niet weg dat er ook 
meisjes zijn die dit alles ook doen.  Moeders praten vertrouwelijk, minder belerend en minder 
controlerend met een dochter dan met een zoon en brengen veel meer tijd samen door met 
een oudere dochter dan met een zoon van die leeftijd.  Wat relaties betreft zien ouders niets 
in het “experimenteren”.  Verkering keuren ze af, zowel voor een dochter als voor een zoon.  
De vrijheid die Nederlandse ouders aan hun kinderen geven om in relaties te klungelen, 
vinden de ouders allerminst nastrevenswaardig, op het randje van verwaarlozing. 
 
Vooral moeders willen een gelijkwaardige rol voor beide ouders in de opvoeding.  Maar ook 
veel vaders hebben minder traditionele ideeën over rolverdeling dan hun ouders.  In de 
praktijk blijkt de taakverdeling in opvallend veel gezinnen gelijkwaardig.  Opvoedingstaken 
die traditioneel tot het pakket van de vaders behoren, zoals straffen en optreden bij ernstige 
vergrijpen van het kind, worden in veel gezinnen door beide ouders uitgevoerd.  
 
Jongeren zijn doorgaans best tevreden over hun ouders.  Jongens zijn iets minder tevreden 
over hun vader dan hun moeder.  Vraag je jongeren hoe zij zelf hun eigen kinderen zouden 
opvoeden, dan is het antwoord: meer bewegingsvrijheid gunnen, wat opener met ze praten 
en hen meer steunen op het gebied van onderwijs.  Opvallend is dat juist omtrent deze drie 
punten hun ouders reeds enorme sprongen hebben gemaakt in vergelijking met hun eigen 
ouders. 
 
Problemen, zorgen en twijfels proberen ouders vooral dadelijk met hun kinderen op te lossen 
in gesprek .  Hoewel er niet altijd een oplossing uit voortvloeit.  Delen van de zorg met 
derden wordt zelden spontaan genoemd en het inroepen van steun van professionals wordt 
nog minder genoemd.  Op de tweede plaats komen personen die dichter bij het kind of de 
ouder staan: Turkse vrienden/vriendinnen en mensen van school.  Familieleden blijken wat 
minder belangrijk.  
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Opvallend veel ouders blijken gebruik te maken van informatie uit tv-programma’s over 
opvoeding en kinderen en uit tijdschriften en brochures hierover.  Cecile Nijsten merkt op dat 
de Nederlandse programma’s rond opvoedingsondersteuning zich vooral richten op jonge 
kinderen, terwijl deze ouders aangeven dat ze best tevreden zijn over hun opvoeding aan 
deze leeftijdscategorie.  De zorgen en vragen van ouders hebben vooral met de puberleeftijd 
en adolescenten te maken. 
 
Er wordt de vraag gesteld of het algemeen beeld dat uit het onderzoek naar voor komt niet 
te  positief is.  Want deze bevindingen wijken af van de algemene beeldvorming over Turkse 
gezinnen (ook spreken deze bevindingen  wat de hierboven aangehaalde vaststellingen 
tegen).   
Een verklaring wordt gezocht in het feit dat het onderzoek in de eerste plaats gericht was op 
het beschrijven van de opvoeding in het “doorsnee” Turkse gezin en niet op 
probleemgroepen.  Het is niet uit te sluiten dat ouders die problemen ervaren in de 
opvoeding, eerder medewerking aan het onderzoek hebben geweigerd dan ouders die 
dergelijke problemen niet hebben.  Daarnaast is het nooit helemaal uit te sluiten dat sociale 
wenselijkheid de antwoorden van de geïnterviewde heeft beïnvloed.  Beide factoren maken 
het plaatje misschien iets te positief.  Maar het staat buiten kijf dat ouders nieuwe 
opvoedingsideeën ontwikkelen en ook wegen zoeken om die in praktijk te brengen.  En 
volgens hun kinderen, doen ze het best goed. 

4 Oorzaken voor gezinsproblemen, gedragsproblemen en verwaarlozing  

Er werd al eerder gesteld dat de veranderingen binnen het gezin na de migratie heel wat 
conflicten tussen de verschillende generaties kunnen veroorzaken   
Keulen en Meijs  geven volgende oorzaken  aan  voor gezinsproblemen, voor 
gedragsproblemen bij kinderen en voor verwaarlozing en mishandeling van kinderen (uit: 
Fiddelaers-Jaspers R. & Niewenbroek A., 1995, p.48).  De factoren gelden zowel voor 
autochtone als voor allochtone gezinnen, maar worden in deze context toegespitst op 
allochtone gezinnen. 
 

 De emotionele ontwikkeling van de ouders zelf en de ervaring uit hun eigen jeugd.  Hieruit 
kunnen relatieproblemen tussen de ouders ontstaan en van daaruit weer tussen ouder en 
kind.  Kunnen de ouders de beschikbaarheid, die een kind vraagt, opbrengen? Allochtone 
ouders hebben soms al zoveel meegemaakt dat ze sociaal-emotioneel niet voldoende 
aanwezig kunnen zijn voor hun kinderen.   

 

 Sociaal-economische problemen zoals werkloosheid, huisvesting, financiële problemen 
kunnen in een gezin zoveel machteloosheid en frustratie oproepen dat men geen uitweg 
ziet. 

 

 Idealen over ouderschap en kind-zijn.  Sommige ouders stellen hoge eisen aan hun 
kinderen uit frustratie over wat ze zelf niet hebben bereikt.  Als een kind hieraan niet 
voldoet of verzet, kunnen tussen ouder en kind behoorlijk problemen ontstaan. 

 
Hoewel de bovenstaande factoren gelden voor zowel Westerse gezinnen als 
migrantengezinnen, is het wel zo dat bij migrantengezinnen extra factoren een rol spelen die 
verband houden met het migrant-zijn.  Hieronder worden er enkele genoemd.  (Salmi, 1996, 
p.64-65) 
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 Door de migratie valt de traditionele samenlevingsvorm van ‘de grootfamilie’ weg.  Het 
kerngezin ontstaat door het wegvallen van die grootfamilie en door de te enge behuizing.  
Deze overschakeling gaat echter voor velen te snel.  Ze waren er niet op voorbereid en ze 
verkeerden niet in de mogelijkheid om de nieuwe samenlevingsvorm samen te leren 
kennen omdat de gezinsleden dagelijks in verschillende omgevingen leven.  Dit is in schril 
contrast met de hechte grootfamilie in de thuislanden.  De kinderen leren de westerse 
waarden op school kennen, moeder zit dikwijls alleen thuis en vader zorgt voor de 
broodwinning door het verrichten van arbeid.  Dit alles brengt een zekere vervreemding 
van de gezinsleden teweeg binnen het gezin.  Juist in deze periode van migratie is  er 
behoefte  aan een samenhorigheidsgevoel.     Fiddelaers-Jaspers  & Niewenbroek ( 1995, 
p.48) voegen hier aan toe dat de steun en de sociale controle die migrantenouders 
gewend waren in het land van herkomst, hier meestal ontbreekt.  In het 
opvoedingsnetwerk zoals het daar functioneert worden overbelaste moeders of zwaar 
teleurgestelde vaders daadwerkelijk ontlast door grootouders, broers of zussen. 
Bedreigde kinderen worden binnen familieverband tijdelijk opgevangen in een ander 
gezin.  

 

 Veel ouders zeggen dat ze hun kinderen in het Westen niet goed kunnen opvoeden door 
de andere normen die er hier gelden.  Zo stellen ze de kinderen niet op dezelfde wijze te 
kunnen straffen als in hun land van herkomst. 

    Ouders verwachten ondersteuning van de Belgische en de Nederlandse overheid  
    (gerechtelijk apparaat en de ordehandhavers), maar ze worden gestraft als ze hun  
    kinderen aanpakken.  Deze ouders vrezen dus deze reactie.  Er zijn kinderen die hun   
    ouders hiermee  afdreigen.  
    Hierdoor treedt er wel een verwarring op binnen de opvoeding van de kinderen.  Als   
    gevolg hiervan missen de kinderen een aantal essentiële waarden van hun opvoeding en   
    komen er meerdere jongeren op het verkeerde pad terecht. 
    De kinderen gaan ook niet zomaar het  autoritaire gedrag van hun vader accepteren.  Het   
    tekort aan respect voor vader levert gezichtsverlies op voor de vader, wat een grote  
    schande en veel  eerverlies betekent.  Het vaderlijke gezag wordt zo ondermijnd.  Zo    
    ontstaan grote drama’s binnen gezinnen, die worden versterkt door een aantal andere  
    factoren. 

 

 Enerzijds is er de minderheidswaardigheidspositie die deze mensen in de westerse 
samenleving innemen.  Anderzijds worden de ouders, dus ook de vader, meer afhankelijk 
van de kinderen die de Nederlandse taal beter beheersen.  Hierdoor zijn de kinderen 
dikwijls de contactpersoon van het gezin voor de (Nederlandstalige) buitenwereld. 

 

 Ook het wegvallen van de grootvader betekent een zware handicap binnen het 
opvoedingproces.  Want het is juist de grootvader, in mindere mate samen met de 
grootmoeder, die in het thuisland de eigenlijke opvoeding van de kinderen op zich neemt. 

 
Dit heeft grote gevolgen: beide ouders zijn niet voorbereid om hun kinderen op te  

     voeden, moeder zorgt voor het huishouden en vader staat in voor de kostwinning.  De  
     concrete opvoeding komt dus in gedrang.  Deze zal nu gegeven worden door moeder,   
     die hierop niet is voorbereid.  Zij zal dus zelf moeten experimenteren en al doende leren. 
 

 In tegenstelling tot de opvoeding in het thuisland merken we dat bij de opvoeding van de 
kinderen er een vermenging optreedt van waarden en normen.  Deze zijn dikwijls 
tegengesteld aan mekaar.  Het is geen exclusief Marokkaans of Turks getinte opvoeding.  
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Ouders moeten rekening houden met verscheidene factoren die inherent zijn aan het 
leven in België en Nederland.  Dit maakt de opvoeding wel een stuk moeilijker.  Er is geen 
duidelijke, eenvoudige opvoeding aanwezig. Bij veel oudere mensen leven nog steeds de 
ideeën, mentaliteit en leefgewoonten die in  hun thuisland leefden toen ze er vertrokken.  
Hun beeld van die landen dateert van die   beginjaren, niet van nu.  Ze zijn als het ware 
niet mee geëvolueerd.  Sindsdien is er  veel veranderd, zoals overal trouwens, en vond er 
een sterke evolutie plaats. 

 

 Wat het schoolleven van de kinderen en de jongeren betreft, zijn de ouders fel 
gehandicapt, doordat zij geen referentiekader bezitten voor het onderwijs.  Deze ouders 
missen de meest essentiële basisinformatie omtrent het omtrent het onderwijssysteem 
waarin hun kinderen school lopen.  Hierdoor kunnen de ouders hun kinderen niet echt 
helpen, stimuleren of aanmoedigen. 

 

 Een ander belangrijk aspect situeert zich in het feit dat de twee groepen van ‘migranten’ 
(mensen afkomstig van het platteland en zij die komen van de steden) in België en 
Nederland elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen.  Dit geeft dikwijls conflicten, daar 
beide groepen het gedrag en de levenswijze van de andere afkeuren. 

 
Fiddelaers-Jaspers  & Niewenbroek. (1995, p.48) geven nog volgende bijkomende oorzaken 
aan  : 
 
De migrantengeschiedenis bevat nogal eens frustraties, vernederingen  en niet uitgekomen 
verwachtingen. Ervaringen met discriminatie en racisme hebben sommigen verbitterd of 
agressief gemaakt. 
 
De andere gezinssamenstelling die voorkomt. Kinderen die lange tijd zonder het gezag van 
hun vader zijn opgevoed, moeten na de gezinshereniging een stuk van hun verworven 
vrijheid inleveren.  
 
Gezagsondermijning en angst voor de Westerse samenleving. Veel migrantenouders zijn 
bang dat ze niets meer over hun kinderen te vertellen hebben, dat hun kinderen hen niet 
meer zullen gehoorzamen en geen respect voor hen zullen hebben. Men name religieuze 
ouders zien hier waarden en normen waar ze zich absoluut niet mee kunnen verenigen. Ze 
willen dan vaak kost wat kost voorkomen dat hun kinderen op die voor hen verwerpelijke 
wijze gaan leven. Als reactie hierop hanteren sommige migrantenouders de eigen normen 
en waarden veel strenger dan zij in het land van herkomst zouden doen. Door die te grote 
strengheid bereiken ze juist het averechtse effect van opstandigheid, ongehoorzaamheid en 
gedragsproblemen. 

5 Problemen bij de hulpverlening aan ouders en kinderen 

Binnen het gezin kan na migratie heel wat veranderen.  Dat kan heel moeilijk zijn om te 
verwerken .  Afhankelijkheid van de vader ten opzichte van zijn kinderen levert 
gezichtsverlies en aantasting van de eer op.  Veel mannen en vrouwen hebben dan ook veel 
psychosomatische klachten.  Bij de mannen heeft dit naast het gezichtsverlies vooral te 
maken met de slechte werkomstandigheden.  De vrouw daarentegen heeft vooral last van 
eenzaamheid, ze staat er immers alleen voor.(Salmi, 1996, p.67)  De opvoeding loopt vaak 
fout. Jongeren vinden hun weg niet.  Westerlingen hebben geleerd bij hun problemen 
hulpverleningsinstellingen in de welzijnssector op te zoeken.  Geschoolde hulpverleners op 
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alle niveaus en echelons zijn in staat om psychosociale en lichamelijke problemen goed in te 
schatten en oplossingen voor te stellen. Maar allochtonen vinden vaak de weg naar de 
hulpverlening niet.  

5.1 Allochtonen en beeld van de hulpverlening 

Een allochtoon heeft niet meer psychische problemen dan een autochtoon. Dat blijkt uit het 
onderzoek dat Havva Duman en Sevim Murat van het Provinciaal Integratiecentrum van 
Limburg hebben uitgevoerd.  Het is dus niet  omdat je allochtoon, asielzoeker of 
woonwagenbewoner bent, dat je meer hulp nodig hebt.  Maar minderheden zijn vaak niet 
vertrouwd met het aanbod aan hulpverlening omdat ze dit in hun land van herkomst vaak 
niet hebben, vertelden de onderzoekers. 
 
Op een studiedag In Hasselt op 12 december 2002 werden de resultaten bekend gemaakt 
van een toegankelijkheidsonderzoek binnen de geestelijke gezondheidszorg en het 
algemeen welzijnswerk. Naast een overzicht van de resultaten en conclusies voor de 
toekomst, kregen de aanwezigen ook een interessante uiteenzetting over interculturalisatie 
van de psychosociale hulpverlening van Drs. Hans Bellaart, stafmedewerker van 
Adviesbureau Van Montfoort te Utrecht. 
 
De bedoeling van interculturalisatie is dat zorg en welzijn goed werken voor iedereen? Het 
gaat over meer dan alleen maar toegang hebben tot de voorzieningen, ook de  uitkomst 
moet optimaal zijn. Interculturalisatie is een opdracht voor de organisaties, het is geen 
kwestie van Nederlands leren en zich aanpassen. Daarmee is het probleem niet opgelost. 
Zorg en hulpverlening zijn er voor de cliënten en patiënten en niet omgekeerd. Het is een 
kenmerk van kwaliteit alle bevolkingsgroepen zo goed mogelijk te helpen.   
Interculturalisatie beslaat een breed terrein van het beleid van de organisatie. Er zit een hele 
reeks maatregelen in : hoe taal en communicatieproblemen kortsluiten (tolken, interculturele 
bemiddeling), aandacht voor culturele en religieuze verschillen (niet alle dagen Vlaamse kost 
voor Italiaanse ouderen, een gebedsruimte voor moslims in het ziekenhuis,…) allochtone 
hulpverleners in dienst nemen, opvolgen of de verschillende bevolkingsgroepen bereikt 
worden…. 
 
Deze vaststellingen zijn gebaseerd op gesprekken met deskundigen op het terrein en in de 
organisatie en deelname van de projectmedewerkers aan twee vrouwenpraatgroepen.   
 
Volgende vaststellingen werden gedaan : 
Een aantal drempels staan een goede hulpverlening in de weg : taal en cultuur. Men is 
minder verbaal en ook taboes rond bepaalde thema’s zijn groter in vergelijking met doorsnee 
westerse gezinnen zoals praten over seksualiteit of over relatieproblemen. 
Allochtonen vertalen een psychisch of relationeel probleem veel meer lichamelijk. 
De specifieke situatie van allochtone vrouwen heeft invloed op hun welbevinden. 
Nieuwkomersvrouwen lopen risico op isolatie en een te grote afhankelijkheid van hun man 
en zijn familie. Alleenstaande en gescheiden vrouwen worden in de eigen gemeenschap 
geconfronteerd met stigmatisering en een beschadigde reputatie. 
Men kan rekenen op de sterke steun van de familie en de gemeenschap: er is meer 
solidariteit, maar ook meer sociale controle, met angst voor eerverlies en roddel als 
bijkomende belasting. Allochtonen zijn vaker in tweestrijd : hoe moet ik mijn kinderen 
opvoeden, welke regels moet ik toepassen, de traditionele of de meer westerse… 
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Literatuurstudie 
 
Door enkele medewerkers van het LUC werd een uitvoerige literatuurstudie in nationale en 
internationale literatuur en reeds uitgevoerde onderzoeken gedaan.  Tenminste dit vertelt de 
inleiding want uit lezing blijkt dat enkel de resultaten van een oude enquête, namelijk de 
grote gezondheidsenquête uit 1997 waarbij tienduizend Belgen ondervraagd werden , werd 
gebruikt. Op de 10000 respondenten waren er 500 allochtonen.  Volgende punten werden 
daaruit  opnieuw bekeken : subjectieve gezondheidsgevoel, de gemoedstoestand en  
specifieke gezondheidsklachten die verband houden met geestelijke gezondheidszorg zoals 
moeheid, slapeloosheid, vage maagklachten,enz.   Als alle resultaten op een rijtje worden 
gezet, stelt men geen spectaculaire verschillen vast tussen de twee groepen. Als men naar 
bepaalde onderdelen kijkt zijn er wel verschillen. Allochtonen omschrijven zichzelf als 
ongezonder, ze hebben meer last van moeheid, lusteloosheid, maagklachten en hoofdpijn. 
Daarentegen zijn ze meer dan autochtonen in staat de problemen onder ogen te zien.   Een 
groot deel van allochtonen zijn lager geschoold, verdienen minder en werken meer als 
arbeider. Als deze variabelen in rekening worden gebracht, verdwijnen de verschillen van 
subjectieve gezondheid, moeheid, lusteloosheid, maagklachten en hoofdpijn.  De globale 
conclusie is dat het allochtoon zijn op zich niet voor psychische problemen zorgt. Wel speelt 
sociale situatie een rol. 
 
Bevraging bij de doelgroep 
 
Door de LUC medewerkers gebeurde ook een bevraging van de doelgroep zelf. Hiervoor 
gebeurde een reeks groepsgesprekken, waarbij telkens hetzelfde vragenschema gehanteerd 
werd. De ondervraagde groepen, 14 organisaties in totaal, zijn erg divers.  Een aantal 
vragen peilde naar de perceptie van psychische problemen door deze groepen : vier clusters 
van problemen werden regelmatig genoemd : 
Ouderen van de eerste generatie (eenzaamheid, hulpbehoevend) 
Conflicten tussen de generaties (opvoedingsproblemen, verlies van cultuur en identiteit) 
Relatieproblemen tussen gehuwden, echtscheiding 
Jongeren (drugs, geweld, vandalisme) 
 
Als men vroeg bij wie men eerst terecht komt bij dit soort problemen, blijkt dat men toch 
steunt op eigen kring (familie, vrienden), slechts enkele keren werd gemeld dat men daar 
niet terecht kan met psychische problemen. De huisarts geniet ook het vertrouwen. 
Traditionele genezers en geestelijke leidsmannen kennen meer tegenstanders dan 
voorstanders. Uit de groepsgesprekken bleek ook dat diensten zoals JAC , CGG en CAD 
weinig bekend zijn bij de allochtonen.   
 
Conclusie 
 
Uit de literatuurstudie blijkt dat allochtonen in vergelijking met de groep autochtonen met een 
gelijkaardige sociale situatie niet meer psychische problemen hebben. Op bepaalde punten 
scoren ze zelfs beter : de allochtonen vinden dat ze meer in staat zijn problemen op te 
lossen en beschouwen zich minder als een waardeloos iemand. Omdat ze zich beter voelen 
dan hun sociale lotgenoten wil dat nog niet zeggen dat de moeilijkere sociale situatie er niet 
meer toe doet. Uit de enquête bij de hulpverleners en huisartsen blijkt dat met name 
financiële en administratieve moeilijkheden dikwijls een goede hulpverlening in de weg 
staan. Bij vluchtelingen is dat nog meer het geval.  De manier waarop in de 
gezondheidsenquête de doelgroep is afgebakend geeft aan dat het daar vooral gaat over 
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eerste generatiemigranten. Om die reden is de conclusie dat allochtonen niet meer 
psychische problemen hebben toch niet in tegenspraak met andere bronnen waar wel 
sprake is van meer psychische en relationele problemen. Die problemen stellen zich dan bij 
specifieke deelgroepen : nieuwkomersvrouwen (isolatie), gescheiden vrouwen (stigma), en 
vluchtelingen (onzekerheid verblijfsstatus, traumaverwerking) en in specifieke situaties , met 
name problemen tussen ouders en kinderen als gevolg van de verschuivende visie op 
partnerkeuze. Een ander punt dat bij allochtonen meer impact lijkt te hebben dan bij 
autochtonen zijn de negatieve aspecten van de grotere sociale controle. 
De vaststellingen over alle onderzoeksdelen lopen gelijk : er stellen zich een aantal 
moeilijkheden in de hulpverlening. Vooral op vlak van communicatie en op vlak van 
verschillen in ziektebeleving (met name psychosomatiek). De overgrote meerderheid van de 
hulpverleners en huisartsen vermelden moeilijkheden bij de hulpverlening aan allochtonen 
en asielzoekers. 
(Bron : Gielen G., Hoe toegankelijk is psychosociale hulpverlening. Sociaal, 2003/05, 9-10) 

5.2 Opvoedingsondersteuning 

 
Men heeft hierboven gesteld dat het leven tussen twee culturen de opvoeding voor 
allochtone ouders moeilijk maakt.  Ze zijn bang dat het hun kinderen niet goed opgevoed 
worden door de discrepantie tussen de normen en waarden thuis en die op straat.  Ouders 
hebben daarom een zekere vorm van ondersteuning nodig.   De meeste allochtone ouders 
weten niet dat er in Vlaanderen opvoedingsondersteuning bestaat of de drempel om er 
gebruik van te maken is te groot.  

5.2.1 Onderzoek naar de resultaten van opvoedingsondersteuning 

Om migrantenouders  te ondersteunen stelde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) in Nederland in 1994 geld ter beschikking voor experimenten met 
opvoedingsondersteuning.  In verschillende gemeenten werden spreekuren, 
themabijeenkomsten en cursussen opgezet, vaak op ad hoc-basis.  De bedoeling was om 
op deze manier gezinnen die in achterstandssituatie verkeren, sterker te maken.   
 

Uit het evaluatieonderzoek van de experimenten in opdracht van minister van VWS blijkt dat 
vooral Turkse en Marokkaanse ouders met kinderen van nul tot zes jaar nog met veel 
opvoedingsvragen zitten.  De voornaamste oorzaak daarvan lijkt dat het cursusinhoud te 
weinig uitgaat van de vragen van de ouders zelf.  Vooral de cursussen die bedoeld zijn als 
voorbereiding op het schoolse leren , zoals ‘Opstap’, zijn niet gericht op de vragen van 
ouders, maar dienen de overgang naar school te vergemakkelijken. 
 
Een goed voorbeeld van een cursus waar de vragen, wensen en behoeften van de ouders 
wèl centraal staan, is de cursus ‘De band met uw kind’.  Deze is bestemd voor Marokkaanse 
vaders.  In Gouda is de cursus inmiddels twee keer gegeven.  De deelnemende vaders 
waren van oordeel dat er respect was voor hun mening en hun ervaring.  Dat hun eigen 
cultuur en religie het kader vormen voor het bespreken van opvoedingsthema’s zal daar aan 
bijgedragen hebben.  Durven vertrouwen op de eigen geschiedenis, de eigen cultuur en de 
eigen capaciteiten als opvoeder is één van de boodschappen die de cursusleiders 
meegeven aan ouders. 
 



 

Interculturele hulpverlening  © Gerard Gielen  

61 

5.2.2 Onderzoek van Nijsten 

Ook uit het boven reeds aangehaalde  onderzoek van Nijsten (1999,p.4) over opvoeding in 
Turkse gezinnen blijkt dat de meeste vragen en zorgen van ouders op deze terreinen liggen:  
vragen op het gebied van de vrije tijd hebben te maken met de keuze van vriendjes, keuze 
van tv-programma’s, huiswerk en het tijdstip van thuiskomen en naar bed gaan.  Ook hier 
levert de opvoeding in twee culturen de nodige zorgen op.  Niet alleen ontbreekt vaak een 
goed sociaal netwerk, ook worden de kansen in de Nederlandse maatschappij niet altijd 
rooskleurig ingeschat.  Er bestaat angst dat de kinderen van het rechte pad afdwalen en hun 
geloof de rug toekeren.   
 
Globaal gezien blijkt dat allochtone ouders graag praktische steun willen, concrete informatie 
en een cursus in de eigen taal, samen met andere ouders en deskundigen uit de eigen 
groep.  De schoolcarrière van hun kind vinden ze heel belangrijk.  Het aanbod van 
ontwikkelingsstimulerende programma’s ter voorbereiding op het onderwijs heeft dan ook 
een relatief groot bereik onder allochtone ouders.  Toch zijn deze programma’s kennelijk 
zodanig eenzijdig dat ouders met veel vragen blijven zitten.  Overigens, ook als vraaggericht 
werken in het aanbod van opvoedingsondersteuning gangbaar wordt, is het voor ouders 
vaak moeilijk te verwoorden wat hun opvoedingsvragen zijn. 
 
De onderzoekers concluderen dat opvoedingsondersteuning effect heeft.  Ze wijzen op de 
grote betekenis van opvoedingsondersteuning voor moeders die in een sociaal isolement 
zitten.  
De onderzoekers plaatsen wel kanttekeningen bij het verschijnsel ‘preventief denken’: 
Nederlandse professionals gaan ervan uit dat opvoedingsproblemen voorkómen kunnen 
worden.  Allochtone ouders hebben liever praktische steun op het moment dat er iets aan de 
hand is.  Wil een preventief project effect hebben, dan moet het de ouders ervan overtuigen 
dat hun kinderen betere kansen krijgen door extra inspanningen.  Hier zou vraaggericht 
werken een oplossing kunnen bieden.  Wanneer ouders bij de inhoud betrokken worden en 
beslissingsbevoegdheid hebben, zijn ze eerder bereid deel te nemen aan een project en 
hebben ze minder het gevoel een ‘model’ opgedrongen te krijgen dat niet bij ze past. 

6 Allochtone jongeren 

Uit het voorgaande bleek dat de allochtone ouders het niet echt gemakkelijk hebben met de 
opvoeding van vooral hun oudere (puber) kinderen en dat ze meestal blijven zitten met 
opvoedingsvragen o.a. omdat ze weinig weet hebben van de wereld waarin deze kinderen 
buitenhuis (vb. school) zich bevinden. Ze zitten meestal met onbeantwoorde 
opvoedingsvragen omdat ze weinig gebruik maken van de hulpverleningsaanbod, ouders 
hebben zelf ook problemen door de druk die de migratie met zich meegebracht heeft, 
werkloosheid, discriminatie op alle vlakken, onvoldoende kennis van de taal, enz…   
 
Maar hoe denken de jongeren zelf over hun eigen toekomst, welk beeld hebben ze over 
zichzelf  én wat met het onderwijs,… ziet dat er ook zó negatief uit?  In wat hieronder volgt, 
wordt getracht om een (algemeen) antwoord te geven op deze vragen.           
 
Hiervoor wordt vooral gebruik gemaakt van Salmi (Salmi, 1996, p.67-75), aangevuld met 
diverse andere bronnen en eigen ervaringen.   Salmi geeft een beeld hoe de allochtone 
jongeren zich gedragen, voelen, welke factoren er mee spelen bij het ontwikkelen van 
identiteit, welke de gevolgen hier van zijn, e.d.   
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6.1 Leven tussen twee culturen 

Zoals hiervoor verschillende keren ter sprake is gekomen ‘zweven’ de jongeren als het ware 
tussen de twee culturen.  Overdag leven met de waarden en normen van de middenklasse 
van Vlamingen/Nederlanders (op school, werk, enz.) en ‘s avonds met de waarden en 
normen van hun ouders.  Hierdoor ontwikkelen velen onder hen een eigen identiteit en een 
eigen mentaliteit, bestaande uit een mengeling van de twee culturen, niettegenstaande deze 
culturen dikwijls tegenover mekaar staan.  Anderen knappen er op af. 
 
Ze leven in een wereld die bestaat uit elementen van beide werelden en elk van deze 
omgevingen heeft bepaalde verwachtingspatronen ten aanzien van deze kinderen en 
jongeren.Bijvoorbeeld is het volgens Akgün (Akgün, 1996, p.12) op school  belangrijk dat je 
voor je eigen mening uitkomt, weet wat je wilt, zelf keuzen maakt en goede prestaties levert.  
Thuis worden er andere dingen verwacht: het kind moet doen wat de ouders verwachten, 
gehoorzaam zijn, zich weten te gedragen en de eer van de familie niet te schande maken.  
 
Het gevolg hiervan is dat deze jongeren steeds moeten opboksen tegen het beeld dat 
anderen (ouders en de school) zich van hen vormen, tegen de eisen die aan hen gesteld 
worden.  Omdat ze niemand willen teleurstellen, proberen ze voor iedereen goed te doen.  
Dat geldt overigens tot op zekere hoogte ook voor autochtonen.  Met als automatisch gevolg 
dat ze door de enen (Vlamingen of Nederlanders) verweten worden niet aangepast te zijn.  
De anderen (ouders) verwijten hun dat ze te veel aanleunen bij dé Vlamingen of dé 
Nederlanders.  Dat is in de ogen van Salmi een weinig benijdenswaardige positie.  (Salmi, 
1996, p.71) 
Het zich voortdurend manifesteren in elk van deze werelden, veroorzaakt hoe dan ook 
problemen en conflicten.  Dit roept bij deze jongeren heel wat vragen op, waarop ze maar 
weinig antwoorden krijgen.  Het lijdt dan ook geen twijfel dat er jongeren zijn die het hoofd 
laten hangen en die niet meer weten hoe zich te gedragen in welke omgeving. 
 
In beide werelden waarin ze leven, krijgen ze bergen kritieken en verwijten te horen.  Hoe ze 
dit moeten verwerken, is een andere zaak.Dit werkt bij de jongeren het gevoel alleen te 
staan, zonder steun, noch van de ouders, noch van de Belgische/Nederlandse omgeving. 
Niemand begrijpt hen en ze worden bovendien verkeerd begrepen door hun omgeving, 
zowel buitenshuis als door hun ouders. 
 
Hieruit trekt Salmi de volgende conclusie:Daarom ook dat ze vooral met ‘lotgenoten’ 
optrekken en veel tijd met hen doorbrengen.  Dit verklaart ook de kliekjesvorming op de 
speelplaats, wat meestal door leerkrachten anders bekeken wordt.  Binnen deze groep van 
lotgenoten voelen ze zich goed en weten ze dat ze begrepen worden.  Deze lotgenoten 
worden dan ook ‘bondgenoten’ in hun strijd om te ‘overleven’.  Binnen de groep van gelijken 
is er een sterk gevoel van solidariteit: wij als groep tegen iedereen. 
 
Na deze conclusie geeft Salmi ook een suggestie mee:Jongeren dienen weerbaarder 
gemaakt te worden om zelfstandig te kunnen zijn, los van de groepsdruk van hun omgeving.  
Weerbaarder ook door hun echt het gevoel van aanvaarding te schenken.  Alleen zo kunnen 
we hun leren dat hun gedrag consequenties heeft voor hen als individu. 
 

6.2 Het zelfbeeld van allochtone jongeren 

Het zelfbeeld van allochtone jongeren wordt door Salmi als ‘sterk negatief’ genoemd.   
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Salmi zegt namelijk dat de jongeren geen herinneringen aan de migratie van hun ouders 
hebben omdat ze het zelf niet meegemaakt hebben.  Maar ze dragen er wel heel wat 
gevolgen van.Dat de laatste jaren, en meer dan vroeger, heel wat afwijzing, haat en 
discriminatie ontstaan is, moeten we volgens Salmi tot onze grote spijt vaststellen.  
Uitgesloten worden uit de maatschappij, uit een omgeving, uit een groep kan men niet met 
woorden omschrijven.  Men kan dit alleen maar voelen of niet voelen (als men er niet mee 
wordt geconfronteerd).  Dit gegeven wordt volgens Salmi door de autochtonen nog steeds 
sterk onderschat.  Gepest worden, dikwijls het gevoel krijgen er niet bij te mogen horen, 
ondanks hun verwoede pogingen om er juist wel bij te kunnen horen, werkt behoorlijk 
frustrerend en bezorgt velen een minderwaardigheidscomplex. 
 
Langs vele kanalen krijgt iedereen die het maar wil vernemen, te horen hoe slecht de 
‘migranten’ zijn.  De jongeren zijn zich als geen ander bewust van dat er een gevoel van 
antipathie heerst bij een deel van de autochtonen tegenover ‘de migranten’.  Door het 
aanhoudende negativisme tegen  de ‘migranten’ gaan de jongeren dit als waarheid 
beschouwen (‘zelfbevestigingsfenomeen’).  Jongeren die eveneens door een westerse bril 
naar hun eigen situatie kijken, zien vooral problemen en hebben misprijzen voor hun eigen 
groep. 
 
Als gevolg hiervan ziet Salmi, dat er bij deze groep jongeren een sterk zelfbeeld ontstaat dat 
allesoverheersend is.  Bij het ontwikkelen van zo’n negatief zelfbeeld kunnen zij zich ook 
moeilijk met zichzelf verzoenen.  Zo treffen we jongeren aan die zich distantiëren van ‘de 
migranten’, alleen omdat er zoveel slecht geschreven en verteld wordt over deze groep. 
 
Deze jongeren zullen pas in staat zijn om zich te emanciperen en zich goed in hun vel 
voelen als ze vanuit een stevig en reële zelfbeeld vertrekken. 
 
Zo stelt Zeki Arslan, beleidsmedewerker van het Multicultureel Instituut Forum en 
organisator van de manifestatie, dat het succes van allochtone jongeren bij het onderwijs 
begint.  Daarnaast moeten allochtone jongeren meer ruimte krijgen om hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen.   
  
Volgens ons vat de volgende uitspraak de kern van de zaak samen. 
“Positieve projectresultaten tellen dubbel als ze ook (positieve) publiciteit krijgen.  Zeker als 
het om allochtonen gaat, die overwegend negatief in het nieuws zijn, is dat van belang; maar 
ook moeilijk.  Het zou een vaste gewoonte moeten zijn om bij ieder project na te denken 
over hoe de resultaten naar buiten gebracht kunnen worden.”  (Bouhalhoul & Van der 
Zwaard, e.a., p.132)    

6.3 Toekomstperspectieven 

Door het bewustzijn van hun positie en de daarbijbehorende vaststellingen (negatief 
zelfbeeld, lage sociale status, conflicten met ouders, niet-aanvaard zijn door groepen 
Belgen/Nederlanders) hebben deze jongeren heel wat vragen rond hun bestaan en hun 
toekomst. Ze voelen zich ook afgewezen en nergens echt thuis.  Afwijzingen resulteren ook 
in onzekerheid. (Salmi, 1996, blz71) 
Onzekerheid creëert een negatief toekomstperspectief.  Dit perspectief wordt beleefd met 
vele vragen waarop men weinig antwoorden vindt of krijgt (Wie/wat ben ik? Wat moet er met 
mijn toekomst?  Hoe dit verder?  Waarom ik?  Waarom zoveel onmenselijkheid?…).  
Hierdoor leven de jongeren in een constante onzekerheid wat hun toekomst betreft.  Veel 
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van de ouders hebben geen werk meer of zijn door jarenlang zware arbeid te hebben 
geleverd, dikwijls een wrak geworden. 
 
Door de wetenschap dat er discriminatie bestaat en dat ze weinig kansen krijgen om een 
plaats te verkrijgen in de samenleving, zien ze hun toekomst meestal heel somber in.  
Talrijke voorbeelden geven hun het ‘bewijs’ dat ze, ook in het bezit van diploma’s, geen 
toekomst hebben.Door hun negatieve achtergrond en geschiedenis, ook op de 
schoolbanken, komen ze in een negatieve spiraal terecht waar ze zelden uitgeraken.   

6.4 Criminaliteit van allochtone jongeren     

6.4.1 Algemene opvattingen 

In een belangrijk boek van Angenent over de achtergronden van jeugdcriminaliteit gaat de 
auteur op grond van een uitgebreid literatuuronderzoek ook op zoek naar de oorzaken van 
jeugdcriminaliteit bij allochtonen. Hieronder worden enkele relevante gegevens aangehaald.  
(Angenent, 1991, p. 230-243)  
 
Hoewel niet genoeg benadrukt kan worden dat het bij etnische minderheden om 
uiteenlopende groeperingen gaat met verschillende achtergronden, zijn er opvallende 
overeenkomsten in de problemen waarvoor jongeren uit deze groeperingen zich gesteld zien 
en de wijze waarop zij hierop reageren.  Jongeren uit etnische minderheden, allochtone 
jongeren, blijken in de geregistreerde criminaliteit veel vaker voor te komen dan op grond 
van hun aantal te verwachten is, en dit is een verschijnsel dat voor geheel Europa geldt. 
Bij lichte delicten is het verschil groot, maar allochtone jongeren worden opvallend vaak voor 
ernstige (gewelds)delicten en voor recidivisme geregistreerd.  
Als men allochtone jongeren afzet tegen ‘vergelijkbare’ autochtone jongeren (door rekening 
te houden met geslacht, leeftijd, delictsoort, het feit dat allochtonen voornamelijk in steden 
wonen en dergelijke), dan blijken de verschillen toch geringer dan de officiële statistieken op 
het eerste gezicht suggereren. 
Voor allochtone jongeren geldt hetzelfde als voor autochtone jongeren en wel dat een 
beperkt aantal gewoontedelinquenten voor een groot gedeelte van de criminaliteit 
verantwoordelijk zijn  en dus bepalen hoe er tegen de groep wordt aangekeken. 
 
Het negatieve beeld dat onder de autochtonen van minderheden bestaat valt niet voor alle 
minderheden even negatief uit.  Er blijkt in het beleven van de autochtone bevolking een 
hiërarchie te bestaan onder etnische minderheden die samenhangt met de sociale status die 
men deze minderheden toedicht.  Ze bestaat - in afnemende volgorde van status - uit joden, 
Spanjaarden, Molukkers, Surinamers, zigeuners, Marokkanen en Turken.  Deze hiërarchie 
blijkt vrij consistent te zijn en zowel voor te komen in de visie van verdraagzame als van 
onverdraagzame mensen.  We merken op dat waar onder de Nederlandse bevolking de 
sociale  standsverschillen zijn vervaagd, hiervoor kennelijk andere statusverschillen voor in 
de plaats zijn gekomen.  
 
De houding tegenover etnische minderheden wordt grotendeels bepaald door wat mensen 
via de media over minderheden vernemen.  Gedrag van enkelingen wordt zodoende 
typerend geacht voor de groep waartoe zij behoren (wet van de kleine getallen).  Welnu, de 
berichten in de pers over etnische minderheden gaan bij voorkeur over hun criminaliteit.  
Vandaar dat het beeld dat men gemiddeld heeft van minderheden veel crimineler is dan zij in 
werkelijkheid zijn. De oorzaken van jeugdcriminaliteit van allochtone jongeren moeten, net 
als bij autochtone het geval is, veel meer gezocht worden in culturele achtergrond en het 
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eigen milieu, met name in het gezin.  De relatie tussen etnische cultuur en crimineel gedrag 
van een jongeren hangt af van de concrete levensomstandigheden en de ervaringen die een 
jongere opdoet - zowel binnen de eigen groep als daarbuiten - als behorende tot een 
etnische minderheid (inclusief eventuele stigmatisering en discriminatie). 
 
Eerder hebben we gezien dat allochtone jongeren in cultureel opzicht op het kruispunt van 
twee culturen leven.  Dit leven wordt door vele factoren uit hun culturele achtergrond en het 
gezin niet vergemakkelijkt. De jongeren die van het gezin vervreemden, onttrekken zich aan 
de invloed van de ouders en zoeken meer contact met vrienden en leeftijdgenoten.  Doordat 
ze dezelfde problemen ondervinden, oefenen deze vrienden en leeftijdgenoten grote 
aantrekkingskracht op hen uit en is hun acceptatie en steun erg belangrijk.  Ze trekken dan 
ook veel met vrienden op en vertellen thuis niet wat ze met hen beleven.  Verder zoeken ze 
hun geluk op straat, in het clubhuis en in etnische kroegen en koffiehuizen.    
 
De uiteindelijke conclusie omtrent de criminaliteit van allochtone jongeren is dat deze meer 
delinquent gedrag vertonen dan autochtone jongeren.  Bovendien gaat het gemiddeld om 
ernstigere delicten en recidiveren ze vaker.  De criminaliteit van allochtone jongeren is 
echter niet zo ernstig als in de pers wordt geloofd.  Op de vraag waarom allochtone jongere 
jeugdcriminaliteit plegen moet het eerste antwoord zijn dat hierbij grotendeels dezelfde 
factoren in het spel zijn als bij autochtone jongeren het geval is.  Daarnaast speelt de 
‘afwijkende’ culturele achtergrond, de aparte positie in de maatschappij en speciale 
eigenschappen van het eigen milieu, in het bijzonder het gezin, een rol. 
 
Niet anders dan bij autochtone jongeren hangt criminaliteit van allochtone jongeren samen 
met de vraag in hoeverre de jongeren in de maatschappij geïntegreerd zijn.  Deze integratie 
laat echter dikwijls te wensen over.  Dat hangt samen met het feit dat allochtone jongeren 
onvoldoende zijn toegerust om zich in de maatschappij te handhaven.  Dat begint al bij het 
onvolkomen Nederlands dat veel allochtone jongeren spreken.  Een slechte taalbeheersing 
staat op zijn beurt in de weg van sociale omgang en maatschappelijke handhaving. … 
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6.4.2 Plegen allochtonen meer criminele feiten? 

  

 

 
Uit onderzoek van Marion Van San blijkt dat jongeren  uit sommige  allochtone 
bevolkingsgroepen in de  leeftijdscategorie tussen  veertien  en  vierentwintig  jaar  een  
aanzienlijk grotere kans  lopen om onder  verdenking  te  komen  staan  van  het  plegen  
van  een  delict  dan  de  vergelijkbare  groep  Belgische jongeren, terwijl jongeren uit andere 
allochtone groepen een ongeveer even grote of  zelfs  kleinere  kans  op  een  politiële  
registratie  hebben.  Deze  afwijkende  kans  varieert  niet alleen naar gelang de nationaliteit, 
maar varieert bovendien vaak aanmerkelijk naar gelang het delicttype,  het  geslacht,  de  
leeftijd  en  –  in  mindere  mate  –  de  woonplaats  van de  jongere. Hoewel  zich  binnen  
sommige  allochtone  bevolkingsgroepen  duidelijk  problemen  lijken  voor te  doen,  is  de  
aangetroffen  variatie  tussen  de  delicttypen  enerzijds  en  tussen  en  binnen  de  
onderzochte  bevolkingsgroepen  anderzijds  zo  groot  dat  niet  gesproken  kan worden  
van een  per definitie hogere allochtone jeugdcriminaliteit. Hoewel het onmogelijk is recht te 
doen aan alle  empirische  nuances,  vatten  we  hieronder  de  voornaamste  bevindingen  
puntsgewijs samen. 
 
1. Met  name  onder  Oost-Europese  jongeren  vinden  we  momenteel  een  relatief  hoge 
criminaliteitsgraad.  Het  relatieve  criminaliteitsaandeel  lijkt  toe  te  nemen.  De  
maatschappelijke  impact  van de hogere criminaliteitsgraad wint  bovendien aan  betekenis,  
doordat het demogr afische aandeel van de totale bevolkingsgroep recentelijk groeit.  
2. De  criminaliteitsgraad  onder  Marokkaanse  jongeren,  die  de  grootste  
minderheidsgroepering  vormen,  is  bijna  tweemaal  zo  hoog  als  de  criminaliteitsgraad  
onder  Turkse  jongeren  die  de  op  een  na  grootste  minderheid  uitmaken.  De 
criminaliteitsgraad  onder  Marokkaanse  jongeren  is  evenwel  lager  dan  de 
criminaliteitsgraad  onder  Algerijnse  en  Kongolese  jongeren.  De  twee  laatstgenoemde 
nationaliteiten  zijn  in  de  bevolking  echter  veel  minder  talrijk,  waardoor  de  hogere  
criminaliteitsgraad wellicht minder omvangrijke maatschappelijke consequenties heeft.   
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3. De  relatieve  criminaliteitsaandelen  van  West-Europese,  Aziatische  en  Zuid-  en  
Midden-Amerikaanse  jongeren  zijn  min  of  meer  vergelijkbaar  met  het  relatieve 
criminaliteitsaandeel van jongeren met de Belgische nationaliteit. 
4. Oost-Europese jongeren hebben een relatief groot aandeel in de  categorie ‘diefstal’ maar  
daarentegen een relatief lage betrokkenheid bij drugshandel. 
5. Turkse jongeren hebben voor al een groot aandeel in geweldsdelicten. De 
delictprevalentie voor  andere delicttypen  wijkt  daarentegen  nauwelijks af  van het 
gemiddelde  in  de  totale jeugdige stedelijke bevolking. 
6. Afrikaanse  en  Aziatische  jongeren  hebben  een  relatief  groot  aandeel  in  de  
economische  
delicten  en  de  delicten  uit  de  restcategorie  (deze  behelzen  voor al  veel  zogeheten 
‘bedrogsmisdrijven’),  terwijl  hun  betrokkenheid  bij  de  overige  jeugdcriminaliteit  in 
vergelijking met andere jongeren veel lager is. 
7. Hoewel Belgische jongeren bij de meeste delicttypen zijn ondervertegenwoordigd,  zijn zij 
enigszins oververtegenwoordigd onder de verdachten van drugshandel. 
8. Veel allochtone nationaliteiten zijn (het) sterk(st) oververtegenwoordigd bij de delicten uit 
de  categorie  openbare  orde  en  gezag.  Dit  is  een  statistische  aanwijzing  die  erop  kan 
duiden  dat  niet-Belgische  jongeren  gemiddeld  een  slechtere  relatie  hebben  met 
vertegenwoordigers van het openbare gezag dan Belgische jongeren. 
9. Bij  Turkse,  Marokkaanse  en  Algerijnse  jongeren  blijkt  dat  de  criminaliteitsgraad  
onder jongens  veel  meer  verschilt  van  die  onder  meisjes  dan  onder  jongeren  in  de  
totale populatie  gebruikelijk  is.  Meisjes  met  de  Marokkaanse  en  Turkse  nationaliteit 
blijken  te zijn ondervertegenwoordigd onder vrouwelijke verdachten. 
10. Het  relatieve  criminaliteitsaandeel  van Turkse en  Kongolese jongeren  neemt  sterk  af  
met  de leeftijd. Bij  meerderjarige Turkse jongeren wijkt het  criminaliteitsaandeel niet  
langer af  van het bevolkingsaandeel.  Deze specifieke leeftijdseffecten zouden kunnen 
wijzen op een toenemend  criminaliteitsprobleem  bij  de  jongere  cohorten Turkse en  
Kongolese jongeren (historische  verklaring),  zouden  verband  kunnen  houden  met  
nationaliteitsgebonden  verschillen  in  de  beleving  van  adolescentie  (culturele  verklaring),  
maar  zouden  ook  het gevolg  kunnen  zijn  van  leeftijdsgebonden  verschillen  in  de  
samenstelling  van  de  Turkse en  Kongolese  bevolkingsgroep  (bijvoorbeeld  door  
additionele  migratie  van  zich  aan  de  
wet conformerende jongeren na het achttiende levensjaar). 
11. De  relatieve  criminaliteitsaandelen  van Oost-Europese  jongeren  hebben  de  structuur  
van een ‘U’: zij pieken bij de jongste en bij de wat oudere jongeren, maar zijn bij de jongeren  
van om en nabij de achttien jaar juist aanmerkelijk kleiner. 
12. Voor  zover  kan  worden nagegaan,  bestaat  er  tussen  de  vijf  onderzochte  steden  
een  vrij grote  mate  van  uniformiteit  in  de  bevindingen.  Het  lokale  niveau  is  blijkbaar  
niet  zo  relevant  voor  de  vraag  of  jongeren  uit  een  bepaalde  bevolkingsgroep  zijn  
over-  of ondervertegenwoordigd  in  de  geregistreerde  criminaliteit.  Deze  bevinding  wordt 
overigens onderstreept door de gelijkenissen met de bevindingen in andere West-Europese  
landen. 
13. De gevonden oververtegenwoordiging van allochtone jongeren als geheel is mogelijk wat 
kleiner in de kleinere en/of Franstalige steden. 
14. De  criminaliteit  van  Midden-  en  Zuid-Amerikaanse  jongeren  is  geconcentreerd  in  
de havenstad  Antwerpen.  Het  blijkt  vooral  een  wat  groter  aantal  verdachten  van  
drugsdelicten te betreffen. 
 
De voornaamste bevindingen over de geregistreerde  jeugdcriminaliteit in België staan niet 
op zichzelf.  Voor  zover er  in  andere West-Europese  landen  vergelijkbaar  onderzoek  is  
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gedaan,  worden  over  het  algemeen  min  of  meer  vergelijkbare  resultaten  verkregen.  
Op  grond  van  de  onderzoeksresultaten  in  West-Europese  landen  kunnen  meerdere 
gemeenschappelijke  conclusies  worden  getrokken.  In  de  eerste  plaats  valt  op  dat  
diverse  allochtone  groepen  in  de  meeste  West-Europese  landen  momenteel  zijn 
oververtegenwoordigd  in  de  geregistreerde  criminaliteit.  Dit  is  niet  altijd  zo  geweest  –  
kijk wat  dit  betreft  bijvoorbeeld  naar  Zwitserland  –  en  hoeft  ook  niet  altijd  zo  te 
blijven.  In de  tweede  plaats  kan  worden  vastgesteld  dat  er  vaak  aanmerkelijke  
verschillen  bestaan  tussen  allochtone  groepen  onderling. Voorts lijkt ook het delicttype  
verschil  te maken, hoewel daar  nog  onvoldoende  systematisch  onderzoek  naar  is  
gedaan.  Met  name  het  Nederlandse  onderzoek, ten slotte, illustreert dat  de groepen 
waarover bezorgdheid bestaat  in de loop der  tijd van het criminologische toneel verdwijnen, 
terwijl nieuwe groepen zich aandienen.  

6.4.3 Verklaringen voor verhoogde criminaliteitscijfers 

In  het  voorgaande  hebben we  getracht  om  op  grond  van  de  politiële  en  
demografische gegevens die thans voorhanden zijn een globaal, actueel beeld te schilderen 
van de allochtone  en  autochtone  jeugdcriminaliteit  in  België.  De  vraag  die  zich  
opwerpt  is  wat  de  gepresenteerde  cijfers  nu  precies  betekenen  en  hoe  de  gevonden  
patronen  kunnen  worden verklaard. 
Men moet steeds rekening houden met het feit het  onderzoek onderhevig is aan  enkele  
restricties.  We  stelden  dat  de  vier  voornaamste  beperkingen  waren  dat  (a)  de  
geregistreerde  criminaliteit  min  of  meer  een  selecte  steekproef  is  van  de  werkelijke  
criminaliteit,  (b) dat  alleen is gekeken  naar  de nationaliteit  van jongeren die bovendien 
staan ingeschreven in het bevolkingsregister, (c) dat de ernst van de delicten niet in het 
onderzoek is betrokken  en (d)  dat  niet  systematisch  kon  worden  gecontroleerd voor  
sociaaleconomische  factoren. Wat tonen de hiervoor gepresenteerde cijfers dan wel aan? 
 
De belangrijkste vaststelling die op  grond  van  onze  kwantitatieve  analyses  kan  worden  
gedaan,  luidt  ons  inziens  dat  er  voor  de  verschillende  bevolkingsgroepen  specifieke  
criminaliteitsprofielen  kunnen  worden  waargenomen.  Niet  alleen  is  gebleken  dat  zich  
momenteel aanzienlijke verschillen voor doen  in de mate  waarin jongeren uit de 
verschillende bevolkingsgroepen onder  verdenking komen te staan van het plegen  van een  
delict, tevens is vastgesteld dat  tussen  de  bevolkingsgroepen  vaak opvallende  verschillen  
bestaan  in het type delict waarvoor deze politiële verdenkingen ontstaan. Er bestaan op dit 
moment klaarblijkelijk aanmerkelijke  verschillen  tussen  de  verschillende  nationaliteiten,  
naar  omvang  én  naar  de  aard  van  de  representatie  in  de  (geregistreerde)   
criminaliteit.  Deze  verschillen  bestaan  niet alleen  tussen  autochtone  jongeren  enerzijds  
en  allochtone  jongeren  anderzijds,  maar  ook tussen groepen allochtone jongeren 
onderling. 
 
De  verklaringsmodellen  die  in  de  literatuur  vaak  te  berde  worden  gebracht   raken  
weliswaar  aan  wezenlijke  aspecten  van  de  criminaliteit  onder  allochtone  jongeren,  
maar  ieder  voor  zich  hebben  deze modellen toch onvoldoende nuance  om de gebleken 
diversiteit in de feiten  te  kunnen  verklaren.  Deze  stellingname  zullen  we 
beargumenteren  door  middel  van  een  kort exposé  over de verklaringskracht  van 
achtereenvolgens (1)  de demografische these, (2) de discriminatiethese, (3)  de 
achterstandsthese en (4)  de culturele these. Overigens is het  zo  dat  deze  vier  
verklaringstypen  weliswaar  in  theorie  van  elkaar  kunnen  worden  onderscheiden,  maar  
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dat  demografie, sociaaleconomische  positie,  discriminatie  en cultuur  in  werkelijkheid met 
elkaar samenhangen. 
 
(1)  De  demografische  these  stelt  dat  verschillen  in  criminaliteit  onder  allochtone  en 
autochtone  jongeren  niet  meer  dan  een  bijproduct  zijn  van  demografische  verschillen  
in  de samenstelling  van  de  bevolkingsgroepen  waarvan  de  jongeren  deel  uitmaken.  
Indien  een bevolkingsgroep  verhoudingsgewijs  uit  een  groot  aantal  jongeren,  mannen  
en  stedelingen bestaat, dan heeft dit een hoger e criminaliteit tot gevolg. Ons  inziens  is  
het  goed  mogelijk  dat  dergelijke  demografische  factoren  een  rol  spelen. Indien we het 
onderzoek niet hadden toegespitst op jongeren uit de vijf steden, dan hadden we 
waarschijnlijk  een  hoger  relatief  criminaliteitsaandeel  van  de  allochtone  nationaliteiten 
gevonden,  louter  en  alleen  doordat  de  Belgische  bevolkingsgroep  een  hogere  
gemiddelde leeftijd  en  een  lagere  urbanisatiegraad  heeft.  Maar  omdat  ons  onderzoek  
is  gericht  op stedelijke  jongeren,  zijn  dergelijke  factoren  grotendeels  uitgeschakeld.  
Daarom  kan  de  demografische  these de patronen  die  in dit  hoofdstuk  zijn besproken  
niet  verklaren.  Daarbij moet  overigens  worden  aangetekend  dat  de  verschillen  tussen  
nationaliteiten  waarschijnlijk verder  zouden  worden  verkleind  indien  we  het  onderzoek  
zouden  toespitsen  naar buurtniveau. 
 
(2)  De  discriminatiethese  stelt  dat  oververtegenwoordiging  van  allochtone  jongeren  in  
de geregistreerde  criminaliteit  uitsluitend  het  gevolg  is  van  selectieprocessen  binnen  
de politieorganisatie.  De  criminaliteit  van  allochtone  jongeren  zou  een  grotere  pakkans  
hebben dan de criminaliteit van autochtone jongeren, doordat de eersten meer geviseerd 
worden door een  overwegend  autochtoon  politieapparaat  en  een  al  eveneens  
overwegend  autochtone bevolking. De  discriminatiethese  steunt  op  een  aantal  
aanwijzigen  uit  Europees  en  Amerikaans onderzoek. Ook op  grond van onze eigen 
resultaten bij de categorie openbare orde en  gezag  mag worden aangenomen dat  de 
relatie tussen leden van diverse groepen allochtone jongeren  enerzijds  en  
vertegenwoordigers  van  het  Belgische  openbare  gezag  anderzijds  wat  meer  is 
verstoord dan  de participatie  van  deze allochtone  jongeren  in de  (overige)  
jeugdcriminaliteit eventueel zou  kunnen rechtvaardigen. Dit kan voor  een deel verband 
houden met het bestaan van  negatieve  stereotypen  onder  vertegenwoordigers  van  het  
openbaar  gezag. 
Hoewel de  discriminatiethese de verschillen in de  criminaliteitsgraad van jongeren met de 
Belgische  nationaliteit  en  sommige  groepen  allochtone  jongeren  tot  op  zekere  hoogte  
kan relativeren,  zijn  deze  verschillen  soms  zo  uitgesproken  dat  zij  naar  ons  idee  niet  
volledig lijken  te  kunnen  worden  weggedacht.  Daarnaast  blijven  zowel  de  verschillen  
tussen allochtone  jongeren  onderling,  alsmede  de  nationaliteitsgebonden  verschillen  in  
de  aard  van de  criminaliteit  die  wordt  geregistreerd,  grotendeels  onverklaard.  Kan  
discriminatie  in  de opsporing  werkelijk  een  viermaal  zo  hoge  criminaliteitsgraad  
verklaren?  Ondervinden Aziatische  of  Turkse  jongeren  werkelijk  zo  veel  minder  
discriminatie  dan  Marokkaanse  of Afrikaanse  jongeren?  En  zo  ja,  waarom  is  dit  dan  
het  geval?  Ondervinden  Turkse  en  Marokkaanse  meisjes  minder  discriminatie  dan  
Turkse  en  Marokkaanse  jongens?  Is  de discriminatiethese in staat de  hoge  criminaliteit  
onder  Oost-Europese  jongeren verklaren, die doorgaans  niet  kunnen  worden  
geïdentificeerd  op  grond  van  hun  huidskleur?  Kan  de discriminatiethese  werkelijk  
begrijpelijk  maken waarom  sommige  allochtone  groepen  relatief vaak  in  verband  
worden  gebracht  met  geweldsdelicten,  terwijl  dat  bij  andere  allochtone  groepen  niet  
het  geval  is,  maar  zij  juist  relatief  vaak  worden  verdacht  van vermogenscriminaliteit?  
In  plaats  van de  rijke  diversiteit  in de politiële  gegevens  af  te  doen als  louter  de  
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resultante  van  ‘institutioneel  racisme’,  is  het  ons  inziens  veel  aannemelijker  te 
veronderstellen dat  in de  geregistreerde  criminaliteit  de  werkelijke criminaliteitsprofielen  
van bevolkingsgroepen doorschemeren, ondanks wellicht een zekere selectiviteit in de 
registratie. 
 
(3) De achterstandsthese stelt dat een eventuele hogere criminaliteit onder allochtone 
jongeren te  wijten  is  aan  het  feit  dat  deze  jongeren  deel  uitmaken  van  groepen  met  
een  lagere maatschappelijke  positie  of  sociaaleconomische  status.  Autochtone  jongeren  
die  in  een vergelijkbare  achterstandssituatie  verkeren  zouden,  gezien  vanuit  het  
perspectief  van  deze veronderstelling,  dezelfde  mate  van  delinquentie  vertonen.  Onder  
onderzoekers  die  op  dit terrein actief zijn,  overheerst  op dit moment de mening dat  
dergelijke factoren inderdaad een rol  spelen,  maar  dat  zij  een  onvoldoende  verklaring  
bieden  voor   de  nationaliteitsgebonden criminaliteitsprofielen. Zelfs als een  hoge graad 
van werkloosheid  samen  zou  blijken  te  gaan  met  een  hoge  graad  van  criminaliteit,  
dan  nog  kan  hieruit  niet onmiddellijk  worden  afgeleid  dat  de  lage  maatschappelijke  
positie  de  hoge  criminaliteit veroorzaakt. Soms is wellicht eerder het omgekeerde het 
geval.  Delinquente jongeren hebben vaak  geen  legaal  werk  of  legaal  inkomen.  
Delinquentie  heeft  dan  juist  (ogenschijnlijke)  werkloosheid en een (officiële) lage 
sociaaleconomische positie tot gevolg.  
 
Op  basis  van  vergelijking in werkloosheidscijfers kan  ons  inziens  de  voorzichtige  
conclusie  worden getrokken  dat  van  een  eenduidig  verband  tussen  maatschappelijke  
achterstand  (zoals geïndiceerd  door  het  werkloosheidscijfer)  en  criminaliteit  (zoals  
geïndiceerd  door  de geregistreerde criminaliteit) geen sprake is. In de eerste plaats valt 
weliswaar op dat zowel het  werkloosheidspercentage als de criminaliteitsgraad voor de 
twee grootste minderheidsgroepen  veel hoger is dan onder  Belgische jongeren. Bovendien 
correspondeert de lagere criminaliteit onder  West-Europese  jongeren  met  een  zeer  lage  
werkloosheid.  Maar  in  de  tweede  plaats  blijkt dat  de  werkloosheid  onder  Turkse 
jongeren hoger  is dan  onder Marokkaanse jongeren het  geval  is,  terwijl  de  
criminaliteitsgraad  onder  Turkse  jongeren toch  aanmerkelijk  lager  is. Ook  de 
waarneming bij Kongolese jongeren weerspreekt het idee dat er een eenvoudig direct  
verband  bestaat  tussen  geregistreerde  werkloosheid  en  geregistreerde  criminaliteit.  Bij  
Kongolese jongeren  lijkt  een  lage  (geregistreerde)  werkloosheid in  zekere zin  
verenigbaar  te zijn  met  een  hoge  graad  van  criminaliteit. 
 
(4)  De  culturele  these  wijt  verschillen  in  de  aard  en  omvang  van  de  criminaliteit  
onder autochtone  en  allochtone  jongeren  aan  culturele  verschillen  tussen  de  
bevolkingsgroepen waartoe  de  jongeren  behoren.  Ons  inziens  is  de  kracht  van  de  
culturele  these  in  principe tweeërlei.  In  de  eerste  plaats  is  deze  kracht  gelegen  in  het  
vermogen  om nationaliteitsgebonden  verschillen  in  de  aard  van  de  criminaliteit  te  
duiden.  Opvattingen  onder jongeren die  tot een minderheidsgroepering behoren, 
behoeven niet altijd naadloos aan  te sluiten  bij  de  opvattingen  die  in  rechte  worden  
opgelegd. Zo  wordt  wel aangenomen dat  Turken sterk afwijzend staan tegenover 
vermogensdelicten, terwijl zij geweldsdelicten relatief  vaak toegestaan achten, bijvoor beeld 
in gevallen waarin de eer van de familie op het spel staat . 
In  de  tweede  plaats  biedt  een  culturele  invalshoek,  meer  dan  de  eerder  genoemde  
verklaringsmodellen,  aanknopingspunten  voor  een  verklaring  van  verschillen  binnen 
bevolkingsgroepen,  bijvoor beeld  naar  leeftijd  of  geslacht.  Zo  lijkt  het  plausibel  te  
veronderstellen  dat  de  zeer  lage  criminaliteit  onder  Turkse  en  Marokkaanse  meisjes  
niet  op zichzelf  staat,  maar  is  verbonden met  het gegeven  dat  deze meisjes (veelal)  
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posities innemen die  überhaupt  wat  afwijken van de posities  van meisjes in andere  
bevolkingsgroepen.  En  als dergelijke  culturele  verschillen  een  relatief  lage  
criminaliteitsgraad  onder  meisjes  inzichtelijk  zouden  kunnen  maken,  waarom  zouden  
zij  dan  geen  verklaring  kunnen  bieden  voor  een  relatief hoge criminaliteitsgraad onder 
jongens?  

6.4.4 Marion van San over de relatie tussen etnische herkomst en (jeugd)criminaliteit)  

Ondanks de beperkingen kon worden vastgesteld dat er, net als voor andere West-Europese 
landen, ook voor België sterke aanwijzingen bestaan dat bevolkingsgroepen aanmerkelijk 
verschillen in de mate waarin en de wijze waarop zij bijdragen aan de jeugdcriminaliteit. 
Deze verschillen bestaan tussen autochtone en allochtone jongeren, maar ook tussen 
allochtone groepen onderling. Voorts is aangetoond dat verschillen tussen 
bevolkingsgroepen in de aard en omvang van de bijdrage aan de geregistreerde 
jeugdcriminaliteit vaak gepaard gaan met pregnante verschillen binnen bevolkingsgroepen, 
naar leeftijd en geslacht. Als jongens uit een bepaalde bevolkingsgroep bijvoorbeeld blijken 
te zijn oververtegenwoordigd onder de mannelijke verdachten, vinden we vaak dat meisjes 
uit de betreffende bevolkingsgroep juist zijn ondervertegenwoordigd onder de vrouwelijke 
verdachten. Naast het feit dat voor ieder jaar slechts een minderheid van de onderzochte 
bevolkingsgroepen als verdachte van een delict wordt geregistreerd, vormt deze interne 
diversiteit een tweede reden waarom het niet is geoorloofd om aan een bepaald 
criminaliteitsniveau de naam van een gehele bevolkingsgroep te verbinden.  
 
Specificaties naar delicttype, leeftijd en geslacht zijn veelal opportuun. De aangetroffen 
diversiteit in de empirie is naar ons idee van een dergelijke aard dat de pogingen die tot 
dusverre zijn ondernomen om allochtone jeugdcriminaliteit in één verklaringsmodel te vatten, 
geforceerd aandoen. Iedere verklaring die vertrekt vanuit de veronderstelling dat allochtone 
jeugdcriminaliteit als een eenvormig fenomeen kan worden opgevat, schiet in ieder geval 
tekort. Allochtone jeugdcriminaliteit behelst meer dan een achterstandsprobleem, is meer 
dan een gevolg van institutionele discriminatie en is meer dan een cultureel probleem. Soms 
is van een buitenproportioneel probleem in het geheel geen sprake. 
 
Ook de bevindingen van het kwalitatieve onderzoek rechtvaardigen enige nuancering van 
het idee dat de allochtone jeugdcriminaliteit een maatschappelijk probleem zou vormen. 
Allochtone jeugdcriminaliteit blijkt althans niet het voornaamste probleem dat door 
buurtbewoners in de onderzochte wijken naar voren wordt gebracht. Zij verwijzen eerder 
naar de fysieke verloedering van de buurt, (onbegeleide) spelende kinderen en het 
‘rondhangen’ van jongeren op straten en pleinen. Voor zover er een probleem bestaat met 
allochtone jongeren, is dit te omschrijven als een samenlevingsprobleem. De meeste 
buurtbewoners hebben persoonlijk geen ervaring met criminaliteit van allochtone jongeren. 
Dit wil niet zeggen dat van criminaliteit geen sprake zou zijn, maar het is zeker niet zo dat 
mensen er om de haverklap het slachtoffer van worden. Problemen met allochtone jongeren 
lijken eerder met een meer abstract gevoel van bedreiging verband te houden. Autochtone 
bewoners hebben veelal het gevoel verdrongen te worden door allochtone buurtbewoners, 
waardoor zij vrezen in de ‘eigen’ wijk uiteindelijk een achtergebleven en benadeelde 
minderheid te worden. Het centrale thema waar de spanningen tussen bevolkingsgroepen 
om lijken te draaien is de vraag van wie de wijk eigenlijk is. 
 
Veel van de conflicten die ontstaan hebben dan ook te maken met wat sociologisch geduid 
zou kunnen worden als een strijd om de openbare ruimte. Vooral in de straten en op de 
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pleinen zijn allochtone jongeren uit sommige groepen prominent aanwezig. Bovendien richt 
het buurtwerk zich volgens autochtone buurtbewoners te eenzijdig op allochtonen. Er 
worden wel gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd, maar in de praktijk komen daar 
maar weinig autochtone bewoners op af, hoewel zij er wel behoefte aan zeggen te hebben. 
Het niet deelnemen van autochtone bewoners aan gemeenschappelijke buurtactiviteiten is 
naar ons idee een manier om uitdrukking te geven aan de distantie die men voelt ten 
opzichte van allochtone groepen. Dat autochtone bewoners er niet in slagen deze groepen 
‘nieuwkomers’ te weren van buurtactiviteiten, maar daarentegen zelf afzien van verdere 
deelname, zegt wellicht iets over de verhoudingen in sommige buurten. De distantie die men 
ten opzichte van allochtone groepen tentoonspreidt, heeft waarschijnlijk onder meer te 
maken met het feit dat men zich boven deze groepen verheven voelt.  
 
Dit roept vervolgens de vraag op of uitlatingen van informanten omtrent de criminaliteit onder 
etnische groeperingen een reële grondslag hebben en in hoeverre zij in overeenstemming 
zijn met de criminaliteit die feitelijk wordt geregistreerd. Hier ligt het voor de hand de 
bevindingen van het kwantitatieve en het kwalitatieve deel van het onderzoek naast elkaar te 
leggen. Allereerst moet dan worden opgemerkt dat beide deelonderzoeken niet zonder meer 
vergeleken kunnen worden, omdat zij vanuit een verschillend onderzoeksontwerp 
vertrekken. Het kwantitatieve onderzoek heeft betrekking op de vijf steden, terwijl het 
kwalitatieve onderzoek tot twee oude stadswijken beperkt blijft. Toch denken we dat de 
afzonderlijke bevindingen tot op zekere hoogte op elkaar kunnen worden betrokken. 
 
Het zijn trouwens niet alleen de uitlatingen van politieagenten over criminaliteit onder 
etnische groepen die enige gelijkenis lijken te vertonen met de aangetroffen patronen in de 
geregistreerde jeugdcriminaliteit. Dit geldt namelijk ook voor de uitspraken van 
buurtbewoners. Hun uitlatingen hebben echter nog meer dan onder politieagenten het geval 
is het karakter van een stereotype en zijn vooral vager. Met name autochtone bewoners 
lijken vooral die bevolkingsgroepen die voor hen het meest zichtbaar zijn ervan te verdenken 
criminaliteit te plegen. Vage verdenkingen ten aanzien van rondhangende Marokkaanse 
jongens worden dan veelal - maar niet altijd - geëxtrapoleerd naar de gehele Marokkaanse 
bevolkingsgroep of zelfs - in mindere mate - naar alle allochtone bevolkingsgroepen. Maar 
het komt ook voor dat bepaalde bevolkingsgroepen van deze algemene beschuldigingen 
worden uitgezonderd. Spanjaarden en Italianen worden bijvoorbeeld minder vaak verdacht 
dan Turken en Turken minder vaak dan Marokkanen. 
 
De vraag doet zich natuurlijk voor in hoeverre zowel het wijdverbreide gevoel van bedreiging 
als de tendens tot criminalisering van andere etnische groepen op enigerlei wijze een reële 
grondslag zouden kunnen hebben. Op grond van het verzamelde materiaal in beide wijken 
menen wij te mogen constateren dat dit in sommige gevallen inderdaad het geval is. 
Groepen die ogenschijnlijk minder kunnen of willen voldoen aan de heersende 
gedragsstandaarden worden vermoedelijk eerder als bedreigend ervaren en worden wellicht 
eerder gecriminaliseerd. Criminaliseringprocessen en het gevoel van bedreiging houden 
waarschijnlijk wel verband met (de perceptie van) werkelijk deviant gedrag, maar kunnen 
daartoe toch niet worden gereduceerd. Er spelen hoogstwaarschijnlijk nog tal van andere 
factoren een rol die zowel het gevoel van bedreiging als de tendens tot criminalisering mede 
in de hand werken. 
 
 
Misschien vergemakkelijkt negatieve beeldvorming een keuze voor delinquentie, simpelweg 
omdat dit op een gegeven moment de weg van de minste weerstand wordt. Het is dan 
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mogelijk dat door de interactie tussen beeldvorming over criminaliteit en de criminaliteit die 
feitelijk wordt gepleegd en geregistreerd, de allochtone jeugdcriminaliteit niet alleen in de 
beeldvorming en in de cijfers wordt uitvergroot, maar dat deze ook in werkelijkheid wordt 
versterkt. Onze bevinding dat allochtone jongeren uit de onderzochte Vlaamse steden, waar 
een groot deel van de autochtone bevolking op extreem-rechts blijkt te stemmen, wat sterker 
zijn oververtegenwoordigd in de geregistreerde criminaliteit dan de allochtone jongeren uit 
de onderzochte Waalse steden, vormt mogelijk een empirische aanwijzing in die richting. De 
consequentie van deze gedachtegang is dat de criminalisering van allochtone jongeren 
tegelijkertijd steun vindt in en steun geeft aan de criminaliteit die door een minderheid onder 
hen wordt gepleegd. 

6.4.5 Dyab Abou Jahjah stelt onderzoek criminaliteit en allochtone jongeren ter discussie 

"Vraag ons niet om 'supermensen' te zijn. Allochtone jongeren hebben dromen zoals alle 
andere jongeren, maar door hun sociale en economische situatie is hun gedrag misschien 
agressiever. Criminaliteit ligt niet ingebed in de natuur van ons ras. We zijn mensen met 
menselijke reacties en als het te veel wordt, is het te veel." Dyab Abou Jahjah heeft een 
duidelijke visie op criminaliteit en allochtone jongeren. Dyab Abou Jahjah (30) is van 
Libanese afkomst. Hij kwam elf jaar geleden als student naar België. Hij woont al zes jaar in 
Antwerpen. Met de organisatie Arabisch Europese Liga (AEL) zet hij zich in voor de 
belangen van de Arabische migranten. Daarbij schuwt hij een controversiële uitspraak niet. 
Afgelopen weekend eiste hij vanuit AEL het ontslag van minister van Justitie Marc 
Verwilghen omdat die een studie liet uitvoeren naar het verband tussen criminaliteit en 
etniciteit.  
Daarnaast beschuldigt hij de Vlamingen xenofoben te zijn. Hij verwijst naar een Europese 
peiling over racisme bij de lidstaten van de Europese Unie in 1997. België scoort op de 
xenofobie- en racismebarometer hoog. "En dan komt de modale Vlaming ons de les lezen?", 
zegt Dyab. "Ons vragen om te integreren, te assimileren, ons te analyseren en ons te 
bestuderen. Want het probleem zou bij ons liggen, in onze cultuur, of erger nog, in onze 
genen." 
 
- Hoe beoordeelt u de hogere criminaliteitscijfers bij Marokkaanse jongeren? 
 
Dyab Abou Jahjah: "Jongeren van Marokkaanse afkomst zijn niet crimineler dan autochtone 
jongeren. Het klopt misschien wel dat hun gedrag agressiever is. Wat een gevolg is van de 
dagdagelijkse discriminatie en onderdrukking in hun contact met de omgeving en meer 
specifiek met de autoriteiten en het gezag. Als ik voor een gewone controle door de politie 
word tegengehouden, dan is de behandeling tegenover mij voelbaar anders dan tegenover 
een autochtone Belg." 
 
- Het hoge percentage Marokkaanse jongeren in de criminaliteitscijfers is dus een gevolg 
van de vooringenomenheid van de politie? 
 
"Als je denkt dat allochtone jongeren crimineler zijn, dan ga je ze ook sneller controleren en 
oppakken. Het discriminerende en het racistische optreden van de agenten is nooit ontkend 
door de politie. Als je alleen het aantal aanhoudingen bekijkt, zie je een hoog percentage 
allochtone jongeren. Als je de processen-verbaal onder de loep neemt, zie je een ander 
fenomeen. Zo zijn drugsdealers vooral Belgen en niet jongeren van Marokkaanse origine." 
 
- Toch hebben deze jongeren problemen met gezag. 
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"Als gezag niet consequent of fair is, krijg je een rebels gedrag. Het is een natuurlijke reflex. 
Als een agent je tegen de muur duwt en zonder enige reden je identiteitskaart vraagt, dan is 
de weigering om daarop in te gaan een legitieme reactie. We mogen eveneens niet uit het 
oog verliezen dat deze reactie voortvloeit uit de maatschappelijke positie waarin de jongeren 
verkeren. Zij leven met veel frustraties. Criminaliteit is daar een symptoom van. Veel mensen 
lijken dit wel eens te vergeten. Onze mensenrechten rond onderwijs, werk en huisvesting 
worden dagelijks geschonden. De verantwoordelijkheid ligt niet bij ons. Wij zijn een 
minderheid zonder macht. Ze ligt wél bij de Vlaamse schooldirecteur die onze kinderen 
weigert, de Vlaamse huisbaas die weigert huizen te verhuren en aan de Vlaamse baas die 
geen Marokkanen in dienst wil nemen. Als deze basisrechten geschonden blijven, is een 
normale verstandhouding onmogelijk. Waarom wordt dat niet onderzocht? Waarom wordt de 
verantwoordelijkheid van de Vlamingen niet onderzocht?" 
 
- Worden de standpunten van de allochtonen nu radicaler? 
 
"Ik noem het geen radicalisering, wél bewustwording. Wij eisen gelijkheid. We willen een kat 
een kat noemen. We gaan geen andere realiteit schetsen die niet de onze is. Alleen als we 
eerlijk zijn, is een open dialoog mogelijk."  
 
(Bron : GVA 27/11/2001) 
 

6.4.6 Voorbeeld van problemen met ouders : De Marokkaan ontkent  

 
De familie van Ali el Bejjati, de jongen die maandag in Amsterdam-Oost door zijn slachtoffer 
werd doodgereden, houdt vol dat hij een lieve jongen was en geen tasjesdief. Ook al is zijn 
criminele verleden inmiddels bij iedereen bekend, de familie blijft die ontkennen.  
 
Het is een Marokkaans fenomeen, zeggen deskundigen. ''Als je iets niet ziet, dan is het er 
ook niet. Dat is een cultureel-Marokkaans gegeven,'' aldus Niels Duits van de Forensisch 
Psychiatrische Dienst. Duits: ''Onze praktijkervaring is dat er bij Marokkanen vaak sprake is 
van psychologische ontkenning. Wij krijgen van ouders van delinquenten vaak te horen dat 
hij thuis zo'n aardige jongen is.'' Ook vrienden van Ali blijven benadrukken dat het 'een 
goede jongen' was. ''Hij was echt geen hangjongere. Hij zat op school en had twee 
bijbaantjes. Ali was met zijn toekomst bezig,'' zeiden ze woensdag in deze krant.  
 
Duits illustreert het met een anekdote die een vriend jaren geleden meenam uit Marokko: 
''Als daar de whisky in een limonadefles zit, is het ook geen whisky.'' 
Dat Ali in 2000 ook al opgepakt en veroordeeld werd voor een tasjesroof in Oost, doet voor 
zijn vrienden en familie niet terzake. Over het feit dat hij al vier maanden in voorarrest zat 
voor een gewapende overval, waarvoor hij begin deze week opnieuw moest voorkomen, 
wordt alleen gezegd dat hij nog steeds alleen verdachte was en zeker over twee weken zou 
zijn vrijgesproken. 
De familie van Driss Arbib, die in 2003 op het Mercatorplein werd doodgeschoten, had 
dezelfde reactie. Het verhaal dat Driss van een ruzie in een eettentje was weggelopen om 
een mes te halen, kon gewoon niet waar zijn. De getuigen die zeiden dat Driss een mes op 
de agent had gericht, toen die het restaurantje in rende, moesten de waarheid hebben 
verdraaid. ''Driss was geen jongen die zoiets zou doen,'' zei zijn broer. 
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''Een zonde in het verborgene is reeds voor tweederde vergeven,'' luidt een Arabisch 
spreekwoord. 
 
Bron : LIEDEWIJ LOORBACH  Het Parool, 21-01-2005 
 

6.5 Allochtone jongeren in contact met hulpverlening. 

M’hammed El Ouali geeft in het boek ‘Interculturele communicatie in de gezondheidszorg’ 
(De Munck et al. , 1998, p. 115) een getuigenis over de moeilijkheden om te werken met 
allochtone jongeren.   De problemen in de hulpverlening cirkelen vaak rond  de moeilijke 
benadering van de allochtone jongeren en de nog moeilijkere benadering van hun ouders. 
De methodiek van “laten we alles nu eens rustig bekijken en een oplossing zoeken” slaat 
niet aan. De ouders willen meestal helemaal niet lastig worden gevallen.  Met de jongeren 
duurt het een hele tijd vooraleer ze hun vertrouwen geven. Als de organisaties trachten de 
jongeren door te verwijzen, komen ze terecht bij hulpverleners, die iets proberen op te 
lossen via een abstract betoog dat langs de jongeren heen gaat. Als deze jongeren eenmaal 
hun vertrouwen hebben gegeven, dan verwachten ze een correcte en strenge aanpak.  
Hierop is de Belgische hulpverlening dikwijls niet afgestemd. Vele Turkse en Marokkaanse 
jongeren die zich willen losmaken van hun familie, slaan om in imitatiegedrag van de 
westerse jongeren. Ze vertonen bijvoorbeeld wegloopgedrag of gaan stelen om toch die 
schoenen te kopen waarvoor reclame wordt gemaakt. Hier is het zeer moeilijk om uit te 
maken wat nu juist aan de basis ligt van het probleem. Ligt de oorzaak bij het milieu of 
hoofdzakelijk bij het kind zelf ? 
Ten overstaan van deze groep lijken de welzijnsinstellingen totaal gedesoriënteerd. Beide 
partijen lopen met de in hun cultuur gebruikelijke oriëntatiepunten, muurvast naast elkaar. 
De ene cultuur is moeilijk in de andere te vertalen en de andere evenzo in de ene. Toch 
moeten we in België samen een gemeenschap vormen. Dit blijkt heel moeilijk, ook al zijn de 
meeste welzijnsinstellingen vol inzet en goede bedoelingen. Vele welzijnswerkers bezitten 
een stuk theoretische kennis over de Marokkaanse en /of Turkse cultuur. Sommigen hebben 
zelfs praktische kennis opgedaan. Ze weten er wel wat van. Vele Turkse en Marokkaanse 
jongeren spreken goed Nederlands en zien de Belgen zich ‘gedragen’.  Niettemin kan men 
stellen dat beide partijen weinig met elkaar kunnen beginnen. Nu de Marokkanen en Turken 
hier eenmaal zijn, wil men een multi-etnische samenleving opbouwen, zonder te beseffen 
wat dat van elk individu vraagt. We zijn niet toevallig in een cultuur grootgebracht en hebben 
daar de invloed van ondergaan.  Ons grondstramien is zo in ons vergroeid dat de meesten 
daar niet buiten kunnen.    
 
M’hammed El Ouali geeft het voorbeeld dat verschillende Belgische hulpverleners ontdekt 
hebben dat zij autoritair eisend moeten optreden bij Marokkaanse en Turkse jongeren. 
Verstandelijk zien ze het cultuurverschil op dit punt wel in. Als ze echter democratisch 
ingesteld zijn, maar ze stellen zich autoritair op, dan raakt hun eigen programmatie in de 
war. Het geeft hen een schuldgevoel en ze zullen geneigd zijn dit eventjes tussendoor te 
laten merken.  Ze willen zich vooral niet boven de jongeren plaatsen. Daardoor komt hun 
autoritair optreden bij de jongeren onecht over en deze weten niet meer wat de hulpverlener 
bedoelt, aangezien de overtuiging ontbreekt. 
 
Bij conflicten die moeten worden opgelost, zijn de meeste hulpverleners erop ingesteld om 
de feiten op tafel te leggen en deze te bespreken en begrip op te brengen voor de situatie. 
En naar aanleiding daarvan nemen ze besluiten die ze samen ten uitvoer brengen. De 
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jongere mag mee beslissen over zijn toekomst, zelfs na deviant gedrag, als hij maar de 
waarheid spreekt. Naast deze gesprekstechniek beschikken de meeste hulpverleners niet 
over aangepaste methodieken voor deze groep. Turkse en Marokkaanse jongeren zijn erop 
geprogrammeerd om nooit iets bloot te geven aan iemand die men niet eerst goed heeft 
leren kennen en vertrouwen. Worden ze nu zomaar ondervraagd, zonder dat dit 
kennismakingsproces heeft kunnen plaatsvinden en een bevredigend verloop heeft gekend, 
dan houden ze gewoon hun mond of zeggen zo maar wat. Als ze onder deze 
omstandigheden de waarheid vertellen, dan geraakt hun programmering in de war. Ze zijn 
erop getraind daardoor een gevoel van ontrouw/oneer voor zichzelf en voor de familie te 
krijgen : ‘je bent bij de vreemden, dus niet de vuile was buiten hangen’. Dit ‘zomaar wat 
zeggen’ brengt ook de hulpverlener in de war. De jongere toont zich een leugenaar, 
‘eerlijkheid’ is in het westers stramien een onontbeerlijk goed.  Met iemand die liegt mogen 
we geen compassie hebben. Maar tegelijkertijd zijn de hulpverleners erop geprogrammeerd 
om extra liefdevol te zijn voor de kansarmen. Dit maakt de hulpverlener wrevelig en onzeker. 
 
Turkse en Marokkaanse jongeren zullen al vrij snel ontdekken dat Belgische jongeren veel 
vrijer staan tegenover ouderen. Zelf zijn ze geprogrammeerd om ontzag en eerbied voor 
ouderen te hebben, maar evenzeer op imitatiegedrag en ze gaan zich in deze optiek meer 
en meer Belgisch gedragen. Belgische jongeren zijn in hun gedrag met ouderen 
geprogrammeerd op vriendschappelijk of zelfs brutaal gedrag, maar wel degelijk met 
inachtname van spelregels die hen voor ‘doorslaan’ behoeden. Deze subtiele begrenzing is 
voor jongeren uit de niet westerse culturen niet altijd even zichtbaar.     
Tussen de Belgische hulpverlener en de Marokkaanse of Turkse jongere bevindt zich een 
berg van misverstanden. Over het algemeen wordt slechts een oppervlakkige alledaagse 
problematiek geconstateerd : de onderliggende hulpvraag of de behoefte wordt niet of 
nauwelijks onderkend. Deze berg kan enkel worden gesloopt indien de Belgische 
hulpverleners inzicht krijgen in cultuurverschillen. Dit proces heeft vooral maar vooral 
gevoelsmatige implicaties.   Hulpverlenen bij deze doelgroep is extreem gecompliceerd. 
Deskundigheid en creativiteit zijn volgens de auteur hierbij sleutelwoorden.  Van belang is 
vooral dat de hulpverlening in dit soort type 'sociale’ problematiek slechts mogelijk is 
wanneer de hulpverlener gaat behoren tot de ‘in-group’, hetgeen een graad van intensiviteit 
van contact vereist die bij de klassieke hulpverlening zeer ongebruikelijk is. 

6.6 Allochtone jongeren in de residentiële hulpverlening: 

In de afgelopen jaren hebben veel niet-westerse immigranten zich in België gevestigd. Het 
gaat hier meestal om gastarbeiders uit mediterrane landen en vluchtelingen uit diverse 
landen. De grootste groepen zijn momenteel de Turken en de Marokkanen. Naast de 
mensen die zelf gemigreerd zijn (de eerste generatie) bestaan deze groepen nu ook 
grotendeels uit hun kinderen en kleinkinderen (de tweede en de derde generatie). Deze 
hebben in vergelijking met de autochtonen vaak een slechte positie in het onderwijs en 
minder kansen op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek is gebleken dat de laatste jaren ook veel 
meer allochtone jongeren in aanraking komen met de politie. Ook is gebleken dat er in 
allochtone gezinnen een verhoogd risico is op conflicten tussen de jongeren en hun ouders. 
Als gevolg van het toegenomen aandeel allochtonen in de Belgische samenleving en de 
problemen in een deel van de gezinnen, hebben hulpverleningsinstellingen steeds meer 
allochtone cliënten gekregen. In de hulpverlening aan deze cliënten blijken zich dikwijls 
problemen voor te doen. De hulpverlening verloopt moeizaam en wordt soms voortijdig 
afgebroken. In deze paper geven we een overzicht van deze problemen. Wanneer de 
problemen in het gezin met betrekking tot de jongere dreigen te escaleren, wordt er vaak 
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overwogen om over te gaan tot een residentiële plaatsing. Dit op vrijwillige of gedwongen  
basis. In de praktijk merken we wel op dat er bijna nauwelijks sprake is van een opname op 
vrijwillige basis. Uit recente onderzoeksresultaten (Struijs en Wennink, 2000) blijkt dat 
relatief weinig allochtone jongeren in de vrijwillige hulpverlening terechtkomen. Hoewel er  
wel veel allochtone jongeren problematisch gedrag vertonen. In de verplichte hulpverlening 
zijn ze dan weer oververtegenwoordigd. 
Voor we ingaan op de knelpunten in de hulpverlening willen we eerst de houding en de 
reactie van de allochtone jongere, zijn ouders en de opvoeders beschrijven ten opzichte van 
de hulpverlening. Een residentiële plaatsing is immers een ingrijpende gebeurtenis in het 
leven van het allochtone gezin. 

6.6.1 Allochtone jongeren en zijn ouders  ten opzichte van de hulpverlening: 

De houding van de ouders t.a.v. de residentiële plaatsing van deze jongere heeft uiteraard 
te maken met de aard en de mate waarin de jongere een zekere vorm van afwijkend gedrag 
vertoont. Het is uiteraard een verschil of een jongere geplaatst wordt, omdat hij een conflict 
met zijn vader heeft, ofwel omdat hij in het harde drugmilieu verzeild is geraakt. Deze 
probleemsituaties kunnen zich enkel beperken tot de ouder-kind relatie of aanleiding geven 
tot anti-sociaal gedrag. Wanneer de probleemsituatie zich enkel tot de ouder-kind relatie 
beperkt, wordt de residentiële plaatsing als een tijdelijke oplossing beschouwd, vaak als 
straf. Het merendeel van de ouders wil dat de jongere vlug naar het gezin terugkeert, om 
dan zijnrol terug op te nemen.Binnen de allochtone cultuur is het ook zo dat de ouders die 
geconfronteerd worden met gedragsproblemen vaak eerst zelf een oplossing zoeken. Pas 
daarna vragen ze hulp, binnen de eigen kring van de familie en kennissen, want ze 
beschouwen het als een schande als problemen buiten de eigen groep bekend worden. Ze 
zien het vaak als een falen van hun opvoeding. Van hieruit kan dan ook verklaard worden 
dat ze dikwijls negatief staan tegenover de hulpverlening. 
 
Bij zwaardere gedragsproblemen zoals delinquentie, ontstaat er bij de ouders ook een 
schrikreactie om uit het land gezet te worden. Deze angst weegt bij de ouders zwaarder door 
dan dat de jongere zich niet houdt aan de tradities. De ouders stellen weinig verwachtingen 
naar de hulpverlening. Hun enige verwachting wordt dan dat de kinderen uit de handen van 
de justitie zal blijven. Daarom zullen de ouders sneller instemmen met vrijwillige 
hulpverlening, hoewel deze vaak ook een gedwongen basis heeft. Ze zullen immers pas in 
uiterste nood met hun problemen buiten de eigen groep komen. Hoewel het voor de ouders 
moeilijk is om het uit huis plaatsen van hun kinderen te aanvaarden, zien ze het nut er ook 
van in. Velen zijn opgelucht dat de problemen hen uit handen zijn genomen. Zij hopen dat 
het gedrag van de jongeren door de hulpverleners kan worden veranderd. Er lijkt bij ouders 
vaak geen motivatie te zijn voor verandering van hun eigen gedrag. Wanneer men in de 
begeleiding op zoek gaat naar rollen die de ouders kunnen opnemen dan is het opvallend 
dat weinig ouders geen duidelijke rol voor zichzelf zien. 
 
Ondanks de probleemsituaties blijkt dat de meeste ouders hun kind terug willen opnemen in 
het gezin. De ouders hopen immers dat het kind na de plaatsing terug in staat is om zijn 
verplichtingen gekoppeld aan zijn rol in het gezin terug op te nemen. Er kan zich ook een 
breuk tussen de ouders en de jongere voordoen, wanneer de jongere niet aan de 
verwachtingen tegemoet wil komen.  
 
De houding van de opvoeder ten aanzien van de opname van een allochtone jongere 

verschilt van opvoeder tot opvoeder. Volgens sommigen is de opname een laatste kans om 
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de jongere enig normbesef bij te brengen. Vooral voor jongeren die voor het eerst geplaatst 
worden, kan de confrontatie met duidelijke verwachtingen en regels een heilzame werking 
uitoefenen.De meeste opvoeders zijn van mening dat jongeren, die tegen hun wil in 
geplaatst worden en die dus weerbarstig tegenover de hulpverlening staan, nog moeilijk bij 
te sturen zijn wat betreft hun persoonlijkheid en gedrag. Wanneer er sprake is van ernstig 
anti-sociaal gedrag, is plaatsing volgens opvoeders een goed alternatief. Gedurende de 
periode van de plaatsing zijn de kansen tot delicten en dergelijke natuurlijk minder groot, 
omdat het toezicht degelijker is. Tijdens de periode dat de minderjarige geplaatst is, is de 
maatschappij immers beschermd. Enkele opvoeders spreken uit ervaring dat residentiële 
plaatsing weinig betekent voor opvoedingsproblemen. De plaatsing is meestal niet meer dan 
een tijdelijke oplossing, maar geen blijvende. 
 
De allochtone jongeren vanaf de leeftijd van ongeveer 14 jaar zoeken op hun eigen manier 

hulp. In eerste instantie proberen zij met vrienden of familie over de problemen te praten. Zij 
praten alleen met hun ouders over hun problemen als er een goede communicatie is. 
Wanneer de problemen mede veroorzaakt worden doordat de ouders en jongeren een 
verschillende culturele oriëntatie hebben, denken veel jongeren dat het geen zin heeft om 
hierover te praten. Pas in het uiterste geval gaan ze naar een instelling voor hulp. Bij 
allochtone jongeren merk je dat ze voor zichzelf wel beroep durven doen op de 
hulpverlening, maar ze willen hierbij niet dat hun ouders betrokken worden. Veel jongeren 
zijn bang dat autochtone hulpverleners te weinig begrijpen van hun achtergrond en de kloof 
naar de ouders niet kunnen overbruggen. De jongeren denken dat autochtone hulpverleners 
geen begrip en ervaring hebben met allochtonen.Toch blijkt hieruit dat ze niet negatief 
tegenover de hulpverlening staan. Wanneer de problemen dreigen te escaleren, vinden vele 
jongeren een tijdelijke plaatsing een goede oplossing. Jongeren hebben vaak andere 
verwachtingen van hulp dan hulpverleners kunnen bieden. Terpstra (1986) vond dat 
allochtone jongeren onder meer een vriendschapsrelatie verwachten, gebaseerd op 
wederkerigheid, terwijl hulpverleners uitgaan van een ‘affectief-neutrale’ opstelling. Terwijl 
hulpverleners er vaak op gericht zijn om de cliënt inzicht te geven in de eigen problematiek, 
verwachten de jongeren uit dit onderzoek concrete, zichtbare hulp, in plaats van alleen over 
de problemen en oorzaken te praten. 
Bij de allochtone jongeren is er meestal wel sprake van bereidheid om de eigen situatie en 
het eigen gedrag te veranderen, en de bereidheid om actief mee te werken aan de 
begeleiding, die daarop gericht is. Er zijn ook jongeren die de situatie willen veranderen, 
maar die afwachten tot dit voor hen wordt gedaan. Er kan dus een onderscheid gemaakt 
worden tussen actieve jongeren, die in samenwerking met de begeleiding hun problemen 
willen oplossen. Anderzijds is er ook een passieve groep jongeren, die weerbarstig staan 
tegenover begeleiding want ze zijn van mening dat ze hun problemen zonder hulp kunnen 
oplossen.  

6.6.2 Knelpunten in de hulpverlening: 

De residentiële hulpverlening kampt met diverse knelpunten, zoals het gebrek aan motivatie 
bij de cliënten, de geringe contacten tussen hulpverleners en ouders en de beperkte 
effectiviteit van de residentiële hulpverlening. Dit zijn echter heel algemene knelpunten die 
we in de literatuur hebben teruggevonden. We bespreken eerst deze en daarna vullen we 
deze aan met meer specifieke knelpunten. 
 
Motivatieproblemen: 
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Een belangrijk knelpunt in de residentiële hulpverlening is de gebrekkige motivatie van de 
jongeren om aan de hulpverlening mee te werken en het eigen gedrag te veranderen. Dit 
geldt voornamelijk voor jongeren, die naar aanleiding van een strafrechtelijke maatregel 
worden begeleid. Dergelijke jongeren tonen een duidelijke weerstand. Dit onder andere door 
hun gevoelens niet prijs te geven.Ook ouders kunnen zich afwerend ten opzichte van de 
hulpverlening opstellen. Hulpverleners gaan er echter vaak vanuit dat de cliënt gemotiveerd 
moet zijn om te veranderen wil hulpverlening een kans van slagen hebben. Men beschouwt 
de jongeren en zijn ouders als ongemotiveerd wanneer ze het niet eens zijn met de visie van 
de hulpverlener op de problematiek, zelf weinig of geen problemen naar voor brengen en de 
behandelingsadviezen niet opvolgen. De reactie van de hulpverleners hierop is, de jongere 
en zijn ouders trachten te laten ervaren dat hulpverlening nodig is. Hij probeert een 
veranderingsmotivatie teweeg te brengen. 
 
Oudercontacten: 
Oudercontact in de residentiële hulpverlening is enorm belangrijk. Dit omdat men wil dat de 
jongere steeds met het gezin verbonden zal blijven, ook als hij uiteindelijk niet meer thuis 
gaat wonen. Uit onderzoek blijkt dat ouders in de praktijk vaak niet bij de hulpverlening 
betrokken worden. Vooral met de ouders van opgenomen adolescente jongeren wordt 
weinig  contact gehouden, omdat de hulpverleners ervan uitgaan dat de jongere niet meer 
huis zal gaan, maar zelfstandig zal gaan wonen. Natuurlijk zijn er nog andere redenen te 
noemen waarom dit contact zo moeizaam verloopt. Deze zijn terug te vinden onder de 
specifieke knelpunten. 
 
Effectiviteit en uitval: 
De residentiële hulpverlening boekt maar beperkt resultaat. Uit onderzoek blijkt dat veel 
jongeren de tehuizen voortijdig en/of op negatieve wijze verlaat. De beëindiging van de 
hulpverlening gebeurt vaak op één van de volgende wijzen:  
• voortijdig vertrek, maar met wederzijdse instemming van cliënt en hulpverlener; 
• overplaatsing naar een andere residentiële instelling; 
• weglopen en niet meer terug keren; 
• wegsturen wegens onhandelbaarheid. 
De hulpverleners vernoemen ook dat ze maar een matige vooruitgang in het functioneren 
van de jongeren zien, na de beëindiging van de opname.   
 
Naast de drie, hierboven vernoemde knelpunten, zijn er nog meer moeilijkheden te 
herkennen. 
 
De meer specifieke knelpunten die we hieronder weergeven, komen deels uit literatuur en 
deels uit onze eigen ervaring. 
 
• Veel hulpverleners geven aan dat ze moeite hebben met het hanteren van ernstig 
antisociaal en agressief gedrag van allochtone jongeren. 
• De hulpverleners geven ook aan dat er in hun vooropleiding weinig aandacht werd besteed 
aan onderwerpen zoals migratie, allochtonen in de hulpverlening, …Dit heeft tot gevolg dat 
weinig hulpverleners kennis hebben van deze onderwerpen. Wat de omgang en de 
hulpverlening met allochtonen natuurlijk bemoeilijkt. 
 
• De drie betrokken partijen ervaren taal- en communicatieproblemen. De ouders zijn vaak 
de Nederlandse taal niet machtig of spreken gebrekkig Nederlands. Dit heeft tot gevolg dat 
gesprekken tussen de betrokken partijen vaak moeizaam verlopen. Er is vaak sprake van 
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een taalbarrière, wat meestal voor problemen zorgt. De jongeren spreken vaak wel perfect 
Nederlands maar de ouders niet. Soms kan de komst van een tolk uitkomst bieden. Wat 
hierbij belangrijk is dat de jongeren best niet tolken voor hun ouders. Op die manier wordt 
vaders autoriteit aangetast. Bovendien kunnen de jongeren informatie, die de eer van de 
familie aantast, verdraaid doorgeven. Vaak willen de ouders ook niet dat andere 
volwassenen uit de cultuurgroep tolken, zij zouden de ‘schande’ naar buiten kunnen 
brengen. De beste oplossing is dan ook om een beëdigde tolk aan te stellen.  
 
• Vaak is er bij de betrokken partijen ook sprake van verschillen in probleemperceptie en – 
definiëring. Autochtone hulpverleners zijn vaak te snel geneigd om de gebruikelijke kaders, 
met de daaraan gekoppelde normen en waarden te laten prevaleren. Anderzijds zouden ze 
geneigd zijn om in culturele en psychologische stereotypen te denken. Dit heeft gevolgen 
voor de verwijzing en de behandeling. Zo gebeurt het vaak dat de ouders de 
probleemdefinitie van de hulpverlener niet erkennen. Ze gaan de therapie dan erger dan de 
kwaal beschouwen, waarbij men geen vertrouwen heeft of onbekend is met de instantie 
waarnaar men verwezen wordt. De behandeling wordt soms ook bemoeilijkt, omdat de 
hulpverlener onvoldoende in staat is een volledig beeld te vormen van de jongere en zijn 
problemen. In het komen tot een duidelijke probleemdefiniëring kan onder meer diagnostiek 
een belangrijke rol spelen. Een diagnostisch instrument heeft niet alleen een functie als 
meetinstrument, maar ook als communicatiemiddel. Veel diagnostische instrumenten blijken 
in de praktijk echter niet te voldoen bij de allochtone jongeren. Een gevolg hiervan kan zijn 
dat er een te zware vorm van hulp wordt geïndiceerd. 
In allochtone culturen is het vaak de gewoonte om de oorzaak van het probleem toe te 
schrijven aan bovennatuurlijke ervaringen. Dit maakt dat vooral de ouders de diagnose niet 
willen aanvaarden en kunnen begrijpen.  
 
• Vaak is er een verschil tussen de verwachtingen van de betrokken partijen en is er geen 
overeenstemming over de doelstellingen binnen de hulpverlening. Zo stelt men dat jongeren 
de nadruk leggen op kennis en vaardigheden, terwijl hulpverleners het bevorderen van 
inzicht, leren praten en omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen centraal stellen. 
 
• De jongere, evenals zijn ouders hebben het ook moeilijk met het feit dat de jongere verblijft 
in een typisch Westers leefklimaat, waar de begeleiding vaak afgestemd is op de Westerse 
cultuur, de gewoonten en de gebruiken. Het hulpverleningsaanbod is niet afgestemd op hun 
cultuur, waarden en normen. Er wordt van de opgenomen jongeren verwacht dat ze 
meedraaien met het algemene groepsprogramma.Veel hulpverleners laten merken dat ze 
het soms moeilijk vinden om rekening te houden met voedselvoorschriften en feestdagen, 
taalgebruik- en omgangsvormen, bidden, … In de leefgroep kunnen zich ook wel eens 
conflicten voordoen omtrent het geloof van de allochtone jongeren. Volgens de islamitische 
religie mag men geen varkensvlees eten. Dit kan tot vervelende momenten aan tafel zorgen, 
doordat zij zich daar soms aan houden en soms ook weer niet. Autochtone jongeren zien het 
als bevoordeling wanneer ze hun religieuze verplichtingen mogen naleven van de 
begeleiding. Maar ze kunnen geïrriteerd raken wanneer zij er zich op andere momenten niet 
aan houden. Duidelijke afspraken zijn dan ook gewenst. 
 
• Zowel hulpverleners, de jongere en de ouders halen aan dat er te weinig hulpverleners zijn 
uit de minderheidsgroepen. De allochtone jongeren missen vaak een identificatiefiguur. Ook 
zou er sneller een vertrouwen kunnen groeien tussen de jongere, zijn ouders en de 
allochtone hulpverlener, omdat deze laatste dan niet als een vreemde beschouwd wordt, 
omdat hij deel uitmaakt van dezelfde cultuur. 
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• Allochtone ouders kennen de jeugdzorg niet goed of ze hebben er een verkeerd beeld van. 
Dit heeft tot gevolg dat ze vaak wantrouwig en bevooroordeeld in de hulpverlening stappen. 
Zowel de ouders, als de jongeren zijn vaak van mening dat de hulpverleners te weinig 
begrijpen van hun cultuur en afkomst. Ook verwijten ze de hulpverleners dat ze alleen 
denken en handelen vanuit de Westerse waarden en normen.  
• Veel allochtone jongeren geven aan dat de Belgische hulpverlening niet streng en correct 
genoeg is. Er wordt niet autoritair eisend opgetreden en wanneer hulpverleners tot het besef 
gekomen zijn dat ze hun handelen daartoe moeten bijsturen, dan ervaren ze dat ze meestal 
al snel in een gewetensconflict betrokken zijn. Hulpverleners zien het cultuurverschil wel in, 
maar als ze democratisch ingesteld zijn en ze moeten zich autoritair opstellen dan raakt hun 
eigen programmatie in de war. De allochtone jongeren zijn vanuit hun cultuur en in het gezin 
waartoe ze behoren zijn ze immers wel een strenge en kordate aanpak gewoon. Ook ouders 
delen dezelfde mening. 
 
• In de begeleiding zijn de hulpverleners er vaak op gesteld om de jongere te betrekken in de 
hulpverlening, hem inspraak te geven zoals samen met de jongere bepaalde feiten te 
bespreken en hun mening en gevoelens hieromtrent te vragen. Van daaruit worden er dan 
samen besluiten genomen en vervolgens wil men deze samen met de jongere uitvoeren. De 
jongere mag mee beslissen over zijn toekomst, maar allochtone jongeren zijn vanuit hun 
opvoeding niet gewoon om hun mening te zeggen en hun gevoelens bloot te geven omtrent 
gebeurtenissen. Ze hebben geleerd hun mond te houden ofwel gepaste antwoorden te 
geven. Dit zorgt op zijn beurt voor problemen want de jongere is niet gewoon om zijn 
inspraak te geven en heeft hier heel veel moeite mee.  
 
• De opbouw van een relatie tussen een jongere en een hulpverlener vergt vaak heel wat 
inspanning. Dat is normaal. Bij allochtone jongeren valt het op dat ze moeizaam een echte 
binding kunnen of willen aangaan met de hulpverleners. Op het eerste zicht lijkt het dat ze 
zich gemakkelijk aanpassen, maar dat is een vergissing. Ze praten weinig over problemen 
en hoe ze die verwerken. Het is moeilijk te achterhalen wat er in deze jongeren omgaat. 
 
• Iedere cultuur heeft haar eigen symboliek, pijnbeleving en pijnuiting. Dat kan tot gevolg 
hebben dat men een onjuiste diagnose gesteld wordt en dat de jongere en zijn ouders vaak 
veroordeeld en afgewezen worden. Allochtonen kunnen vaak moeilijk specifiëren wat er 
precies aan de hand is, dit uit schaamte, angst, taboe, vrees om gezichtsverlies,… 
 
• De hulpverlening is vaak heel persoonlijk. Verschillen in visie op de relatie betreffen zowel 
de rol van de jongere, zijn ouders, de hulpverlener afzonderlijk als de interactie binnen het 
contact. Terwijl de opvattingen van de jongere over de hulpverlening diffuus zijn, 
beschouwen de hulpverleners deze als specialistisch. Professionalisering van de 
hulpverlener leidt er vaak toe, dat er een oriëntatie op hulpverlening ontstaat die in hoge 
mate afwijkt van wat jongeren verwachten. Deze vatten de hulpverlening niet op als een 
relatie tussen professional en leek, maar meer als een persoonlijke relatie. De 
hulpverleningsrelatie is in hun ogen wederkerig. Ergernis en onbegrip over het gedrag van 
jongeren zouden daarbij volgens hulpverleners nogal eens leiden tot omgangsproblemen. 
De Westerse hulpverlener is in het algemeen van mening dat uiteindelijk de jongere zelf 
verantwoordelijk is voor het oplossen van zijn probleem. Veel allochtone jongeren zouden 
ertoe neigen de verantwoordelijkheid te leggen bij de deskundige hulpverlener.  
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• De hulpverleners hebben onvoldoende kennis van de allochtone cultuur. Een 
onbekendheid met de levensstijlen van jongeren kan ertoe leiden dat de hulpverlener niet in 
staat is de aan de hulpvraag ten grondslag liggende problematiek te doorgronden. Binnen de 
hulpverlening wordt men min of meer gedwongen zo snel mogelijk een diagnose te stellen. 
Een min of meer langdurige diagnostische fase waarin de hulpverlener eerder gericht is, op 
het verwerven van kennis omtrent het probleem dan op hulp lijkt weinig te passen binnen de 
klinische realiteit van veel allochtonen. Men verwacht een snelle start van de hulp. Dat 
laatste is vanuit een Westerse optiek niet steeds vanzelfsprekend. Wanneer diagnostiek 
wordt verricht met hulp van bepaalde protocollen of vragenlijsten, kan dat als te afstandelijk 
ervaren worden. Anderzijds kunnen de geformaliseerde intakeprocedures soms items 
bevatten die bedreigend zijn. Het gevolg daarvan is dat er geen vertrouwen in de 
hulpverlener ontstaat en de benodigde informatie 
niet op tafel komt. Hieraan ligt ook een verschil in visie over de opvoeding ten grondslag. 
 
• Wanneer meerdere jongeren van dezelfde cultuur binnen een leefgroep verblijven leidt dit 
ook vaak tot problemen. Ze zoeken elkaars aanwezigheid voortdurend op en zonderen zich 
af van de rest van de groep. Men kan spreken van clanvorming. Vaak komt daar ook nog bij 
dat ze in hun taal met elkaar communiceren zodat de andere groepsleden en de begeleiding 
niet weten waarover ze babbelen. Op deze manier zetten ze zich af tegen de hulpverleners 
en zullen ze hun kans op acceptatie door de andere jongeren aanzienlijk verminderen. Dit 
zorgt voor irritatie en bij de andere groepsleden en de begeleiding. 
 
• Hulpverleners vertellen uit ervaring dat veel allochtone jongeren het moeilijk hebben om 
gezag te aanvaarden. Dit is enerzijds te verklaren omdat veel jongeren wantrouwig staan 
tegenover de hulpverleners en dat ze ook niet achter de plaatsing staan. Ook vanuit hun 
cultuur is dit te verklaren. Het verschil tussen enerzijds het strakke gezinspatroon en 
anderzijds de vrijere manier van leven op school en in de vrije tijd buiten het gezinsverband 
laat ook tijdens het residentiële verblijf zijn sporen achter: doordat 
jongeren zich aan de ene kant verzetten tegen de autoriteit van de groepsleiding en aan de 
andere kant te kennen geven deze groepsleiding vaak te slap te vinden. Zo ontstaan er 
regelmatig machtsconflicten. De aard en intensiteit van deze conflicten is anders dan bij 
autochtone jongeren. De conflicten zijn explosiever, doorgaans is er sprake van ongewoon 
heftige dreigingen, ze gaan sneller overgaan tot fysiek geweld. Er wordt wel eens gezegd 
dat ze ‘licht ontvlambaar’ zijn. Allochtone jongeren blijken doorgaans ook vrouwelijke 
hulpverleners moeilijker te accepteren. Ze zijn thuis gewend dat vader al het gezag heeft. 
In een leefgroep moeten ze naar meerdere hulpverleners luisteren en dan ook nog naar 
vrouwelijke hulpverleners. Dat is voor hen moeilijk te aanvaarden.  
 
• Wat een beetje samenhangt met de moeilijkheden omtrent het gezag, zijn de andere 
normen en waarden die zij hebben in hun cultuur. Er moet de jongeren een houvast 
geboden worden in normen en waarden die in de instelling heersen. Belangrijk is ook dat de 
hulpverlener op de hoogte is van de normen en waarden die heersen in de cultuur van de 
jongeren. Op deze manier zal er veel duidelijk worden als men naar het gedrag van de 
jongere kijkt in sommige situaties. De ouders verwachten dat de jongere zich blijft houden 
aan de normen en waarden heersend in hun cultuur, op dat gebied zit de jongere echt 
tussen twee werelden in.  
(Bron : Annelies Gaethofs & Annelies Moors, Optie multicultureel, KHLim, 2002-2003) 
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7 Opvoedingsverschillen vanuit het perspectief van de jeugd- en 
gehandicaptenzorg. 

7.1 Verschil allochtone ouders en begeleiders ? 

Op deze moeilijke vraag kan geen eenduidig antwoord gegeven worden.  
Hilde Zevenbergen schreef een interessant boekje over de begeleiding van mensen met een 
verstandelijke handicap uit een andere cultuur. In dit boek (Zevenbergen, 1996 , p.65) stelt 
de auteur dat er in Nederland duidelijk verschillen merkbaar zijn. Begeleiders op een 
dagcentrum vragen zich vaak af wat ze ermee moeten aanvangen als er thuis heel anders 
met het kind wordt omgegaan dan op het dagcentrum. Nog sterker geldt dit voor 
thuisbegeleiders, die als taak hebben ouders ondersteuning te bieden in de opvoeding.  
Nederlandse hulpverleners in de zorgsector hebben vaak de volgende indruk van de 
thuissituatie.het gehandicapte kind (of de volwassene) krijgt in praktisch alles zijn of haar zin 
er lijken weinig regels of structuur te zijn de ouders stimuleren de kinderen niet in hun 
ontwikkeling vb het kind gaat zeer laat naar bed vb er is weinig speelgoed in huis. 
 
Is dit beeld juist ? Zevenbergen onderzocht de bestaande literatuur hieromtrent.  In de vorige 
hoofdstukken van dit werk kwam reeds aan bod dat een groepsgerichte cultuur en een 
individugerichte cultuur verschillende opvoedingsidealen kent. De meeste verschillen in 
opvoeding zijn te verklaren vanuit deze verschillen in groeps- of individugerichtheid en de 
waarden die daarmee samenhangen.  Zevenbergen komt ook tot deze conclusie. Ze voegt 
eraan toe dat er ook verschillen lijken te zijn in de visie die men heeft op hoe kinderen zich 
ontwikkelen en wat zij daarbij nodig hebben.  De auteur verwijst naar een onderzoek van 
Pels (1994) die aangeeft dat het ideale Marokkaanse kind gehoorzaam en conformistisch is 
en de ideale volwassene heeft religieuze en morele deugden als belangrijkste kwaliteit. 
Nederlanders in hetzelfde onderzoek noemen conformiteit en in mindere mate 
gehoorzaamheid nauwelijks als belangrijk. Voor een volwassene vindt men individuele 
kwaliteiten het meest ideaal. 
 
Mohammed is een Marokkaanse deelnemer op een dagcentrum voor volwassen personen 
met een handicap.  In zijn begeleidingsplan staat dat er aandacht moet zijn aan de 
ontwikkeling van Mohammeds eigenheid. Mohammed is namelijk erg volgzaam en kan 
moeilijk keuzes maken. Hij lijkt steeds te kiezen wat hij denkt dat de leiding graag wil in 
plaats van dat hij kiest wat hij zelf graag wil.  Volgens Marokkaanse maatstaven is 
Mohammed waarschijnlijk een zeer goed opgevoede jongen.   Binnen onze 
ontwikkelingsgerichte visie heeft Mohammed geen eigen persoonlijkheid.  
 
Zoals boven gesteld bleek uit de literatuurstudie van Zevenbergen (1996, p. 67)ook dat bij 
allochtonen de belangrijkste kwaliteiten die een volwassene kan beschikken, de religieuze 
en morele deugden te zijn. Morele opvoeding is een item dat in Nederlandse professionele 
opvoedingssituaties, zoals in de zorg voor mensen met een mentale handicap, niet expliciet 
voorkomt.  Dit heeft ook te maken met onze huidige westerse visie op opvoeding van 
waarden en normen. In onze geïndividualiseerde samenleving hebben opvoeders geen 
gezamenlijke levensbeschouwing meer, waarbinnen kinderen vanzelfsprekend worden 
opgevoed.  “Je hebt als ouder in deze samenlevingsvisie niet meer het recht je kind voor te 
schrijven hoe het moet leven, je zou daar immers de ontwikkeling van de eigen 
persoonlijkheid van het kind mee beknotten.”  Zevenbergen verwijst naar Lodewijks-
Frencken die aantoont dat ouders en beroepsopvoeders hiermee kinderen te kort doen. 
Kinderen hebben een stelsel van waarden en normen nodig, om hun wereld te ordenen en 
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om houvast te hebben. Opvoeders hebben een gemeenschap nodig waarin de morele 
opvoeding ingebed is en die opvoeders ondersteunt. Maar in onze maatschappij 
individualiseert de opvoeding : de gemeenschap bemoeit zich niet met ‘privé-zaken’ van 
ouders. Als er problemen zijn, kan men beroep doen op professionele hulpverleners. 
 
De waarde die volgens Zevenbergen niet in het rijtje van opvoedingsidealen van allochtone 
ouders voorkomt en waar onduidelijkheid over bestaat, is zelfstandigheid.  Op Nederlandse 
dagcentra en in woonvoorzieningen is dit een belangrijk opvoedingsideaal.   Al vrij jong 
streeft men de zelfredzaamheid na. Allochtone ouders vernoemen dit zelden voor een jong 
kind en voor een zoon of dochter met een verstandelijke handicap misschien wel helemaal 
niet. 

7.2 Beleving van de handicap door de ouders  

Ouders met een andere culturele achtergrond kunnen de verstandelijke handicap van hun 
kind heel anders beleven, dan jij verwacht.  Turkse en Marokkaanse ouders kunnen de 
handicap van hun kind zien als Allahs wil, en men legt zich hierbij dan neer.  Ze vinden de 
islam belangrijk en volgens de islam moet men mensen met een verstandelijke handicap 
accepteren en goed verzorgen.  Toch wordt verstandelijke handicap soms ook gezien als 
straf van God of werk van kwade geesten.  Veel ouders hopen op genezing door op 
bedevaart te gaan.  Voor het merendeel van de Marokkaanse en Turkse ouders vormt de 
religie een belangrijke bron van steun, ook voor de acceptatie van de handicap.  De 
antwoorden van de ouders moeten in het licht van de islamitische levensbeschouwing 
geïnterpreteerd worden.  (Eldering ; p. 76)  Handicaps die het gevolg zijn van intrafamiliale 
huwelijken worden soms in twijfel getrokken. Dit komt omdat deze huwelijken in het land van 
herkomst veel voorkomen en kinderen met een handicap eerder gering zijn. 
 
Heel vaak wordt de handicap als de wil van Allah of God gezien. Ze zijn er dan van overtuigd 
dat het een straf is voor iets dat ze ooit verkeerd deden. 
Magische verklaringen zoals het lot, het boze oog, prenatale invloeden,… zijn volgens hen 
vaak de oorzaak van de handicap. Ze accepteren hun kinderen zoals ze zijn. Ze 
beschouwen de handicap dan ook als een beslissing van God waar je dankbaar voor moet 
zijn. Ze hebben met hun gehandicapte kinderen een koesterende en positieve relatie, want 
dit vinden ze zelf heel belangrijk in de opvoeding. 
 
Hoewel men over het algemeen kan berusten in de handicap is er toch soms sprake van 
schaamtegevoelens. Men spreekt soms van een taboe, waardoor ze zich gaan isoleren. Als 
ze erover praten, noemen ze hun kind eerder “ziek” dan gehandicapt. Voor de vader wordt 
een gehandicapte dochter als moeilijk ervaren, omdat de lichamelijke verzorging van hun 
dochter nogal moeilijk ligt. Hoe minder bekend de oorzaak is, hoe meer ze gaan hopen op 
verbetering of genezing van het gedrag. Als ze contact hebben met andere ouders en 
gehandicapte kinderen, zoals bijvoorbeeld in een semi-internaat, zal de acceptatie 
vergemakkelijken. 
 
Allochtone ouders die verdriet hebben over de handicap van hun kind, lijken hier dus anders 
mee om te gaan.  In de westerse cultuur verwerkt men meestal een verdriet door erover te 
praten.  Dat bieden de maatschappelijk werkers dan ook aan.  Maar bij allochtone ouders 
vind je dan zelden gehoor, omdat hun opvatting eerder lijkt te zijn dat je niet praat over 
persoonlijke gevoelens.  Niet met een hulpverlener, maar waarschijnlijk ook niet binnen de 
familie.  (Zevenbergen ; P. 40 + 63)   
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Net als autochtone ouders ervaren allochtone ouders pijn en verdriet als ze vernemen dat 
hun kind gehandicapt is.  Ze zijn dan ook teleurgesteld.  Maar de Islam geeft ouders steun 
om voor het kind te zorgen.  Dat is misschien een verschilpunt nl. dat ouders in hun geloof 
steun kunnen vinden om de handicap van hun kind te aanvaarden.   
Allochtone ouders hebben misschien andere verwachtingen van hun kind met een handicap, 
dan autochtone ouders.  Zo kunnen allochtone ouders het minder belangrijk achten dat hun 
kind niet zindelijk is, terwijl ze het misschien heel belangrijk vinden, hoe het beeld van hun 
kind naar de maatschappij toe is.   
  
Vb. Tijdens een stage deed een studente een zindelijkheidstraining met één van de 
kinderen.  Deze ouders vinden het heel belangrijk, dat hun kind dit kan leren en stimuleren 
de hele training dan ook.  Eén van de Turkse jongetjes heeft het ook nog in zijn 
mogelijkheden om zindelijk te kunnen worden of om het althans te proberen.  Maar deze 
ouders hebben hier geen vraag naar en verwachten niet dat er met hun kind een 
zindelijkheidstraining gedaan zou worden.  Dit heeft ook te maken met het beeld van 
zelfredzaamheid dat de ouders hebben van kinderen met een handicap.   
  
Een uithuisplaatsing is niet gebruikelijk in hun cultuur en gebeurt dan ook pas in laatste 
instantie. In hun cultuur is het de taak van de ouders om de kinderen op te voeden. 
Sommige noemen een uithuisplaatsing respectloos. Dit omdat hun kind gewoon bij de 
familie hoort en de familie zorgt voor elkaar. Een andere reden kan zijn dat ze angst hebben 
dat het kind hen niet meer gaat accepteren als ze in een niet-islamitische cultuur terecht 
komen. Toch komen velen hierop terug eens ze de stap naar een plaatsing hebben gezet.  
Zoals we reeds weten is een gearrangeerd huwelijk nog vaak aan de orde. Dit is niet anders 
bij personen met een handicap. Ze trouwen met een niet-gehandicapte die later voor hen zal 
zorgen. Het zijn vaker vrouwen die trouwen met een man met een handicap dan andersom. 
Zoals in andere huwelijken loopt het soms mis, maar vaak ook niet.  

7.3 Verschillen in de opvoeding van het kind  

Speelgoed  

In veel gezinnen zijn er geen kinderboeken aanwezig en weinig of geen spelmateriaal.  In 
veel gezinnen ontbreekt er ook speelgoed dat past bij het ontwikkelingsniveau van het kind.  
In de meeste gezinnen was er wel een cassette- en/of videorecorder aanwezig, maar vaak 
zijn er geen cassettes, CD’s of video’s met kinderverhalen.  In termen van 
materiaalvoorziening is er in de meeste gezinnen geen cognitief stimulerende omgeving.  
(Eldering ; P. 48 + 49)   
 
Gefabriceerd speelgoed dient meestal als sier en wordt zelden te voorschijn gehaald.  Het is 
niet om mee te spelen, maar meer om naar te kijken.  Spelen wordt in de islamitische traditie 
negatief beoordeeld.  Speelgoed en spel moeten de kinderen zo snel mogelijk achter zich 
laten.  (Eppink ; P. 40)  Bij buitenlandse kinderen constateert men dikwijls een laag niveau 
van spelen.  Voor veel ouders is het vaak een overbodig restje ‘kinderachtigheid’ dat de 
school er juist dient uit te halen.  (Eppink ; P. 50)   
  
Allochtone ouders realiseren zich niet dat het kind al spelend leert, experimenteert, 
handvaardigheden oefent en kennis opdoet.  Ze beseffen niet dat zij kunnen helpen 
stimuleren en dat dit belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind.  Een studente merkte 
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dat er bij één van de jongens, tijdens de kiné, sterk de nadruk lag op het fietsen.  Toch kan 
dit thuis niet geoefend worden, omdat hij geen fiets heeft.   
 
Bedtijd 
 
Meestal is er geen sprake van vaste bedtijden.  Kinderen worden vanzelf hangerig en 
slaperig en vallen soms in slaap in de kamer waar iedereen zit.  Bij meer dan 2/3 van de 
gezinnen varieert de tijd waarop het kind naar bed gaat.  Weinigen hanteren door de week 
vaste bedtijden voor hun kind.  Er is een grote tolerantie van de ouders t.o.v. het uur van 
slapen gaan.  Vaak gaat het gehandicapt kind slapen als het bedtijd is voor één van de 
andere kinderen uit het gezin.  Dit kan te maken hebben met de visie namelijk ze hechten 
een grote waarde aan gehoorzaamheid en respect en hechten minder belang op terrein van 
het eten, het slapen gaan, zich kleden, …  Een andere reden voor het laat naar bed gaan, 
kan zijn dat de laatste maaltijd erg laat valt in de avond.  (Eldering ; P. 36, 49 + 50)   
Als het kind moe is, dan gaat het slapen, op welk uur van de dag ook.  Dit zorgt pas voor 
moeilijkheden als het kind naar de kleuterschool gaat, omdat het dan vroeg moet opstaan, 
de hele dag wakker is en pas laat naar bed gaat.   
  
Eén van de allochtone jongetjes op een werkplek, viel bijna dagelijks in de leefgroep in 
slaap.  Waarschijnlijk hadden de medicijnen hier ook iets mee te maken, maar de 
begeleiding wist ook dat hij geen vast uur van bedtijd had.  Als hij in slaap viel, liet de 
begeleiding dit meestal toe, maar dit kon soms zeer vervelend zijn.  Toch mogen we ook dit 
niet veralgemenen en zagen we dat de andere allochtone jongen helemaal niet sliep tijdens 
het dagverloop.  Als men de jongen tijdens het snoezelen even alleen liet, viel hij dikwijls in 
slaap.  De begeleiding liet dit soms toe, maar als je dit altijd toelaat, dan slaapt hij vaak de 
helft van de dag.    
  
Zelfredzaamheid 
 
Meer dan driekwart van de kinderen zijn niet zindelijk, kunnen zichzelf niet verzorgen of 
aankleden.  Ongeveer de helft van de onderzochte kinderen kan zelfstandig eten.  De 
meeste ouders zeggen de zelfredzaamheid van hun gehandicapte kind te bevorderen.  De 
opvoeding is meer gericht op het aanleren van het juiste rolgedrag en niet op zelfontplooiing.   
Kinderen worden zelden aangemoedigd of geprezen.  Ze worden niet bedankt voor bewezen 
diensten.  In de aanwezigheid van volwassenen moeten kinderen stil zijn en zich beheerst 
gedragen.  Ze moeten zich eigenlijk gedragen als een volwassene.    

Kleding 

De moeder heeft vaak problemen met de kleding.  Ons klimaat vraagt dagelijkse aanpassing 
aan de buitentemperatuur en men moet dus rekening houden met de weersverwachtingen.  
Daarom kan het soms voorkomen dat je een allochtoon kind ziet rondlopen, met veel kleren 
over elkaar aan.   
  
Een studente schrijft :bij de kinderen uit onze leefgroep, kon je merken dat de moeders niet 
echt veel belang hechtten aan de kleding van hun kind.  Toch vind ik dat je dit niet moet 
veralgemenen en dat er allochtone moeders zijn die dit heel belangrijk vinden.  Er gebeurde 
regelmatig eens een ‘ongelukje’, waardoor de kinderen andere kledij nodig hebben.  
Hierdoor kon het voorkomen dat de begeleiding de ouders moesten opbellen om propere 
kleding te brengen, omdat zij vaak vergeten om extra kleding in de leefgroep te laten.   
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7.4 Het hulpverleningsproces: het verschil met autochtonen 

Slechte leefomstandigheden 
Hieronder kan worden verstaan: werkloosheid, financiële problemen, huisvestingsproblemen 
en in sommige gevallen is er sprake van verblijfsproblematiek. Daarnaast kunnen er nog 
problemen zijn zoals taal, cultuur en sociaal-economische structuur. Deze factoren zouden 
meer verantwoordelijk zijn voor de moeilijkheden in de hulpverlening, dan de 
cultuurverschillen. 

Onbekendheid met professionele hulpverlening 
Allochtone ouders hebben minder kennis van voorzieningen en mogelijkheden van zorg voor 
mensen met een mentale handicap. Ze zetten bijna nooit de eerste stap en worden daardoor 
meestal doorverwezen door anderen. Ze gaan uiteindelijk ook op latere leeftijd naar een 
instelling, waardoor hun handicap permanent blijft. 

Ontbreken van een concrete hulpvraag 
Het komt geregeld voor dat er geen specifieke hulpvraag werd geformuleerd. Als er toch een 
hulpvraag is, gaat het meer over materiële hulp. Soms worden er ook onrealistische zaken 
gevraagd, zoals het willen laten overkomen van een familielid als hulp bij de opvoeding van 
hun gehandicapt kind. Onethische vragen komen ook wel eens voor: gehandicapte kinderen 
laten trouwen. 
Door de vele onduidelijkheden bij de aanvang van de hulpverlening, groeit er onzekerheid bij 
de hulpverlener, wat gevolgen kunnen hebben voor de aard en het verloop van de 
contacten. 

Hulpvraagverduidelijking neemt meer tijd in beslag 
Doordat een concrete hulpvraag ontbreekt, moet er meer tijd en energie gestoken worden 
om een juist beeld van de gezinssituatie en de hulpvraag te krijgen. Persoonlijke gegevens 
worden in het begin niet zo gemakkelijk doorgegeven. Hiervoor is een groeiend vertrouwen 
noodzakelijk. Eenmaal de hulpverlening er is, wordt deze moeilijk afgebroken, want men is 
ervan overtuigd dat als de hulpverlening stopt, de ouders de weg naar de instelling moeilijk 
zullen terugvinden. 

Zorgaanbod en hulpvraag 
Het valt op dat de ouders sommige problemen (vb. slaapproblemen) nu nog niet willen 
aanpakken. Ze wachten er liever mee tot het kind wat ouder en minder afhankelijk is. 
Reden: 
- het niet inzien van de noodzaak van vroegtijdige begeleiding 
- uit bezorgdheid het kind niet aan anderen durven toevertrouwen 
- onbekendheid 
- ook al zijn ze ervan overtuigd, door hun beperkte bewegingsvrijheid geraken ze er niet uit 
Aan bepaalde hulpvormen lijken ze minder nood te hebben dan autochtonen zoals opvang 
voor heel jonge kinderen of volwassen gehandicapten. Het elders wonen van het 
gehandicapte 
kind blijft echter vaak onbespreekbaar. 

Hecht sociaal netwerk 
Zij hebben een sterk informeel sociaal netwerk, sterker dan veel autochtone gezinnen. 
Allochtone willen eerder een beroep doen op familie of buren. Ze zitten niet in een isolement, 
maar soms wordt er over de moeders aangenomen van wel. 
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7.5 Verwachtingen van allochtone ouders 

7.5.1 In verband met de religie 

De verwachtingen van Turkse en Marokkaanse ouders ten aanzien van het dagverblijf zijn, 
net als bij Vlaamse ouders, in sterke mate persoonsgebonden.  In het algemeen willen 
ouders graag dat er in de voorzieningen rekening gehouden wordt met een aantal 
islamitische voorschriften.  Toch kunnen ouders hier zeer bescheiden in zijn.  Het meest 
voorkomend is het verzoek om zoon of dochter geen varkensvlees te laten eten.  Een enkele 
keer vragen ouders of er op een dagcentrum gelegenheid is om te bidden, maar dit wordt 
niet erg dikwijls gevraagd.  Met de Ramadan wordt ook verschillend omgegaan.  Men wil dat 
hun kind de mogelijkheid wordt geboden om zich tijdens de Ramadan aan het vasten te 
houden.  Maar mensen met een verstandelijke handicap worden soms, net als kinderen en 
zieken, vrijgesteld van deze religieuze verplichting.  Een ander verzoek dat voorzieningen 
regelmatig krijgen van ouders is om hun kind niet mee te laten doen met gemengd sporten 
of zwemmen.  (Zevenbergen ; p.100 / van Esch ; p.56)   
  
Voorbeeld : Ook bij ons in de instelling werd er het verzoek gedaan om de allochtone 
kinderen geen varkensvlees te geven.  Dit verzoek van de ouders werd dan ook door alle 
opvoedsters opgevolgd.  De allochtone kinderen in onze leefgroep deden niet mee aan de 
Ramadan.  Mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst zijn misschien geloviger en uiten 
dit misschien meer.  Hier hebben enkelingen het vaak moeilijk mee.  In onze cultuur zijn er 
ook nog mensen die erg gelovig zijn, maar dit lijken we te vergeten.    

7.5.2 Verwachtingen van de hulpverlening 

Van een hulpverlener verwacht men daadwerkelijke, zichtbare hulp, dat wil zeggen dat de 
hulpverlener overneemt waar de cliënt zelf niet uitkomt, de weg wijst waar de cliënt de weg 
niet meer weet en training geeft waar de cliënt training nodig heeft.  (Zevenbergen ; p. 108)   
Wat verwachten de allochtone ouders van de hulpverlener?  Net als andere ouders 
verwachten ze dat de begeleiders hun verantwoordelijkheid opnemen en hun kind goed 
verzorgen 
 
Een studente vertelt : Misschien vinden allochtone ouders het vreemd dat de begeleiders 
aan hen komen vragen wat ze verwachten of wat ze denken over de behandelingen. Ik denk 
dat het ook belangrijk is dat wij als begeleiders, onze verwachtingen naar de ouders toe 
duidelijk maken.  Dit kan ook over hele praktische zaken gaan zoals het doorgeven van 
ziekte, medicijngebruik, als ze hun kind thuis willen houden of als er vakantieplannen zijn, …   

7.6 Visie over hulp en ondersteuning 

Marokkaanse en Turkse ouders zien het krijgen van een gehandicapt kind als een gegeven 
van God en zij zijn van oordeel dat het hun taak is dit kind zo goed mogelijk te verzorgen en 
op te voeden.  De ouders hopen dan ook hun kind zelf te kunnen blijven verzorgen.  
(Eldering ; P. 79)  Ouders nemen zelf weinig initiatieven om hulp te zoeken of om contacten 

met de hulpverlening te leggen.  Actief initiatief nemen (als uitdrukking van behoefte aan 
hulp) komt weinig voor.  Dit ligt anders bij het zoeken van hulp bij (islamitische) alternatieve 
genezers.  Men kan veronderstellen dat hier veel meer sprake is van eigen keuzen van de 
ouders.  (Eldering P. 79 + 80)  Veel Marokkaanse en Turkse ouders vinden het 

hulpverleningsaanbod weinig doorzichtig.  Worden vaak van de ene instantie naar de andere 
verwezen en raken het zicht kwijt.   
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Het kan voor allochtone ouders moeilijker zijn om wegen te vinden of goede antwoorden te 
krijgen op hun vragen.  Vaak zijn ze ook minder bekend met de verschillende 
opvangmogelijkheden die er zijn voor hun kind.   
  
Door onuitgesproken verwachtingen, gebrekkige communicatie of door een onjuiste 
opstelling kan het bij een eerste contact al mislopen.  Instellingen moeten er in hun beleid 
rekening mee houden dat er steeds meer kinderen uit verschillende culturen bij hen 
binnenkomen.  Een goede samenwerking begint met goede informatie en dit kan d.m.v. een 
folder in eigen taal, een voorgesprek waarbij de verwachtingen van de nieuwkomer en 
ouders aan de orde komen, laten merken dat de instelling rekening houdt met de culturele 
achtergrond, gebruik maken van foto’s, geef een rondleiding, zorg ervoor dat belangrijke 
afspraken op papier staan (afspraken over betaling, vakantieplannen, meegeven van 
voedsel of luiers, …).   
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H O O F D S T U K  3  I N T E R C U L T U R E L E  H U L P V E R L E N I N G   

1 Inleiding 

In onze multiculturele samenleving komen we ook vaak migranten als hulpvragers tegen.   
Denken we maar eens aan de bijzondere jeugdbijstand waar er zeer veel 
migrantenjongeren, van voornamelijk Turkse en Marokkaanse nationaliteit of herkomst 
verblijven.   Literatuur (o.m. tijdschrift Weliswaar in een studie naar gemeenschapsinstelling 
in Mol) verwijzen naar aanwezigheden van 1/3 tot ½ van de aanwezige populatie.    
Het zou een utopie zijn als we verwachten dat de gespecialiseerde opvoeder-begeleider 
100% aan het veeleisende en veelzijdige profiel  moet  voldoen.  Bijvoorbeeld het 
armoederapport van de Koning Boudewijnstichting toont aan dat er sprake is van een grote 
cultuurkloof tussen hulpverleners en hulpvragers van ‘bepaalde groepen’ zoals mensen uit 
sociale zwakkere milieus, maar ook migranten. (1994, p.74)  
In deze tekst worden  de moeilijkheden die de algemene sociale hulpverleners kunnen 
ervaren in de omgang met migrantenhulpvragers opgesomd.  Er zijn tips voor de 
hulpverleners gegeven die ze in hun achterhoofd kunnen houden bij het tegen komen van 
deze moeilijkheden. 
 
Eerst willen we nog een aantal belangrijke begrippen en onderscheidingen verduidelijken, 
namelijk “Interculturele communicatie” en “Interculturele hulpverlening” en het verschil 
tussen expliciete en impliciete communicatie. 
 
Interculturele communicatie: 
Shadid (Shadid, 1998, p.69) zegt dat interculturele communicatie globaal omschreven  kan 
worden als de uitwisseling van informatie tussen twee personen die zichzelf in een 
specifieke context in culturele termen als onderling verschillend definiëren. 
Hij wijst er op dat het algemeen bekend is dat de communicatie tussen mensen uit 
verschillende culturen beïnvloed wordt door factoren die terug te voeren zijn tot verschillen in 
culturele achtergronden.  Hij zegt nog dat zulke ontmoetingen als intercultureel worden 
getypeerd, omdat de communicatiepartners verschillende interpretatieschema’s gebruiken 
voor het zenden en ontvangen van verbale en non-verbale boodschappen, ofwel voor het 
waarnemen en interpreteren van gebeurtenissen in de omgeving. 
Interculturele communicatie vindt intensief plaats bijvoorbeeld in de maatschappelijke 
sectoren van de dienst- en hulpverlening zoals gemeentelijke instellingen en instellingen 
voor maatschappelijk werk, politie, ziekenhuizen, huisartspraktijken.  Medewerkers van deze 
instanties worden dagelijks geconfronteerd met hulpvragen van etnische 
minderheidsgroepen die in zekere zin verschillen van die van autochtonen.  Men gaat er bij 
deze categorie van cliënten vanuit dat de invloed van cultuur op de inhoud, presentatie en 
fundering van de hulpvragen en op de gesuggereerde oplossing groot is. (Shadid, 1998, 
p.233) 
 
Expliciete en impliciete communicatie 

Salmi (1996, p.91) maakt een belangrijk onderscheid tussen expliciete en impliciete 
communicatie.  Nederlanders, Vlamingen, kortom westerlingen hanteren doorgaans een 
expliciete communicatievorm. Dit betekent dat de nadruk ligt op de betekenis van de 
woorden zelf. Er hoeft niet naar achterliggende boodschappen gezocht te worden en de 
woorden dienen niet in een andere context bekeken te worden. Wat men zegt, bedoelt men 
ook zo expliciet.  Een Vlaams kind aan wie men vragen stelt over een afwezig kind zal 
gewoon antwoorden zonder zich vragen te stellen . Marokkanen en Turken daarentegen 
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hanteren  meer een impliciete communicatievorm. Hier telt niet zozeer de inhoud van de 
boodschap, maar vooral de vorm of het relationele aspect. Deze vorm van communiceren is 
vooral ingegeven door de eer. Men zal de boodschap in een andere, veiligere vorm gieten. 
Impliciete communicatie is situatiegebonden. Het hangt dus van de situatie en de 
omstandigheden af waarin de persoon in kwestie zich bevindt. Zo heeft de aanwezigheid 
van anderen een invloed op iemands functioneren.  Als een opvoeder aan een 
migrantenjongere vragen zou stellen over een andere migrantenjongere, zou deze jongere 
de vragen anders kunnen interpreteren. Hij zou deze vragen kunnen aanvoelen als het 
uitvragen over de andere jongen. Hij/zij besluit dan wijselijk niets aan het toeval over te laten 
en antwoordt : “Ik weet niets”.  Een Turks kind zegt tegen de opvoeder : Mijn vader is ziek. 
Eigenlijk geeft hij aan dat hij naar huis zou willen gaan. Dit wordt door de opvoeder natuurlijk 
niet begrepen. Hij wenst zijn vader beterschap en doet gewoon verder.  Andere voorbeelden  
van Salmi geven ook duidelijk weer waar de verschillen liggen in beide communicatiecodes. 
Een Marokkaan zegt tegen een Vlaming: “U hebt een mooie zus. Ik zou er wel mee willen 
trouwen.” (Hiermee geeft hij een compliment en wil hij tevens aardig zijn). De Vlaming 
interpreteert dit op een expliciete manier en antwoordt :”U hebt niets te trouwen, hebt u dat 
begrepen.”   Een persoon wenst met iemand mee te rijden. Expliciet: “Zou ik kunnen 
meerijden naar Brussel ?”. Het antwoord kan ja of nee zijn. Impliciet : “Moet u toevallig niet in 
Brussel zijn ?”  Voor iemand die de impliciete code gebruikt is het duidelijk. De vraagsteller 
(migrant) kan meerijden. Voor iemand die niet vertrouwd is met deze code, is de vraag ook 
duidelijk. De vraagsteller wenst te weten of hij in Brussel moet zijn. Besluit : het antwoord 
kan zijn : “Ja, ik moet daar zijn. Tot nog eens.” Hij vertrekt…echter zonder de vraagsteller. 
De migrant kan zich op dat moment gediscrimineerd voelen. Dit kan het begin zijn van een 
conflict. 

2 Tips voor hulpverleners 

In dit onderdeel wensen we een aantal concrete tips aan te geven die 
opvoeders/begeleiders kunnen toepassen in het werken met allochtone cliënten, hun ouders 
of relaties in de jeugd- en gehandicaptensector.  Omdat er weinig specifieke informatie 
betrokken op de sector bestaat, haalden we heel wat tips uit meer algemene literatuur en in 
het bijzonder de gezondheidssector  en hebben getracht om deze te vertalen naar de 
opvoedings- en hulpverleningssector.  Dit was niet altijd mogelijk , maar ter volledigheid 
hebben we de specifieke gezondheidsgerichte tips hier toch opgenomen. Een tweede 
bedenking is dat nogal wat tips specifiek vertrekken vanuit de volwassenen van vooral de 
eerste generatie.  Heel wat jongeren waarmee opvoeders/begeleiders werken komen uit de 
tweede of reeds derde generatie.  Communicatievormen met deze doelgroep kunnen 
verschillen.   
 
Zeker derdegeneratiejongeren verschillen niet zo heel veel meer met autochtone jongeren.  
Maar wanneer men de hulpverlening binnen een contextuele omgeving ziet, zal men ook 
met familie (ouders, grootouders, enz.) moeten werken en kunnen de hieronder aangeboden 
tips, mits de nodige kadering toch nuttig zijn.  Gemakkelijkheidshalve wordt in onderstaande 
tekst over cliënten gesproken. Naargelang de hulpverleningssituatie kan men dit begrip 
nader invullen. (hulpvragers jong en/of oud)  
Voor dit onderdeel zijn we vertrokken van een uiterst interessant werk, namelijk het rapport 
“Omgaan met Marokkaanse en Turkse cliënten: tips voor hulpverleners” dat voortvloeide uit 
een project Bijzonder Fonds Maatschappelijk Welzijn van het Genkse O.C.M.W. en werd 
geschreven door een maatschappelijk assistente van Turkse afkomst Murside Demirsoy.  
Op basis van haar ervaringen als migrante van tweede generatie geeft zij de autochtone 
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hulpverleners concrete praktische tips om de hulpverlening positief te stimuleren en om een 
Turkse of Marokkaanse cliënt beter te plaatsen in zijn sociale context. Een bewerking van 
deze informatie vindt  men ook terug in de bijdrage van G.Gielen in het tijdschrift Sociaal 
(2000, p.11-17) 
 
Deze informatie werd aangevuld met andere informatie, bedenkingen, meningen, eigen 
ervaringen…uit diverse bronnen.  We willen er nu reeds voor waarschuwen dat men deze 
algemene communicatietips ook weer niet te letterlijk moet nemen. Men moet oppassen om 
alle niet op te lossen problemen in de communicatie tussen hulpverlener en hulpvrager te 
herleiden tot een cultureel probleem. Op dit thema komen we op het einde van dit hoofdstuk 
nog uitvoerig terug. 

2.1 Communicatie 

2.1.1  Taalproblemen bij Turkse of Marokkaanse cliënten  

Algemeen 
De rol van taal bij interculturele communicatie is een van de meest besproken thema’s in de 
ter zake relevante literatuur.  Taalverschillen tussen mensen vormen waarschijnlijk de 
belangrijkste indicatoren voor het typeren van een ontmoeting als intercultureel (vb. De taal 
kan daarbij als een belangrijk obstakel optreden, vooral wanneer de boodschappen wat 
ingewikkelder of van persoonlijke aard zijn).  Daarbij gaat het in eerste instantie niet om het 
feit dat communicatiepartners vaak nauwelijks met elkaar kunnen converseren, maar veeleer 
om de indirecte gevolgen van taal.  Zelfs wanneer de interactiepartners een derde taal 
gebruiken in hun conversatie, blijft het verschil in hun moedertalen een wezenlijke rol spelen 
bij de ineffectiviteit van hun communicatie.  De moedertaal beïnvloedt onder andere de 
denk- en redeneervaardigheden  van mensen, evenals hun communicatiestijlen. (Shadid, 
1998, p. 107)  
 
De hulpverlener zelf kan op verschillende manieren voorkomen dat misverstanden optreden, 
waarbij ofwel de cliënt verkeerd begrepen wordt ofwel de boodschap van de hulpverlener 
onjuist overkomt. 
 
Concrete tips voor hulpverleners 

 
Wie veel met Turkse of Marokkaanse cliënten in contact komt, kan op foutieve uitspraken of 
verkeerde zinsconstructies botsen.  De meeste Turken en Marokkanen zullen beter 
Nederlands verstaan dan spreken. 
 
Veel voorkomende taalfouten in het Nederlands zijn o.a.: 

 Fouten rond het tijdsbegrip. 
     -“Morgen” als dagindeling kan verward worden met “de volgende dag”. 
        Bv. “En de morgen zijn we naar het politiebureau gegaan”. 
     -“Morgen” kan ook gehanteerd worden als onbepaalde tijdsaanduiding. 
        Bv. “Dat komt morgen” (inde zin van “dat komt ooit nog wel eens”) 
      -Een belangrijke verwarring is ook “volgende week” versus “vorige week”. 
 

 Bij een waarom-vraag kunnen fouten m.b.t. de redengeving voorkomen. 
 

 Een term kan verschillende betekenissen hebben. 
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 Een conditionele zin kan ook een bron van verwarring zijn. 
    -bv. Een zin als: “Wat zou u doen als uw dochter uit huis geplaatst wordt”?, kan  
     overkomen alsof de dochter ook effectief geplaatst zal worden. 
 

 “Misschien” kan een beleefde vorm zijn om “neen” te zeggen. 
 

 “Zeker” betekent “misschien” in de zin : “Ja, als niets anders belangrijks (bv. ontmoeting 
met vrienden of landgenoten) tussenkomt”. 

 
Er zijn een aantal punten waarop de hulpverlener in zijn taalgebruik moet letten: 
 

 Het gebruik van ‘misschien’ wekt vaak verwarring. Misschien is voor allochtonen een 
beleefde vorm om iets te weigeren., om ‘neen’ te zeggen. Dit wordt wel eens gebruikt bij 
het maken van afspraken waaraan men zich niet wil (of kan) houden.  Als een 
opvoeder/hulpverlener een afspraak maakt met een jongere en hij /zij antwoordt met 
misschien, mag men ervan uitgaan dat hij /zij niet zal komen opdagen. Ook hier merken 
we weer hetzelfde, namelijk omwille van de eer kan men tegen een volwassene of een 
meerdere niet onbeleefd zijn en iets weigeren. Men zegt dus maar misschien, wat binnen 
hun cultuur ook zal begrepen worden als een neen.  Een westerse opvoeder/hulpverlener 
gaat dit ‘misschien’ op zijn manier interpreteren. Hij veronderstelt dat de jongere zijn 
uiterste best zal doen om toch te komen, wat dus niet zal gebeuren.  Dit is weer een 
voedingsbodem voor een aantal andere gevoelens. Voor de opvoeder/hulpverlener is het 
heel duidelijk : de jongere heeft gelogen en heeft geen respect betoond voor hem. Maar 
de jongere was duidelijk : “Ik kom misschien, dus ik kom eigenlijk niet”. De jongere heeft 
dus eigenlijk reeds aangekondigd dat de opvoeder/hulpverlener niet op hem moet 
rekenen. (Salmi,  1996, p. 91) 
Hetzelfde treedt op bij ‘zeker’. Dit woord komt eerder overeen met ‘misschien’., namelijk 
‘Ik doe er iets aan als er niets anders belangrijks tussenkomt’.  Het is ook van belang dat 
migrantenouders van een westerse hulpverlener een westers antwoord verwachten. Het 
is dus maar de vraag hoe een migrant het ‘misschien’ of  ‘zeker’ van de hulpverlener 
opvat. 

 

 Het vermijden van een moeilijke woorden en ingewikkelde zinnen. 
     Herhaal desnoods je uitleg met andere woorden.  
     Zorg van tevoren voor een duidelijke omschrijving van de begrippen die niet te 
     vertalen zijn.  
     Uitleggen is zelden een eenmalig gebeuren, het is een proces dat net zolang 
     duurt als de behandeling (Mesker K. C., Bletz H. L., Wolters W.,1995, p.45). 
 

 Het geven van een duidelijke omschrijving is belangrijk.  Bepaalde moeilijke begrippen 
zijn wel bekend bij cliënten (zoals syndicaat, R.V.A.,…) 

 

 Het aanleren van een aantal basisbegrippen in de taal van de cliënt kan de communicatie 
uiteraard bevorderen.  

 

 Verstrek niet teveel informatie in één keer. Vat beperkte informatie in één zin samen, 
maar voorkom dat er te veel informatie achter elkaar wordt gegeven. Controleer of de 
voorafgaande informatie juist is overgekomen. 
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 Men zal moeten nagaan of de cliënt geen analfabeet is.  Zo zijn er nogal wat analfabeten 
onder de eerste generatie migrantenvrouwen.   Men kan eventueel afspraken meegeven 
die ze dan door hun familieleden of vrienden kunnen laten lezen. 

 

 De hulpverlener kan ook gebruik maken van visuele hulpmiddelen (bv. jaaroverzicht van 
inkomen, pensioenstrookjes, voorbeelden van de formulieren,  enz.). 

 

 Blijf rustig, ook wanneer ouders na herhaling de uitleg of de vraag nog niet hebben 
begrepen. Let daarbij op je eigen non-verbale aspecten. Snel of geïrriteerd gaan spreken, 
met bijpassende gezichtsuitdrukking is niet bevorderlijk voor de communicatie. 

 

 Indien de communicatie moeizaam verloopt kan de hulpverlener beroep doen op 
beëdigde tolken, interculturele bemiddelaars,…    Maar de meeste hulpverleners zijn 
verplicht zonder tolk te werken.  In dit geval  bestaan er een paar grondregels die moeten 
worden gevolgd: gebruik steeds     korte zinnen, herhaal wat je begrepen hebt, articuleer 
goed en stel gerust wat      meer vragen om te toetsen of je elkaar goed begrijpt.  Een 
goed en bescheiden      oogcontact kan de  spanning, die er altijd heerst in een gesprek 
met iemand   van een andere cultuur, tot een  minimum beperken.   De non-verbale     
communicatiemiddelen zoals gelaatsuitdrukkingen, gebaren  en eventueel   tekeningen 
zijn hierbij erg nuttig. (Interculturele communicatie…,1998, p.105) 

 

 Uit eigen ervaring weten we  bijvoorbeeld dat men vaak ten onrechte een bevestigend 
antwoordt geeft op de vraag “Heeft u alles begrepen?” Om er zeker van te zijn dat de 
gegeven informatie goed is overgekomen, moet men als hulpgever expliciet nagaan wat 
de cliënt begrepen heeft.  De hulpverlener ervaart het vaak als belerend of betuttelend 
om dit na te gaan.  Om dat laatste te voorkomen kan de hulpverlener de 
verantwoordelijkheid voor de duidelijkheid van de uitleg nadrukkelijk bij zichzelf leggen.  
Dit kan door te zeggen dat het moeilijk is om dit goed uit te leggen en dat men daarom 
graag wil nagaan of de uitleg wel duidelijk was.  Dit kan het beste als de cliënt in eigen 
woorden vertelt wat de uitleg was.  Indien hij/zij dan letterlijk de woorden van de 
hulpverlener gebruikt, is het goed om naar de betekenis van die woorden te vragen en 
naar het waarom van wat er is gezegd. (Mesker K. C., Bletz H. L., Wolters W.,1995, p.39) 

 

 Bij contacten met allochtonen is het in de eerste plaats belangrijk om te kijken beter 
gezegd te luisteren naar de inhoud, niet naar de vorm van de communicatie.(Jansen J. & 
Roggen T., 1987, p.21) 
 

 Er zijn ook een aantal taalkundige consequenties waarmee migrantenouders soms moeite 
hebben . .(Fiddelaers-Jaspers & Nieuwenbroek, 1995, p.66).  Conditionele zinnen kunnen 
voor verwarring zorgen. Bijvoorbeeld de vraag : “ Wat zou u doen als uw zoon een tijdlang 
naar een instelling zou gaan” zou kunnen overkomen alsof de zoon al zal moeten gaan. 
De verwarring lijkt niet zozeer in het conditionele te zitten, maar in de moeilijke 
gezinsconstructie. 

 
In de rand van de taal als invalshoek kunnen we de opmerking maken hoe het komt dat vele 
allochtonen de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn.  Dit gaat vooral op voor de ouders. 
Er wordt wel eens gezegd dat de ouders maar Nederlands moeten leren.  Mogen we dit van 
hen verwachten. Zeker en vast stelt Salmi (1995, p. 92). Veel mensen staan echter te weinig 
stil bij de redenen waarom deze mensen moeilijkheden hebben met het Nederlands. Eigen 
ervaring in het NT2 in het centrum voor basiseducatie West-Limburg (Gielen, 1999, p. 11) 
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met taallessen voor allochtonen heeft geleerd dat dit voor hen zeer moeilijk is. Het gaat 
meestal om vrouwen die laaggeschoold zijn en vaak analfabeet. Als men niet kan lezen, is 
het moeilijker een andere taal te leren. Het blijft dan vaak bij enkele gesproken woordjes.   
 
De Nederlandse taal is voor niet germaanse of romaanse volkeren erg moeilijk. Het Turks 
bijvoorbeeld kent totaal andere zinsconstructies en heeft totaal verschillende spellings- en 
grammaticaregels.  Voor vele migranten van de eerste en tweede generatie was er trouwens 
tot voor korte tijd weinig  behoefte om Nederlands te leren.  De meeste van hen zijn naar 
België of Nederland gekomen met het plan hier maar kort te blijven. Vanuit het tijdelijke moet 
de vroegere (de)motivatie om Nederlands te leren bekeken worden. We mogen ook niet 
vergeten dat er in die tijd ook weinig sprake was van taallessen voor deze categorie van 
mensen.  Een toenemend aantal migranten raakt steeds meer gemotiveerd nu ze merken 
dat ze eigenlijk veel langer blijven dan aanvankelijk hun bedoeling was.  Er is een groeiende 
belangstelling voor taallessen, zelfs in die mate dat het aanbod momenteel niet aan de vraag 
kan voldoen.  
 
Eigen ervaring toont aan dat verschillende cursisten geweigerd moeten worden en heel wat 
centra voor basiseducatie werken met wachtlijsten. Dit komt ook wel deels doordat de 
overheid wel duidelijke signalen geeft dat Nederlands leren belangrijk is, bijvoorbeeld om 
een verblijfsvergunning te krijgen, maar financieel en structureel weinig inspanningen doet 
om de kandidaten ernstige kansen te geven om in hun buurt aangepast aan hun noden 
taallessen te volgen.   De gelegenheid om Nederlands te leren is voor migranten ook 
afhankelijk van de woon- en werksituatie . Niet iedereen heeft de mogelijkheid om te 
oefenen. Men blijft thuis de eigen moedertaal spreken, vaak om de kinderen tweetalig op te 
voeden.   

2.1.2 Tolken   

Algemeen 

Wanneer het taalprobleem tussen hulpvrager en de hulpverlener te groot is om tot een 
gesprek te komen, kan men een tolk inschakelen.  Er ontstaat dan wel een ongewone 
situatie: de communicatie verloopt via een tussenpersoon, die veelal niet is opgeleid om hulp 
te verlenen, maar toch een bijdrage levert aan het verloop van het contact.  De houding van 
de tolk tegenover de hulpvrager is bepalend voor de sfeer van het hulpverleningsgesprek.  
De deskundigheid van de tolk met betrekking tot de cultuur waaruit de hulpvrager afkomstig 
is, kan het contact soepeler doen verlopen. 
De aanwezigheid, de vaardigheden en het gedrag van de tolk kunnen bij de hulpvrager 
allerhande gevoelens oproepen. 
 
Concrete tips voor hulpvragers    
 

 De hulpverlener kan gebruik maken van beëdigde tolken. 
     In Nederland bijvoorbeeld kunnen de hulpverleners (in de gezondheidszorg) ook gebruik 
     maken van een gratis tolkentelefoon. (Mesker K. C., Bletz H. L., Wolters W.,1995, p.49) 
     Interculturele bemiddelaars, maatschappelijk/sociaal assistenten, 

opvoeders/begeleiders,… van allochtone afkomst hebben volgens mij meer kennis van de 
sociale hulpverlening dan de gewone tolken. 
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 Instellingen en opvoeders/begeleiders die te maken krijgen met migrantenjongeren en 
hun gezinnen kunnen beroep doen op het OBJ (Ondersteuningsteam Bijzondere 
Jeugdzorg) voor advies en ondersteuning. 

 

 In vele gevallen kunnen de Turkse of  Marokkaanse cliënten begeleid worden door 
familie, een streek- of huisgenoot of door een andere zelf meegebrachte “tolk”. Hans 
Verrept (De Munck et al., 1998, p. 91) wijst erop dat in een zeer groot aantal publicaties 
erop wordt gewezen dat het samenwerken met informele tolken geen goede oplossing is 
in de gezondheidszorg. Informele tolken beheersen onvoldoende het medische jargon, 
wat tot verkeerde diagnosestelling en vertraging bij de behandeling leidt. Bovendien 
blijken ze veel wijzigingen aan te brengen in de boodschap van de patiënt, wat de inhoud 
van de anamnese grotendeels waardeloos maakt.  Meerdere auteurs hebben volgens 
hem ook  vastgesteld dat patiënten hun verhaal censureren omdat ze zich tegenover de 
informele tolk schamen en bang zijn dat die persoonlijke informatie verder zal vertellen. Bij 
problemen in de psychosociale sfeer mag men ook niet uit het oog verliezen dat de 
informele tolk (bijvoorbeeld de partner) in sommige gevallen niet de aangewezen persoon 
is om een objectieve voorstelling van de feiten te geven, wat heel wat gezinsproblemen bij 
voorbaat onbespreekbaar maakt. 

 

 Het louter vertalen is voor de tolk vaak moeilijk vol te houden omdat de ‘andere’ iemand 
die zijn taal kent, niet ziet als een ‘louter tolk’. Iemand die de taal kent, kent ook de cultuur 
zodat de ‘andere’ de tolk ziet als behorend tot zijn groep met alle gevolgen vandien voor 
de processen van overdracht en tegenoverdracht . Bovendien heeft de hulpverlener die 
met een tolk werkt nog weinig toegang tot het emotionele zodat hem een belangrijk 
gegeven wordt ontnomen met alle frustraties vandien.  Een andere reden waarom externe 
hulpverleners beroep doen op interculturele hulpverleners zijn cultuurverschillen. De 
interculturele hulpverlener moet dan niet zelden tolken en kennis omtrent culturele 
inhouden, gebruiken, rituelen, intra- en extrafamiliale rolpatronen, enzovoort verschaffen. 
(De Munck et al., 1998, p. 37) 

 

 De cliënten gebruiken soms hun kinderen als tolk.  De kinderen schamen zich echter 
soms om bepaalde vragen aan hun ouders te stellen, of om bepaalde antwoorden te 
vertalen naar de hulpverlener toe.  Ouders van hun kant zullen natuurlijk ook niet alles 
aan hun kinderen vertellen (vb. relationele problemen zijn taboe voor kinderen).  

 
De volgende bezwaren worden gegeven tegen het tolken door kinderen: 
1. Kinderen hebben meestal niet voldoende medische/sociale  kennis. 
2. Ze hebben binnen het gezin niet de (hiërarchische) positie om opdrachten van de 
hulpverlener aan  hun ouders door te geven. 
3. Ze kunnen teveel macht over hun ouders krijgen als ze kunnen beslissen welke  
informatie vertaald wordt en welke niet. 
4. Ze spreken vaak redelijk Nederlands, maar veel minder goed de taal van hun ouders, 
waardoor ze als tolk niet geschikt zijn. 
5. Ze hebben formeel gezien geen geheimhoudingsplicht. 
6.Een dergelijk gesprek naar de ouders vertalen is een te zware verantwoordelijkheid voor 
een kind.  

     (Mesker, Bletz, Wolters,1995, p.48) 
Het inzetten van kinderen als tolk bedreigt de gezinshiërarchie en leidt tot 
autoriteitsconflicten in het gezin.  
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 Echtgenoten van vrouwelijke cliënten treden soms ook op als tolk voor hun echtgenoten. 
Indien deze traditionele echtparen zijn, kan dit ook bepaalde moeilijkheden geven. 
Niettemin kan het wegsturen van één van de echtgenoten op zo’n moment verkeerd 
begrepen worden. 

 

 Er kunnen ook vertaalfouten voorkomen: o.a. het omzetten van open vragen in 
suggestieve vragen, veranderen van de inhoud, weglaten van een deel van het antwoord.  
Een hulpverlener moet dergelijke vertaalmoeilijkheden steeds in het achterhoofd houden. 

 

 Wanneer de hulpverlener een Marokkaanse cliënt heeft, moet hij er rekening mee houden 
dat er in Marokko 3 verschillende talen worden gesproken. 

 
Tips aan de hulpverleners i.v.m. de tolk 

 

 Het is soms belangrijk dat tolken dezelfde sekse hebben als de hulpverlener.  Vrouwelijke 
cliënten zullen bijvoorbeeld moeite hebben om bepaalde zaken te bespreken met een 
mannelijke tolk en vice versa (bv. seksuele problemen of huwelijksproblemen). 

    Uit onderzoek (Voorham, 1988) blijkt dat zowel Turkse als Marokkaanse vrouwen een 
duidelijke voorkeur hebben voor een vrouwelijk tolk.  Het overgrote deel van de mannen 
(75%) in dat onderzoek had daarentegen geen voorkeur.( Mesker, Bletz, Wolters,1995, 

     p.50) 
  

 Verlegenheid en/of wantrouwen van de cliënt t.o.v. de voor hem onbekende tolk kan soms 
worden weggenomen indien de tolk de gelegenheid krijgt zich voor te stellen en men 
vooraf een kort informeel gesprek kan voeren. 

 

 Tijdens het hulpverleningsgeprek kan de hulpverlener zich rechtstreeks tot de hulpvrager 
richten:                -oogcontact tussen hulpverlener-cliënt onderhouden 

      -vaak begrijpt de hulpverlener zelf ook iets van het gesprek. 
 

 Het is belangrijk dat de hulpverlener zijn eigen opstelling kritisch bekijkt, zowel letterlijk als 
figuurlijk.  De aandacht van de hulpverlener moet steeds op de hulpvrager gericht blijven.  
Men moet de vragen rechtstreeks aan de hulpvrager stellen en niet aan de tolk, zoals 
bijvoorbeeld: “Sinds wanneer heb je die huidproblemen?” en niet: “Wil je aan de mevrouw 
vragen sinds wanneer ze die huiduitslag heeft?” Daarom is het wenselijk dat de tolk naast 
de hulpvrager zit en niet naast de hulpverlener.  Deze opstelling benadrukt haar positie 
als belangenverdedigster van de hulpvrager.     

 

 De hulpverlener beperkt zich best tot korte vragen en commentaren.  Lange formuleringen 
leiden ertoe dat de hulpvrager zich meer op de tolk en minder op de hulpverlener gaat 
richten. 

 

 Een goede voorbereiding van het gesprek door de hulpverlener is mogelijk in overleg met 
de tolk. 

 

 Het kan nuttig zijn de tolk te informeren waarom men bepaalde dingen zegt of vraagt. 
 

 Als een echtpaar op het spreekuur verschijnt, is het zeer belangrijk dat de tolk de taal 
spreekt die beide verstaan en spreken. 

     Denk niet “Turken spreken Turks en Marokkanen spreken Marokkaans”.  Marokkanen 
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     spreken  Marokkaans Arabisch als ze uit de kunststreken of de grote steden komen.  Als 
     ze uit het achterland komen, spreken ze meestal een Berbertaal.  Deze Berbertalen  
     kunnen onderling sterk verschillen.  Turken zullen meestal Turks spreken, maar ze 
     kunnen ook van  Koerdische afkomst zijn.  ( Mesker, Bletz, Wolters,1995, p.53) 

2.1.3  Non-verbale communicatie 

Algemeen 
Non-verbale communicatie betreft zaken als gelaatsuitdrukking, lichaamsbeweging, 
oogcontact, stemvariaties, afstand tussen de communicerende personen en context.  De 
cultuur heeft veel invloed op deze communicatieaspecten.  Dit komt niet alleen tot 
uitdrukking in kledij, maar ook bijvoorbeeld in de kijkrichting. 
Zo drukt het richten van de ogen naar de grond voor de één beleefdheid uit en voor een 
ander is het een erkenning van schuld.  Hieronder vindt men een aantal voorbeelden van 
dergelijke non-verbale communicatie. 
 
Aan de gezichtsuitdrukking van de hulpvrager van de hulpvrager is bijvoorbeeld vaak te zien 
wat deze denkt en of hij een boodschap heeft begrepen.  Om goed te kunnen kijken, heeft 
men rust nodig en moet men openstaan voor de hulpvrager; als de hulpverlener te zeer 
bezig is met zijn eigen gedachtengang en met het maken van aantekeningen zal veel van de 
non-verbale inbreng van de hulpvrager hem ontgaan. ( Mesker K. C., Bletz H. L., Wolters 
W.,1995, p.35) 
 
Concrete tips voor hulpverlening 
 

Kijkrichting  
Wanneer een Turkse of Marokkaanse cliënt naar de grond kijkt, gebeurt dit vaak uit respect 
en mag dit niet geïnterpreteerd worden als liegen of bekennen van schuld.  Het hoofd 
afwenden en naar buiten kijken tijdens een gesprek door een vrouwelijke cliënt mag zeker 
niet gezien worden als een teken van desinteresse, maar eerder als een vorm van door 
traditie ingegeven rolgedrag. 
 
Afstand  
De Turken of Marokkanen raken elkaar veel aan tijdens conversaties of kijken elkaar aan.  
Dit kan bij hulpverleners misverstanden opleveren en ze zullen zich hierdoor misschien 
ongemakkelijk voelen (bv.: “het indringend aankijken van een persoon” zou agressief kunnen 
lijken). 
 
Kledij       
Modern geklede cliënten kunnen toch op allerlei vlakken nog heel traditioneel zijn. 
 
Gebaren 
Vele cliënten gebruiken hun handen voor uitgebreid begeleidende bewegingen, die op zich 
betekenisloos zijn.  Anderen gebruiken het om bepaalde woorden uit te leggen. 
 
Gezicht 
Wenkbrauwen hoog optrekken betekent niet zozeer verbazing of angst, maar wel grote 
bezorgdheid.  Veel conflicten, zwakke relaties en innerlijke psychologische problemen 
kunnen door een vriendelijk glimlach gezicht gemaskeerd worden. 
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Expressiviteit 
Riffijnen, dit zijn Marokkanen uit het Rifgebied, kunnen lange tijd in het gesprek met een min 
of meer expressieloos gezicht zitten.  De Berber daarentegen zijn soms matig tot heel 
expressief in een gesprek. 
 
Emoties 
Een Marokkaanse of Turkse cliënt kan zijn emoties door een matig relatief hoog stemgeluid 
uiten.  Boosheid en angst kan men wel gemakkelijk herkennen, maar liefde of droefheid zijn 
soms moeilijk te herkennen.  Sommige gebaren en stemgebruiken kunnen de hulpverlener 
de indruk geven dat de cliënt dramatiseert terwijl dat vaak niet zo is. 

2.1.4  Relatie 

Algemeen 
Het is voor een hulpverlener vaak niet gemakkelijk om een vertrouwensrelatie met een 
Turkse of Marokkaanse cliënt op te bouwen.  Wanneer dit eenmaal gelukt is  -omdat de 
hulpverlener de klachten van de cliënt serieus genomen heeft en heeft laten zien dat hij kan 
helpen- wordt hij vaak als een vriend beschouwd.  Sommige cliënten zijn dan geneigd om de 
hulpverlener in verregaande mate in vertrouwen te nemen en hem voor alles en nog wat in 
te schakelen.  Hieronder vindt men een aantal tips voor de hulpverlener, punten waarop hij 
moet letten bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie met een Turkse of  Marokkaanse 
cliënt. 
 
Concrete tips voor hulpverleners 
 

 Voor de  Turkse of Marokkaanse cliënt kan de relatie met de hulpverlener belangrijker zijn 
dan de inhoud van het gesprek.  Wanneer de relatie slecht wordt, wordt het gesprek ook 
verstoord. 

 

 Als er een “bedreigende” opmerking wordt gemaakt, dan is de kans groot dat de relatie 
verstoord is tijdens de rest van het gesprek. 

 

 Sociale relatie als instrument  Turkse of Marokkaanse cliënten kunnen een relatie van 
dienstenuitwisseling proberen op te  bouwen. D.w.z. de hulpverlener wordt “een patroon” 
(baas, die diensten levert in ruil  voor cadeaus en uitnodigingen voor maaltijden…). 

 

 Sommige cliënten streven dan er ook naar om de hulpverleners aan zich te verplichten, 
zodat ze op het moment dat ze een dienst nodig hebben daarom kunnen vragen. 

 

 De hulpverlener kan eventueel goedkope cadeaus aannemen.  Het niet aannemen van 
dergelijke cadeaus wordt als beledigend beschouwd.  Het aanvaarden van grote cadeaus 
kan men weigeren door te zeggen dat men een loon ontvangt als hulpverlener. 

 

 Vertrouwensrelatie 
Een vertrouwensrelatie kan opgebouwd worden door respect te tonen voor de cliënt, 
door zich correct te dragen met inachtneming van formele beleefdheden.  Dit wil zeggen  
de cliënt niet in de rede vallen, goed oogcontact houden, rekening houden met de  
vrouwelijke cliënten, door rustig te praten, geen directe kritiek te geven -hetgeen  
overigens geldt t.a.v. alle cliënten. Dit is vooral belangrijk bij eerste generatie  
migranten. 
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 Respect tonen   
     Het “behouden van zijn eer” is voor Turken en Marokkanen heel belangrijk.  Het is dan  

ook belangrijk dat de hulpverlener een respectvolle (zoals hoger beschreven) houding 
aanneemt.  Dit kan tot uiting komen in de manier waarop de hulpverlener spreekt. 

     Bij eerste generatie Turken of Marokkanen wordt kritiek soms moeilijk verteerd, maar het   
     zal vlugger geaccepteerd worden wanneer de cliënt zich gerespecteerd voelen. 

2.1.5 Contact leggen 

Algemeen 
De cliënt zal eerst zijn problemen binnen de Turkse of Marokkaanse gemeenschap proberen 
op te lossen.  Indien er hier geen oplossingen wordt gevonden, dan neemt de betrokkene 
het initiatief om naar een hulpverlener te gaan. 
 
Meestal weet hij niet of hij met zijn problemen bij de juiste hulpverlener is.  Het ontbreekt de 
betrokkene vaak aan correcte, duidelijke informatie. Een cliënt zal meestal pas in een echte 
crisissituatie hulp vragen. 
 
Concrete tips voor hulpverleners 

 

 De hulpverlener dient op voorhand te bedenken, hoe hij zich voorstelt en hoe hij kan 
aansluiten bij het referentiekader van de cliënt. 

 

 Aandacht dient dan ook gevestigd te worden op het taalgebruik: 
-korte zinnen zonder moeilijke woorden 
-niet te veel informatie in één keer 

 

 De hulpverlener moet de cliënt duidelijk maken wie hij is, wat hij doet en wat hij kan 
bespreken met hem. 

 

 Na de introductie zal de cliënt zijn verhaal willen doen en daar zal hij ook erkenning voor 
zoeken.  Bepaalde informatie kan opzettelijk verborgen worden om schande en eerverlies 
te vermijden. 

 

 Tijdens het gesprek met een eerste generatie cliënt is het belangrijk dat de hulpverlener 
beleefd overkomt om enigszins een vertrouwensrelatie op te bouwen.  Dit betekent hier 
dus de cliënt niet in de rede vallen, geen kritiek geven, formele beleefdheden in acht 
nemen (zie hoger). 

 

 Schrijven tijdens het gesprek, wordt niet als storend gezien.  Voor veel cliënten bevestigt 
het dat het verhaal serieus wordt genomen.  Schrijven zal voor sommige van hen een 
bijzondere betekenis hebben, vermits zij zelf vaak niet of nauwelijks kunnen schrijven. 

 

 Na het gesprek is het ook belangrijk dat de hulpverlener even met de cliënt napraat.  Niet 
dat de hulpverlener de cliënt direct groet en hem onmiddellijk laat vertrekken.  De cliënt 
kan hierdoor teleurgesteld zijn en de vertrouwensrelatie kan verbroken worden. 
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2.1.6 Huisbezoek  

Algemeen  
Het bezoek geeft de hulpverlener meer de mogelijkheid  om zich  daadwerkelijk in te leven in 
het leven van de cliënt.  Turkse of Marokkaanse cliënten ontvangen graag gasten thuis en 
huisbezoeken bij Turkse of Marokkaanse cliënten zullen dus enigszins anders verlopen dan 
bij westerlingen. Hieronder vindt men aantal nuttige tips voor hulpverleners tijdens 
huisbezoeken bij Turkse of Marokkaanse cliënten. 
 
Concrete tips voor hulpverleners 
 

 Het sturen van een brief naar een Turkse of Marokkaanse cliënt om op huisbezoek te 
gaan, kan soms afstotend werken.  De cliënt kan een brief vaak niet zelf ontcijferen. 

 

 De hulpverlener kan vaak beter telefonisch een eerste afspraak maken (bv. wanneer de 
man of kinderen thuis zin omdat deze de taal meestal wel begrijpen).  Dit versterkt tevens 
het vertrouwen. 

 

 Wanneer de hulpverlener op huisbezoek gaat bij een gezien en de vrouw des huizes doet 
de deur open, dan is het beter dat een mannelijke hulpverlener eerst vraagt naar de 
echtgenoot. 

 

 Een vrouwelijke hulpverlener kan zich best eerst voorstellen en vervolgens naar de 
echtgenote vragen.  De echtgenoot is nl. verantwoordelijk voor de relatie met de 
buitenwereld. 

 

 Een gehuwde vrouw zal niet gemakkelijk bezoek binnenlaten als haar echtgenoot niet 
thuis is. 

 

 Als er duidelijk iemand thuis is en er wordt niet opengedaan dan betekent dit vaak 
gewoon dat de echtgenoot niet aanwezig is. 

 

 Bij huisbezoeken moet de hulpverlener ook rekening houden met bepaalde tijdstippen. 
     Zoals : -gebedstijden(5x per dag); 
                -vrijdag middag is er een collectief gebed (eerste generatie mannen zullen naar  
                 de moskee gaan); 
                -de vastentijden (maand Ramadan). 
 

 Bij een eerste kennismaking, wordt door sommige mannen een hand gegeven (haci’s of 
fundamentalistische moslims zullen handcontact vermijden).  Bij vrouwen is dat niet altijd 
het geval.  Je kan best het initiatief overlaten aan de betreffende vrouw.  Een vrouwelijke 
hulpverlener mag zich wat dit betreft minder terughoudend opstellen.  Daarnaast zijn er 
nog allerlei begroetingsrituelen die per land, streek en gezin verschillen. Bijvoorbeeld 
jonge kinderen groeten door de hand van de gast naar hun voorhoofd te brengen (Turks) 
of door de rechterhand op het hart te plaatsen en licht te buigen.   

 

 Vele Turken en Marokkanen hebben de gewoonte om hun schoenen uit te doen bij het 
binnen gaan.  Zij doen dit omwille van godsdienstige redenen: moslims bidden thuis en de 
plaats waar zij bidden, moet proper zijn.  Hou hier rekening mee.  Voor de hulpverlener is 
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dit niet echt noodzakelijk omdat dit juist eerder bevreemdend kan werken omdat dit van 
westerlingen niet wordt verwacht.  

 

 Na de begroeting kan het ook zijn dat de hulpverlener bij Turken ter verfrissing eau de 
cologne aangeboden wordt, die over de handen, het gezicht en het haar verspreid dient te 
worden.  Marokkanen doen dit niet. 

 

 Het is meestal gebruikelijk om eerst thee of koffie te drinken voordat de reden van een 
bezoek ter sprake komt.  Indien de hulpverlener aangeboden koffie of thee weigert, dan 
kan ook dat onbeleefd overkomen.  Migrantenouders ervaren het soms als pijnlijk als 
westerlingen niets of weinig tegenover hun gastvrijheid stellen. 

 

 Bij sommige gezinnen trekt de vrouw zich terug in de keuken of in een hoek van de 
kamer. Bij het eerste gesprek is het tevens onverstandig om haar er onmiddellijk bij te 
betrekken, zeker wanneer de vrouw daartoe geen aanleiding geeft. Bij vrouwelijke 
hulpverleners ligt dat wel anders, maar best neemt men een afwachtende houding aan. 

 

 Soms kan de hulpverlener bij de eerste kennismaking te maken krijgen met vragen van de 
cliënt over het privé-leven van de hulpverlener zelf (huwelijk, kinderen…).  In de Turkse 
en Marokkaanse cultuur wordt een gesprek (bijna) altijd met dergelijke vragen geopend.  
Het zou namelijk onbeleefd zijn deze vragen niet te stellen. 
Deze vragen peilen in feite naar het waardesysteem van de andere, meer dan naar de 
status’.  Voor een Marokkaan betekent het een geruststelling te weten dat zijn hulpvrager 
gehuwd is en kinderen heeft, omdat dit voor hem verbonden is met ‘ten volle man of 
vrouw zijn’. 

 

 Eigen ervaring (G.Gielen) met allochtone cursisten uit de basiseducatie NT2 heeft  nog tot 
volgende vreemde vaststelling geleid, die echter zeker niet veralgemeend mag worden.  
In tegenstelling tot boven genoemde opmerking die we in de literatuur aantroffen  omtrent 
het eerst koffie of thee drinken, hebben we zelf vastgesteld dat sommige migranten lang 
wachten met je iets om te drinken aan te bieden. Wij Westerlingen vragen meteen na 
binnenkomst of je iets wil drinken en starten dan het gesprek, dat dan lang kan duren. Bij 
bepaalde migranten is juist het gezamenlijk drinken van frisdrank of thee met gebak de 
afsluiting van het bezoek, waarna de gast terug naar huis vertrekt. Als ze bijgevolg 
onmiddellijk drank zouden aanbieden, vrezen ze dat dit de indruk zou kunnen wekken dat 
ze graag hebben dat je onmiddellijk vertrekt of dat ze geen gesprek willen aanknopen.  
Daarom dat ze lang wachten om je iets te aan te bieden.  Onze zienswijze over hun 
mogelijke ongastvrijheid moet in hun culturele visie nu juist geïnterpreteerd worden als 
teken van uiterste vriendelijkheid. Ze willen dat je zo lang mogelijk blijft en daarom bieden 
ze je (nog) niets aan. 

2.1.7  Gesprekstechnieken  

Algemeen    
Een aantal gesprekstechnieken zoals positief labelen, suggestieve vragen, praten over 
anderen en duiden van emoties kunnen zinvol zijn bij een gesprek met Turkse of 
Marokkaanse cliënten.  Positief labelen wil zeggen dat een gebeurtenis van de cliënt als 
goedwillende poging van zijn kant omschreven wordt. 
 
Concrete tips voor hulpverleners 
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 Positief labelen 
bv.: het slaan van kinderen zonder ernstige fysieke gevolgen kan als strenge 
opvoedingsmethode en niet onmiddellijk als mishandeling gelabeld worden. 

 

 Suggestieve vragen 
bv.: problemen met dochter uit Turkse of Marokkaanse gezinnen die wensen te studeren  
kunnen bijvoorbeeld ingeleid worden met de vraag of meisjes die gestudeerd hebben   
geen goede echtgenoten zullen zijn? 

 

 Praten over een ander 
bv.: van andere Marokkanen hoor ik…! 
Zo kan de hulpverlener moeilijk bespreekbare onderwerpen aanhalen. 

 

 Duiden van emoties 
Jonge hulpverleners kunnen te maken hebben met een cliënt, die in eigen land een 
autoriteit is en die verbaal agressief overkomt.  Indien dit geval is het beter dat de      
hulpverlener zo rustig mogelijk blijft  en de cliënt laat uitspreken.  In de rede vallen kan  
woede opwekken. 

 

 Bij contacten met allochtonen is het in de eerste plaats belangrijk om te kijken beter 
gezegd te luisteren naar de inhoud, niet naar de vorm van de communicatie.(Jansen & 
Roggen, 1987, p.21) 

 

 De manier waarop in het westen slecht nieuws aan ouders wordt overgebracht, 
bijvoorbeeld uw zoon zou best een tijdlang geplaatst worden, wordt door sommige 
migrantenouders niet bepaald gewaardeerd.  Een bericht zoals dit hierboven wordt door 
de ouders soms geïnterpreteerd als ‘ik wil als hulpverlener niet voor u doen’ of ‘ik ben niet 
in uw geïnteresseerd’  Een aanpak waarbij de feitelijke boodschap veel beter 
overgebracht wordt, is die waarbij de hulpverlener eerst in een algemeen inleidend 
gesprek laat merken dat hij wel degelijk geïnteresseerd is in de jongere  en het belang 
van de opvoeding van de ouders daarbij.  Vervolgens deelt hij mee dat hij ondanks zijn 
betrokkenheid enkele obstakels niet heeft kunnen overwinnen.  Zoals boven vermeld is 
het belangrijk dat verbale en non-verbale communicatie elkaar niet tegenspreken.  De 
vervelende boodschap voor de ouders kan nog zo duidelijk mondeling overgebracht 
worden, door non-verbale taal kan hij volkomen teniet gedaan worden. 

2.1.8 Informatie verzamelen  

Algemeen 
Het verzamelen van informatie bij Turkse of Marokkaanse cliënten kan enigszins anders 
verlopen.  De hulpverlener moet zich dan de volgende vragen stellen.  Wat is er aan de hand 
met de cliënt? Hoe kom ik aan de juiste informatie en hoe moet die informatie 
geïnterpreteerd worden?  De meeste cliënten zijn dan ook vaak niet gewend om zijn 
klachten te presenteren op de wijze zoals dat in het westen gangbaar is.  De hulpverlener 
zal bij Turkse of Marokkaanse cliënten expliciet dan bij Belgische cliënten d.m.v. “vraag en 
antwoord” tot een heldere probleemdefinitie moeten komen. 
 
Concrete tips voor hulpverleners 
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 Informatie kan zowel verbaal als non-verbaal verkregen worden.  Hier kan de hulpverlener 
waarnemingsfouten maken (zie verbale en non-verbale communicatie). 

 

 Problemen worden vaak niet uitgedrukt op een directe manier.  Dit kan het geval zijn 
wanneer het gesprek gaat over onderwerpen in de taboesfeer (huwelijk en sexualiteit) of 
wanneer de eer van een cliënt dreigt geschonden te worden. 

 

 Een hulpverlener zal dergelijke problemen zeer voorzichtig moeten aanpakken en soms 
wat minder direct zijn. 

 

 Persoonlijke vragen gesteld kunnen worden, wanneer de hulpverlener erop wijst dat dit 
nodig is om te kunnen helpen. 

 

 De hulpverlener moet voorzichtig zijn bij al die onderwerpen en bij het interpreteren van 
antwoorden. 

 

 Het is ook heel belangrijk dat de hulpverlener uitdrukkelijk zegt dat hij aan het 
beroepsgeheim gehouden is. 

2.1.9  Doorverwijzen 

Algemeen 

Als de hulpverlener meent dat een verwijzing naar het maatschappelijk werk of geestelijke 
gezondheidszorg noodzakelijk is, is het van belang deze goed te laten verlopen. 
Als de cliënt zich door zijn huidige hulpverlener voelt afgescheept, zal hij weinig gemotiveerd 
contact met deze tak van de zorg zoeken. (Ridder (red.), 1993, p.23) 
 
De cliënt is verkeerd doorverwezen of komt niet meer opdagen.  De verantwoordelijkheid 
voor het verwijzen ligt dan in eerste instantie bij de verwijzer.  Het moet duidelijk zijn voor de 
cliënt dat verwijzen niet betekent dat het probleem afgeschoven wordt naar een andere 
hulpverlener. Contact tussen verwijzer en instelling waarnaar verwezen wordt, voorkomt in 
veel gevallen dat er problemen ontstaan bij het doorverwijzen.  Daarom volgen hier enkele 
aandachtspunten. 
 
Concrete tips voor hulpverleners 

 

 Afspraakbriefjes zijn belangrijk.  De cliënt kan dit laten lezen door zijn kinderen, indien hij 
zelf de taal niet begrijpt of kan lezen. 

 

 Het verwijzen kan beter verlopen als de cliënt uitgelegd wordt waarom hij verwezen wordt 
en met wie hij een afspraak moet maken. 

 

 Indien de cliënt aan het verkeerde adres is en merkt dat niet verder geholpen kan worden, 
dan kan dit zijn zelfvertrouwen verminderen. 

 

 Als de cliënt inziet dat er voor hem iets gedaan wordt, dat hij door een goede 
doorverwijzing een stapje verder kan komen, is hij ook bereidwilliger tot medewerking.  
Het is dan ook belangrijk dat de hulpverlener checkt of de cliënt aangekomen is bij de 
instelling, waarnaar verwezen is. 
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 De hulpverlener kan ook een telefoontje geven aan de nieuwe hulpverlener en hem op de 
hoogte brengen van de problemen van de cliënt. 

 

 Een ander mogelijkheid is dat de hulpverlener best met de cliënt meegaat naar diens 
eerste afspraak met een andere hulpverlener of dat hij probeert om de eerste afpraak in 
een bekende omgeving van de oude instelling te houden.  Zo kan de cliënt vertrouwd 
raken met de nieuwe hulpverlener en de hulpverlening zal dan gemakkelijker verlopen. 

2.1.10 Schriftelijke of telefonische uitnodiging na een eerste contact 

Concrete tips voor hulpverleners 

 
Een schriftelijke uitnodiging  kan verwarring veroorzaken.  Turkse of Marokkaanse cliënten 
krijgen veel briefjes van allerlei instanties, die ze vaak niet kunnen ontcijferen.  Het schrijven 
van een brief is tevens formeel, hetgeen de cliënt kan afschrikken bij een eerste contact. 
 
Het is nuttig om telefonische afspraken te maken, dit wekt meer vertrouwen.  Maar de 
hulpverlener moet wel op de juiste tijdstippen bellen: dus wanneer de kinderen of de 
echtgenoot thuis  zijn.  
Een vrouwelijke cliënt zal niet op de uitnodiging ingaan zonder het medeweten van haar 
echtgenoot. 

2.2 Levensdomeinen en levensproblematieken 

2.2.1 Islam 

Algemeen 
De Islam speelt in het leven van de meeste Turkse of Marokkaanse cliënten een belangrijke 
rol.  Het is dan ook nuttig dat de hulpverlener kennis neemt van enkele van de belangrijkste 
uitgangspunten van deze godsdienst.  
 
In het dagelijks leven gaan sommige cliënten zich houden aan de geboden (bidden, 
aalmoezen geven, vasten enz…) en verboden (eten van varkensvlees, alcohol enz..). 
 
De Islam is ook een stelsel van rituelen, sociale voorschriften en een hele levenswijze.  Wat 
hoort, heeft voor Islamieten veelal een religieuze lading.  Wie zich niet passend gedraagt, 
overtreedt meteen ook religieuze voorschriften. 

2.2.2 Budgetbegeleiding 

Algemeen 

Het doen inzien van Turkse of Marokkaanse cliënt dat zij ernstige financiële moeilijkheden 
hebben, is niet gemakkelijk.  Ze zullen niet zo snel geneigd zijn om aan budgetbegeleiding te 
doen, omdat zij er nogal wantrouwig tegenover staan. 
 
Sommige cliënten zullen onbetaalde facturen achterlaten.  Voor Turkse of Marokkaanse 
cliënt is een belofte om ooit eens te betalen, ook meteen een waarborg voor die betaling. 
 
Concrete tips voor hulpverleners 
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 Tijdens de budgetbegeleiding kan het zijn dat de cliënt geld zou willen sturen naar 
familieleden in Turkije of Marokko of dat hij godsdienstige lichten wil nakomen (bv. 
aalmoezen geven…).  Hier moet de hulpverlener aan de cliënt duidelijk maken dat dit 
moeilijk zal gaan omwille van financiële moeilijkheden en dat de Islam in zulke gevallen 
ook vrijstelling voor deze verplichting verleent. 

 

 Soms komt het wel eens voor dat de vrouwelijke cliënten gedwongen worden door de 
echtgenoten om geld af  te halen.  Soms zullen zij dan ook smoesjes vertellen om dit te 
vergoeilijken (bv. het geld was nodig voor medicamenten…). 

2.2.3 Psychosociale problemen 

Algemeen  

Er zijn verschillende redenen waarom de hulpverlening niet altijd toegankelijk is voor Turkse 
of Marokkaanse cliënten.  De meeste cliënten zullen hun problemen eerst in de eigen 
gemeenschap oplossen (=mantelzorg).  Zij zijn niet eens op de hoogte van de bestaande 
voorzieningen en gaan dikwijls naar een huisarts voor problemen van psychosociale aard.  
Sommige komen daarna bij medische specialisten terecht.  Deze problemen kunnen ook 
evengoed door de maatschappelijk assistent verholpen worden. 
 
Concrete informatie 

 

 Begrippen zoals psychosomatisch en psychisch zullen de cliënten niet verstaan.  Dit kan 
tevens tot misverstanden en onbegrip leiden. 

 

 Het is belangrijk dat de hulpverlener de cliënt laat inzien dat psychische problemen in het 
algemeen ook lichamelijke klachten kunnen veroorzaken. 

2.2.4  Seksuele problemen 

Algemeen 
Vele hulpvragers voelen zich ongemakkelijk als de hulpverlener hen té directe vragen stelt 
over onderwerpen die zij als ‘verboden terrein’ beschouwen.  Seksuele problemen moeten 
daarom dikwijls eerst op een zijdelingse manier worden behandeld, via omschrijvingen of 
symbolen, vooraleer men tot een duidelijke formulering van het voor hen delicate probleem 
kan komen.  Indien té vlug directe vragen worden afgevuurd, antwoordt de hulpvrager 
ontwijkend.  
 
Ik wil dit illustreren met een voorbeeld uit de gezondheidszorg. In het gesprek kan een 
huisarts een formule gebruiken zoals bijvoorbeeld: 
 “Excuses mevrouw, ik moet u een vraag stellen die u zou kunnen vervelen, maar het zou 
voor mij een fout zijn indien ik deze vraag niet zou stellen.  Ik stel ze ook niet als een 
nieuwsgierige man of vrouw, maar als een arts.  Indien u het moeilijk hebt om deze vraag te 
antwoorden dan zal ik dat begrijpen, maar voor uw gezondheid is het belangrijk dat u mij 
zoveel mogelijk informatie geeft die mij kan helpen bij uw genezing.  Als ik u goed heb 
begrepen, voelt u pijn onderaan in de buik.  Hebt u die pijn ook als u met uw man slaapt, met 
andere woorden als u met uw man seksuele betrekkingen hebt?” 
 
In dit voorbeeld wordt de vraag ingeleid door een lange aanloop die de patiënt duidelijk 
maakt dat zij over een onderwerp dat in haar ogen met ‘schande’ is gecorreleerd, kan 
spreken zonder haar ‘eer’ te verliezen.  Op de tweede plaats worden minder geladen 
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woorden gebruikt zoals slapen in plaats van vrijen, hoewel dit laatste woord nadien wel kan 
worden gebruikt, wanneer het ijs gebroken is.  
 
Een ander taboe, dat gelijktijdig het grote gespreksonderwerp bij Marokkaanse en Turkse 
meisjes kan zijn, is de maagdelijkheid.  Vele meisjes worden geconfronteerd met de dubbele 
boodschap die de jongens van hun leeftijd uitzenden: “waarom zouden we geen intiemer 
contact hebben, iedereen doet toch zo…” en: “Ik wil dat mijn vrouw nog maagd is wanneer 
we trouwen”.  Marokkaanse en Turkse meisjes zullen de nood voelen om daarover met hun 
begeleider te spreken, omdat dit onderwerp thuis niet bespreekbaar is en omdat zij een 
antwoord willen op vragen die in de seksuele opvoeding op school niet altijd aan bod komen.  
 
Bij jonge meisjes met wat wij ‘vage’ klachten noemen, is het nuttig ook de volgende vraag te 
stellen: “ik verontschuldig mij indien ik u zou choqueren, maar ik weet hoe belangrijk 
maagdelijkheid voor de meeste meisjes van uw leeftijd en uw cultuur is.  Misschien houdt dit 
u ook bezig en zit u met vragen die u tot nu toe aan niemand durfde stellen.  Ik sta als 
arts/hulpverlener misschien ver van wat u denkt en voelt, maar ik denk dat ik u wel kan 
helpen.” Het is evident dat dit laatste gesprek gemakkelijker wordt gevoerd door een 
vrouwelijke huisarts/hulpverlener, maar mits wat tact kan een man dit onderwerp ook 
bespreken. (De Munck et al., 1998, p.104) 
 
Concrete tips voor hulpverleners 

 

 Seksuele eer is een fundament in de Turkse of Marokkaanse samenleving. 
 

 Seksualiteit hoort  -zeker voor een vrouw- gekoppeld te zijn aan de huwelijksrelatie. 
 

 Onderling bespreken vrouwen dergelijke problemen.  Dit geldt evenzeer voor mannen.  
Ook vertellen zij hun problemen aan hun echtgen(o)ot(e).  In de nabijheid van de anderen 
(ouders, vreemden) wordt dit -uit respect- niet gedaan.  

 

 Een Riffijn ((Marokkaan ui het Rifgebied) zal zich heel kort uitdrukken.  Over 
geslachtsorganen bv. wordt net als over seks betrekkelijk vaag gesproken.  Dit gebeurt 
vooral bij mensen van de eerste generatie.  

 

 Bij uitdrukkingen zoals “mijn kracht is weg”, “alles is dood”, kan de hulpverlener denken 
aan eventuele seksuele problemen.  

 

 Het is ook belangrijk dat voor zulke problemen een vrouwelijk hulpverleenster een 
vrouwelijke cliënt helpt en een mannelijke hulpverlener een mannelijke cliënt.  

2.2.5 Relatieproblemen 

Concrete tips voor hulpverleners 

 

 De familie speelt een belangrijke rol in het leven van de meeste Turkse of Marokkaanse 
cliënten en dit zal dan ook een belangrijke plaats innemen in de hulpverlening.  

 

 De hulpverlener moet in het achterhoofd houden dat het behoud van eer en het vermijden 
van gezichtsverlies of schande een belangrijke rol spelen in het leven van een Turkse of 
Marokkaanse cliënt. 
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 De cliënt kan bij problemen zich genoodzaakt voelen om de schijn hoog te houden ten 
opzichte van de hulpverlener.  D.w.z. dat hij zijn privé-leven zal beschermen om schande 
te voorkomen. 

 

 Een vrouwelijke cliënt met relatieproblemen zal in het begin van het gesprek meestal 
zeggen dat het goed gaat thuis, dat zij een lieve echtgenoot heeft enz.  de hulpverlener 
moet hier het vertrouwen van de cliënt trachten te winnen door o.a. respect te tonen voor 
de cultuur. 

 

 Bij traditioneel ingestelde cliënten zal het gesprek moeilijk verlopen, wanneer er 
relatieproblemen zijn.  Hier zullen de gesprekken via de echtgenoten moeten verlopen.  
De hulpverlener zou hier best eerst de echtgenoot aanspreken en dan pas de echtgenote 
in het gesprek betrekken. 

 

 Een vrouwelijke hulpverlener kan toch wel gemakkelijk de vrouwelijke cliënt aanspreken. 
 

 Bij ernstige relatieproblemen kan de hulpverlener beroep doen op een 
vertrouwenspersoon (imam, gezaghebbende persoon of interculturele bemiddelaar).  Zo 
kan men tot een verzoening proberen te komen.  

2.2.6  Weglopen van jongens, meisjes of vrouwen 

Algemeen 
Kinderen moeten hun ouders niet in verlegenheid brengen door in discussie te gaan, door 
weg te lopen,…want daardoor kunnen ze de status van hun vader of moeder aantasten. 
(Bouhalhoul & Zwaard, s.a., p.55) 
 
Concrete tips voor hulpverleners 

  

 Bij zulke problemen is het toch wel aangeraden dat de hulpverlener naar een compromis 
zoekt met de ouders.  Zo kunnen heel veel problemen opgelost worden. 

 

 De hulpverlener kan ook beroep doen op een vertrouwenspersoon om zo tot een 
verzoening te komen. 

 

 De hulpverlener moet ook de weggelopen jongeren of vrouwen aanraden om contact op 
te nemen met de ouders. 

 

 Er wordt ook soms misbruik gemaakt van hulpverleners.  Zo kan het bv. voorkomen dat 
een meisje uitgehuwelijkt te worden, hoewel daar hoegenaamd geen sprake van  is. 
Voorzichtigheid blijft geboden! 

 

 De hulpverlener zou de ouders best inlichten over de hulpverlening die zij bieden aan de 
weggelopenen.  Het gebeurt wel eens dat ouders niet op de hoogte zijn van de geboden 
hulpverlening en de ondernomen stappen.  

 

 Het is af te raden om weggelopen meisjes of vrouwen zondermeer in een opvangtehuis of 
gastgezin te brengen, waar jongens of mannen van hun leeftijd vertoeven.  Dit kan gezien 
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worden als een bedreiging voor de maagdelijkheid en eer, hetgeen consequenties kan 
hebben voor de toekomstige relatie met de familieleden.  

2.2.7 Echtscheiding 

Concrete tips voor hulpverleners 
  

 Bij echtscheidingsproblemen is het aangeraden dat de hulpverlener achtergrondinformatie 
heeft omtrent een huwelijk of een echtscheiding in Turkije of Marokko. 

 

 In de Marokkaanse of Turkse samenleving worden de ouders ook betrokken bij het 
zoeken naar een oplossing van huwelijksproblemen.  Het is misschien interessant voor de 
hulpverlener dat hij hiervan op de hoogte is.  Soms is het moeilijk om contact te hebben 
met een vrouwelijke cliënt, vaak kan dit alleen via de vader of de broer.  

 

 De hulpverlener kan ook de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelen.  

2.2.8 Psychologische problemen 

Algemeen 
Turkse en Marokkaanse cliënten zullen zelf niet snel accepteren dat ziekten psychisch 
worden genoemd.  “Psychisch” zou willen zeggen dat je “ziek bent in je hoofd”.  Voor deze 
cliënten is het vaak een veiliger idee om klachten toe te schrijven aan invloeden van buiten 
(magie, boze geesten,…) of ze te somatiseren.  
Als een somatisch onderzoek dan weinig oplevert, worden onderliggende psychische 
problemen soms wel vermoed, maar vaak worden ze   niet altijd opgespoord.  
 
Het is dan ook heel belangrijk dat bij de benaming van dergelijke problemen door de 
hulpverleners of bij verwijzing naar geestelijke gezondheidszorg, rekening gehouden wordt 
met een aantal gevoeligheden op dit vlak.  In Marokko of  Turkije zelf zal men zich pas in 
uiterste nood tot de westers georiënteerde psychiatrie wenden.   
Dit is bv. het geval wanneer iemands gedrag zo vreemd en hinderlijk wordt dat de omgeving 
er zelf niet meer tegen kan.  De cliënt zal weinig gemotiveerd zijn om hulp te zoeken, vooral 
als hij denkt dat hij afgescheept wordt.  (Ridder (red.), 1993, p.21) 
 
Psychische stoornissen bij uitstek worden aan demonen, magie of het boze oog 
toeschreven.  Als stoornissen op die wijze worden opgevat, vergen zij uiteraard ook een 
geschikte aanpak onder de vorm van een magisch-religieuze behandeling waardoor de 
ziekteverwekkende agens wordt verdreven of geneutraliseerd.  Dit kan gebeuren onder vorm 
van het schrijven van talismans, het belezen en exorciseren, het op pelgrimstocht gaan en 
het deelnemen aan rituelen van religieuze genootschappen.  Dit zijn activiteiten die een 
westerse therapeut moeilijk zelf kan organiseren.  Een bijkomende moeilijkheid is dat, 
wanneer een ziekte in deze termen wordt opgevat, men van mening is dat westerse 
medicijnen schadelijk zijn en dus moeten worden vermeden.  
In dergelijke situaties is het belangrijk dat er een brug wordt geslagen tussen het 
referentiekader van de patiënt en dat van de hulpverlener.  In de psychiatrie zal het erop 
neerkomen de twee verschillende referentiekaders te combineren.  Op die manier kunnen 
westerse invalshoeken en technieken worden gebruikt zonder het culturele referentiekader 
van de patiënt helemaal te verlaten.    Om de twee referentiekaders met succes te 
combineren of te overbruggen, is kennis van de cultuur van de patiënt uiteraard nuttig.  
Individuele patiënten zijn echter geen personificaties van hun gemiddelde cultuur.  Daarom 
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is het belangrijk daarenboven ook na te gaan hoe elke concrete patiënt zijn stoornis opvat en 
ervaart.  
Een personalistische etiologische verklaring sluit vaak aan bij de vraag ‘waarom’ iemand 
ziek is geworden.  Deze vraag houdt veel mensen bezig maar vanuit een westers medisch-
wetenschappelijk standpunt heeft ze weinig zin.  Zo gezien kunnen een traditioneel en een 
medisch-wetenschappelijk referentiekader elkaar aanvullen.  In die zin ligt er nog een heel 
terrein open met betrekking tot de samenwerking tussen traditionele genezers, religieuze 
raadgevers en de moderne gezondheidssector. (De Munck et al., 1998, p.46)  
 
Concrete tips aan hulpverleners 
 

 Turkse of Marokkaanse cliënten somatiseren hun psychische problemen vaak in sterke 
mate. 

 

 De klachten gaan dan meestal over pijn: klachten over uitputting of flauw vallen, over 
dode lichaamsdelen (d.w.z. gevoelloos, slap enz.), over hitte & kou, vermindering van 
gewicht en vermindering van seksuele energie. 

 

 Psychische reacties op migratie: 
-Begin van het verblijf in Vlaanderen: “kortsluitingsreactie”. 
-Na een half jaar kunnen identiteitsproblemen ontstaan die gepaard gaan met 
onbestemde lichamelijke klachten (o.a. angst, moeheid, slapeloosheid…). 

-Op lange termijn  kunnen er blijvende karakterafwijkingen of atypische                     
 stoornissen zijn. 
 

 Relationele problemen binnen het gezin kunnen ook een belangrijk bron van psychische 
klachten (gesomatiseerde klachten) zijn.  Zo komen vader-zoon conflicten nogal frequent 
voor bij Marokkaanse gezinnen.  Hetgeen aanleiding kan geven tot gedragsstoornissen 
(vb. drugsverslaving…). 

 

 Turkse en Marokkaanse cliënten zoeken nogal eens de verklaring van hun klachten in het 
bovennatuurlijke -ook al zeggen ze dat niet altijd. (Ridder (red.), 1993, p.21) 

 

 Hoger opgeleide, verwesterde cliënte komt soms bij een psychiater terecht vanwege 
frustraties en eenzaamheid, omdat ze noch bij hun landgenoten, noch bij Belgen 
aansluiting kunnen vinden. 

 

 Groepsdiscussies over persoonlijke zaken zijn vooral voor deze cliënten moeilijk, omdat 
dergelijke discussies grote taalgevoeligheid vereisen en ook het vermogen om de eigen 
problemen te analyseren. 

2.2.9 Opname in een instelling 

Algemeen 

Vele Turkse of Marokkaanse cliënten zullen niet zo vlug geneigd zijn om zich te laten 
opnemen in een instelling.  Meestal staan de familieleden in voor de verzorging van de 
zieken, bejaarden,…van gezinshulp hebben deze mensen meestal nog nooit gehoord.  
Verder moeten allerlei dingen geregeld worden met de werkgever, met het ziekenfonds… 
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Indien een Turkse of Marokkaanse cliënt opgenomen moet worden in een instelling, zal hij 
zich vaak zorgen maken: omdat man en vrouw in het gezin strikt gescheiden taken 
vervullen, zijn zij van oordeel dat zijn niet gemist kunnen worden in het gezin.  
 
                  -Wie zal de contacten met de buitenwereld onderhouden als de man er niet is? 
                  -Wie kan het gezin draaiende houden als de moeder er niet is? 
 
Concrete tips voor hulpverleners 
 

 Het verblijf in een instelling kan een eerste heftige confrontatie met de Belgische 
samenleving betekenen.  

 
    Vooral Turkse of Marokkaanse vrouwen zouden zich onzeker of eenzaam kunnen     

voelen.  Volgens mij kunnen ze ook door taalproblemen geïsoleerd geraken.  Dergelijk 
onbehagen wordt natuurlijk vergroot indien er door de instelling negatief wordt gereageerd  
op buitenlandse cliënten.  

 

 Voedsel 
Cliënten kunnen vaak alleen Belgische gerechten krijgen.  Sommige Turken en      
Marokkanen zijn nog niet vertrouwd met het Belgische voedsel.  Bovendien spelen ook  
religieuze regels hierin een rol: het verbod op het eten van varkensvlees, bloed… wordt  
nog algemeen strikt nageleefd.  
Het weghalen van bv. varkensvlees uit het menu is niet altijd voldoende. Islamitische  
koks in de keuken tewerkstellen zou natuurlijk de ideale oplossing zijn.  Het is vooral  
belangrijk dat de cliënt weet dat men rekening houdt met de “spijswetten”.  

 

 Soms kan het zijn dat bezoekers eten meebrengen (bv. naar het ziekenhuis) .  Zolang dit 
geen belemmering is voor de gezondheid, kan dit misschien toegelaten worden.  Maar 
indien de klaargemaakte hapjes een voorgeschreven dieet verstoren, dan moet men dit 
zowel aan de cliënt als aan de bezoekers uitleggen.  

 

 Regels betreffende bezoektijden en aantal bezoekers worden meestal niet nageleefd.  Dit 
heeft allerlei oorzaken: tijd is niet belangrijk, bezoekers komen voor of na de gebedstijden, 
familieleden komen vanuit het buitenland en wensen een tijdje te blijven bij de patiënt… 
Maar de belangrijkste is wel dat de familieleden en bekenden niet willen dat de cliënt zich 
eenzaam voelt.  Bezoektijden kunnen dus wel eens botsen met de werktijden.  

 

 Hygiëne 
Islamitische cliënten zullen zichzelf willen wassen, omdat het voor hen een rituele  
reiniging is.  Dit geldt bijvoorbeeld zeker voor vrouwen tijdens de menstruatie of na de  
bevalling.   
Verder speelt er een sterk schaamtegevoel mee bij de weigering om zich te laten wassen  
door iemand van de andere sekse.  Vrouwen die hierop aandringen, kunnen best door  
hulpverleensters worden verzorgd.  

 

 “Islam in een instelling” 
Iedereen die geestelijk in staat is, dient vijfmaal te bidden op betrekkelijk vaste  
tijdstippen.  Aan dit gebed gaat ook een rituele wassing vooraf.  
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 De beslissing om wel of niet te vasten tijdens de Ramadan kan erg persoonlijk zijn.   Men 
zou tegemoet kunnen komen aan de wensen van de cliënt/patiënt door hem de 
gelegenheid te geven na zonsondergang en/of ‘s morgens zeer vroeg te eten.  

 

 Sommige cliënten maken nogal eens problemen rond medicijngebruik.  De hulpverlener 
overtuigt de patiënt best om de instructies van de artsen te volgen.  Bij echte 
moeilijkheden zou men bv. de imam kunnen inschakelen om de patiënt te overtuigen.  

 

 De rol van de imam 
Men zou op deze geestelijken een beroep kunnen doen, als de cliënt erom vraagt.  De  
imams liggen politiek gezien niet altijd even goed bij alle Turken en Marokkanen.  Het  
beste is een lijst aan te leggen van beschikbare geestelijken voor verschillende groepen.  

     De imams kunnen als geestelijk leiders een belangrijke rol spelen in een project.  De 
meeste zijn daartoe bereid en worden graag geïnformeerd worden over de werkwijze van 
de Nederlandse instellingen.  Een probleem is dat sommigen niet bereid zijn om met 
vrouwen te overleggen en dat de besturen van moskeescholen niet erg openstaan voor 
discussies over didactische en onderwijskundige vraagstukken.  (Bouhalhoul & Namen, 
s.a., p.116) 

 

 Overlijden 
Bij het overlijden van een Islamitische cliënt kan de hulpverlener de familie, vrienden  
en/of de imam waarschuwen.  Voor stervensbegeleiding en begrafenis bestaan  
Islamitische voorschriften.  De stervende wordt met het gezicht naar Mekka gelegd en bij  
het sterfbed citeert men uit de koran.  Vaak zijn hierbij talrijke familieleden en vrienden  
aanwezig.  Islamitische mensen zijn ervan overtuigd dat de doden terugkeren naar Allah.   
De overledene zal  door geloofsgenoten van dezelfde sekte gewassen worden en in de  
doeken gewikkeld.  Het is dan ook belangrijk om een lijst van personen te hebben die dit  
kunnen doen.  Daarvoor kan men de plaatselijke Islamitische gemeenschap raadplegen.  

 
Veel Islamieten laten zich nog in het moederland begraven.  Aangezien dit veel tijd in   
beslag neemt, gaan Marokkanen over tot balseming van het lijk voor de rituele wassing.   
Voor Turken is dit niet nodig, aangezien de formaliteiten met het consulaat sneller rond  
zijn en de luchtvaartverbindingen vaak beter zijn.  

     Ook in België en Nederland bestaan islamitische begraafplaatsen.  (Sterck, 1992,  
     p.81) 
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H O O F D S T U K  4  E N K E L E  B I J Z O N D E R E  T H E M A ’ S  I N  D E  
I N T E R C U L T U R E L E  H U L P V E R L E N I N G  

1 Interculturele gespreksvoering volgens het TOPOI-model van Hoffman en Arts 
(1994) 

In het boek ‘Interculturele gespreksvoering’ wordt een systeemtheoretische benadering van 
interculturele communicatie gegeven. De auteurs baseren deze benadering hoofdzakelijk op 
de algemene systeemtheorie van Watzlawick. 
De algemene systeemtheorie gaat ervan uit dat het gedrag, de communicatie van mensen 
slechts begrepen kan worden door een kijk op het systeem. Dit houdt in dat men ervan 
uitgaat dat stoornissen of problemen begrepen moeten worden in de context van het totale 
netwerk van relaties en beïnvloedingen, waarin een individu leeft : de partner, het gezin, de 
ruimere familie, de buurt, de etnische en religieuze gemeenschap, het werkmilieu, de media, 
het land van herkomst, etc. Binnen dit totale netwerk van systemen verloopt de 
communicatie circulair : er is altijd sprake van gelijktijdige beïnvloeding tussen betrokkenen 
en er is beïnvloeding vanuit een ruimere sociale context. 
 
Een voorbeeld ter illustratie : Een blanke immigrant in Canada is hout aan het kappen. De 
winter nadert en hij wil een flinke voorraad brandhout aanleggen. Een indiaan komt langs en 
de immigrant vraagt aan de Indiaan of het een strenge winter gaat worden. Ja zegt de 
Indiaan , het wordt een strenge winter. De man spant zich in om nog meer hout te kappen. 
Een tweede Indiaan passeert en de blanke vraagt opnieuw of het een strenge winter zal 
worden. De Indiaan knikt bevestigend en dan vraagt de immigrant : “Vertel me eens, hoe 
weet u eigenlijk dat het een strenge winter zal worden ? Wel, zegt de Indiaan bedachtzaam, 
ik kom overal blanken tegen, die flink hout aan het kappen zijn.  
Deze anecdote illustreert het circulaire karakter van de communicatie. De blanke en de 
Indiaan beïnvloeden elkaar wederzijds en gelijktijdig. 
 
De circulaire benadering van communicatie werpt een heel ander licht op 
communicatiestoornissen. Er is geen sprake meer van schuld, schuldige (=oorzaak) en 
slachtoffer (=gevolg), maar van aandeel: eik van de betrokkenen heeft aandeel in het 
verloop van de communicatie. Ook in de communicatie met allochtonen dient de 
'beroepskracht' te vertrekken vanuit het concept van circulariteit: de allochtone persoon en 
de 'beroepskracht'zijn tegelijk oorzaak en gevolg van elkaars gedrag. Daarnaast ondergaan 
ze in hun communicatie invloed vanuit een ruimere sociale context. 
 
Hoffman en Arts ervaren ook dat alleen culturele achtergrondinformatie minstens zoveel de 
verkeerde kant opstuurt als dat deze ondersteunend werkt in de concrete gespreksvoering 
met mensen met een andere culturele achtergrond. Dit leidt namelijk tot stereotypering van 
de unieke persoon tegenover ons. Vanuit onze culturele achtergrondkennis gaan we de 
ander benaderen als vertegenwoordiger van zijn etnische groep en niet als een unieke 
persoon met een eigen subjectieve betekenisgeving. Om dit te voorkomen kiezen Hoffman 
en Arts voor een communicatieve invalshoek en gebruiken zij het TOPOI-model. TOPOI 
staat voor: Taal, Ordening, Perspectieven, Organisatie en Inzet/invloed. Kern van het model 
is dat we elk gesprek - ook met iemand met een andere culturele achtergrond- onszelf 
kunnen blijven. Het rekening houden met de mogelijkheid van misverstanden is een manier 
om de communicatie open te houden. 
 
CULTUUR EN COMMUNICATIE 
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Volgens Hoffman en Arts bestaat cultuur op zichzelf niet. Cultuur wordt zichtbaar in het 
dagelijks handelen van mensen. Cultuur is voelbaar in de culturele en sociale representaties 
die leven in bepaalde sociale verbanden. Sociale presentaties zijn de verschillende collectief 
gedeelde opvattingen die groepen mensen erop na houden. Cultuur is een product en 
kenmerk van een sociaal systeem. De concrete inhoud van een cultuur ontstaat in de 
voortdurende communicatie tussen de mensen en hun sociale en fysieke omgeving. 
Cultuurpatronen worden niet geërfd of aangeboren, maar aangeleerd. De systeemtheorie 
gaat ervan uit dat mensen ingebed leven in een breed en onbegrensd netwerk van sociale 
verbanden en dat ons gedrag in belangrijke mate wordt bepaald oor de sociale systemen 
waarin we verkeren. We hebben nogal eens de neiging onszelf en anderen te zien als 
onafhankelijke zelfbepalende individuen, die los staan van de invloed van allerlei sociale 
verbanden. We beseffen te weinig dat communicatie een circulair beïnvloedingsproces is. 
 
HET TOPOI-MODEL 
 
TOPOI staat voor Taal, Ordening, Perspectieven, Organisatie en Inzet. Dit zijn de gebieden 
in de communicatie waar we eventuele misverstanden kunnen achterhalen. De gebieden zijn 
in de praktijk invloeden elkaar. De meerwaarde van het TOPOI-model ten opzichte van een 
culturele benadering is de brede kijk die het geeft op de interculturele communicatie. In het 
TOPOI-model is een aantal vragen opgenomen (het analyse-instrumentarium, waarmee 
men hypothesen kan opstellen. Met behulp van deze hypothesen kan men nagaan waar de 
communicatie mogelijk misloopt of misgelopen is. Hoe meer hypothesen men kan opstellen 
hoe meer mogelijkheden men heeft om de communicatie open en werkbaar te houden. Het 
TOPOI-model biedt ook een interventieinstrumentarium wat mogelijkheden biedt om de 
vastgelopen communicatie weer te openen. De vijf gebieden van het TOPOI-model worden 
hieronder kort uitgewerkt. 
 
Taal 
 
Het voertuig van de communicatie is taal. Taal is een van de middelen waarmee mensen 
uitdrukking geven aan hun identiteit aan wie ze zijn en aan de wijze waarop ze de 
werkelijkheid zien. Taal is daarmee diep verbonden met eigenwaarde en met emoties. Taal 
kunnen we onderscheiden in digitale en analoge taal. De digitale taal is de verbale en 
nonverbale taal van min of meer afgesproken betekenissen binnen een bepaald sociaal 
systeem: bijv. woorden, gebaren en pictogrammen. Taalbeheersing en taalachtergrond 
kunnen voor misverstanden zorgen. Het Nederlands taalgebruik van allochtonen kan 
ongewild dwingend overkomen door een onvoldoende taalbeheersing en door invloed vanuit 
de eigen taal. Bijvoorbeeld de 'vraag': 'ik moet een dag vrij hebben'. Analoge taal is de 
niet-afgesproken, vooral non-verbale, taal. Een aantal vormen van nietafgesproken taal zijn: 
de persoonlijke ruimte ten opzichte van elkaar, de expressie van gevoelens, het respect 
betonen tijdens een gesprek, de wijze van begroeten, het lachen, het stemgebruik en de 
wijze van lopen en bewegen. Verder kunnen de interactionele regels die mensen gewend 
zijn verschillen: o.a. de afwisseling in spreekbeurten, hoe een gesprek begint en afgesloten 
wordt en omgaan met stiltes. De analoge taal is meer-duidig en bij uitstek geschikt om 
misverstanden in de communicatie te creëren en in stand te houden. 
 
Ordening 
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Ordening heeft met waarneming te maken: de bril waardoor mensen naar de werkelijkheid 
kijken. Iedereen ordent de werkelijkheid op zijn  eigen manier vanwege een verschil in 
referentiekader, functie, opleiding, loyaliteit of (machts)positie. In principe neemt ieder mens 
een verschillend subjectief standpunt in ten aanzien van de werkelijkheid.. Vanuit de 
systeemtheoretische benadering van communicatie wordt ieders kijk op de werkelijkheid als 
een 'mogelijkheid' gezien en niet als een 'waarheid'. Het gaat er in de communicatie niet om 
elkaars waarheid te betwisten, maar eventuele verschillen te laten voor wat ze zijn en op 
zoek te gaan naar de overeenkomsten. 
 
Perspectieven 
 
Er is sprake van twee soorten perspectieven: interpersoonlijke en sociale. Interpersoonlijke 
perspectieven zijn de visies die gesprekspartners met elkaar uitwisselen over zichzelf, de 
ander en hun relatie. Het zijn de spiegels die de gesprekspartners zichzelf en de ander 
voortdurend voorhouden: 'zo zie ik mezelf, 'zo zie ik onze relatie, en 'zo zie ik u'. 
Communicatie is zo een opeenvolging van spiegels ofwel perspectieven. Sociale 
perspectieven zijn de spiegels die de gesprekspartners voorgehouden worden vanuit de 
lopende dialogen in de samenleving. Zij ontstaan door de invloed die uitgaat van de sociale 
de publieke opinies, de opvattingen en normen die er binnen een sociaal systeem bestaan. 
Een voorbeeld is de publieke opinie ten aanzien van de integratie van buitenlanders: ze 
moeten zich aanpassen. Het niet onderkennen van de werking van sociale perspectieven 
leidt in de communicatie tot een interpersoonlijke strijd van perspectieven. 
 
Organisatie 
 
Het gebied organisatie wordt als apart aandachtsgebied genomen, omdat (interculturele) 
gespreksvoering vaak plaatsvindt binnen bepaalde organisatiestructuren: 

- op macroniveau, de samenleving –  
- op mesoniveau:, de organisatie van bedrijven en instellingen 
- op microniveau, de concrete gesprekssituatie. 

Hoffman en Arts noemen twee belangrijke uitgangspunten voor een pluriforme organisatie:, 
het principe van de erkende gelijkwaardigheid en het principe van de erkende diversiteit. Het 
principe van de erkende gelijkwaardigheid houdt in dat alle werknemers even waardevol zijn 
en dat sekse, etniciteit, sociale en religieuze achtergrond en dergelijke geen reden zijn tot 
verlaging van de gestelde kwaliteitseisen of verwachtingen. Het principe van de erkende 
diversiteit erkent dat er verschillen kunnen zijn tussen groepen en tussen personen. 
Uitvoering van deze principes leidt volgens hen in de praktijk van de organisatie tot het 
integraal rekening houden met autochtonen en allochtonen en tot verhoging van de kwaliteit. 
 
Inzet en invloed 
 
Met inzet wordt bedoeld: de dagelijkse talloze inspanningen en bedoelingen van mensen in 
hun betrokkenheid naar andere mensen. Erkenning van de inzet is voor mensen van 
fundamenteel belang. Als zij niet meer zien dat hun inzet effect sorteert dan gaan ze 
twijfelen aan hun inzet en verliezen hun zelfredzaamheid. Vaak is de inzet van mensen 
moeilijk te herkennen, laat staan te erkennen. Met invloed wordt bedoeld: het effect van de 
inzet van een persoon op anderen. Misverstanden treden op wanneer inzet en invloed (ofwel 
bedoeling en effect) niet met elkaar overeenstemmen. De moeilijkheid is dat we allerlei 
invullingen, betekenissen geven aan het gedrag van de ander. Deze hoeven niet overeen te 
komen met de bedoelde betekenisgeving van de betrokkene. Eveneens roept ons gedrag 
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betekenissen op bij anderen die niet overeen hoeven te komen met onze bedoelingen. In de 
communicatie moet men alert zijn op de effecten van communicatie en niet alleen uitgaan 
van de bedoelingen. Uit van uit het besef dat het de ander is die het effect van de 
communicatie bepaalt. Werken met de effecten van de eigen communicatie betekent dat 
men goed waarneemt hoe de ander reageert op zijn gedrag. 
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2 Een hoofddoek dragen  ? 

2.1 Belgische wetgeving betreffende de hoofddoek 

Er is heel wat opzoekend werk verricht om na te gaan wat de wetgeving is betreffende het 
dragen van een hoofddoek. Er zijn echter geen wetteksten teruggevonden die op deze 
materie terugslaan. Het debat is wel volop aan de gang. De discussie gaat nog steeds in 
grote lijnen over godsdienstvrijheid en het recht op een eigen identiteit vs. onderdrukking van 
de emancipatie en de neutrale positie van openbare instellingen. Een wettekst is er dus nog 
niet, wel enkele precedenten uit de rechtspraak die gebruikt worden om een hoofddoek al 
dan niet te verbieden. Een eventueel verbod slaat altijd terug op een werksituatie in een 
openbare functie of op het volgen van de lessen aan een openbare school. In de privé sfeer 
kan een persoon door de wet op godsdienstvrijheid doen en laten wat hij wil. Buiten die privé 
sfeer is het echter de werkgever of de school die bepaalt wat de regels zijn en regels zijn er 
om aangevochten te worden. Dit is het verleden dan ook al regelmatig gebeurd.  
 
In 1989 verboden de directies van enkele gemeentescholen uit het Brusselse het dragen van 
de hoofddoek aan moslimmeisjes. Dit verbod werd door de meisjes genegeerd en zij 
moesten een andere school zoeken. De toenmalige conservatieve Saoedische imam van het 
Islamitisch Cultureel Centrum (I.C.C.) stelde in een interview dat "moslims beter uit België 
vertrekken als ze de echte islam niet kunnen beleven. De hoofddoek is heilig want de 
richtlijnen in de koran zijn niet voor compromissen vatbaar. " Vanzelfsprekend was dit koren 
op de molen van het toenmalige Vlaams Blok: de reactie van Philip Dewinter was dan ook 
dat de imam dat dan maar moest doen. Jammer genoeg is het zo dat zulke uitspraken zoals 
die van het I.C.C. door velen als representatief worden beschouwd voor de hele islamitische 
gemeenschap en omgekeerd ook. Ondanks het feit dat op 1 december 1989 het verbod op 
het dragen van islamitische hoofddoekjes geannuleerd werd door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg in Brussel (een vonnis dat bevestigd werd in 1990) op basis van de onderwijswet van 
1959 die neutraliteit en respect voor godsdienstvrijheid stipuleert, bleef de hoofddoek 
onderwerp van politieke en publieke discussie tot op de dag van vandaag. 
 
In de recente hoofddoekenzaak te Limburg heeft de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt 
geoordeeld dat de grondwettelijke vrijheid van godsdienst niet absoluut is en, aldus de 
rechtbank, het de scholen toegestaan is om een intern verbod op te leggen. Het Europees 
Hof van de Rechten van de Mens oordeelde omstreeks hetzelfde tijdstip in vergelijkbare zin 
door Turkse universiteitsstudenten in hun ongelijk te stellen die de hoofddoek wilden 
toelaten  

2.2 Beweegredenen voor het dragen van een hoofddoek 

2.2.1 Geloofsovertuiging (bescherming van de vrouw) 

Een belangrijke reden voor het dragen van een hoofddoek is de geloofsovertuiging. Veel 
meisjes zeggen dat ze een hoofddoek dragen omdat in de koran staat geschreven dat 
vrouwen de vorm van hun lichaam moeten bedekken. In verschillende verzen uit de koran 
staat te lezen dat het aan te raden is om als vrouw het hoofd en het bovenlichaam te 
bedekken met één of meerdere hoofddoeken om haar schoonheid te verbergen. Het is ook 
verboden (haram) om kleding te dragen die zo strak zit dat alle lichaamsvormen te zien zijn 
en wel in het bijzonder die lichaamsdelen die seksueel aantrekkelijk zijn. Dit is de manier om 
haar waarde als mens te handhaven. Met andere woorden: het zien van een vrouw als een 
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lustobject is in de islam een zonde. Het dragen van een sluier of hoofddoek beschermt de  
vrouw tegen negatieve invloeden en handelingen van buitenaf. De sluier bedekt de vrouw 
tegen zoekende ogen waarachter een slechte intentie kan verschuilen.  
De bovenstaande verklaring voor het dragen van een hoofddoek of sluier, zoals het staat 
beschreven in de koran, is maar één verklaring. Veel hangt af van de manier waarop de 
koran geïnterpreteerd wordt. De meeste meisjes die een hoofddoek dragen zoeken 
waarschijnlijk niet naar een dieperliggende of verklarende betekenis. Voor hen is het 
voldoende dat het in de koran staat. De koran is het woord van God, dus uit respect voor 
God dragen zij een hoofddoek. Voor veel van de meisjes is het een symbool van hun geloof 
zoals Christenen een kruisje dragen en de Joden een keppeltje.  

2.2.2 Traditie/gewoonte 

Een andere vaak voorkomende reden voor het dragen van een hoofddoek is traditie en 
gewoonte. Veel meisjes nemen de gewoontes en de tradities van hun familie over. Ze 
hebben oudere zussen die een hoofddoek zijn beginnen dragen op een bepaalde leeftijd en 
dat doen zij nu ook. Sommige meisjes moeten een hoofddoek dragen van thuis of omwille 
van de sociale controle. Anderen dragen hem niet onder dwang, maar gewoon omdat ze het 
zelf willen.  
 
Voor hen is het zo'n evidentie dat ze vanaf een bepaalde leeftijd een hoofddoek dragen. Ze 
keken naar het moment uit en voelen zich, nu het zover is, er heel goed bij. "Wanneer ik 
geen hoofddoek draag voel ik me naakt", is een uitspraak die je regelmatig hoort. Het dragen 
van een hoofddoek behoort tot hun cultuur, tot hun traditie. Het is een stuk van hun 
klederdracht. Veel vrouwen doorheen de eeuwen hebben er één gedragen. Het voortzetten 
van die traditie door o.a. het dragen van een hoofddoek is voor hen logisch. Het is niet 
ouderwets, het is vasthouden aan een traditie, aan iets van hen Anderzijds blijkt op sommige 
scholen dat sommige meisjes een hoofddoek dragen uit protest. Het gaat dan over het zich 
verzetten tegen het niet mogen dragen van een hoofddoek binnen de school door het juist 
zoveel mogelijk wel te doen of door moeilijk te doen wanneer gevraagd wordt hem af te 
nemen. Maar het gaat zeker ook over het willen vasthouden aan iets dat eigen aan hen en 
hun cultuur is.  
 
De sluier heeft ook een traditie als verzetssysteem. Wonen in een samenleving met zoveel 
tradities en gewoonten, die vaak hard verschillen met de eigen cultuur, maakt dat het 
vasthouden aan tradities, en het uiterlijk vertoon ervan, belangrijk zijn voor het behoud van 
de eigenheid. Wanneer men in Marokko in een grote stad zoals Cassablanca rondloopt, 
merkt men dat meisjes veel minder een hoofddoek dragen dan bijvoorbeeld in Antwerpen. 
Het dragen van een hoofddoek om vast te houden aan het behoud van tradities en 
eigenheid, is logischerwijze minder aan de orde in een samenleving waar, algemeen 
gesproken, maar één cultuur is.  
 
Sommige meisjes zien het dragen van een hoofddoek dus, als iets dat van hen verwacht 
wordt, of dat ze van zichzelf verwachten, vanuit hun geloof. Anderen zien het dragen van 
een hoofddoek als een traditie die ze verder zetten. Voor hen is een vrouw die geen 
hoofddoek draagt niet minder gelovig. Het al dan niet dragen van een hoofddoek hoeft geen 
barometer te zijn die aangeeft of je gelooft of niet. 
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2.2.3 Identiteit 

Een andere beweegreden voor het dragen van een hoofddoek is het streven naar of 
behouden van identiteit. Veel meisjes en vrouwen dragen een hoofddoek omwille van hun 
identiteitsontwikkeling. Het is een stap in hun emancipatieproces. Islamitische geleerden 
zeggen: "Wanneer je de echte 'hijab' aanvaardt, zal de oppervlakkige bedrieglijke identiteit 
die je hoogst waarschijnlijk hebt aanvaard, verdwijnen. Door zich te onderwerpen aan de 
islamitische klederdracht heb je de kans om spirituele hoogten te bereiken." Dit is echter een 
vrij extreme zienswijze die vele meisjes niet echt op die manier delen, maar veeleer hun 
'identiteit' vinden in het openlijk uiten van hun geloofsovertuiging door het dragen van een 
hoofddoek. Daarnaast, en misschien nog belangrijker hebben jongeren behoefte om tot een 
bepaalde groep te behoren waarmee ze zich kunnen identificeren. Dit behoort tot het 
normale ontwikkelingsproces. Jongeren zweven, in hun zoektocht naar identiteit, vaak 
tussen verschillende(sub)culturen.  
 
Dat zweven levert hen ervaringen op die nodig zijn voor het vormen van die identiteit, 
maar het is een proces dat tevens ook gepaard gaat met botsingen tussen deze 
(sub)culturen. Bij allochtone jongeren zijn die botsingen vaak meer uitgesproken dan bij 
autochtone jongeren. Ze zweven tussen twee culturen die op veel gebieden ver uit elkaar 
liggen. Dit heeft als gevolg dat ze zich willen manifesteren en ze gebruiken vaak hun 
religieuze overtuiging om aan profilering te doen. We vinden dit gegeven vooral terug bij 
jonge meisjes, die hun hoofddoek meer zien als een symbool van de groep waartoe ze 
behoren en veel minder bezig zijn met de voorschriften uit de koran.  
 
Men zegt wel eens dat moslimmeisjes en -vrouwen niet enkel een uiterlijke hijab moet 
dragen maar ook moeten streven een innerlijke hijab. Hiermee wordt bedoeld dat het niet 
enkel voldoende is om een hoofddoek te dragen (uiterlijke hijab) om een moslimvrouw te 
zijn, je moet je er ook naar gedragen (innerlijke hijab). Dit is echter geen proces dat zich in 
een aantal weken voltrekt en het gaat dus gepaard met de nodige problemen zoals 
hierboven besproken. Opvallend is dat sommige meisjes (en dan gaat het vooralover oudere 
meisjes die in het hoger onderwijs studeren of werken) hun hoofddoek terug aflaten. Voor 
hen is hun identiteit gevormd en heeft innerlijke strijd plaats gemaakt voor innerlijke rust. 
Zichzelf bewijzen hoeven ze niet meer te doen. Vanuit de omgeving is een vertrouwen 
ontstaan en voor zichzelf hebben ze geen hoofddoek nodig om gelovig te 
zijn.  

2.2.4 Vrijheidsbescherming 

Vele meisjes vertellen dat ze een hoofddoek dragen omwille van de vrijheid die het hen 
geeft. Vrijheid wordt echter door velen van hen verschillend geïnterpreteerd. We zullen dan 
ook trachten de verschillende betekenissen weer te geven. Sommigen interpreteren vrijheid 
als het recht op privacy. Je zou het een soort innerlijke bescherming kunnen noemen. Door 
de hijab behoudt men zijn persoonlijke waardigheid! Een hoofddoek heeft ook maar waarde 
als het gaat om een vrije keuze en persoonlijke keuze. Anderen interpreteren vrijheid veeleer 
als bescherming. Hier gaat het veeleer, in tegenstelling tot het voorgaande, over een 
uiterlijke bescherming.  
 
Veel meisjes bevestigen dat ze door het dragen van een hoofddoek gerust gelaten worden 
door hun omgeving. Hiermee bedoelen ze enerzijds hun nabije omgeving bestaande uit hun 
familie en vooral de vader, maar ook de ruimere moslimgemeenschap. Maar er is meer! 
Moslimmeisjes worden door het dragen van een hoofddoek niet alleen minder lastig 
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gevallen, ze worden ook meer au sérieux genomen waardoor ze zich veel vrijer kunnen 
bewegen in hun naaste omgeving als in hun wijde omgeving. De meest letterlijke betekenis 
van vrijheid ligt in het verlengde van het voorgaande en gaat vooral de jonge meisjes aan 
(tussen 12 en 18 jaar). Zij vertellen dat ze voornamelijk een hoofddoek dragen om meer 
vrijheid, meer beweegruimte te hebben. Door het dragen van een hoofddoek mogen ze meer 
dan zonder de hoofddoek. Voor hen is het dragen van een hoofddoek een soort compromis 
dat ze sloten met hun nabije omgeving en dan vooral met hun vader. Die vindt dat hij niets 
meer over zijn kinderen te zeggen heeft en dat alle waarden die hij uit zijn dorp heeft 
meegebracht zijn teloorgegaan.  
 
Dat geldt vooral voor de Turken. Over zijn zonen heeft hij sowieso niets meer te vertellen en 
nu gaan zijn dochters ook al doen wat ze willen: langer studeren, uitgaan zonder dat er 
mannen van de familie bij zijn en dat soort dingen. Hij zal eens tonen wie er de baas is: 'Jij 
blijft thuis en jij zult trouwen met wie ik wil! '. Waarop na een generatieconflict dat maanden 
lang smeult een compromis wordt gevonden. Het meisje zal een hoofddoek dragen als teken 
van onderwerping, maar in ruil mag ze zich dan weer vrij bewegen. De vader heeft zijn 
gezicht gered en doorbreekt zo het loyaliteitsconflict (de vader dient als sterk familiehoofd op 
te treden) met zijn gemeenschap. Zijn dochter toont dat zij haar moslim origine niet 
verloochent en dus mag ze wat meer met dan zonder hoofddoek. Zo 'n compromis wordt 
rondverteld, zowel door vaders als door dochters, en het wordt bijna een mode.  

2.2.5 Trend/Mode 

Volgens velen die er mee te maken hebben is het dragen van een hoofddoek een trend. Ze 
zien hun vriendinnen er een dragen en daarom doen ze dat ook. Doorheen de jaren zie je de 
mode veranderen. Dat zie je niet alleen aan het ruim assortiment van kleuren en motieven, 
maar ook aan de verschillende draagwijzen van de hoofddoek. Opvallend is echter is echter 
dat uit enquêtes met moslimmeisjes deze reden niet naar voor komt.  
 
Ze vinden een hoofddoek wel mooi en ze willen wel een modieuze hoofddoek dragen, maar 
voor niemand was dit een reden om een hoofddoek te beginnen dragen. Voor veel van deze 
meisjes is het een deel van hun klederdracht. Dat dit stukje klederdracht doorheen de 
eeuwen aan een steeds veranderende stijl onderhevig is geweest op gebied van draagwijze, 
stof, kleur, enz. lijkt dan ook vanzelfsprekend. Maar, in tegenstelling tot de westerse wereld, 
waar de hoofddoek ('het sjaaltje') soms echt deel uitmaakte van de mode (denken we maar 
aan het dragen van sjaaltjes door westerse vrouwen in de jaren '60), is het dragen van een 
hoofddoek op zich door moslimmeisjes en -vrouwen nooit onderwerp geweest van mode. 
wel de manier waarop. 
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3 Huwelijk en migratie 

3.1 Inleiding: familiemigratie in de kijker 

Het migratiedebat werd lange tijd overheerst door discussies over asielbeleid en illegale 
migratie. De laatste jaren is er ook steeds meer aandacht ontstaan voor familie- en 
huwelijksmigratie. Daar zijn verschillende redenen voor. Tegen bepaalde verwachtingen in 
blijkt de volgmigratie nog steeds één van de belangrijkste immigratiekanalen te zijn. 
Bovendien wordt huwelijksmigratie vanuit verschillende hoeken geproblematiseerd. Er is de 
klacht tegen ongewenste praktijken (zoals gedwongen huwelijken en schijnhuwelijken), maar 
huwelijksmigratie zou ook de integratie van allochtonen remmen, een blijk zijn van gebrek 
aan emancipatie en integratie, en de samenleving op kosten jagen. 
 
De realiteit van huwelijksmigratie 
 
Binnen de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen bestaat nog steeds een grote 
voorkeur voor huwelijken met een partner uit het land van herkomst. Huwelijken met 
partners uit de eigen etnische gemeenschap hier zijn absoluut in de minderheid, maar zijn 
nog iets meer gebruikelijk dan gemengde huwelijken met autochtonen. Het is opvallend dat 
deze praktijk ook in stand gehouden wordt door allochtonen van tweede en derde generatie, 
mensen die hier geboren en getogen zijn. 
 
Wat de absolute cijfers betreft, zijn er jaarlijks ongeveer 2000 Turken en 5000 Marokkanen 
naar België gekomen in het kader van een huwelijk of partnerrelatie.  
 
Het is echter goed om weten dat Marokko en Turkije slechts 1 op 3 van de 
huwelijksmigranten voor hun rekening nemen. Het Vlaamse Gewest telde tussen januari 
2001 en 15 april 2004 iets meer dan 3.600 huwelijksmigranten uit Marokko en iets meer dan 
3.000 huwelijksmigranten uit Turkije, maar in totaal kwamen in die periode bijna 20.000 
huwelijksmigranten vanuit maar liefst 158 landen naar het Vlaamse Gewest. Ook bij 
autochtone Belgen zit huwelijksmigratie in de lift: zo kwamen meer dan duizend van de 
20.000 huwelijksmigranten uit Thailand, de Filippijnen en Brazilië. Deze laatste landen 
worden dan ook ‘bruiddonnorlanden’ genoemd. 
 
Verklaringen voor de blijvende huwelijksmigratie 

 
Wie de partnerkeuze van allochtonen van naderbij onderzoekt, wordt geconfronteerd met 
een complexe realiteit. Huwelijksmigratie is niet louter een zaak van niet-geëmancipeerde 
meisjes die onder druk handelen van hun familie en traditie. In tegendeel zelfs. Heel wat 
allochtone meisjes voelen zich niet aangetrokken tot allochtone jongens omdat die jongens 
te traditioneel zijn, een slechte opleiding hebben, vaak werkloos zijn en geen vertrouwen 
uitstralen. Maar ook omgekeerd hebben allochtone meisjes in de ogen van de allochtone 
jongens een slechte naam: ze zouden te vrijgevochten, te zelfstandig en te modern zijn. Ze 
kunnen die meisjes moeilijk voorstellen als de moeder van hun kinderen en schoondochter 
van hun ouders. Er bestaat dus een ‘kloof tussen de seksen’. Bovendien hebben de 
allochtonen hier een vrij positief beeld van potentiële partners in het land van herkomst.  
 
We moeten ook rekening houden met het feit dat er in de landen van herkomst een vrij grote 
huwelijksmarkt bestaat. In de streken van waar de meeste Turkse en Marokkaanse 
migranten afkomstig zijn, is de migratiedruk immers nog steeds hoog. 
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Tot slot hebben we ook aandacht voor het sociaal milieu waarin allochtonen moeten omgaan 
met huwelijk en partnerkeuze. De sociale regels binnen een gemeenschap hebben een 
grote invloed op het relationeel gedrag van jongeren. Enkele eigenschappen van het 
partnerkeuzesysteem van allochtonen kunnen de keuze voor iemand uit het land van 
herkomst in de hand werken. 
 
Uitdagingen 

 
De blijvende realiteit van huwelijksmigratie maakt ons land en verschillende Europese 
lidstaten tot ‘immigratielanden’. Of we het nu graag hebben of niet, we zijn niet enkel een 
multiculturele samenleving (statisch), maar ook een immigratiesamenleving (dynamisch) en 
dat houdt enkele uitdagingen en engagementen in. Het erkennen van de 
immigratiesamenleving betekent dat de bevolking – zowel autochtonen als allochtonen – 
adequaat moet worden voorbereid op de komst van nieuwkomers en op diversiteit. 
Organisaties en maatschappelijke instellingen (onderwijs, gezondheidszorg, arbeidsmarkt, 
ouderenzorg) moeten blijvend interculturaliseren en we moeten structureel voorbereid zijn op 
de komst van nieuwkomers. Het betekent ook het engagement om de mensen die naar hier 
gekomen zijn als medeburgers te beschouwen en hen de hefbomen aan te reiken om hier 
optimaal aan de samenleving te kunnen participeren. 
(Bron : Patrick Loobuyck Studiedag Huwelijk en migratie KHLim 16/02/2006 
 

3.2 Turken en Marokkanen trouwen het liefst met iemand uit het eigen land 

Afkomst partner is meest doorslaggevend 

 
Nieuw onderzoek wijst uit dat Turkse en Marokkaanse jongeren zich bij hun huwelijkskeuze 
vooral laten leiden door de afkomst van de partner. Ze kiezen voor een importhuwelijk. 
Trouwen doe je met een jongen of meisje uit het dorp of de streek waar je ouders vandaan 
komen. Dat geldt nog steeds voor de meeste jongeren van Marokkaanse en Turkse origine 
in Nederland - ook voor de hoogopgeleiden. Dat is de uitkomst van Liefde op maat, een 
onderzoek naar partnerkeuze van Turkse en Marokkaanse Jongeren 
 
,,Marokkaanse en Turkse jongeren lijken in de eisen die zij aan hun huwelijkspartner stellen 
- opleidingsniveau, ambities en gedeelde opvattingen - steeds meer op hun autochtone 
leeftijdsgenoten'’, aldus de onderzoekers Leen Sterckx (socioloog) en Carolien Bouw 
(cultureel antropoloog) van het SISWO/Social Policy Research in Amsterdam. 
 
Deze zogenaamde importhuwelijken leiden namelijk vaak tot problemen van aanpassing en 
integratie, tot taalachterstand, tot een zwakke positie van de importbruiden en een grotere 
kans op echtscheiding. De overheid probeert daarom de instroom van huwelijkspartners al 
enige tijd door middel van wettelijke maatregelen te beperken. Bijvoorbeeld door de eis te 
stellen, dat de partners bij een importhuwelijk beide minstens 21 jaar moeten zijn en dat men 
economisch zelfstandig moet kunnen functioneren. De beperking van de instroom lukt echter 
maar ten dele.  
 
,,Als het op trouwen aankomt worden de scheidslijnen tussen wij en zij niet overschreden. 
De jongeren kiezen dan voor de continuïteit  van de groep, voor de normen en waarden, de 
gebruiken van de familie waaruit ze stammen.'’ Ze zoeken naar iemand van de juiste 
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afkomst. ,,Vaak een partner die in de eerste plaats voor hun ouders herkenbaar en daarom 
acceptabel is: hij of zij moet ook uit dezelfde streek als de familie komen.'’ 
 
Het onderzoek gebeurde in opdracht van de Turkse moskeevereniging Milli G, de landelijke 
Marokkaanse moslimorganisatie UMMON en de Marokkaanse moskeevereniging UMMAO 
in Amsterdam. Haci Karacaer, directeur van Milli G, ,,Er is naar ons idee iets ongrijpbaars 
aan de hand. Jongeren zeggen bijna altijd: ik bepaal met wie ik trouw. En ouders zegen: de 
tijd dat je voor je zoon of dochter een partner uitkiest is definitief voorbij.'’ Maar dat bleek niet 
zo te zijn. 
 
De onderzoekers spraken met zo’n honderd Turken en Marokkanen: pasgetrouwde stellen, 
jongeren die op zoek zijn naar een partner, ouders en sleutelfiguren uit de gemeenschap. 
Sterckx: ,,De jongeren leiden in veel opzichten een ander leven dan hun ouders, die werden 
grootgebracht met hechte familiebanden. Maar als het op de partnerkeuze aankomt 
vertonen ze conflictmijdend gedrag.'’ 
 
In de weergave van het onderzoek volgt het boek de opeenvolgende fasen in het proces van 
partnerkeuze. Eerst het vrijblijvend verkennen van de huwelijksmarkt. Hierbij speelt een rol, 
dat contacten tussen nog ongebonden jongens en meisjes bij Turkse en Marokkaanse 
migrantenjongeren niet vanzelfsprekend zijn en aan veel regels zijn gebonden. Vervolgens 
de periode dat men serieus op zoek gaat naar een partner. Dan komt de periode van 
verkering en verloving en tenslotte het moment dat de beslissende stap tot het huwelijk 
gezet moet worden. 
 
Ouders moeten keuze goedkeuren en sturen heel sterk 

 
De jongeren krijgen pas ruimte om zelfstandiger te kiezen als hun ouders hen dat toestaan. 
,,Ouders die hier geworteld zijn en een zekere positie hebben verworven zijn daar vaker toe 
bereid dan onzekere ouders met heimwee. Zij houden vast aan hun traditionele controle.'’ 
Volgens recent onderzoek van het CBS laat nog steeds de meerderheid van de Turken en 
Marokkanen een partner overkomen. Huwelijksmigranten hebben, ervaart Karacaer, vaak 
dezelfde aanpassingsproblemen als gastarbeiders. ,,Ze hebben een taalachterstand, zijn 
vaak laag opgeleid, blijven werkloos, raken geïsoleerd en kampen met culturele conflicten.  
Bovendien zetten ze een rem op de sociale mobiliteit van de hier al verblijvende 
gemeenschap.'’  
 
Toch zijn er een aantal belangrijke trends rond relatievorming en huwelijk onder Turken en 
Marokkanen waar te nemen. Allereerst dat jongeren langer naar school gaan. Daardoor stijgt 
de gemiddelde huwelijksleeftijd en hebben ze meer vrijheid en tijd om te experimenteren met 
relaties. Vervolgens blijkt dat jongeren hun persoonlijke selectiecriteria zwaarder laten 
wegen dan de criteria van hun ouders, maar dat ze conflicten daarover zoveel mogelijk 
proberen te vermijden. Ze houden wel degelijk rekening met de wensen en verwachtingen 
van hun ouders. Jongeren vinden het belangrijk dat hun huwelijkspartner een vergelijkbaar 
opleidingsniveau heeft, dat het onderling klikt en dat er echte liefde is.  
 
Tegelijk accepteren ze ook de traditionele criteria van hun ouders van een juiste afkomst. 
Daarmee wordt bedoeld dat de geliefden een zelfde religieuze, maar vooral regionale en 
familieachtergrond hebben. Door naar Turkije en Marokko op vakantie te gaan en door de 
komst van internet en mobiele telefoon is het tegenwoordig goed mogelijk om de eigen 
persoonlijke voorkeuren en de wensen van ouders en familie aan elkaar te koppelen. 
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Daaraan draagt bij dat het hebben van verkering, voorafgaande aan een verloving, 
geaccepteerd lijkt te raken en dat deze periode samen met de verlovingsperiode tot een 
echte wederzijdse kennismakingsperiode is geworden. Het verbod op seksueel contact 
tijdens deze periode voor het huwelijk is gebleven.  
 
Een laatste trend betreft de rol van de ouders. Deze is nog steeds van groot belang bij het 
proces van partnerkeuze. Wel constateren de onderzoekers veranderingen in de manier 
waarop en de mate waarin de ouders hun invloed laten gelden. Tussen het gedwongen 
huwelijk, waarbij ouders zonder overleg met de kinderen kiezen, en de totaal vrije 
partnerkeuze bestaan alle mogelijke gradaties van inspraak of bemoeienis. Hoe het proces 
van partnerkeuze verloopt hangt samen met de positie van de jongeren, met die van hun 
ouders en met de relatie tussen de generaties.  
 
De ruimte die ouders hun kinderen geven is met name afhankelijk van de ruimte en 
zekerheid die ze zelf hebben. Zo zien moeders die geïsoleerd zijn gebleven, het strengst toe 
op het gedrag van hun dochters en claimen het hardst de toewijding van hun zoons. In de 
praktijk blijkt de balans tussen de invloed van de ouders en de voorkeur van de jongeren zelf 
te leiden tot verschillende uitkomsten, die de onderzoekers weergeven in een typologie van 
het importhuwelijk.  
 
Zes types 

 
De onderzoekers onderscheiden zes typen transnationale huwelijken: het gearrangeerde en 
het gedwongen huwelijk, het betoverde en het verliefde huwelijk, het rebelse en het 
kosmopolitische huwelijk.  
De zes onderscheiden typen variëren in de mate van collectivisme tot individualisme, van 
conflict tot harmonie, en van dwang tot keuze. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag 
waarom zoveel Turkse en Marokkaanse jongeren trouwen met een partner uit het land van 
herkomst van hun ouders. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is echter wel, dat in 
de afgelopen decennia de formele en informele mogelijkheden van jongeren om kennis te 
maken met en om te onderhandelen over potentiële huwelijkspartners duidelijk is 
toegenomen.  
 
Daardoor hebben Marokkaanse en Turkse jongeren een grotere invloed gekregen op de 
uiteindelijke keuze van hun huwelijkspartner. Deze veranderingen blijken bijvoorbeeld uit het 
feit, dat alle geïnterviewde getrouwde jonge stellen elkaar al kenden en spraken voordat de 
ouders werden ingelicht en dat veruit de meeste van hen zeggen, dat ze elkaar zelf gekozen 
hebben 
 
Ze kwamen maar weinig jongeren tegen van wie het huwelijk werd gearrangeerd, althans 
dat zeiden ze. ,,Het komt wel vaker voor onder Turken dan onder Marokkanen. Turken in 
Nederland leven steviger ingebed in families, dorpsgemeenschappen en andere sociale 
organisaties dan de Marokkanen.'’ 
Ook vertelden jongens vaker over een huwelijk dat door hun ouders werd gearrangeerd dan 
meisjes.  Ook constateerden Sterckx en Bouw dat jonge Turken en Marokkanen zich op 
vakantie in het land van herkomst, ver weg van de alledaagse Nederlandse werkelijkheid, 
graag laten ,,betoveren'’. 
 
Ook constateerden Sterckx en Bouw dat jonge Turken en Marokkanen zich op vakantie in 
het land van herkomst, ver weg van de alledaagse Nederlandse werkelijkheid, graag laten 
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,,betoveren'’. Bouw: ,,Op vakantie lijken criteria als zelfredzaamheid en geschiktheid van de 
partner voor de moderne Nederlandse samenleving minder relevant.'’ Het verliefde huwelijk 
is daar een variant van. ,,Tegenover zichzelf en derden rechtvaardigen ze zo de keus van 
een partner die meer aan de traditionele eis van de juiste herkomststreek voldoet dan aan 
hun eigen criteria.'’ 
 
Relatief nieuw is het rebelse huwelijk. De onderzoekers zeggen ,,verschillende nog niet 
verloofde of getrouwde jongeren te hebben gesproken die van plan zijn te trouwen met een 
neef of nicht uit het land van herkomst'’. Het zijn jonge moslims, veelal Marokkaans, die zich 
teleurgesteld en boos afwenden van de Nederlandse samenleving en van de gemeenschap 
van landgenoten die in hun ogen te veel is afgedwaald van de rechte (islamitische) leer. 
,,We hebben evenwel geen enkel idee hoe groot die groep is'’, aldus Sterckx. 
 
Tot slot is er het kosmopolitische huwelijk. Hoogopgeleiden die zich niet storen aan 
landsgrenzen. Ze studeren in Europese, Turkse en Marokkaanse steden, komen met elkaar 
in contact via internet en maken gebruik van goedkope tickets om elkaar te zien. In 
tegensteling tot de anderen vinden zij hun relatie belangrijker dan de band met de families. 
 
De onderzoekers verwachten dat door individualisering van Turkse en Marokkaanse 
jongeren gearrangeerde en gedwongen importhuwelijken minder voorkomen en 
kosmopolitische huwelijken zullen toenemen. Bouw: ,,Voor gemengde huwelijken is de tijd 
nog niet rijp. Maar er is al veel gewonnen als jongeren hun blik richten op de Turkse en 
Marokkaanse leeftijdsgenoten in Nederland.'’ Ook moeten ouders, volgens Sterckx en Bouw, 
gaan inzien dat jongens of meisjes uit Marokko of Turkije ,,niet bij voorbaat geschikt zijn'’ 
voor een huwelijk met een in Nederland opgegroeide man of vrouw. 

3.3 Importhuwelijken bemoeilijken de integratie van migranten 

Bron :De Standaard archief   (Gilbert Roox 05/06/2004) 
 
Nederland heeft het moeilijk met huwelijksmigratie en ook bij ons komt het debat er vroeg of 
laat aan. Waarom trouwen Marokkaanse en Turkse Belgen nog altijd in grote meerderheid 
met een partner uit het land van herkomst? En wordt het integratieproces zo niet een eeuwig 
opnieuw beginnen, een processie van Echternach? 
 
NAIMA was een jonge carrièremaakster in de marketing. Van Marokkaanse jongens moest 
ze niet weten: onvolwassen, sloom en achterlijk vond ze hen. Groot was dan ook de 
consternatie toen ze na een vakantie in Marokko plots getrouwd bleek met een vage 
jeugdvriend. 
,,In Marokko zijn de mannen veel moderner dan hier'', aldus de geëmancipeerde Naima. Ze 
zag alleen voordelen in een importbruidegom. De schoonfamilie kon zich niet komen 
bemoeien. En in ruil voor de Belgische papieren kon ze haar eisen stellen. Ze wou blijven 
werken, bijvoorbeeld, ook als er kinderen kwamen. Want een huissloof wilde ze in geen 
geval worden. Toch liep het huwelijk al na drie jaar spaak. Haar man, Samir, raakte ondanks 
zijn ingenieursdiploma niet aan een baan. Dat Naima thuis de kostwinner was, gaf zijn ego 
een forse knauw. Dat hij bij de familie van zijn vrouw moest intrekken, was al vernederend 
genoeg. Samir voelde zich in zijn eer aangetast. De frustraties beu keerde hij uiteindelijk 
naar Marokko terug. 
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Ook Sertan wilde per se een bruid uit Turkije. Turkse meisjes van hier waren hem te modern 
en vrijgevochten. De mechanicus Sertan zocht een echtgenote die nog niet 'verpest' was 
door het Westen, een huisvrouw zoals zijn moeder, die als boerin in Anatolië was 
opgegroeid. Zijn nicht Ilkiz leek de perfecte keus: een simpel meisje dat alleen lagere school 
had gedaan. Ze spraken elkaar tien minuten en daarmee was de zaak beklonken. Binnen 
drie jaar kwamen er drie kinderen. En toen begon de stille Ilkiz te revolteren. In Turkije was 
ze al het slaafje van haar ouders geweest, in België wilde ze een vrijer leven. De ruzies 
escaleerden, Sertan probeerde zijn vrouw met slagen in het gareel te houden. Tot ze met de 
kinderen haar toevlucht in een tehuis voor mishandelde vrouwen zocht en een eis tot 
echtscheiding indiende. 
 
Verhalen zoals die van Naima en Sertan zijn bijlange geen uitzondering. Vroeger bleven ze 
binnenskamers, intussen komt ook binnen de migrantengemeenschap schoorvoetend een 
discussie over huwelijksmigratie op gang. Dat de migranten van de eerste generatie hun 
partner in het land van herkomst zochten, leek voor de hand te liggen. Maar ook na veertig 
jaar zijn importhuwelijken nog steeds de regel, en dat is verontrustend. 
 
De meest uitgebreide Belgische studie over het fenomeen (John Lievens, Universiteit Gent) 
dateert al van het begin van de jaren negentig. Drie van de vier Turken importeerden toen 
hun partner uit het land van herkomst. Een derde van de huwelijken gebeurde zelfs tussen 
neef en nicht. Bij de Marokkanen trouwde zestig procent met een partner uit het 
herkomstland. Een opmerkelijk verschil. De Turkse migranten in België zijn veel meer op 
familiebanden en geboortestreek gefixeerd; bij Marokkanen is migratie meer een individuele 
zaak, ze komen ook vaker uit de stad. 
Nog eens een kwart trouwde binnen de eigen gemeenschap in België en slechts een kleine 
minderheid waagde zich aan een gemengd huwelijk: twintig procent van de Marokkaanse 
mannen (10 procent vrouwen) en 7 procent van de Turkse mannen (4 procent vrouwen). 
 
Officiële cijfers ontbreken, maar alles wijst erop dat de situatie vandaag niet zo veel 
geëvolueerd is. In 2001 en 2002 vestigden zich telkens zo'n 1.200 Turken en evenveel 
Marokkanen in Vlaanderen in het kader van de familievereniging. Het overgrote deel betrof 
huwelijksmigranten. De markt van de importhuwelijken draait onverminderd door. En dat is 
niet alleen zo in België, maar ook in Duitsland, Frankrijk en Nederland. 
 
Een slechte zaak voor de integratie, oordelen Europese onderzoekers in koor. Met elke 
nieuwe instroom van nieuwkomers, vooral slecht geschoolde bruiden, wordt de teller weer 
op nul gezet en kan het integratieproces weer van voor af aan beginnen: taalachterstand, 
leerproblemen, te weinig sociaal kapitaal, werkloosheid. En dan zwijgen we nog over de 
schade die importhuwelijken toebrengen aan de vrouwenemancipatie binnen de allochtone 
gemeenschap en over de gezondheidsrisico's van trouwen binnen de familie. 
 
De Nederlandse sociologe Erna Hooghiemstra stelt het scherp: ,,Kinderen van wie een van 
de ouders pas op volwassen leeftijd naar Europa is gekomen, zijn niet de derde, noch de 
tweede generatie, maar de generatie anderhalf.'' De traditie van de huwelijksmigratie maakt 
integratie tot een processie van Echternach: binnen vijftig jaar zijn we nog bezig. Zelfs 
binnen de migrantengemeenschap groeit dat besef. ,,Importhuwelijken staan haaks op de 
doelstelling van integratie en emancipatie, omdat het integratieproces telkens wordt 
vertraagd'', zegt de Nederlands-Turkse moslimorganisatie Milli Görüs . 
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Waarom blijven migrantenkinderen die in België geboren zijn, hun huwelijkspartner zoeken 
in Turkije en Marokko, voor hen hooguit nog een vakantieland? Er is uiteraard de sociale 
druk om binnen de eigen groep en vooral het eigen geloof te huwen. Maar is er bij ons dan 
niet voldoende keuze? 
 
Op papier wel, maar helaas speelt 'de kloof tussen de seksen', zoals de sociologe 
Hooghiemstra het in Trouwen over de grens noemt. Jongens en meisjes vormen een zelden 
geziene mismatch als het om partnerkeuze gaat. De jongens vinden de meisjes te modern, 
ze willen een traditionele huisvrouw. En zich emanciperende meisjes willen in hun huwelijk 
ontsnappen aan de sociale controle van ouders en broers. De eisen, verwachtingen en 
toekomstbeelden van beide seksen lopen zo sterk uiteen dat ze hun heil elders zoeken. 
 
,,In België is er geen huwelijksmarkt'', zegt Sultan Balli, een Turkse psychologe. 
,,Ontmoetingen tussen jongens en meisjes zijn nog altijd opvallend schaars. Dat komt door 
de cultuur van maagdelijkheid en eer. Door de schaarste aan contacten houden ouders een 
grote invloed op de partnerkeuze van hun kinderen. Uithuwelijken is zeldzaam, maar 
gearrangeerde huwelijken veeleer regel. In Turkije trouw je voor de familie. Het gaat om de 
buitenwereld, niet om wat jij wilt. En daar komt maar langzaam verandering in.'' 
 
Daarbovenop komt de immigratiedruk in Turkije en Marokko. De werkloosheid is er groot. 
Veel jongeren zien alleen een toekomst in emigratie en onder de migratiestop is een huwelijk 
de enige manier om legaal in Europa te komen. ,,De bonus van verblijfspapieren maakt 
Turken en Marokkanen uit België tot een uiterst gegeerde partij'', zegt professor Christiane 
Timmerman van de Universiteit Antwerpen, die al vijftien jaar veldonderzoek in de 
migrantengemeenschap doet. ,,En daar laten ze zich ook voor betalen. Sommige Turkse 
families steken zich diep in de schulden om hun kinderen bij ons getrouwd te krijgen. 'De 
migranten buiten onze mensen uit', vertelde de burgemeester van Emirdag me ooit.'' 
 
Het aantal echtscheidingen bij importhuwelijken is hoog: schattingen lopen op tot dertig 
procent. Alleen gemengde huwelijken doen het nog slechter. ,,De illusies dat de partner uit 
het herkomstland beter zou aansluiten bij de eigen waarden, komt vaak niet uit'', zegt Sultan 
Balli. ,,De culturele afstand is veel groter dan verwacht. En dat leidt tot botsingen en huiselijk 
geweld.''  
Ondanks al die ellende blijft de huwelijksmigratie doorgaan. ,,Het is de droom van het land 
van melk en honing'', zegt professor Timmerman. ,,Turken in de dorpen van Anatolië staren 
zich blind op de BMW's en de buitenhuizen van migranten. Ze willen niet weten dat de 
medaille ook een keerzijde heeft: ontworteling, leven in het getto. En de migranten zelf zullen 
hen niet uit de waan helpen. Niemand komt graag voor zijn mislukking uit. En zo blijft de 
export van bruidjes eindeloos doorgaan. Het is de enige weg richting paradijs.'' 
 
Strijders voor vrouwenrechten durven huwelijksmigratie weleens een vorm van 
mensenhandel te noemen. Bruidschatten maken traditioneel deel uit van de transactie 
tussen families. En als dertig procent van de volgmigranten die zich in Vlaanderen vestigen, 
tussen 14 en 19 jaar oud is, kun je dan nog wel spreken van een vrije partnerkeuze? 
 
Bousakla ziet weinig heil in de Nederlandse aanpak. De overheid probeert daar de 
huwelijksmigratie af te remmen door een drempelpolitiek. Wie geen maandinkomen van 
minstens 1.100 euro netto heeft, kan het vergeten om een importbruid naar Nederland te 
halen. Er komt een leeftijdslimiet: de bruid moet minstens 21 zijn (ook in België zijn er 
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plannen in die zin). En er wordt zelfs aan gedacht nieuwkomers te verplichten al in hun land 
van herkomst Nederlands te leren, om zo tot een snellere inburgering te komen. 
 
,,Zo'n aanpak gaat niet meer over vrouwenrechten, wel over het afstoppen van de 
volgmigratie'', zegt Mimount Bousakla. ,,Het huwelijk moet een vrije verbintenis blijven.'' 
Maar ze is wel voorstander van een strenge controle achteraf -- tot vijf jaar later -- om zeker 
te zijn dat het niet bom een papierzwendel gaat. 
 
Inkomensdrempels blijken overigens nauwelijks te werken. Huwelijken worden er alleen door 
uitgesteld, toont de Nederlandse praktijk. En ironisch genoeg worden ook de autochtonen er 
het slachtoffer van, want ook zij zoeken steeds vaker een partner in het buitenland. In België 
zijn vooral Thailand, Brazilië en de Filipijnen populair. Elk jaar leveren ze hier een paar 
honderd verse bruidjes af. Wakkere sociologen hebben al een term gesmeed voor het 
fenomeen: de bruid-donorlanden. 
 
Ook Sultan Balli gelooft niet in een harde aanpak van de huwelijksmigratie. Ze heeft zelfs 
grote twijfels over een wet die gedwongen huwelijken strafbaar maakt, want hoe kun je 
dwang bewijzen? In het debat wordt te veel op één hoop gegooid, vindt ze. Een door de 
familie geregeld huwelijk is daarom nog geen gedwongen huwelijk. Het westerse 
liefdeshuwelijk is een culturele uitzondering. 
,,Trouwers staan bij een gearrangeerd huwelijk vaak onder grote sociale druk'', erkent de 
psychologe, die zelf een autochtoon als levenspartner heeft. ,,Maar gaat het daarom om een 
gedwongen huwelijk? Vaak komen de klachten pas jaren later, als de relatie mislukt is. Dan 
beweert zo'n jonge vrouw opeens dat haar Turkse man alleen met haar getrouwd is om in 
België te raken. Want hij heeft het haar zelf tijdens een ruzie bekend. Maar is het daarom 
ook waar? De werkelijkheid is dat verblijfswinst altijd een grote rol bij importhuwelijken 
speelt. En dat weten de Belgische Turken zelf maar al te goed. Het is hun grote troefkaart op 
de huwelijksmarkt.'' 
Nog zo'n misverstand is dat alleen vrouwen slachtoffer van gedwongen huwelijken of 
schijnhuwelijken zijn. Dat gebeurt ook met mannen, al hoor je die veel minder. ,,Eigenlijk is 
de Turkse man het grootste slachtoffer van de migratie. Hij verliest zoveel traditionele status. 
Vrouwen hebben dan weer alles te winnen. Daarom gaan ze ook voorop in de integratie.'' 
Eigenlijk vindt Balli de hele controverse rond huwelijksmigratie maar niets. De zoveelste 
hype in het integratiedebat. ,,Vroeger kregen concentratiescholen de schuld van de 
taalachterstand, nu zijn het de importbruiden. Maar klopt die analyse ook? Ikzelf kende geen 
woord Nederlands tot ik zeven was en ik ben toch afgestudeerd aan de universiteit. Een taal 
leer je niet in de eerste plaats thuis, maar op school. En dat mag ook een concentratieschool 
zijn, als er maar genoeg omkadering voorhanden is.'' 
 
Ook het idee dat importhuwelijken voor een niet aflatende aanvoer van laaggeschoolde 
Turken en Marokkanen zorgen, vindt Balli achterhaald. ,,Buitenlandse partners zijn steeds 
vaker beter opgeleid en ze denken ook moderner. Zij brengen een nieuwe wind. Vergeleken 
met Turkije en Marokko is onze migrantengemeenschap in vele opzichten in haar 
ontwikkeling blijven steken.'' 
 
En hoe dan ook zal de praktijk van huwelijksmigratie en familiehuwelijken niet zomaar plots 
verdwijnen. ,,Binnen twintig jaar bestaat het nog, maar hopelijk niet meer als het grote 
model. De integratie van de migranten verloopt gewoon veel moeizamer dan iedereen vooraf 
had ingeschat. De eerste generatie wilde zo snel mogelijk verwestersen. Nu zie je een 
tegengestelde beweging: allochtonen die in België geboren zijn, gaan op zoek naar hun 
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culturele roots. Blijkbaar is het nodig enkele stappen terug te zetten om verder vooruit te 
gaan.''  Bron http://www.standaard.be 17/08/2000 
 

3.4 Allochtonen via Belgiëroute naar Nederland 

(Bron : De Standaard 18/11/2005 Anja Otte) 
 
Nederlanders die via gezinshereniging een partner uit het buitenland willen binnen brengen, 
doen dat het makkelijkst via België. Ze worden daarbij de weg gewezen door websites, 
heuse handleidingen voor ,,de België-route’’. Die is gebaseerd op het vrij verkeer van 
personen binnen de EU. EU-onderdanen kunnen zich, samen met een familielid van buiten 
de EU, vestigen waar ze willen.  
 
,,Alleen, dat kan niet in Nederland. In Nederland word je namelijk beschouwd als 
Nederlander en niet als EU-onderdaan. Daarom geldt in Nederland de Nederlandse 
vreemdelingenwetgeving’’, verklaart een van de sites. De handleidingen leggen uit hoe 
Nederlanders dat via ons 
land kunnen omzeilen.  
 
De websites gaan behoorlijk in detail over hoe men zich in België moet vestigen, met uitleg 
over huisvesting (inclusief links naar vastgoedsites) en de controle van de wijkagent. Ze 
waarschuwen ook voor controles op schijnhuwelijken. Na een verblijf van zes maanden in 
België kunnen de Nederlanders, met hun partner, kinderen en zelfs hun ouders, zich alsnog 
in Nederland vestigen.  
 
De België-route biedt meerdere voordelen, zo blijkt alleen al uit de titel van de website Te 
jong, te laag salaris en een buitenlandse partner. De leeftijdsgrens om een buitenlandse 
partner naar Nederland te halen is 21jaar. Bij ons is dat 18. In Nederland is een maandelijks 
inkomen van 1.300 euro netto nodig. In ons land is dat iets meer dan 800 euro. Bovendien 
zijn allerlei paperassen ook nog eens goedkoper in België. De buitenlanders die de België-
route naar Nederland volgen, vestigen zich vooral in Antwerpen en grensgemeenten zoals 
Maasmechelen. Volgens CD&V-kamerlid Nahima Lanjri bieden zich ,,dagelijks’’ mensen uit 
Nederland aan. CD&V grijpt dit aan om strengere regels te vragen voor gezinshereniging. 
,,Als die even streng worden als in Nederland, dan lost dit zich vanzelf op’’, zegt Lanjri. 
Volgende week buigt het kernkabinet zich over een voorontwerp over gezinshereniging. 
http://www.buitenlandsepartner.nl 
 

3.5 Er groeit een valse derde en vierde generatie op 

(Bron De Morgen 19/06/2006 Kris Hendrickx)  
 
Nahima Lanjri, Kamerlid voor CD&V  Het aantal mensen dat door volgmigratie - 
gezinshereniging en huwelijksmigratie - naar ons land komt, stijgt. In Antwerpen verdubbelde 
hun aantal de voorbije twee jaar zelfs (DM 15/6). De trend is zo sterk dat zelfs de allochtone 
gemeenschap zich vragen stelt, zegt Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V), al jaren experte op 
het gebied.  
 
Wat ontbreekt nog? "Wie naar hier komt, moet kunnen bewijzen dat hij voldoende 
bestaansmiddelen heeft. Dat moet nu niet bij een huwelijk. De VLD lijkt op dat punt nu bij te 

http://www.standaard.be/
http://www.buitenlandsepartner.nl/
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draaien. Verder moet er ook een luik over inburgering komen. De Vlaamse partijen zijn het in 
principe eens over dat laatste punt, in Wallonië knelt het schoentje nog. En het 
allerbelangrijkste: zorg ervoor dat er een echt preventiebeleid komt, met een meldpunt, een 
informatiecampagne en al wat daarbij hoort." 
De volgmigratie blijft groeien. Kunt u een typisch voorbeeld geven van hoe die migratie er in 
de praktijk uitziet? 
 
"Ik ken een jongeman van hier, van Marokkaanse afkomst, die met een vrouw uit Marokko 
getrouwd is. Dat er gehuwd zou worden stond al heel snel vast na de eerste ontmoeting in 
Marokko. Er volgen wat brieven tussen België en Marokko en ondertussen worden de 
papieren voorbereid. De vrouw krijgt een visum, trouwt en dan gaat het vanaf de eerste dag 
fout. Het meisje houdt afstand en verlaat na een paar weken ook het huis. Ze vraagt de 
scheiding aan en krijgt zelfs alimentatiegeld toebedeeld, terwijl er nooit echt van een huwelijk 
sprake is geweest. In dit concrete geval heeft de man misschien geluk. Hij heeft door een 
arts laten vaststellen dat de vrouw nog maagd is. Allicht oordeelt de rechter dus dat er nooit 
echt sprake was van een huwelijk. Anders kan de vrouw de volgende stap zetten: haar 
ouders uit Marokko laten overkomen, die op hun beurt nog eens hun kinderen naar hier 
kunnen brengen. Zo gaat het snel." 
 
Het voorbeeld toont een relatief nieuw fenomeen: vrouwen zijn niet langer de enige 
slachtoffers van schijnhuwelijken. "Of het is tenminste zo dat mannen daar langzaam voor 
beginnen uit te komen. In een machocultuur is het voor mannen niet makkelijk om zich als 
slachtoffer te outen, te erkennen dat ze zich hebben laten misleiden. Ik krijg in elk geval 
steeds meer mails van mannen die een illusie armer zijn. In sommige gevallen wordt dan het 
stilzwijgen van de man gekocht door de vrouw. Mannen die naar de rechter stappen voor 
een nietigverklaring zijn er ook, maar zo'n procedure duurt jaren. In sommige gevallen blijven 
de veinzende partners ook nog jaren toneel spelen, om bijvoorbeeld door de controleperiode 
op schijnhuwelijken te komen. Dat kan tot schrijnende situaties leiden, waarbij ook al 
kinderen geboren zijn." 
 
In Marokko leidt de toegenomen volgmigratie onder meer tot zogenaamde 
cascadehuwelijken. Huwelijken zouden daar voor grof geld te koop aangeboden worden 
door mannen die om de zoveel jaar scheiden en een nieuwe bruid halen. "Soms wordt tot 
20.000 euro betaald voor een huwelijk. Maar vaak gebeurt het ook zonder geld. De druk van 
de familie is vaak erg groot. In de trant van 'Je gaat je nicht of neef - er wordt nog vaak 
tussen neven en nichten getrouwd - toch wel helpen zeker?' Er is trouwens lang niet altijd 
sprake van een deal.  In de meeste gevallen is er één slachtoffer, iemand die echt verliefd 
was en bedrogen uitkomt. Een situatie die je ook ziet is mannen van hier die een jonge 
vrouw van ginder nemen om die als slavin te gebruiken, ze op te sluiten en te mishandelen." 
 
"Ik zie gewoon hoeveel leed schijnhuwelijken veroorzaken binnen families. Ten tweede: het 
is misbruik van een recht. Je kunt geen grenzen vastleggen voor verliefdheid, we hebben het 
recht met iemand uit een ander land te trouwen en dat is goed zo. Maar dan moet je die 
poort niet als migratiekanaal gaan misbruiken. Er is trouwens sprake van meervoudig 
misbruik, er worden ook mensen misbruikt en in een aantal gevallen nog eens de sociale 
zekerheid." 
 
Toen Tarik Fraihi enkele maanden geleden in deze krant pleitte voor een minder laks beleid 
inzake gezinshereniging kreeg hij meteen de wind van voren. "Ik zie dat er zelfs binnen de 
gemeenschap zelf vraag is naar meer regulering. Dikwijls hoor je 'Hoe kan dat nu? Die is 



 

Interculturele hulpverlening  © Gerard Gielen  

131 

hier nog maar pas en die heeft recht op dat en dat en dat.' Er is veel onbegrip. Ook wij 
vinden dat sociale zekerheid een tweerichtingssysteem moet zijn, waar mensen toe 
bijdragen én recht op hebben. Bij een huwelijk met iemand uit Marokko ontstaat ook meestal 
meteen de druk om de familie die ter plaatse is gebleven te helpen, minstens financieel, en 
zo snel mogelijk door de ouders te laten overkomen. In de praktijk betekent dat vaak 
inwonende schoonouders. En dat zorgt voor meisjes of jongens die hier geboren zijn en nog 
maar een jaar getrouwd zijn voor flink wat spanning. Zoiets is niet meer van onze cultuur. 
 
"Een ander probleem is dat je met deze exponentiële volgmigratie nooit met een echte derde 
of vierde generatie zit. Met partners uit het buitenland begin je helemaal opnieuw, in feite zit 
je dus met valse derde of vierde generaties. Natuurlijk kun je de keuze voor een 
buitenlandse partner niet wettelijk regelen, maar misbruik beteugelen wel. Wat ook 
meespeelt, is dat de jongens van Marokkaanse afkomst hier niet zo'n goede reputatie 
hebben bij meisjes uit de eigen gemeenschap. Naast het machogedrag storen veel meisjes 
zich aan het falen op school, ze beschouwen ze..." ... als losers? 
"Losers, ja, hetzelfde etiket dat die jongens ook al van de Belgen opgekleefd krijgen. Vaak 
ten onrechte trouwens. In elk geval leeft hier wel het beeld dat jongens uit Marokko 
moderner en begripvoller zijn, wat soms ook klopt. En omgekeerd vinden jongens van hier 
dan weer vaak dat de meisjes van hier te veel noten op hun zang hebben, niet meer kunnen 
koken en zorgen voor de man.  
 
Dus gaan ze in het buitenland op zoek. Na een paar maanden huwelijk ontdekken ze dan 
vaak dat er toch erg grote cultuurverschillen zijn. De meeste migrantenjongeren hier zijn 
immers in de eerste plaats een product van hier en laten iemand overkomen uit een andere 
wereld. Als die nieuwkomer een man is en geen werk vindt en de vrouw de centen moet 
verdienen, zit je al snel met een relatieprobleem." 
 
Als de volgmigratie snel stijgt, betekent dat dan dat migranten steeds sneller naar een 
importbruid of -bruidegom grijpen? "Neen. In feite wordt de groep die hier die kan huwen 
gewoon steeds groter. We spreken dan over migrantenkinderen die meestal wel de 
Belgische nationaliteit hebben gekregen, maar de individuele migranten gaan minder snel in 
het buitenland zoeken. Dat zie ik bijvoorbeeld ook in mijn eigen generatie - ik ben tweede 
generatie - of bij de kinderen van mijn zus, van wie er ook al een aantal getrouwd zijn. 
Vroeger waren trouwens praktisch alle huwelijken met mensen van ginder." 
Voor huwelijken wordt soms 20.000 euro neergeteld. Maar veel gebeurt ook zonder geld. De 
familiale druk is vaak erg groot.  

3.6 Studentenproject Huwelijk & Migratie 

In april 2005 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een projectoproep tot voorstellen om 
de thematiek huwelijk en migratie te onderzoeken. Het projectvoorstel van de KHLim werd 
weerhouden. Dit voorstel hield onderzoek en vorming in ten aanzien van de problematiek 
huwelijk en migratie van allochtonen regio Limburg. Omdat men in de media vaak begrippen 
als gedwongen huwelijken, gearrangeerde huwelijken, schijnhuwelijken,… hoorde en nog 
hoort, was men benieuwd om te zien of bepaalde huwelijkstradities zich al dan niet in de 
derde generaties voortzetten.  

Het gedeelte van het onderzoek dat wij, vijf laatstejaarsstudenten bachelor in de 
orthopedagogie aan de KHLim te Hasselt, voor onze rekening namen bestond uit een 
onderzoek naar de houding van allochtone jongeren m.b.t. de keuze van een partner en het 
huwelijk in Limburg en in Turkije. Ons onderzoek bestond enerzijds uit de afname van een 
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vragenlijst en anderzijds uit het organiseren van enkele praatgroepen met jongeren uit de 
derde graad van het secundair onderwijs. Daarenboven hebben we in Turkije met dezelfde 
middelen onderzocht hoe studenten daar t.a.v. het huwelijk staan. 

We zijn begonnen met een grondige literatuurstudie om zo met een bredere achtergrond te 
starten. We bestudeerden onder meer de geschiedenis van migratie in België, soorten 
huwelijken, het huwelijk volgens de verschillende wetgevingen, culturen en de islam en 
generatieverschillen rond het huwelijk. Ook andere aspecten die verband houden met het 
huwelijk van allochtonen zoals seksualiteit; de regelgeving rond het huwelijk en migratie en 
de gevolgen voor het echtpaar werden hier even onder de loep genomen. 
Vervolgens hebben wij een implementatie van het project georganiseerd. Dit hebben we 
gedaan aan de hand van een enquête. We  hebben enkele secundaire scholen in de 
provincie Limburg gecontacteerd met veel migrantenjongeren en toestemming gekregen om 
enquêtes omtrent het onderwerp bij hun allochtone studenten af te nemen. Na de 
enquêteresultaten uitgebreid te bestuderen konden we onder meer de volgende conclusies 
trekken. We stellen wel duidelijk vooraf dat het hier gaat om een beperkte steekproef van 
een 100tal jongeren en dat het gaat om meningen en niet om feiten. In de groep allochtonen 
zat ook een groep Italianen, maar na uitzuivering van deze groep konden we toch min of 
meer dezelfde conclusies trekken. Tenslotte willen we wel sterk benadrukken dat tussen wat 
jongeren anno 2006 wensen en wat jongeren uiteindelijk gaan doen een groot verschil kan 
zitten. Het ging daarenboven over jongeren tussen 16 en 18 jaar.  
 
Eerst en vooral vinden de meeste allochtone jongeren die de vragenlijst hebben ingevuld 
een partner van dezelfde herkomst die in België woont het meest geschikt. De meningen 
over de eigenschappen van de partner liggen soms uiteen en soms dicht bij elkaar. Het 
hebben van dezelfde godsdienst wordt door de meeste jongeren erg belangrijk gevonden. 
Een partner met dezelfde herkomst is bij de allochtone jongens minder belangrijk dan bij de 
meisjes. Een knap uiterlijk wordt door zowel jongens als meisjes nogal belangrijk geacht. Zo 
komen jongens en meisjes ook overeen bij het heel belangrijk vinden van een goed karakter. 
Een hoger diploma wordt bij de meisjes meer waardevol gevonden dan bij jongens. De 
sterke uitstraling is net zoals een goede reputatie bij beide groepen nogal belangrijk. Meisjes 
vinden een hoger inkomen belangrijker dan jongens, terwijl jongens de maagdelijkheid van 
de partner belangrijker vinden dan de meisjes. 
 
De meerderheid van de jongeren wordt vrijgelaten in zijn partnerkeuze. Dit heeft naar onze 
mening veel weg van de westerse cultuur en geeft misschien aan dat de traditionele 
opvattingen bij de derde generatie vervagen. Een partner leren kennen via de vriendenkring 
en in de vereniging wordt door een groot deel van de jongeren goed tot heel goed gevonden. 
Vervolgens zijn er nog veel jongeren die hun partner op school willen leren kennen. Via de 
familie iemand leren kennen wordt door meer jongens goed of heel goed gevonden dan op 
fuiven. Bij meisjes ligt dit omgekeerd al is het verschil zeer klein. Ook hier denken we dat de 
manier van ontmoeten verwesterd is.  
 
Bij het praten over relaties en partnerkeuze zien we dat de vader de minst populaire figuur 
hiervoor is zowel bij jongens als bij meisjes. Veel jongeren kunnen wel bij hun moeder 
terecht. Met broer(s) en zus(sen) kunnen jongens en meisjes ongeveer op dezelfde wijze 
praten. We zien dat meer jongens helemaal niet met hun zus over dit thema praten en meer 
jongens dan meisjes heel goed met hun broer erover praten. We denken dat de jongeren 
zich meer op hun gemak voelen bij iemand van hetzelfde geslacht. Bij de jongens kan men 
heel goed met de vrienden hierover praten en bij meisjes met de vriendinnen. We zien wel 
dat jongens meer bij vriendinnen terecht kunnen dan meisjes bij vrienden. Uit de antwoorden 
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op de laatste drie vragen leiden we ook af dat de opvattingen van de jongeren langzaamaan 
veranderen. Zo vinden de meeste jongeren een leeftijd tussen 22 en 25 jaar goed om te 
trouwen, willen jongeren hun partner liefst langer dan een jaar kennen en ze hebben er 
minder moeite mee om later te gaan samenwonen. 
 
Een ander deel van ons onderzoek betrof enkele praatgroepen met allochtone jongeren in 
een beroepsafdeling van een secundaire school. In twee sessies hebben wij geprobeerd hun 
beeldvorming betreffende het onderwerp te achterhalen. Dit door hen eerst collages te laten 
maken over hun idee van een ideale partner in al dan niet contrast met de wenselijke partner 
volgens hun ouders. In een tweede sessie hebben wij samen met hen een spel gespeeld 
waarin diepgaandere vragen aan bod kwamen. Het doel van deze praatgroepen was om op 
een creatieve manier een gesprek omtrent huwelijk en migratie en alle bijkomstige 
onderwerpen zoals geloof en seksualiteit te starten. Zo konden we dieper ingaan op de 
gedachten, gevoelens en meningen die allochtone jongeren van de derde generatie over 
een toekomstige partner én het huwelijk hadden. 

De voornaamste conclusies uit deze praatgroepen waren de volgende. We ondervonden dat 
de traditionele opvoeding nog een grote rol speelt in het leven van deze jongeren. 
Bijvoorbeeld het feit dat de mening van de ouders enorm gerespecteerd wordt in de 
partnerkeuze is duidelijk als we de flappen en de antwoorden van de meisjes bekijken. Zij 
beweren in tegenstelling tot de enquêtes dezelfde keuzes te maken die hun ouders zouden 
maken. Toch zijn er enkelingen die zouden vechten voor hun eigen partnerkeuze. We stellen 
ons vragen bij deze stelling omwille van het volgende: de meeste jongeren die het eens 
waren met hun ouders, zagen dit ook als hun eigen partnerkeuze, zij beweerden niet anders 
te kiezen, los van de mening van de ouders. Wel gaven ze toe dat opvoeding en een 
cultureel waardepatroon hierin een grote rol speelde. Maar ze werden niet gedwongen of 
iets dergelijks. Als we naar de flappen van de jongens kijken zien we grote controverses in 
het uiterlijke, maar niet in de gemeenschappelijke normen en waarden die zij en hun ouders 
voorop stellen. Bij de gesprekken bleek dat vele jongeren zich ondanks hun andere mening, 
wel konden neerleggen bij de zienswijze van hun ouders, dit uit respect, een belangrijke 
waarde in hun godsdienst en verschillende culturen. Als we bij de verwerking van de 
gespreksresultaten rekening houden met de originele afkomst van de jongeren kunnen we 
concluderen dat jongeren wiens ouders in de bergen zijn opgegroeid naar erg traditionele 
waarden leefden.  
 
Zij die echter uit meer westerse streken afkomstig waren (bijvoorbeeld Ankara) hadden ook 
een meer lossere opvoeding genoten en aldus een bredere beeldvorming. Desondanks 
merkte we dat meisjes over het algemeen meer belang hechtten aan de traditionele waarden 
dan de jongens. Dit blijkt uit uitspraken zoals: ‘Ik heb enorm veel respect voor het mannelijke 
geslacht. Dit zit ingebakken in mijn opvoeding. Wanneer mijn vader de kamer binnenkomt, 
staan wij, de vrouwen, allemaal recht en gaan pas zitten wanneer hij gepasseerd is.’ 
 
Ook lijken de meisjes heel rationeel te denken over mogelijke partners, gevoelens leken ver 
weg te zijn: ‘Als een man echt lang verliefd op mij is en belooft goed voor mij te zullen zijn, 
zal ik wel met hem trouwen. Daar kan ik toch niet slecht mee doen.’ Het traditionele 
gedachtegoed wordt door de jongens niet meer altijd als vanzelfsprekend beschouwd. 
Typische man-vrouw rollen worden door de jongens over het algemeen niet meer in acht 
genomen. Zo pleiten sommige jongens voor een opvoeding van de kinderen waar vader en 
moeder hetzelfde, gelijkwaardige aandeel in hebben. 
De meisjes uit onze praatgroepen hebben over het algemeen liefst een partner uit hun 
herkomstland. Dit is echter niet zo vanzelfsprekend wanneer ze hier opgroeien. Hierdoor 
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zouden ze dan genoegen nemen met iemand die hier geboren is maar liefst nog wel met 
dezelfde herkomst en zeker met hetzelfde geloof. Het is immers verboden voor islamitische 
meisjes te huwen met een niet-moslim. Omgekeerd hebben de jongens geen voorkeur als 
we kijken naar de afkomst van het meisje. Gelovig zijn en maagd zijn, zijn de belangrijkste 
kenmerken volgens enkele onder hun. Andere jongens hechten ook hier geen belang aan, 
de persoonlijkheid en de schoonheid van het meisje staan bij hun voorop. 
 

Belangrijk is hierbij te vermelden dat we een beeld trachtten te schetsen van een kleine 
groep allochtone jongeren en daardoor geen conclusies trekken over de gehele allochtone 
bevolking. Ook moeten we er rekening mee houden dat er naast jongeren van Turkse of 
Marokkaanse origine, er nogal wat jongeren met Italiaanse roots de enquêtes hadden 
ingevuld en dat we hun moeilijk kunnen vergelijken met de Turkse en Marokkaanse jongeren 
die aan de praatgroepen hebben deelgenomen. . Algemeen kunnen we zeggen dat de 
meeste allochtone jongeren openstonden voor een westerse gedachtegang, dit zonder zich 
daar volledig bij aan te sluiten en hun tradities te verloochenen. 

Een laatste deel van ons onderzoek betrof een studiereis naar Ankara. Via een 
internationale uitwisseling tussen de Katholieke Hogeschool Limburg met de Haceteppe 
University of Social Work in Ankara Turkije konden we ter plaatse Turkse jongeren 
ondervragen over hun opvattingen over huwelijk en migratie. We hebben bij een groep 
studenten de praatgroepen a.d.h.v. een spel overgedaan en ook een 60 tal enquêtes 
afgenomen. Merk op dat het gaat om studenten aan een universiteit in een grootstad in een 
leeftijd tussen 18 en 22 jaar waar de Vlaamse bevraagde jongeren tussen 16 en 18 jaar 
waren. Het doel van de vergelijkende studie was om te kijken hoe Turkse jongeren denken 
over migratie en huwelijk. Als we onze bevindingen uit België vergelijken met de resultaten 
van de praatgroepen en de enquête uit Turkije kunnen we besluiten dat de jongeren in 
België veel meer belang hechten aan hun tradities dan de jongeren daar. Dit waarschijnlijk 
omdat de grootouders van de allochtonen hier vertrokken zijn met de normen en waarden 
die op het moment van hun vertrek in Turkije leefden. Het enige herkenbare wat in dat 
nieuwe vreemde land (België) nog tastbaar was, waren hun eigen gebruiken, hun eigen 
gedachtegang, dit terwijl de rest van Turkije (specifiek Ankara) een enorme evolutie 
doormaakte. Dit is uiteraard een veronderstelling. 
 

Ook het feit dat we hier te maken hebben met universiteitsstudenten en in België met 
leerlingen uit het beroeps zou kunnen verklaren waarom de Turkse studenten meer 
openstonden voor niet-traditionele waarden, maar ook dit is louter een veronderstelling. 

Wie het rapport integraal wil lezen kan daarvoor terecht op de website 
http://www.huwelijkenmigratie.khlim.be 
Katleen Bartholomé;Stefanie Granturchi;Ann Michiels;Bart Schouteden;Ruth Vandewaerde 
 

3.7 Huwelijk en echtscheiding  : allochtonen scheiden op zijn Vlaams? 

(Bron : http://www.standaard.be 08 oktober 2005 VEERLE BEEL) 
 
Een kwart van alle huwelijken eindigt in een echtscheiding. In de laatste aflevering van ons 
Dossier Echtscheiding gaan we na of ook allochtonen almaar vaker en sneller scheiden. 
 
,,In de Marokkaanse cultuur wordt een meisje opgevoed om echtgenote te worden. Het 
huwelijk wordt geïdealiseerd. Van meisjes wordt gevraagd dat ze hun geluk uitstellen tot ze 

http://www.huwelijkenmigratie.khlim.be/
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trouwen Maar daardoor verwachten ze natuurlijk te veel van het huwelijk. Ze denken dat ze 
door te trouwen meer vrijheid zullen krijgen. Als de werkelijkheid dan tegenvalt, is de 
teleurstelling groot. En die teleurstelling ligt aan de basis van veel problemen bij 
Marokkaanse stellen.''  
 
Najat (34) werkt als vroedvrouw en afdelingshoofd in een Brussels ziekenhuis. Haar 
huwelijk, waar een ,,heel romantische periode'' aan voorafging, heeft niet meer dan een jaar 
geduurd. Ze is nu vijf jaar gescheiden. Haar ex, een gynaecoloog, was al een vage kennis 
toen ze nog allebei studeerden. Ze heeft hem later opnieuw ontmoet aan de operatietafel 
van een Brussels ziekenhuis. Ze kregen een relatie, die in totaal twee jaar heeft geduurd 
ontstond. 
 
,,We flirtten wel, maar seksueel contact hebben we, zoals het hoort, uitgesteld tot na het 
huwelijk." Voor Najat was hij de man van haar dromen: hoogopgeleid, modern, knap uiterlijk. 
,,Maar in de Marokkaanse cultuur is het nog altijd zo dat je niet met een individu trouwt, 
maar met een hele familie. En als de familie zich met je leven bemoeit, leidt dat 
onvermijdelijk tot serieuze conflicten. Dat was het grootste probleem in mijn huwelijk.'' 
Najat wist dat zijn familie haar niet accepteerde. ,,Vooral zijn moeder zag in mij niet de ideale 
vrouw voor haar zoon. Ze had andere plannen voor hem en heeft alles gedaan om ons het 
leven zuur te maken. Iets waar ze uiteindelijk ook in geslaagd is.'' 
 
Toch wil Najat de schuld niet alleen in de schoenen van haar ex of zijn familie schuiven: ,,Nu 
pas zie ik ook de fouten die ik zelf gemaakt heb. Ik ben altijd onafhankelijk geweest. Ik wou 
alles onmiddellijk krijgen en ik kon niet goed met hem praten. Soms zijn woorden heel 
belangrijk. Als je de juiste woorden gebruikt, kan de persoon die tegenover je staat, je ook 
veel beter begrijpen.'' ,,In het begin wou ik alles doen om mijn huwelijk te redden, maar mijn 
man was zo veranderd dat elke poging tot verzoening mislukte. Ik bleef van hem houden tot 
hij een nieuwe relatie begon, met een Belgische. Pas toen heb ik definitief een punt achter 
mijn huwelijk gezet.'' 
 
Na haar echtscheiding stortte Najat zich op haar universitaire opleiding. ,,Dat was mijn 
redding. Ik dacht: Ofwel raak ik in een depressie, ofwel vind ik voor mezelf een nieuw doel. 
Ik ben een opleiding ziekenhuisbeheer begonnen en heb die met succes afgerond. Alsof ik 
aan mijn ex wilde bewijzen dat ik evenveel waard was als hij of als iemand anders. De 
uitdaging was niet om opnieuw te trouwen, de uitdaging was om mezelf te bewijzen dat ik 
ook ergens toe in staat was. Achteraf gezien is dat het mooiste wat me ooit overgekomen 
is.'' 
Enkele maanden na haar echtscheiding ging Najat weer bij haar ouders wonen. ,,Ik ben in 
een groot gezin opgegroeid en ik wil altijd mensen om me heen hebben. Daarom ben ik 
weer thuis gaan wonen. Mijn ouders hebben me met open armen ontvangen en mijn kamer 
werd meteen vrijgemaakt.'' 
,,Ik woon bij mijn ouders, maar ik ben volledig zelfstandig. Mijn ouders respecteren mijn 
vrijheid. Voor hen was het ook niet makkelijk om mijn echtscheiding te accepteren. Want 
mijn mislukking is ook hun mislukking. Ik ben opgevoed met een geslaagd huwelijk als 
toekomstperspectief. Hun troost is dat ze me nooit hun keuzes hebben opgelegd. Ze waren 
niet tegen mijn huwelijk, maar ze hadden hun reserves. Ze wisten dat de familie van mijn ex 
niet erg met me opgezet was, maar ze wilden ons geluk niet in de weg staan.'' 
 
,,Ik ben geen nieuw relatie begonnen. Misschien omdat ik de houding heb van iemand die 
niet beschikbaar is. Maar al ben ik modern en onafhankelijk, toch wil ik een partner die 
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dezelfde culturele achtergrond heeft. Ik zit al tussen twee culturen en wil niet dat mijn 
kinderen later in de war zijn en tussen twee culturen balanceren.'' 
 
,,De Marokkaanse gemeenschap beleeft op verschillende vlakken een crisis. De relatie 
tussen man en vrouw is aan het veranderen. De man heeft altijd het recht gehad om te 
experimenteren, de vrouw niet. En dat verandert nu. De vrouwen hebben meer rechten 
gekregen. En dat is juist de oorzaak van heel wat conflicten - en echtscheidingen - binnen 
veel Marokkaanse gezinnen.'' 
 
Inhaalbeweging 
 
Dat er binnen de Marokkaanse en ook de Turkse gemeenschap veel gescheiden wordt, is 
een feit. Maar exacte cijfers zijn er niet. Echtscheidingen worden niet op basis van afkomst 
geregistreerd. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek heeft wel cijfers over de nationaliteit 
bij scheidende partners, maar die geven een vertekend beeld, want de meeste allochtonen 
hebben de Belgische nationaliteit. 
 
,,Tien jaar geleden was scheiden in de Turkse gemeenschap nog een schande die de hele 
familie trof, iets waarvoor de hele familie zich moest schamen'', zegt Top. ,,Nu is het een 
sociaal gegeven. Het overkomt iedereen, in alle sociale klassen.'' Dat geldt ook voor de 
Marokkaanse gemeenschap, zegt Hafida Talhaoui: ,,Men accepteert de echtscheiding 
stilaan als oplossing voor een gebroken huwelijk. Men heeft met die nieuwe realiteit leren 
leven.'' 
 
Daarnaast wijst Talhaoui erop dat het vaak de vrouw is die de echtscheidingsprocedure in 
gang zet. ,,En dat is het resultaat van de grotere economische onafhankelijkheid van de 
vrouw. De vrouwen van de tweede en de derde generatie hebben gestudeerd, werken vaak 
buitenshuis en hebben een visie over hoe de relatie met hun partner zou moeten zijn en 
welk leven ze willen leiden.'' 
 
,,De vrouwen zijn ook beter geïnformeerd: ook zij die niet buitenshuis werken of geen 
Nederlands spreken, vinden hun weg'', zegt Top. ,,Naast het hele netwerk van buurthuizen, 
vluchthuizen, OCMW's en juridische diensten heb je het persoonlijke netwerk van 
vriendinnen en kennissen. En ook de media spelen een grote informatieve rol: vergeet niet 
dat de Turkse gemeenschap via de satelliet gemiddeld tien tot vijftien commerciële zenders 
kan ontvangen.'' 
 
,,Ook de kinderen informeren en begeleiden hun ouders als er misbruiken zijn'', zegt 
Talhaoui. ,,Vandaag spelen concepten als moraal, plichten, imago en de naam van de 
familie veel minder een rol dan vroeger. 
,,Ook de bemiddelende rol van de familie is sterk afgezwakt'', zegt Top. ,,Als een vrouw bij 
haar man weggaat, trekt ze niet per definitie in bij haar ouders, zoals vroeger, maar gaat ze 
ook vaak alleen wonen. Daardoor is de rol van de ouders veel kleiner geworden. De 
individualisering doet zich ook voor binnen de Marokkaanse en de Turkse gemeenschap en 
de houding van de partners is er steeds vaker een van 'klikt het niet, dan botst het'.'' 
 
Mythe 
 
En blijkbaar botst het dus steeds vaker, zeker als één van de partners uit het land van 
herkomst komt. ,,Het culturele verschil tussen de jongeren die hier opgegroeid zijn en hun 
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partner uit het land van herkomst, is te groot'', zegt Top. ,,Het zijn heel kwetsbare 
huwelijken'', beaamt Hafida Talhaoui. Vooral de partner die uit Marokko of Turkije komt, kan 
enorm lijden onder een conflict. ,,Vaak zijn die mensen niet alleen afhankelijk van hun 
partner, maar ook van hun schoonfamilie. En bij conflictsituaties zijn is de partners van hier, 
die vaak ook Belg is, geneigd om op een snelle en goedkope manier van de partner af te 
raken door te zeggen dat het om een schijnhuwelijk gaat of dat de partner hem of haar 
alleen maar gebruikt heeft om aan een verblijfsvergunning te komen.'' 
 
Een onderzoek door het Steunpunt Gelijke Kansen van de Universiteit Antwerpen bevestigt 
dat huwelijken met een partner uit het herkomstland problematischer is dan huwelijken 
tussen partners die hier zijn opgegroeid. Volgens de onderzoekster Katrien Van der Heyden 
komt dat deels doordat de partners in dat geval trouwen terwijl ze een mythisch beeld van 
hun partner koesteren: ,,Enerzijds is er de mythe van de migratie: de 'ingevoerde' partners 
denken dat ze hier snel op de maatschappelijke ladder zullen klimmen en al hun dromen 
kunnen verwezenlijken, maar hier botsen ze op de harde realiteit. Anderzijds koesteren de 
partners van hier de 'mythe van de authenticiteit': ze trouwen met iemand uit het 
herkomstland om een stukje van een verloren identiteit te herstellen. Veel ouders van de 
eerste generatie willen hun zoon met een braaf meisje van het herkomstland laten trouwen, 
maar ook zij komen bedrogen uit. De partner die via huwelijksmigratie naar hier komt, heeft 
helemaal geen zin om de 'authentieke' landgenoot uit te hangen, integendeel. Hij of zij wil 
zich emanciperen. Veel vrouwen, bijvoorbeeld, komen naar hier en denken: We zijn in 
Europa, we kunnen eindelijk gaan werken. Maar hier wordt van hen verwacht dat ze de rol 
van het brave, authentieke meisje uit de bergen spelen, en dat willen ze natuurlijk niet.'' 
 
Emancipatie 
 
Een extra probleem is dat de partner die uit Marokko of Turkije komt, onderworpen is aan de 
wetgeving van twee verschillende landen. ,,De Turkse wetgeving is vrij goed afgestemd op 
de Belgische: stellen die scheiden, krijgen nauwelijks problemen in het land van herkomst'', 
zegt Top. Maar voor Marokkaanse stellen is dat helemaal anders. 
,,Er is veel vooruitgang geboekt met het nieuwe Marokkaanse familierecht dat enkele jaren 
geleden in werking trad'', zegt senator Fauzaya Talhaoui (Spirit). ,,Vroeger moesten mensen 
van Marokkaanse afkomst twee keer trouwen en twee keer scheiden. Met alle sociale en 
financiële gevolgen van dien. Nu is de rol van de consulaten bij een huwelijk herleid tot het 
verlenen van een soort 'annex' aan de Belgische huwelijksakte. Bij echtscheidingen spelen 
de consulaten geen rol meer. De betrokkene moet zelf een aanvraag indienen om de 
echtscheiding die in België is uitgesproken, te laten erkennen. Dat is belangrijk, zeker voor 
vrouwen, want een vrouw die hier scheidt en hertrouwt zonder dat haar echtscheiding 
erkend is in Marokko, kan aangehouden worden voor bigamie.'' 
 
,,Het stijgende aantal echtscheidingen is jammer genoeg een gevolg van de emancipatie 
van de allochtone vrouw'', zegt Top. ,,In dat opzicht maken we dezelfde evolutie mee als de 
autochtonen, enkele decennia terug. Paren grijpen snel naar drastische maatregelen. Te 
snel, naar mijn mening.'' 
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4 Huwelijk, onderdrukking van de vrouw en partnergeweld 

4.1 Islamverzen 

(Noot : dit is uiteraard een selectieve keuze uit de Koran, dit wil niet zeggen dat de Koran geen respect voor vrouwen betoont. Vaak 

zeggen specialisten dat het heel veel te maken heeft met interpretatie : deze verzen die komen uit de film Submission van de vermoorde 
Theo Van Gogh zijn enkel bedoeld om discussie en confrontatie uit te lokken en niet om de islam en de Koran in een verkeerd daglicht te 
stellen.) 
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4.2 We moeten de moslims bevrijden uit de maagdenkooi - Ayaan Hirsi Ali 

Ayaan Hirsi Ali werd in 1967 geboren in Somalië en vluchtte naar Saoedi-Arabië om via 
Ethiopië in Kenia te belanden. In 1992 werd ze door haar vader uitgehuwelijkt aan een in 
Canada woonachtige clangenoot van haar. Eenmaal in Duitsland, onderweg naar Canada, 
vluchtte ze naar Nederland. Daar studeerde ze politicologie in Leiden, werkte zes jaar als 
tolk, ging aan de slag in de studiedienst van de socialistische Partij van de Arbeid en werd in 
januari 2003 verkozen tot Tweede Kamerlid voor de liberale VVD-fractie. In 2002 verscheen 
haar eerste boek De zoontjesfabriek. 
 
In 2005 verscheen haar tweede boek De Maagdenkooi. Het is een bundeling van essays en 
lezingen uit 2003 aangevuld met haar ervaringen als tolk voor Somalische vrouwen in blijf-
van-mijn-lijfhuizen en asielcentra. Met haar optreden schaart Ayaan Hirsi Ali zich in de 
internationale gelederen van vrouwen als de Iraans-Franse schrijfster Chahdortt Djavann, de 
Nobelprijswinnares Shirin Ebadi en de Algerijns-Noorse cabaretière Shaban Rachmani, die 
allen de strijd aanbinden met de onderdrukking van vrouwen door de islam. In mei 2006 
werd ze beticht van met een verkeerde naam Nederland binnengekomen te zijn en moest ze 
onder druk ontslag nemen uit het Nederlandse parlement. Ze verloor haar Nederlandse 
nationaliteit en is uitgeweken naar Amerika waar ze momenteel werkt voor een 
mensenrechtenorganisatie. 
 
De titel van je nieuw boek is ‘De Maagdenkooi’. Wat is de betekenis van die titel? 
 
Ayaan Hirsi Ali: De vrouw wordt binnen de islam gezien als een lustobject. Om te voorkomen 
dat mannen in de war zouden geraken, houdt men dat lustobject zoveel mogelijk uit de 
publieke sfeer. Een meisje moet ook maagd blijven. Daarom houdt men haar steeds in huis. 
En als ze het huis buitengaat dan meestal bedekt of in gezelschap van anderen. Heel wat 
moslimvrouwen en -meisjes zitten zo in een fysieke kooi. De vrouw is heel belangrijk voor de 
gemeenschap.  
 
Zij wordt zwanger, zij krijgt kinderen en zij voedt ze op. Daarmee zit ook gans de 
moslimgemeenschap gevangen, ook de mannen. Want ook jongens worden opgevoed door 
vrouwen wier wereldbeeld beperkt is tot de fysieke kooi waarin ze zitten. Vrouwen die geen 
verstand hebben van de pedagogische inzichten, zowel cognitieve,sociaal-emotionele als 
motorische, die nochtans van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van het kind. 
Simpelweg omdat deze vrouwen geen kans hebben gehad om bewust te worden via het 
onderwijs, boeken en documentaires van het bestaan van al deze kennis. Het is een 
geestelijke en maatschappelijke kooi waar ze niet uitkomen tenzij ze de fundamenten van de 
seksuele moraal in de islam radicaal wijzigen.  
 
Op hoeveel moslims is die maagdenkooi van toepassing? 
 
Ayaan Hirsi Ali: Dat is moeilijk te zeggen. Er zijn 1,2 miljard moslims in de wereld. In landen 
waar moslims in de meerderheid zijn, is de positie van de vrouw het slechtst. Zoals vroeger 
onder de Taliban in Afghanistan en vandaag in Saoedi-Arabië, Iran en Jemen. Overal waar 
de islamitische sharia wordt toegepast is de maagdenkooi het grootst. In sommige 
moslimlanden wordt de sharia niet integraal toegepast maar wel de onderdelen die 
betrekking hebben op de vrouw. Dat is het geval in de meeste Arabische landen. En de 
maagdenkooi komt zelfs voor bij een aanzienlijk deel van 
de islamitische minderheden in de westerse landen, dus ook in Nederland. 
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Neemt de onderdrukking van vrouwen in de moslimgemeenschappen in het Westen toe of 
af? 
 
Ayaan Hirsi Ali: Die neemt toe omdat ook de migratie toeneemt. Dat zie je bijvoorbeeld in de 
vrouwenopvangtehuizen in westerse landen. Verhoudingsgewijze zitten daar meer 
moslima’s. Ook in het onderwijs zie je dat moslimmeisjes,vergeleken met andere 
minderheidsgroepen, veel eerder van school gaan. Niet omdat die meisjes dat willen, maar 
omdat hun familieleden dat van ze eisen. Ze worden uitgehuwelijkt, krijgen vroeg kinderen 
en beschikken – omdat ze hun onderwijs niet konden afmaken – niet over de pedagogische 
vaardigheden om hun kinderen de optimale opvoeding te geven in een westers land als 
Nederland. Ze beschikken niet over de nodige vaardigheden om hun 
dochters, maar ook zonen, te voorzien van goed onderwijs. Heel wat kinderen worden zo 
opgevoed door een halfanalfabete moeder. Ze worden seksueel niet goed opgevoed, blijven 
achter op school en op de arbeidsmarkt. Het is een vicieuze cirkel die de maagdenkooi juist 
in stand houdt. 
 
Hoe wordt de maagdelijkheid van moslimmeisjes dan beschermd? 
 
Ayaan Hirsi Ali: De meeste mensen uit moslimlanden als Somalië, Marokko of Turkije delen 
het islamitische geloof. Slechts een klein deel van hen is geseculariseerd. De meerderheid 
houdt zich aan de bepalingen van de Koran. Zij beschermen de maagdelijkheid van het 
meisje door te voorkomen dat ze het huis uitgaat, door vanaf hun puberteit te eisen dat ze 
de hoofddoek dragen en door hen weg te houden van jongens. Op de huwelijksnacht leggen 
ze dan als het ware een ‘test’ af waarbij ze hun maagdelijkheid moeten bewijzen, niet alleen 
ten aanzien van de echtgenoot maar ook 
van de ganse familie. Die obsessie voor de maagdelijkheid kent absurde vormen. Zo gaan 
moslimmeisjes van 16, 17 of 18 jaar in Nederland naar een ziekenhuis om hun 
maagdenvlies te herstellen. Bepaalde Somalische, Egyptische, Soedanese, Tunesische en 
andere moslimgezinnen zorgen ervoor dat meisjes op de leeftijd van vijf, zes, zeven, acht in 
het land van herkomst – bijvoorbeeld tijdens zomervakanties – besneden worden. Hun 
vagina wordt dichtgehecht om te waarborgen dat het meisje maagd blijft. Overigens wordt er 
nergens in de Koran gesproken over vrouwelijke genitale verminking. In de hadieth, de 
verslagen van het leven van de profeet, beweren sommige rapporteurs dat meisjes 
besnijdenis wenselijk is maar niet verplicht. 
 
In de Koran staan waarden als vertrouwen, waarheid en kennis hoog aangeschreven. Blijkt 
dat ook in de dagdagelijkse praktijk? 
 
Ayaan Hirsi Ali: Dat zou men wel willen maar in de praktijk is dat bijzonder moeilijk. 
Autochtone meisjes van zestien jaar kunnen thuis vragen of ze uit mogen gaan en dan wordt 
een uur van thuiskomst afgesproken. Voor heel wat moslimmeisjes is dat onmogelijk. Zoiets 
wordt gelijk verboden. Dus zegt het moslimmeisje dat ze gaat studeren of logeren bij een 
tante of zus. Dat is de allereerste leugen, volstrekt goed bedoeld, maar de ouders drijven het 
kind er in feite toe te liegen. De ouders kunnen immers niet accepteren dat hun dochter vrij 
is. Een andere meer ernstige leugen 
wordt gepleegd door sommige moslimmannen die gevangen zitten in de geestelijke kant van 
de maagdenkooi. Moslimjongens gaan verkeringen aan met autochtone en niet-
moslimmeisjes en vertellen hun ouders daar niets over. Soms leven deze mannen jaren 
samen met een geliefde niet-moslimvrouw zonder dat hun families daar iets van weten, zelfs 



 

Interculturele hulpverlening  © Gerard Gielen  

141 

wanneer kinderen uit deze verhouding ontstaan. Heel vaak gaan moslimmannen naar de 
hoeren, ook als ze getrouwd zijn. Op deze manier stellen ze hun echtgenotes, en andere 
potentiële seksuele partners, bloot aan seksueel overdraagbare ziektes zoals HIV/Aids.  
 
Is er van vertrouwen en waarheid sprake bij de partnerkeuze? 
 
Ayaan Hirsi Ali: Contacten tussen mannen en vrouwen worden doorgaans gearrangeerd 
door de familie. Seks voor het huwelijk wordt absoluut niet toegestaan. Op de huwelijksnacht 
heb je dus meestal een man en een vrouw die elkaar niet kennen en die niet voor elkaar 
hebben gekozen. Het huwelijk begint met de opdracht voor het meisje om te bewijzen dat ze 
nog maagd is. Ze moet bloeden, en dat moet het meisje ook bewijzen. De ene komt uit een 
westerse stad en de andere bijvoorbeeld uit het platteland van Marokko. Dat leidt al snel tot 
conflicten. En ze vertrouwen elkaar niet want er bestaat geen basis voor vertrouwen. 
Eigenlijk gaat het om één grote leugen die iedereen in standhoudt, want de waarheid is vaak 
dat die twee mensen elkaar niet willen. En dan begint het dagelijks leven met allerlei 
problemen. Zo wil een meisje dat hier is opgevoed naar haar vrienden gaan of een opleiding 
volgen, maar dat wekt de jaloezie van haar echtgenoot. Vaak zal ze dan liegen. Zo zal een 
meisje tegen haar echtgenoot in bed zeggen dat ze ongesteld zijn. En vaak weten de 
mannen dat ze dat niet is. Sommigen zwijgen dan, maar anderen verkrachten haar en 
verantwoorden hun gedrag met de koran waarin Allah de toestemming geeft aan de man om 
‘haar te nemen’ en dat zij niet mag weigeren. In de Nederlandse wet is verkrachting binnen 
het huwelijk strafbaar, maar in de moslimgemeenschap wordt het gedoogd. In de praktijk 
heerst er dus wantrouwen, leugen en gemeenheid. 
 
Geweld tegen vrouwen komt ook voor binnen westerse gezinnen. Waarom richt je je zo fel 
op het geweld tegen vrouwen binnen de moslimwereld? 
 
Ayaan Hirsi Ali: In elke samenleving, cultuur en religie komt geweld tegen vrouwen voor. 
Maar er bestaat wel een groot verschil hoe we, vanuit diverse culturen, tegen geweld 
aankijken. Autochtone vrouwen die door hun man mishandeld worden, kunnen - als ze 
mentaal sterk genoeg zijn - weggaan en beroep doen op hun familieleden en vrienden. Een 
man die zijn vrouw slaat wordt maatschappelijk veroordeeld, daar is iedereen het over eens. 
In Nederlandse organisaties waar daderbehandeling voor huiselijk geweld wordt 
aangeboden leren mannen om niet te slaan, om te praten en respect te hebben voor de 
ander. Deze behandeling slaat aan bij de meeste autochtone mannen. Moslimmannen 
weigeren deel te nemen aan de daderbehandelingstrajecten of de therapie slaat niet aan bij 
hun omdat ze overtuigd zijn van hun gelijk. Voor de moslimvrouw is het scenario volstrekt 
anders. Jonge moslimvrouwen worden uitgehuwelijkt of trouwen om hun ouders plezier te 
doen. Als er dan geweld gebeurt zegt men steeds dat de vrouw de man niet gehoorzaamt. 
Als hij haar slaat, is gans de familie het eens dat dit terecht is, omdat zij ongehoorzaam is. 
Het recht om een ongehoorzame vrouw te slaan wordt rechtstreeks gehaald uit de Koran: 
hoofdstuk 4 vers 35. Het gaat dus om de morele kijk op geweld tegenover vrouwen. Binnen 
de autochtone gemeenschap wordt geweld maatschappelijk veroordeeld, maar binnen de 
meeste moslimfamilies is het normaal. Laat me één concreet voorbeeld geven. De Turkse 
minister van justitie Cemil Cicek zei dit voorjaar dat vrouwen die verkracht worden, moeten 
trouwen met hun verkrachter. Daaraan zie je hoe men in moslimlanden aankijkt tegenover 
geweld.  Mishandelde moslimmeisjes vinden  gelukkig steeds meer hun weg naar 
opvangcentra en blijf-van-mijn-lijf huizen.  
Bron :http://www.liberales.be/cgi-bin/showframe.pl?interview&ayaan 
 

http://www.liberales.be/cgi-bin/showframe.pl?interview&ayaan
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http://www.moslim.org/islam/pos_vrouw.htm  Op deze website wordt de positie van de vrouw 
in de Islam in een positief daglicht gesteld en worden heel wat zaken uit bovenstaand 
interview als onwaar afgedaan.  Vergelijk zelf en oordeel ! 
 
http://users.telenet.be/myprojects/peace/rechten.html 
http://www.flwi.ugent.be/cie/bogaert/bogaert3.htm 
Ook op deze websites worden de rechten van de vrouw en andere islamitische kwesties op 
een andere manier toegelicht. 

4.3 Huiselijk geweld bij allochtonen 

4.3.1 Inleiding 

Huiselijk geweld komt voor in alle maatschappelijke milieus en binnen alle culturen. Het is 
zeer moeilijk om deze vorm van geweld aan te pakken omdat het geweld binnenshuis 
plaatsvindt en vaak mensen zich schamen om ervoor uit te komen. Geweld in de privé-sfeer 
is echter de meest voorkomende vorm van geweld in België en Nederland. 
Huiselijk geweld kan bestaan uit fysiek geweld, seksueel geweld en psychisch geweld zoals 
bedreiging. De slachtoffers van huiselijk geweld kunnen partners, kinderen of ouderen zijn. 
De plegers zijn doorgaans naaste familieleden, huisvrienden of (ex-)partners.  
De gevolgen van huiselijk geweld in de maatschappij zijn groot. Vaak leiden de slachtoffers 
van geweld aan psychische problemen, slaapstoornissen, concentratieverlies en isolement. 
Ook kan het voorkomen dat de slachtoffers van geweld zelf ook geweld gaan gebruiken. In 
1997 is een onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat ruim 40% van de Nederlandse mannen 
en vrouwen ooit in hun leven te maken heeft gehad met huiselijk geweld en dat dit bij meer 
dan 10% geleid heeft tot lichamelijk letsel.  
 
Bijna eenderde van de Vlaamse en Nederlandse bevolking ziet zijn of haar leven als gevolg 
van huiselijk geweld ingrijpend veranderen door o.a. echtscheiding, angstgevoelens of 
problemen met intimiteit. Vrouwen en mannen lopen evenveel risico om slachtoffer te 
worden van huiselijk geweld. Echter, vrouwen zijn vaker slachtoffer van ernstiger vormen 
van geweld, vaak seksueel van aard. Daarnaast lopen vrouwen hun leven lang het risico 
slachtoffer te worden van geweld, terwijl mannen op jonge leeftijd een verhoogd risico lopen. 
De daders van geweld zijn over het algemeen mannen (ongeveer 80%). 
 
Het geweld bij etnische minderheden is verontrustend volgens recent onderzoek. Bijna een 
kwart van de ondervraagden in het onderzoek onder allochtonen gaf aan dat zij of hij wel 
eens slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Het kan zijn dat deze cijfers nog hoger 
liggen want het is een onderwerp dat je moeilijk in het openbaar bespreekt (bron: Nota 
Justitie 2003).Vaak blijft huiselijk geweld in de taboesfeer. Het is moeilijk om het geweld 
binnen families naar buiten te brengen. De drempel is nog hoger voor allochtonen- en 
vluchtelingenvrouwen, vanwege sterke familiebanden en hun afhankelijkheid. Die 
weerhouden slachtoffers er doorgaans van om hulp te zoeken bij instanties.  
Bij migranten en vluchtelingen vraagt geweld tegen vrouwen een specifieke aanpak. Het 
bespreekbaar maken van huiselijk geweld is de eerste stap om er iets tegen te doen.  
 

4.3.2 Enkele definities van huiselijk geweld 

 

http://www.moslim.org/islam/pos_vrouw.htm
http://users.telenet.be/myprojects/peace/rechten.html
http://www.flwi.ugent.be/cie/bogaert/bogaert3.htm
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Een erg beknopte omschrijving van geweld vinden wij terug in Nederlands onderzoek 
(Intomart, 2002, 15): "geweld is de aantasting van de persoonlijke integriteit". Hierbij worden 
zowel geestelijk als lichamelijk (waaronder seksueel) geweld onderscheiden. Bij 
grootschalige kwantitatieve studies met uitgebreide vragenlijsten moeten de onderzoekers 
zelf bepalen, al dan niet op basis van meningen van respondenten uit vorige studies, welk 
gedrag een aantasting van de persoonlijke integriteit vormt. Voor de ene persoon gaat een 
duw of een scheldwoord te ver maar dat is niet noodzakelijk zo voor iedereen. Als 
onderzoeker is het dan ook niet eenvoudig om in een kwantitatieve vragenlijst exhaustief te 
zijn in het aanhalen van mogelijke gewelddadige gedragingen. In Bruynooghe (2003c, 60) 
zien we dat een meer uitgebreide bevraging over de verschillende geweld aspecten een 
hogere prevalentie van deze geweldvormen laat noteren. Hoe meer vormen je apart opsomt 
hoe groter de kans is dat het slachtoffer of de dader zich er dus in 'herkent' 
 
Er bestaan kleine verschillen in het definiëren van geweld  bijvoorbeeld tussen leeftijds-, 
sociaal-economische status- of etnische 'groepen'. Toch betreft het hier vooral de minder 
ernstige vormen van geweld. Zoals kan worden verwacht, wordt fysiek geweld dat tot 
(zichtbare) lichamelijke letsels leidt, door vrouwen het vaakst omschreven als geweld (92%). 
Fysiek geweld dat niet tot letsels leidt (76%) en verkrachting door de partner (76%) wordt 
dan weer door (relatief) minder vrouwen als huiselijk geweld omschreven (Mooney, 2000, 
154-159). Ook tussen mannen en vrouwen zouden er verschillen bestaan in de omschrijving 
van geweld. Mannen leggen sterk de nadruk op fysiek geweld, terwijl vrouwen veel meer 
verschillende vormen van geweld aangeven. 
 
In recent onderzoek laat Bruynooghe (2003) slachtoffers, hulpverleners én daders 
omschrijven wat zij onder de term geweld verstaan, zij laat met andere woorden de 
respondenten zelf bepalen welke gedragingen zij als geweld definiëren. De mogelijk wel 
belangrijkste bevinding van al deze interviews is dat de term geweld door verschillende 
personen op een soms wel erg verschillende wijze wordt gedefinieerd. Geweld wordt onder 
andere omschreven als 'pijn', als 'angst', als ‘litteken', als 'agressie'. Men kan ook opsommen 
wat allemaal als geweld wordt ervaren of men kan aangeven wat precies niet als geweld 
wordt begrepen. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat bij de definiëring van wat geweld is, 
de grootste verschillen zich voordoen tussen de politie aan de ene kant en vrouwen, 
jongeren én allochtonen aan de andere kant 
 
Uit bovenstaande paragraaf mag blijken dat er geen eensluidende definitie van geweld 
bestaat. Verschillende studies maar ook slachtoffers en daders gebruiken hun eigen 
omschrijvingen. Toch is het opvallend dat er geen onenigheid bestaat omtrent de meest 
ernstige vormen van geweld. 
Tot nog toe hebben wij ons bovendien impliciet gericht op geweld dat tegen vrouwen wordt 
gepleegd. Zij zijn dan ook vaak de belangrijkste en grootste groep van slachtoffers. Dit 
neemt echter niet weg dat eveneens het geweld tegen kinderen (Kind en Gezin, 2002) en 
ouderen (Opdebeeck, 1999), gepleegd in de huiselijke sfeer, een belangrijk aandachtspunt 
is. Huiselijk geweld tegen mannen komt bovendien ook vaak voor (Intomart, 2002). 
Beperken we ons tot partnergeweld dan zien we echter dat vrouwen nog steeds de grootste 
groep van slachtoffers vormen. 

4.3.3 Verschillende vormen van geweld 

1. Lichamelijk geweld 
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Lichamelijk geweld: handelingen die, tegen de wil van de vrouw, inbreuk maken op haar 
fysieke integriteit en/of haar pijn of letsel toebrengen. 
 
Lichamelijke mishandeling kan omschreven worden als het lichamelijk kwetsen van de 
vrouw. Deze vorm van geweld is de best gekende vorm omdat de gevolgen duidelijk 
zichtbaar zijn. Slechts in een aantal gevallen gaat aan fysiek geweld een duidelijk conflict 
vooraf. In veel gevallen gaat het om kleine voorvallen zoals ontevredenheid over de kwaliteit 
van het eten, tijdstip waarop het eten klaar is, rommel in huis en andere futiliteiten. De 
manier en de frequentie van seksueel contact kunnen eveneens een aanleiding zijn. Voorts 
vormen jaloezie om de aandacht die naar de kinderen gaat, de kinderen zelf die te rumoerig 
zijn of nog niet in bed liggen … de aanleiding. Tenslotte kan de houding en het gedrag van 
de vrouw aanleiding vormen tot lichamelijk geweld. 
Voorbeelden van lichamelijk geweld zijn: slagen, schoppen, afranselen, aan de haren 
trekken, verwonden met een mes of met een brandende sigaret, het breken van de 
ledematen, vuistslagen, wurging. 
 
Zoals de andere vormen van geweld komt lichamelijk geweld eveneens voor binnen Turkse 
en Marokkaanse gezinnen. Fysiek geweld op vrouwen heeft voornamelijk te maken met de 
machtspositie die de man inneemt. In de Koran staat vermeld dat een man zijn vrouw 
mag slaan als deze opstandig wordt. 
Sura 4, 30-36: De mannen zijn opzichters over de vrouwen voor wat Allah aan de één meer 
gegeven heeft dan aan de ander en voor als wat zij bijdrage hebben gegeven van hun 
bezittingen. De deugdzame vrouwen echter zijn die in ootmoed staanden en welke de 
verborgenheid door de behoeding van Allah. Maar zij, van wie ge opstandigheid vreest, 
vermaant haar en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar.  
In deze Sura is de discriminatie tussen man en vrouw duidelijk zichtbaar. In bovenstaande 
tekst wordt zelfs gezegd dat de man belangrijker is dan de vrouw en het recht heeft haar te 
slaan. De vrouw mag geen mening hebben want enkel de mening van de man geldt.  
 
2. Psychisch geweld 
 
Bij psychische mishandeling neemt de partner volledig bezit van de geest van de vrouw. 
Haar persoonlijkheid wordt onderdrukt. Het gevolg van dergelijke voortdurende 
onderdrukking is ingrijpender dan iedere andere vorm van mishandeling. Het zelfbeeld van 
de vrouw wordt steeds meer omlaag gehaald. Op termijn kan dit leiden tot apathie, gevolgd 
door algehele weerloosheid. 
 
Er zijn verschillende vormen van psychisch geweld. Enkele voorbeelden hiervan zijn 
vernederingen, bedreigingen, achterhouden van huishoudgeld, verbieden van contacten met 
familie, buren en kennissen, controleren van gedragingen, opzettelijk vernielen van 
persoonlijke bezittingen. 
Deze vormen van psychisch geweld komen ook binnen Turkse en Marokkaanse gezinnen 
voor. Bij allochtonen kan onder psychisch geweld eveneens de druk van de schoonfamilie 
vallen. In Turkse gemeenschappen komt het nog vaak voor dat de bruid gaat inwonen bij 
haar schoonouders. Wat betreft psychische mishandeling moeten deze vrouwen 
voortdurend verantwoording afleggen aan zowel de schoonouders als aan de echtgenoot, 
ook als ze haar eigen familie wil bezoeken. Er kan zelfs verwacht worden dat het contact 
met de eigen familie verbroken wordt.  
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Deze jonge bruiden worden voortdurend geconfronteerd met het feit dat ze inwonen bij de 
schoonfamilie. Eenmaal het huwelijk volbracht is, probeert men de bruiden letterlijk en 
figuurlijk het zwijgen op te leggen. Ze worden door hun schoonfamilie in de rol van de 
“schoondochter” geduwd en worden beperkt in hun bewegingsvrijheid.  Naast 
bovengenoemde vermeldingen zijn er eveneens specifieke dreigementen en 
intimidaties zoals het dreigement terug naar het vaderland Turkije of Marokko gestuurd te 
worden, het dreigement verstoten te worden uit de gemeenschap of uit de familie.  
 
3. Seksueel geweld 
 
Seksueel geweld: seksuele handelingen die ingaan tegen de wil van de vrouw. 
Er zijn veel vormen van seksueel geweld. Enkele veel voorkomende voorbeelden hiervan 
zijn geslachtsdelen moeten laten zien, moeten kijken naar masturbatie of zelf moeten  
masturberen, geslachtsdelen moeten betasten tot voorwerpen in vagina duwen, oraal 
moeten bevredigen tot verkrachting binnen de partnerrelatie. 
Verkrachting binnen de partnerrelatie is een veel voorkomend fenomeen en erg 
ondergerapporteerd, ten gevolge van maatschappelijke taboes en vooroordelen. Het is 
namelijk de plicht van de vrouw om tegemoet te komen aan de seksuele verlangens van de 
man, zonder er rekening mee te houden of haar conditie al dan niet (operatie, 
zwangerschap) optimaal is. 
 
Hoe erger het lichamelijk geweld, des te agressiever en vernederender zijn ook de 
gedwongen seksuele handelingen. Vrouwen ervaren dit als bijzonder pijnlijk, vernederend.  
Ze voelen zich daarbij misbruikt en als vrouw ontkend. Uit onderzoek van Febe Deug (Dan 
ben je pas echt ver van huis, 1990) wat betreft geweld tegen en de hulpverlening voor 
Turkse en Marokkaanse vrouwen, blijkt dat incest eveneens voorkomt bij allochtone 
gezinnen. Marokkaanse en Turkse vrouwen hebben het emotioneel net zo moeilijk als 
andere vrouwen met seksueel geweld. Zij zwijgen eveneens. Bij allochtone vrouwen wordt 
hun situatie meer bemoeilijkt door de heersende druk om de familie niet in schande te 
brengen.  
 
4. Structureel geweld 
 
Structureel geweld houdt ongelijke machtsverhoudingen in stand. Structureel geweld 
verkleint de ontsnappingskans uit een gewelddadige relatie. Enkele voorbeelden van deze 
vorm van geweld zijn: minder kans op werk of promotie,  minder kans op deelname aan 
politieke besluitvorming, financiële afhankelijkheid. Bij allochtone vrouwen die in België 
leven, zien we dat de ontsnappingskans uit een gewelddadige relatie minder groot is, omdat 
de meerderheid van deze vrouwen in een symbolische positie verkeren. Dit betekent dat 
deze vrouwen huisvrouw zijn en voornamelijk voor de opvoeding van de kinderen instaan. 
Dat wordt zo opgelegd door de Islam en door de Turkse en Marokkaanse cultuur. Het is hun 
levenstaak. Allochtone vrouwen zijn economisch afhankelijk van hun man. Deze mannen 
willen niet dat hun vrouwen buitenshuis gaan werken. Als reden wordt gegeven dat de man 
zijn gezin moet onderhouden en beschermen. Ze willen eveneens de volledige macht over 
hun echtgenotes behouden. Zij verantwoorden zich vanuit hun eigen cultuur en/of geloof en 
vergeten dat het een vorm van mishandeling is. Meestal treedt een periode van rust op 
nadat lichamelijk geweld, wat vele vrouwen voelen aankomen, heeft plaats gehad. Maar de 
vernederingen, bedreigingen, het verbod om bepaalde handelingen te stellen, blijven 
voortduren. Psychische mishandeling is de vorm die het meest verborgen blijft voor de 
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omgeving van de vrouw omdat deze vorm niet zo zichtbaar is als een blauw oog. Het laat 
sporen na op de ziel en dat laat zich moeilijk bewijzen. 

4.3.4 Huiselijk geweld bij allochtonen 

Over minderheden worden vaak stereotiepen verteld, zelden gebaseerd op 'objectief' 
onderzoeksmateriaaL. Het ,korte overzicht van Gautier (2001) laat weinig aan de 
verbeelding over: deze auteur stelt dat 'niet-westerse' beschavingen ten minste sinds het 
kolonialisme onder stereotiepen hebben geleden. Zo brengt zij het voorbeeld dat men tijdens 
de koloniale periode veronderstelde dat de zwarte huid beter bestand zou zijn tegen fysiek 
geweld waardoor men harder moest slaan om de boodschap over te brengen. Geweld zou 
bij deze groepen ingebakken zijn. Gautier (2001, 2-4) wijst er op dat er ondanks dit 
vooroordeel in Afrika en bij Indianenstammen reeds in de 19de eeuw vrouwenverenigingen 
bestonden die zich verzetten tegen het ondergane geweld en er niet voor terugdeinsden om 
mannen die hun vrouwen mishandelden terecht te wijzen en een halt toe te roepen. 
Römkens (2003, 43) omschrijft dit gegeven van negatieve stereotypering ten aanzien van 
minderheidsgroepen en huiselijk geweld als een tendens van de retorische constructie van 
geweld tegen vrouwen als etnisch minderheidsprobleem. 
 
Wanneer geweld en etniciteit samen worden bestudeerd merken we dat een aantal 
specifieke vormen van geweld vaak opduiken. Een belangrijk thema is dat van de 
nieuwkomerbruiden en -bruidegommen, personen die in het kader van een huwelijk vanuit 
een ander land naar België komen. Enkele specifieke vormen van geweld die zich met 
betrekking tot deze groep voordoen zijn het ontzeggen van het volgen van taallessen of de 
psychische of fysieke druk uitgeoefend door (al dan niet inwonende) schoonfamilie. 
 
Daarnaast is er ook het fenomeen van de 'eerwraak' - het doden van een persoon om de eer 
van een ander persoon te wreken. Hierbij kan zowel de vrouw wier eer geschonden is als 
diegene die de eer heeft geschonden het slachtoffer worden. Met name in de Turkse 
gemeenschap zou eerwraak een rol spelen.  
 
Er zijn echter geen exacte cijfers over het voorkomen van deze geweldvorm voorhanden, 
noch bij allochtonen in België noch bij de autochtone bevolking in Turkije. De omvang ervan 
is nog niet onderzocht. Ook bij autochtonen kan deze geweldsoorzaak ('verdediging van de 
eer') voorkomen, zonder dat ze op dezelfde wijze benoemd wordt (bijvoorbeeld de 
zogenaamde passionele moorden uit jaloezie).  
 
Ontmoetingen met de hulpverleners maakten duidelijk dat zij wat 'typische' vormen van 
geweld betreft een breed .perspectief voor ogen kunnen houden. Zij worden zowel 
geconfronteerd met huiselijk geweld in autochtone gezinnen als in allochtone gezinnen en 
zijn goed geplaatst om een overzicht te geven. 
 
Hulpverlener Antwerpen 1: Nu, als je alle soorten van geweld bijeen telt, dan is dat juist 

hetzelfde. Als je gaat kijken, er wordt evenveel met de vuisten gevochten tussen de Belg, de 
autochtoon, als de allochtoon. Als iemand geen taal heeft om te zeggen wat hij te zeggen 
heeft, dan slaat hij. Als je in de groep van Marokkanen gaat kijken, en er is een Marokkaan 
die het iets beter kan uitleggen, ik ken zo'n aantal mensen die een eigen zaak hebben, die 
gaan hun vuisten niet meer gebruiken. Die weten wel beter, die weten dat het veel handiger 
is om een rechtszaak aan te spannen. En daar zijn ze dan echt wel goed in. Maar het 
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percentage geweld [onder allochtonen of autochtonen] is altijd al hetzelfde geweest en is 
over heel de lijn hetzelfde. 
 
Hulpverlener Antwerpen 1: Het meeste geweld bij Marokkanen is eigenlijk relatief klein 
geweld. Daar komt wel eens een blauw oog of een bloedneus voor en daarmee is het 
ongeveer gezegd. Ik heb nog nooit, zoals bij de Chinezen, breuken gezien. Ik heb nog nooit 
schotwonden gezien zoals bij de Kosovaren. Messteken, zeer zeldzaam. Dus het is echt in 
onze medische ogen, maar dat is cynisch hè, licht geweld, ongevaarlijk geweld. 
 
Hulpverlener Hasselt: Goh, ik denk dat het [voorkomen van geweld bij autochtonen en 
allochtonen] ongeveer hetzelfde is hoor. Ik ga nu niet zeggen dat het meer voorkomt bij de 
Turken dan bij de Belgen. Vroeger dacht ik dat altijd. Als ik in mijn [Turkse] gemeenschap 
zat, dacht ik van: oké, hier komt heel veel psychisch en fysiek geweld voor en dat zal bij de 
autochtonen wel niet zo zijn. Maar toen ik dan hier ben beginnen werken, zag ik van: oké, 
het is eigenlijk helemaal hetzelfde. Behalve dat er uithuwelijkingen bijkomen en het inwonen 
bij de schoonouders [bij allochtonen], dus die psychische druk.  
 
In de verschillende gesprekken zijn ook enkele zogenaamde 'typische' vormen van geweld 
aan bod gekomen, zoals eerwraak of het opsluiten van partners. Zoals reeds vermeld heeft 
o.a. Römkens (2002) hier haar bedenkingen bij. In de gesprekken met hulpverleners 
trachtten wij te achterhalen wat hun standpunt was met betrekking tot dit thema. Op de 
vraag of eerwraak (vaak) voorkomt kregen wij bijvoorbeeld de volgende antwoorden: 
 
Hulpverlener Hasselt: Eer is iets belangrijks. Maagdelijkheid is ook heel belangrijk. Wij 
leven in 2003 en dat blijft nog altijd. Voor de familie, voor de man is dat heel belangrijk. Voor 
de broers zelfs. De eer van de vrouw hangt af van de ouders. Zij heeft zogezegd zelf geen 
eer. Dat is iets van haar familie, dat moet ze bewaren. Terwijl de man ... ja, die heeft zelf eer, 
en hij doet ermee wat hij wil. Maar ik denk dat de jeugd nu, dat onderling wel kan oplossen. 
Bijvoorbeeld met huwelijken zien wij dat ook. Het lijkt een gearrangeerd huwelijk, ze doen 
alsof het een gearrangeerd huwelijk is, terwijl ze elkaar misschien al jaren kennen en 
misschien zelfs seksueel contact hebben gehad. En ze laten dat zo blijken. Ik denk niet dat 
dat vroeger zo kon, dat de man dat zelfs niet zou accepteren. Dat zie je wel meer bij 
traditionele gezinnen ... het hangt van de opvoedingsstijl van de ouders af, hoe de kinderen 
zijn opgevoed. 
 
Hulpverlener Leuven: Ja, ja, dat [eerwraak] komt nog echt voor. In de laatste vijf jaar zijn er 
bij ons twee gevallen voorgekomen. En dat was in de Turkse gemeenschap. Dus als wij in 
de Turkse gemeenschap die dreiging horen dan nemen we het zeker ernstig. 
 

Een andere geweldvorm die vaak gekoppeld wordt aan 'andere' culturen is het isoleren van 
de (vrouwelijke) partner. Dit zou zich hoofdzakelijk voordoen bij de nieuwkomers. 

4.3.5 Verklaringsmodellen van geweld 

Talloze wetenschappers hebben zich door de eeuwen heen over het thema geweld 
gebogen. Het resultaat is dat er zeer veel theorieën bestaan, de ene al wat beter 
onderbouwd dan de andere. Het verklaren van huiselijk geweld kan men waarschijnlijk niet 
loskoppelen van de verklaringsmodellen die het fenomeen van geweld in het algemeen 
trachten te verklaren. Wij moeten ons hier echter beperken tot het aanhalen van een aantal 
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interessante studies. Wat bepaalde minderheidsgroepen betreft kunnen we, op basis van de 
gevonden literatuur, voorts dieper ingaan op een aantal specifieke kenmerken. 
 
Over geweld (in moslimgezinnen) bestaan enkele theorieën. Een opmerkelijke (en enigszins 
simplistische) theorie vinden wij terug in de NoordAmerikaanse literatuur. Alkhateeb (2002, 
2-8) stelt dat de autoritaire familiestructuur (of de patriarchale structuur) veel moslims 
vatbaar maakt om ze op een of andere wijze te misbruiken. De huiselijke atmosfeer is 
volgens hem in te veel families repressief, niet-communicatief, top-down en door de man 
gedomineerd. Vragen over de structuur en het functioneren van de familie worden hierbij 
onderdrukt. Een van de oorzaken van deze familiestructuur zou zijn dat veel van die families 
gevlucht zijn uit landen die lijden onder een tiranniek regime. Wat die gezinnen (en dan 
vooral de mannen) niet zouden begrijpen is dat zij dat repressief regime zelf voortzetten in 
hun eigen gezin . Een van de moeilijkheden hierbij is echter dat deze verklaring van de 
prevalentie van huiselijk geweld in moslimgezinnen dan niet doorgetrokken zou kunnen 
worden naar gezinnen die niet leven in of gevlucht zijn uit landen met een dictatoriaal 
regime.  
 
Prescott (1975, 10-20) stelt dat de ontbering van lichamelijke lustgevoelens het 
hoofdingrediënt is voor het ontstaan van agressiviteit. Er zouden een verband bestaan 
tussen lichamelijk geweld en het gebrek aan lichamelijk genot. Een op plezier gericht 
persoon zou zelden gewelddadig gedrag vertonen. Met name de sensaties van aanraking en 
beweging zouden belangrijk zijn bij de indijking van gewelddadig gedrag.  
 
Het idee van een gebrek aan affectie tijdens de jeugd zien wij terug in de theorie van Dutton 
(2002) maar hier gaan we eerst nog wat dieper in op het gegeven van de voorhuwelijkse 
seksualiteit. Met name in (sterk) religieuze groepen leeft het idee om seksuele gemeenschap 
voor het huwelijk te verbieden of op zijn minst te ontraden. Dit verbod geldt in hoofdzaak 
voor jonge meisjes. In bepaalde religieuze gemeenschappen speelt dit idee van 
maagdelijkheid nog sterk. De meeste voorbeelden die wij hiervan in de literatuur terugvinden 
hebben betrekking op 'de' islamgemeenschap of op personen van Turkse of Marokkaanse 
origine - groepen die wel eens op één hoopje worden gegooid (Van den Heuvel, 2003, 21-
24; Luyckx, 2000). Het verwerpen van seksueel contact voor het huwelijk is zeker niet enkel 
in sommige islamitische bewegingen aanwezig, dat is eveneens het geval in andere 
godsdiensten. Als voorbeeld kan hier de bijdrage van Thomas (2002, 1-7) dienen. In zijn 
artikel, geschreven met als uitgangspunt de christelijke traditie, beargumenteert hij waarom 
verkrachting van vrouwen tegenwoordig zo vaak voorkomt. De oorzaken liggen volgens hem 
in de postmoderne cultuur waarin mensen overstelpt worden door pornografie, overspel, 
echtscheidingen, de acceptatie van homoseksualiteit én voorhuwelijkse seks. Deze 
denkbeelden zijn dus zeker niet 'eigen' aan bepaalde islamitische stromingen. 
 
Er zijn verschillende theorieën en invalshoeken om tot een verklaring voor de prevalentie 
van geweld te komen: psychologische, sociologische, genetische, biologische, ... Hearn 
(2001, 336-337) stelt dat de aandacht vooral wordt toegespitst op het individuele 
(microniveau) en het algemeen-culturele (macroniveau). De interveniërende instituties - 
allerlei organisaties, de staat zouden te veel over het hoofd worden gezien. Deze instituties 
zouden eveneens sterk gegenderd zijn wat hun machtsverhoudingen betreft en op die 
manier geweld tegen vrouwen bestendigen. Samengevat zijn er zowel (brede) sociologische 
verklaringen van geweld als psychologische invalshoeken.  Meestal spreekt men van een 
multicausaal of multifactorieel model. 
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Voor de keuze voor een multifactorieel verklaringsmodel vinden wij ondersteuning bij de 
hulpverleners die wij hebben ondervraagd. Een groot aantal factoren kunnen bijdragen tot 
het verhogen van de stressgevoelens die volgens hen een sterke correlatie vertonen met het 
al dan niet gebruiken van geweld. 
  
Hulpverlener Gent: Als ik zeg sociale klasse, dan hangt dat er ook mee samen. Dus dat er 
zodanig veel factoren zijn die maken dat geweld ook dikwijls de druppel is die ... Ze zijn 
dikwijls slecht gehuisvest, met veel bij elkaar, ze hebben financiële problemen, het zijn nog 
gezinnen met veel kinderen, werkeloosheid. En dan is dat geweld ook rapper uitlokkend 
denk ik. Ik weet ook dat geweld, dat kan seksueel of psychisch zijn, dat dat evenveel in 
andere klassen voorkomt, dan alleen in lagere sociale klassen. Maar de omstandigheden, 
het feit ... de risicofactoren, er zijn een aantal risicofactoren die bij hen veel meer aanwezig 
zijn dan bij andere gezinnen 
 
Hulpverlener Brussel: Wat ik meestal zie bij partnerproblemen en bij partnergeweld,is een 
samenspel van veel factoren, maatschappelijke factoren, naast de individuele geschiedenis 
van de persoon. Ik ben zelden tegenkomen dat geweld louter kwam uit sadistische trekjes. 
Neen, meestal is het de aanwezigheid van alcohol. Dat kan ook jaren drugsmisbruik zijn of 
medicatie. Frustraties maakt mensen zwakker. In het algemeen ... Frustratie omwille van 
werkloosheid, gebrek aan inkomen, slechte levensomstandigheden, enz. Waardoor bij een 
bepaalde groep de stoppen doorslaan. Dat zijn de algemene factoren. En die zijn eigenlijk 
voor iedereen van toepassing. Als je dan zegt, bon, ze zijn voor iedereen gelijk ... die slechte 
omstandigheden komen misschien meer voor bij migranten dan bij Belgen. 
 

4.3.6 De migratiecontext en de huwelijks- en gezinsdynamiek 

 
Bij de keuze voor een multifactorieel verklaringsmodel hebben we reeds aangegeven dat de 
theorie van de risicofactoren naar onze mening zeer interessant is. Bij onze 
onderzoekspopulatie zien we echter dat er andere risicofactoren aanwezig kunnen zijn. 
Hierbij denken we in de eerste plaats aan racisme als psychologische geweldsfactor. Maar 
verder zijn er, met name voor de nieuwkomers, risicofactoren die verband houden met hun 
migratiecontext of met een bepaalde huwelijks- of gezinsdynamiek.  
 
Uit gesprekken met hulpverleners blijkt dat migratiefactoren een enorme druk kunnen leggen 
op de gezinssituatie. Sommige hulpverleners melden dat vooral personen uit huwelijken 
tussen nieuwkomers en een allochto(o)n(e) van de tweede generatie in de hulpverlening 
terecht komen en in mindere mate personen uit huwelijken waarbij beide partners 
allochtonen van de tweede generatie zijn (zie verder huwelijksdynamiek). Dat personen uit 
huwelijken tussen mensen van de tweede generatie minder bij de hulpverlening 
terechtkomen, wijst daarom niet op een afwezigheid van geweld, maar kan ook te wijten zijn 
aan het gebruiken van informele, eigen netwerken die nieuwkomers niet hebben. 
 
De migratiecontext kan zeer veel psychologische druk met zich meebrengen. 
Ondergedompeld worden in een ander land, afscheid moeten nemen van het bekende 
(familie, vrienden, woonplaats, ...) brengt zeer vaak stress met zich mee. De invloed die 
deze migratiestress op het individu heeft, hangt echter af van persoon tot persoon. Scott 
(1989) geeft een uitgebreid overzicht van alle 
factoren die hierbij een bepalende rol kunnen spelen:o.a. de persoonskenmerken, de 
culturele vaardigheden, de familierelaties, de herkomstregio, de woonomgeving in het 
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nieuwe land, de obstakels die de persoon in het dagelijkse leven ondervindt. De onzekere 
verblijfssituatie van nieuwkomers, soms versterkt door de dreiging van de partner dat men 
zal worden teruggestuurd, de taalbarrière, de werkloosheid en de uitzichtloosheid op werk, 
gebrek aan eigen inkomen, gebrek aan .informele netwerken (familie en vrienden) en de 
afhankelijkheid van de schoonfamilie, zijn voorbeelden van problemen waarmee de 
immigrant te kampen kan hebben. Ieder individu gaat op een eigen manier om met de 
mogelijke aanwezigheid van deze migratiegebonden stressfactoren, maar aangenomen kan 
worden dat stressverhoging sowieso het gevolg zal zijn. Het belang van de migratiestress 
wordt ook door deze hulpverlener benadrukt. 
 
 
Hulpverlener Hasselt: Ik denk dat het voorkomen van huiselijk geweld groot is, en 
misschien iets groter, omdat er sprake is van uithuwelijken, samenwonen met 
schoonouders. Dat komt bij ons [personen van Turkse origine] nog voor. Je kan dat schrijven 
denk ik onder geestelijk geweld, dus gedwongen uithuwelijken, inwonen bij schoonouders, 
wat niet meer gebeurt bij de Belgen. Of toch in mindere mate. ... Dat zijn vooral vrouwen die 
hier plots zijn en die getrouwd zijn met een Turkse man. Ze zijn geïsoleerd, ze kennen de 
taal niet, ze wonen meestal in bij de schoonouders en dus de druk van hen er nog bovenop, 
dat die dan een uitweg zien in een vluchthuis. 
 
Verder dient nog de praktijk van . schijnhuwelijken vermeld als mogelijke risicofactor voor 
geweld. Bij 'schijnhuwelijken' is de toestemming van (één van) beide echtgenoten geveinsd 
(Foblets, 1998, 187). Er is een toestemming, maar niet tot het vormen van een duurzame 
levensgemeenschap. Voor Marokkaanse immigranten zou het voornaamste motief voor het 
aangaan van een schijnhuwelijk liggen in het omzeilen van de verblijfsreglementering en de 
arbeidsmigratiewetgeving en niet in het (op die manier) verwerven van de Belgische 
nationaliteit. Een aantal Vlaams-Marokkaanse en Vlaams-Turkse ouders trachten hun 
dochters tegen dit misbruik te beschermen door het vragen van een hoge bruidsprijs 
(Timmerman, 2000, 204; Van den Heuvel, 2003). 
 
Tot slot spelen socialisatieprocessen in het gezin vanzelfsprekend ook een belangrijke rol in 
de vorming van een persoon en zo ook op het al dan niet gebruik van geweld. Gailly (2000, 
90-94) beschrijft de moeilijke band die kan ontstaan tussen migrantenouders die hun 
herkomstland hebben verlaten en hun kinderen die opgroeien in twee culturen. Kinderen 
nemen soms de rol van hun ouders over en treden bijvoorbeeld op als tolk. In deze gevallen 
kan het kind de maatschappelijke 'expert' van het gezin worden waardoor het zich mogelijk 
kan schamen voor de ouders die hun taak niet kunnen vervullen. Deze laatsten gaan ter 
compensatie in bepaalde gevallen over tot het buitensporig verwennen van hun kinderen om 
te tonen hoe goed ze wel zijn. Dergelijk verwennen door de moeder (als de vader dikwijls 
afwezig is) zou met name voor jongens gelden. Op die manier kunnen narcistische 
persoonlijkheden ontstaan en tevens een erg sterke moederbinding tussen moeder en zoon. 
Dutton (2000) stelt dat een te sterke moederbinding eveneens nefast kan zijn en een van de 
mogelijke verklaringen voor het gebruik van geweld. Deze socialisatieprocessen in het gezin, 
in belangrijke mate in combinatie met de migratiecontext, kunnen eveneens een risicofactor 
vormen. 
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4.3.7 Enkele tips 

Aandachtspunten bij de hulpverlening van allochtone vrouwen met relationele 
problemen/mishandeling 
 
Informeren over hun rechten en mogelijkheden. 
Deze vrouwen dienen degelijk geïnformeerd te worden over de mogelijkheden om hun 
situatie te veranderen. Ze hebben informatie nodig over zowel de wettelijke mogelijkheden 
en juridische procedures als over de sociale voorzieningen. 
Actief informatie en bewijzen verzamelen. 
Allochtone vrouwen dienen ondersteund te worden in het verzamelen van bewijzen om hun 
zaak tot een goed eind te laten komen. 
Steun van bondgenoten zoeken 
Het is moeilijk voor de eerste en tweede generatie alleenstaande en gescheiden allochtone 
vrouwen in België, om de banden met de allochtonengemeenschap te onderhouden. In 
tegenstelling tot Europese vrouwen kunnen veel allochtone vrouwen niet terugvallen op de 
steun van hun ouders. Deze wonen nog in het thuisland Turkije of Marokko. Volwassen 
kinderen behoren dikwijls tot het persoonlijke netwerk van de mishandelde vrouw. Zij zijn 
niet alleen belangrijke emotionele bondgenoten, ze kunnen de hulpvraagster ook financieel 
ondersteunen. 
Werken aan zelfontplooiing 
Allochtone vrouwen dienen zich te richten op zelfontplooiing om het proces van 
verzelfstandiging te versnellen, of in de toekomst herhalingen te voorkomen. De sociale 
zelfredzaamheid wordt groter als men de Nederlandse taal beter leert kennen, bij voorkeur in 
de buurt (sociale contacten bevorderen), een eigen inkomen via tewerkstelling kan 
verkrijgen, enz. 
 
Drempels 
 
Veel allochtone vrouwen dienen zich staande te houden in een land waarvan ze noch de 
cultuur noch de taal spreken. Er zullen drie drempels aan bod komen die een belangrijke rol 
spelen in het minieme bereik van deze doelgroep. 
 
1. Drempels van taal en cultuur 
De taal is één van de grootste struikelblokken bij de hulpverlening met allochtonen. Als 
hulpverlener ten opzichte van de hulpvraagster communiceer je best met een tolk. Het kan 
zijn dat de allochtone vrouw de Nederlandse taal spreekt, maar onvoldoende beheerst om 
alles te begrijpen. Bepaalde spreekwoorden of gezegden worden niet begrepen of fout 
geïnterpreteerd. Hulpverleningsinstanties kunnen beroep doen op vrijwilligsters die dan voor 
tolk spelen. Doorverwijzen naar de Medet-foon (zie handboek voor moslimvrouwen) is 
eveneens een goed alternatief.  
Naast taalproblemen speelt de cultuur ook mee als een grote struikelblok. Doet een 
hulpverleningsinstantie beroep op een vrijwilligster dan is het belangrijk in het achterhoofd te 
houden dat allochtone vrouwen zich minder geremd voelen bij iemand van dezelfde origine. 
Bij autochtone vrijwilligsters heeft de hulpvraagster het gevoel niet alles te kunnen zeggen. 
Mishandeling is geen specifiek Turks of Marokkaans probleem. De problematiek van 
mishandeling mag wel gelijk zijn voor autochtone en allochtone vrouwen qua gevolgen 
(geheimhouding, isolatie), maar het blijft toch een zwaardere problematiek voor vrouwen die 
in een vreemd land terechtkomen bij een vreemde familie van een echtgenoot die ze 
nauwelijks kennen en waar ze volledig afhankelijk van zijn. Jonge bruiden hebben meestal 
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geen houvast, waardoor ze het vaak moeilijk te verduren krijgen onder de scherpe sociale 
controle van de conservatieve Turkse of Marokkaanse allochtonengemeenschap of door de 
specifieke schoondochterpositie binnen patriarchale familiecontext. Daardoor zijn deze 
vrouwen in kwestie kwetsbaarder dan hun Belgische lotgenoten. 
 
2.  Drempel van isolatie 
De isolatie van veel vrouwen is vaak zo groot dat ze zelfs met praktische problemen zoals 
geen vervoer, telefoon te kampen hebben. Zo hebben veel vrouwen niet de (financiële) 
middelen om zich zelfstandig te verplaatsen en zijn ze ruimtelijk beperkt. Maar ook de angst 
om betrapt te worden en de schuld te krijgen zit er vaak diep in: zo is de opvoeding erg 
gesteund op vermijdingsgedrag en wordt gehoorzaamheid geïnternaliseerd en eigen initiatief 
beknot. Deze fysische en psychische afhankelijkheid creëert een bijkomende drempel om 
naar hulpverleningsinstanties te stappen. Isolatie door de schoonfamilie en de vreemde 
omgeving wordt versterkt door de ongeschreven wet van geheimhouding ‘de vuile was niet 
buiten te hangen’ tegen de sociale controle. 
 
3. Drempel van afhankelijkheid 
De emotionele afhankelijkheid en het gevoel van het niet alleen aan te kunnen waarin vele 
vrouwen verkeren, is op diverse manieren te verklaren. Om te beginnen is er de ‘universele’ 
idee van een vrouwelijke afhankelijke positie die wordt versterkt door de traditionele 
rolopvattingen. In een leefwereld waarbij vrouwen de private en mannen de publieke sfeer 
voor hun rekening nemen, impliceert dat een man onmisbaar is voor (contacten met) de 
buitenwereld. 
Vrouwen hebben snel een slechte naam, ervaren de impact van de roddel ingrijpend en er is 
de schrik om de ouders of familiereputatie in het algemeen te schaden. Dit brengt met zich 
mee dat er een zekere (mentale en fysieke) afstand nodig is om met die sociale controle te 
breken. Daarnaast is het zo dat in traditioneel patriarchale samenlevingen de man 
emotioneel afhankelijk is van zijn moeder. Dit maakt dat de vrouw in een dubbel afhankelijke 
positie verkeert: zowel van haar man als van haar schoonmoeder en –familie.  Haar geluk 
hangt grotendeels af van hoe haar man zich opstelt en voor wie hij in de eerste plaats kiest: 
voor zijn moeder of voor zijn vrouw. 
Het inwonen bij de schoonfamilie versterkt de afhankelijkheid, waardoor er ook een gebrek is 
aan privacy. Voor de jonge uitgehuwelijkte bruiden (komende vanuit Turkije of Marokko) 
komt hier bovenop nog de eenzaamheid die ze ervaren en gevoelens van heimwee. 

4.3.8 Handboek huiselijk geweld & allochtone gezinnen 

Meer informatie over huiselijk geweld in allochtone gezinnen en hoe aanpakken vindt je in 
het handboek Equivalent, experts in emancipatie, in samenwerking met het Steunpunt 
Minderheden Overijssel. Het boek helpt beroepsbeoefenaars zich te bekwamen op het 
terrein van huiselijk geweld bij allochtone gezinnen. Daarnaast is het een leidraad voor 
gemeenten bij het oppakken en uitvoeren van de regierol bij huiselijk geweld.  
Voor Equivalent is duidelijk dat emancipatie van allochtone vrouwen en meisjes plaatsvindt 
langs de weg van participatie en economische zelfstandigheid. Op dit moment is volledige 
maatschappelijke participatie voor een groep allochtone vrouwen onmogelijk, vanwege de 
geïsoleerde positie waarin zij zich bevinden. Een geïsoleerde positie is één van de 
risicofactoren waardoor huiselijk geweld kan ontstaan en langer kan blijven voortduren. 
 
In diverse gesprekken, die Equivalent heeft gevoerd met beroepsbeoefenaars, komt naar 
voren dat beroepsbeoefenaars onvoldoende kennis hebben van de aard, omvang en impact 
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van huiselijk geweld. Ook gaat bij de aanpak van huiselijk geweld de aandacht van 
beroepsbeoefenaars uit naar autochtone gezinnen. Allochtone gezinnen worden vaak buiten 
beschouwing gelaten. Verder geven beroepsbeoefenaars aan, dat zij onvoldoende kennis 
hebben van allochtone bevolkingsgroepen en de verschillende culturele achtergronden. 
Tevens is sprake van een zekere “handelingsvoorzichtigheid” bij de aanpak van huiselijk 
geweld.  
 
Equivalent onderstreept de visie dat de geïsoleerde positie van allochtone vrouwen en 
meisjes doorbroken moet worden. Initiatieven als het bespreekbaar maken van 
“vrouwenbesnijdenis” en “uithuwelijking” binnen de doelgroep, zijn hard nodig, maar ook 
aandacht voor relationele en seksuele vorming zijn belangrijke thema's. Equivalent wil er op 
wijzen dat huiselijk geweld binnen allochtone gezinnen niet vanuit de cultuur, afkomst of 
religie verklaard kán en mág worden. Geen enkele culturele achtergrond legitimeert geweld.  
Je kunt het boek integraal downloaden in de leeromgeving  Toledo thema bijzondere 
vraagstukken interculturele hulpverlening. 
Verder kan je er een interessante studie downloaden van de Universiteit Antwerpen van 
Noël Clicq en Ina Lodewijckx waarop dit onderdeel in grote mate gebaseerd is en een tekst 
met info over hulpverlening in Limburg. Voor de specifieke bronvermeldingen in dit 
specifieke onderdeel verwijzen naar deze tekst. 
 

4.3.9 Besluit 

Geweld in gezinnen komt vaker voor dan we denken. Hebben we het over geweld, denken 
de meeste mensen dat het voornamelijk gaat over slagen en verwondingen. Geweld is zeer 
breed en we mogen niet vergeten dat bijvoorbeeld vernederen ook een vorm is van 
(psychisch) geweld en ernstig dient te worden genomen.  
Deze vormen van geweld op vrouwen komen meer in combinatie voor dan louter op zichzelf 
staand. Lichamelijk geweld gaat gepaard met intimidatie en verbaal geweld, wat zware 
gevolgen heeft op de psyche van de vrouw. Seksueel geweld wordt vaak aanzien als een 
onderdeel van lichamelijk en psychisch geweld. Psychisch geweld kan in zuivere vorm 
voorkomen en alle vrouwen die lichamelijk of seksueel geweld hebben meegemaakt, 
beklemtonen dat het psychisch geweld zwaarder is om te dragen dat fysiek geweld. Geweld 
komt voor in alle culturen, maar voor Marokkaanse en Turkse vrouwen ligt het moeilijker. 
Neem nu incest: wie wordt geloofd? De dader of het meisje? Maar ook als men het meisje 
wel geloofd, wordt ze zwaar gestraft. Ze heeft haar eer verloren en als ze nog niet getrouwd 
is, zijn haar kansen op de huwelijksmarkt aanzienlijk minder. Het is één van de vele situaties 
waarin de vrouw volledig onmachtig is en toch wordt ze benadeeld en verstoten. 
Wetend hoe vaak lichamelijk, psychisch, seksueel en structureel geweld er in allochtone 
gezinnen voorkomt, is de maatschappelijke reactie zeer gering.  Voor Turkse en 
Marokkaanse vrouwen is het zeer moeilijk om met deze problematiek naar buiten te komen. 
Het verschil in cultuur en godsdienst zijn twee belangrijk redenen die hiermee te maken 
hebben. 
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C A S E S  :  O P D R A C H T E N  V O O R  H E T  G R O E P S W E R K .  

Hieronder vind je negen cases. Probeer hierbij volgende opdrachten te beantwoorden : 
1. Analyseer het probleem vanuit zoveel mogelijk cultureel bepaalde aspecten zoals :  

a. cultuur en migratie 
b. eer en schande 
c. rituelen en gebruiken/islam 
d. opvoeding en onderwijs bij allochtonen 
e. communicatieproblemen in de hulpverlening 
f. ….. 

2. Wat loopt er goed en wat loopt er fout in deze case in de aard van de problematiek en 
in de aard van de hulpverlening ? 

3. Hoe zou jij de situatie als hulpverlener aanpakken ? 
 
De cases werden overgenomen uit : 
Banning, Han, (1992) In gesprek met migranten. Leer- en werkboek interculturele 
communicatie. Baarn : Uitgeverij H. Nelissen PM-reeks 155 p. 
Debruyne, Kathleen & Mampuys, J. (red) (1997). Wie slechts één samenleving kent, kent 
ook die niet. Vijf jaar ervaring in de hulpverlening aan allochtonen. Syllabus bij de studiedag 
van 11 1997 in het Provinciehuis te Antwerpen. Regionaal integratiecentrum Overleg 
migrantenhulpverlening ,153p. 
 

1 Case 1 

Anita werkt op een open jongerencentrum. Ze is enthousiast en haar koolzwarte ogen 
stralen energie uit. Achmed, een Turkse jongen van haar leeftijd, is een trouwe bezoeker 
van het centrum en zwermt nogal om haar heen. Hij brengt haar 's avonds naar de bushalte 
en als het slecht weer is, staat hij haar vaak met een paraplu op te wachten. Anita vindt dit 
wel `schattig' maar ook irriterend. Ze heeft Achmed gezegd, dat ze een vriend heeft, maar 
toen heeft hij alleen maar wat gelachen. Op een koude winterse dag roept Anita uit: `Als het 
zo koud blijft, word ik ziek. Ik heb niet eens een dikke jas!' De volgende dag staat Achmed 
op het centrum met een namaakbontjas van zijn moeder: `Je mag die van mijn moeder 
hebben; ze heeft hem nooit aan.' Anita zegt met duizend woorden, dat dit niet kan en niet 
hoeft en dat ze zoiets moois niet kan aannemen. `Ik zou er ook niet aan moeten denken om 
met zo'n ding te lopen,' fluistert ze tot haar collega's. Maar dan komt Achmed met zijn vader. 
Ook die zegt, dat Anita de jas moet aannemen. Anita komt in verwarring. Ze heeft wel eens 
gehoord, dat in de islamitische cultuur het geven van geschenken nooit 'zo maar' is. Ze wil 
vader en zoon echter ook niet voor het hoofd stoten. De vader ziet de aarzeling, legt de jas 
op een stoel en vertrekt. Anita hangt de jas in het kantoortje, maar trekt hem nooit aan. 
Achmed blijft trouw aan zijn gedrag van wegbrengen en halen en het doen van allerlei kleine 
diensten voor Anita. Twee of drie keer gaat zij na het werk met hem naar een cafeetje in de 
buurt. Na een paar maanden gaat hij met vakantie naar Turkije. Vanuit Istanboel belt hij op. 
Anita zegt: `Wat lief van je dat je opbelt. Dat had je echt niet moeten doen.' Teruggekomen 
van vakantie wordt Achmed enigszins opdringerig. Hij nodigt haar bij hem thuis uit, wat ze 
afslaat. `Je vertrouwt me niet!' roept hij kwaad uit. Anita haalt haar schouders op en weet 
met de situatie geen raad. 
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2 Case 2 

Katya, een Turks meisje van 18 jaar, komt met een aantal Kneuzingen in het ziekenhuis 
terecht. Haar oudere broer had haar betrapt met een Belgische vriend en haar hardhandig 
gestraft. Een vrouw van de sociale dienst van het ziekenhuis ontfermt zich over het meisje. 
"Of Katya misschien graag zou hebben dat zij met haar broer en ouders gaat praten?" Katya 
wil dit absoluut niet. Ze zegt dat ze nooit meer naar huis terug gaat en dat er zeker niemand 
contact mag opnemen met haar ouders: dat zou de zaak maar verergeren. Zo gezegd, zo 
gedaan. De vrouw regelt via het O.C.M.W een plaatsing voor het meisje in een 
opvangcentrum. Als de ouders hun dochter in het ziekenhuis komen ophalen, krijgen. ze te 
horen dat het meisje voorlopig niet naar huis zal, komen. Waar hun dochter verblijft weten de 
ouders niet. 
Vanuit het opvangcentrum nemen de hulpverleners .eveneens geen contact op met de 
ouders: Katya heeft daar een heilige schrik voor. Katya kan haar Belgische vriend nu 
regelmatig zien, maar de begeleiding schiet niet veel op. Het meisje is niet erg scheutig om 
zelfstandig te gaan wonen maar ze durft ook niet naar huis terug. Ten einde raad, 
contacteren de hulpverleners via het O.C.M.W. de ouders om Katya's kleding en 
persoonlijke spullen te vragen. 
Het O.C.M.W. 'verklapt' de ouders waar hun dochter verblijft en geen moment later .staan de 
broers van het meisje voor de deur van het opvangcentrum. Katya’s broers hulpverleners 
gaat dit zomaar niet. Ze nodigen de broers eerst uit voor een gesprek. Rustig en duidelijk 
legt één 
van de hulpverleners uit dat je in België je familieleden niet in het ziekenhuis mag. slaan. 
Katya 'verdient' de slagen volgens de hulpverleners niet: ze is - ook in het home -altijd op 
een kuise manier met haar vriend omgegaan. Voor de broers is dit te veel. Ze dreigen ermee 
Katya te ontvoeren, desnoods naar Turkije. De hulpverleners schieten in paniek en roepen 
er de politie bij. De broers druipen geschrokken af. Het opvangcentrum neemt nu zelf 
contact op met de ouders. Maar de gesprekken tussen hulpverleners en ouders zijn kort: de 
ouders willen dat Katya naar huis komt en zijn voor geen andere oplossing te vinden. Voor 
de hulpverleners is dit onaanvaardbaar. De familie vindt het ook onbegrijpelijk dat Katya 
haar Belgische vriend mag zien. Als de situatie zo blijft, aldus de ouders, zullen ze Katya 
ontvoeren naar Turkije.  
Bijna iedere dag komen Katya's broers voor het centrum schelden en dreigen. De 
hulpverleners doen een laatste poging om het gesprek terug op gang te brengen: Katya zou 
beloven haar vriend nooit meer te zien tot er een oplossing is uitgewerkt. Maar broers en 
ouders houden voet bij stuk: Katya moet dadelijk naar huis terugkeren, daarnaast is niet 
mogelijk. 
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3 Case 3 

Kadèr staat al een tijdje onder toezicht van de jeugdrechter. Zijn schelmenstreken kan je 
hoogstens 'lichte vormen van criminaliteit' noemen. Maar telkens als een groepje jongeren 
spijbelt, een kauwgumballenbak openbreekt of ergens sigaretten wegpikt, is Kadèr erbij. De 
jongens worden telkens berispt en de ouders worden op de hoogte gesteld. 
De consulent van de jeugdrechtbank komt regelmatig in het gezin van Kadèr om de jongen 
op te volgen. Alhoewel hij steeds vriendelijk ontvangen wordt door vader, komt de consulent 
weinig verder met de gezinsbegeleiding. Langs de ene kant ontkent de vader steevast dat 
zijn zoon iets zou mispeuterd hebben: Kadèr was toevallig bij het groepje, de anderen 
hebben hem opgestookt, Kadèr zelf zou zoiets nooit doen, etc. Langs de andere kant hoort 
de consulent achteraf van Kadèr dat vader zoonlief wel telkens straft met een flink pak slaag. 
De consulent zit erg verveeld met die situatie. Het ligt immers niet in zijn bedoeling dat vader 
zoon hardhandig aanpakt na consulente bezoek. Maar de consulent kan de straf van vader 
ook moeilijk bespreken als vader de schelmenstreken van zijn zoon blijft ontkennen. Dus 
besluit de consulent het over een andere boeg te gooien. Als Kadèr weer eens spijbelt, komt 
de consulent met een briefje van de directeur als bewijs vader rustig meedelen dat zijn zoon 
niet op school was. Maar de nieuwe aanpak werkt averechts. Vaders houding ten aanzien 
van de consulent wordt vijandig. Op een dag zegt vader tegen de consulent: "Ik ga mijn zoon 
eens volgen als hij naar school gaat. Dan kan ik hem betrappen als hij spijbelt. En reken er 
maar op dat ik hem zal straffen." Voor de consulent zit de samenwerking tussen hem en 
vader nu goed scheef. Hij doet daarom een beroep op het ondersteuningsteam. 
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4 Case 4 

Leila, een Marokkaans meisje van 16 jaar, heeft al een  paar keer de benen genomen thuis. 
Haar fugues duren nooit lang, enkele dagen, maar voor de familie lang genoeg om in paniek 
te schieten. Als Leila weer eens een keertje wegloopt, vindt ze onderdak bij een Belgische 
vrouw die de familie goed kent. Leila's familie tracht haar opnieuw te overtuigen naar huis 
terug te keren.Maar Leila blijft koppig weigeren. 
Vader dient een klacht in bij de politie en daarop worden vader en dochter uitgenodigd bij 
jeugdrechter.  
De jeugdrechter slaagt er niet in beide partijen te verzoenen. Het meisje zegt dat ze niets 
mag thuis, dat ze altijd de zondebok is, dat haar ouders haar weinig gunnen. 
Vader wimpelt de verwijten van zijn dochter weg: de familie heeft al heel wat moeten 
verdragen, het is intussen welletjes geweest, Leila moet nu maar naar huis komen. De 
jeugdrechter ziet dat hij geen water en vuur kan verenigen. Hij heeft echter evenmin zin om 
het meisje naar huis te sturen en de dag daarop te vernemen dat ze opnieuw gaan lopen is. 
Daarom beslist hij het volgende: 
-Leila wordt voor twee maanden geplaatst in een onthaal- en observatiecentrum voor 
meisjes; 
-inmiddels schakelt de jeugdrechter bemiddelaars in om beide partijen te verzoenen met het 
oog op een terugkeer van Leila naar huis. 
Vader gaat hier niet dadelijk mee akkoord: hij wil zijn dochter nu mee naar huis nemen. Maar 
de jeugdrechter blijft bij zijn beslissing: op die manier geeft hij noch dochter, noch vader 
gelijk. Intussen zit Leila wel veilig en is het niet uitgesloten dat het meisje mits de hulp van 
de bemiddelaars na twee maanden terug naar huis kan keren. Mohammed Sabi en An 
Huybrechs worden ingeschakeld als respectievelijk bemiddelaar voor de familie en 
bemiddelaar voor het meisje. 
De ouders van Leila zijn vriendelijke mensen. Mohammeds gesprekken met het gezin 
verlopen ook vlot. Vader zit erg verveeld met zijn dochter: het meisje heeft al heel wat 
uitgespookt. De familie en de buren roddelen ook voortdurend over Leila. Vader kan weinig 
doen tegen die roddel. Hij probeert Leila zoveel mogelijk te controleren maar het meisje 
verbetert daar niet van. Integendeel. Leila wordt steeds brutaler. Mohammed Sabi zegt dat 
hij die problemen herkent: je kinderen steken iets uit, er wordt over geroddeld, je reageert 
strenger, de kinderen worden opstandiger, er wordt nog meer geroddeld, je reageert nog 
strenger ... en het haalt weinig uit. Dit is niet de schuld van de ouders. Het ligt aan het 
verschil tussen~de ouders die uit Marokko komen en de kinderen die in België zijn 
opgegroeid. Vader zegt dat hij zijn dochter wel terug wil, maar ze mag de familie niet weer 
ten schande maken. 
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5 Case 5 

De problemen rond Saïd worden aan het team gesignaleerd door het comité voor bijzondere 
jeugdzorg. Deze 17-jarige jongen is van huis weggelopen uit schrik voor vaders reactie op 
zijn veelvuldig spijbelen. Bij wijze van crisisopvang wordt Saïd door de consulent van het 
comité geplaatst met het oog op een spoedige terugkeer naar huis. De consulent licht vader 
in en heeft een kort gesprek met hem. 
Saïds familie is geen onbekende voor de consulent. Enkele jaren geleden immers was 
Jamal, Saïds oudere broer van huis weggelopen wegens conflicten met zijn vader. Jamal 
werd toen als voorlopige oplossing geplaatst. Doel: crisisopvang om zo te kunnen werken 
aan Jamals terugkeer naar huis. Maar deze terugkeer verliep niet van een leien dakje. De 
jongen keerde enkele malen voor een proefperiode naar huis terug en telkens liep het mis: 
Jamal mispeuterde wat, schond weer eens het vertrouwen van zijn vader en wou, uit 
schaamte en schrik, niet meer naar huis terug. Enige oplossing bleek een plaatsing voor 
langere duur. 
Toen deze plaatsing een feit was, schakelde de consulent Mohammed Sabi in, die op dat 
moment - voor de oprichting van het bemiddelingsteam - vanuit het jeugdhuis al vaak als 
bemiddelaar optrad bij conflicten tussen ouders en jongere. Doel van deze bemiddeling was 
regelmatig contact tussen vader en zoon stimuleren, ondanks de plaatsing. Hiertoe werden 
verschillende 'bezoekafspraken' gemaakt. Maar Jamal hield zich nauwelijks aan deze 
afspraken en nam weinig of geen contact op met zijn vader. Vader leed onder deze breuk en 
was steeds bereid om de jongen terug op te vangen. 
De probleemformulering van Saïd lijkt erg op deze van zijn broer enkele jaren geleden. Mijn 
vader begrijpt me niet, is veel te streng. Ook vaders probleemformulering is erg gelijkend:"Ik 
geef mijn zoons telkens nieuwe kansen, iedere keer schenden ze mijn vertrouwen en 
aanvaarden ze mijn gezag niet." 
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6 Case 6 

Case Fatima 
Fatima is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Ze heeft een zelfmoordpoging 
ondernomen op haar kamertje thuis. Moeder heeft haar tijdig ontdekt en met vader is ze 
naar de huisarts gegaan. Ze was daar heel erg overstuur en gedroeg zich wild en agressief. 
Op advies van de huisarts gaat ze naar een psychiatrisch ziekenhuis in de buurt. 
Ze is 17 jaar en de oudste van drie meisjes. Het gezin is Marokkaans. Vader is 20 jaar 
geleden naar Nederland gekomen en is momenteel werkloos. Hij is indertijd in Marokko 
getrouwd. De kinderen zijn daar geboren. Vijf jaar geleden heeft hij zijn gezin naar 
Nederland gehaald. Ze wonen in een vrij goede woning, maar de huurlast drukt zwaar. Elke 
maand stuurt vader geld naar zijn moeder, die weduwe is. Volgens de verhalen van Fatima 
heeft ze dat geld echt niet nodig. 
In het ziekenhuis blijkt dat Fatima vaak door haar vader geslagen wordt. Vader gunt haar 
geen enkele vrijheid. Fatima zit in de derde klas van de Mavo. Ze wil de Mavo graag 
afmaken, maar haar resultaten zijn mager. Vader vindt dat leren maar onzin. 
In het ziekenhuis heeft men een gesprek met de vader en de moeder gehad, waarbij ook het 
slaan ter sprake kwam. Vader zei hier niets op. Ook Fatima hield haar mond. Het enige, 
waar vader het over had, was zijn zorg om de maagdelijkheid van zijn dochter en dat hij het 
niet accepteert dat zij `zo'n jongensbroek' aan heeft. Fatima protesteerde heftig. Toen 
iemand opmerkte, dat dit toch niet het probleem was, verviel vader in een groot zwijgen. 
In de groep voelt zij zich niet erg thuis. Ze trekt zich vaak in een hoekje terug. Wel plaagt en 
pest ze andere bewoonsters. Zij is het enige buitenlandse meisje in de groep. Tijdens 
gesprekken toont Fatima zich wel coöperatief, vertelt ze over de situatie thuis, maar in de 
groep is ze onhandelbaar. 
Na een week liep ze weg en kwam een paar dagen later bont en blauw geslagen weer terug. 
Dit patroon herhaalt zich iedere week. 
Men weet met haar geen raad. In een stafvergadering liet iemand zich ontvallen: `Dat kind is 
hartstikke gek'. Niemand protesteerde hiertegen. Men besluit `het nog even aan te 
zien'. 
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7 Case 7 

Case Hassan (situatieschets) 
Hassan is het vijfde kind uit een gezin van zes kinderen. Het gezin is als volgt samengesteld: 
moeder, stiefvader, meisje 17, meisje 15, jongen 13, meisje 11, Hassan 8, en jongen 1 jaar. 
De eerste man is drie jaar geleden gestorven. Hij en zijn vrouw zijn 14 jaar geleden naar 
Nederland gekomen. De oudste dochter is in Marokko geboren, de tweede in Spanje, de rest 
in Nederland. Vader had nog een vrouw in Frankrijk. Bij haar heeft de oudste zoon drie jaar 
gewoond om een goede schoolopleiding te krijgen. Toen vader stierf moest hij naar 
Nederland terug. Twee jaar geleden is moeder hertrouwd. Uit dit huwelijk is het laatste kind 
geboren. De oudste dochter is na het tweede huwelijk van haar moeder uit huis vertrokken. 
Ze kon het niet vinden met haar stiefvader. Geen van de kinderen noemt de stiefvader 
`vader'. Het jongste kind wordt door ieder wel echt als broertje gezien. 
Hassan is via de school door de ouders bij een Boddaertcentrum aangemeld en is daar nu 
een paar maanden 's middags en aan het begin van de avond. 
Hij is thuis volstrekt onhandelbaar en maakt het ook op school slecht. Hij heeft vaak ruzie 
met zijn oudste broer, van wie hij niets aanneemt. Hij heeft veel moeilijkheden gehad met het 
overlijden van zijn vader. Hij heeft daar vrij veel met zijn oudste zus over kunnen praten. Hij 
mist iedere structuur in zijn leven, haalt veel kattekwaad uit met Nederlandse vriendjes van 
school. Als hem thuis iets verboden wordt, schreeuwt hij, dat zijn vriendjes dat thuis wel 
mogen. Moeder wordt dan toegeeflijk, maar de oudste kinderen nemen haar dat kwalijk. De 
laatste tijd groeit heel langzaam een band met zijn stiefvader, die hij in het gesprek met de 
hulpverleenster een enkele keer al `vader' genoemd heeft. De hulpverlening richt zich naast 
de begeleiding van Hassan binnen het Boddaertcentrunt op het hele ge 
zin. De hulpverleenster heeft met moeder een vrij goed contact en doet spelletjes met de 
kinderen in de hoop, dat moeder dit zal overnemen en er zo momenten van gezamenlijkheid 
in het gezin gaan ontstaan. Hassan doet trouw mee, maar als een van de andere kinderen 
bijvoorbeeld een dikker stuk cake krijgt dan hij, maakt hij herrie (de hulpverleenster mag het 
wel hebben!). Zij komt nu met de vraag hoe zij de stiefvader bij de opvoeding betrekken 
moet. 
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8 Case 8 

Case mevrouw S. 
Mevrouw S. is arts. Op haar spreekuur komt een Turkse vader met zijn dochter. Zijn dochter 
is in verwachting en hij vraagt de dokter om abortus. Boze tongen beweren, dat zij niet in 
verwachting is van haar Turkse vriend met wie zij religieus al getrouwd is een paar maanden 
geleden in Turkije. De dokter voelt weerzin tegen het autoritaire optreden van vader en 
sympathie voor het meisje. Zij zelf heeft enkele jaren geleden tegen de druk van haar familie 
in een abortus geweigerd toen zij zwanger raakte en niet van plan was om met de 
'verwekker' te trouwen. Zij vraagt aan het meisje of het verhaal van vader waar is, maar dat 
zwijgt in alle talen. Mevrouw S. verzoekt de vader om even naar de wachtkamer te gaan. Hij 
zegt nog: 'Ik ben een hele goede vader voor al mijn kinderen. Ik wil zorgen dat mijn dochter 
hier goed kan leven'. Als ze met het meisje alleen is, legt ze uit dat abortus alleen mogelijk is 
als ze het zelf wil. 
'Wat vindt je vriend ervan?' 'Die staat helemaal onder invloed van zijn moeder.' 'Maar is het 
kind echt niet van je vriend?' 'Ach, ze zeggen zo veel.' In het gesprek dat hierop volgt, blijkt 
dat de schoonfamilie aanvankelijk wel akkoord was gegaan met het huwelijk, dat trouwens 
jaren geleden tussen de beide families al geregeld was. Zij zelf woonde sinds de terugkeer 
uit Turkije ook bij de schoonfamilie in. Maar de laatste maand waren ze erg vijandig tegen 
haar geworden. 'Dat komt, omdat ik niet altijd met mijn vriend uit wil. Hij gedraagt zich op 
feestjes zo opdringerig en daarom ga ik zo nu en dan alleen uit... En dat mag niet...' Er is 
ruzie ontstaan en het meisje is naar haar eigen ouders gelopen. 'Maar ik hou echt wel van 
hem!' De dokter krijgt de indruk, dat het meisje eigenlijk geen abortus wil en zegt dit ook 
tegen het meisje, die haar glimlachend toeknikt. 'Ik wil eerst eens met je vriend praten,' 
besluit de dokter het gesprek. Ze zegt dit ook tegen de vader. Deze kijkt erg boos en vertrekt 
met zijn dochter zonder iets te zeggen. 
De volgende dag verschijnt de vriend alleen op het spreekuur. 'Is je meisje niet 
meegekomen?' 'Die voelt zich niet lekker en u vroeg, of ik wilde komen.' Mevrouw S. legt de 
situatie uit en vraagt of hij werkelijk denkt, dat zijn meisje hem ontrouw is geweest. De 
jongen, die slecht Nederlands spreekt en pas een paar jaar hier is, zucht. De arts komt te 
weten dat hij liever in Turkije had willen blijven, omdat hij daar in militaire dienst moet, maar 
zij wilde terug. 'Denk je, dat je meisje met iemand anders gevreeën heeft?' De jongen zegt 
alleen: 'Het is hier allemaal anders.' 'Zal ik eens met je ouders gaan praten?' Diezelfde dag 
nog gaat mevrouw S. bij zijn ouders op bezoek. Ze legt uit, dat Fatima (zo heet het meisje) al 
lang in Nederland is en de gewoontes van Nederlandse meisjes een beetje heeft overgeno-
men, maar dat dit niet inhoudt dat ze ontrouw is geweest. Aan de moeder wordt haar verhaal 
vertaald. Ze zit er hoofdschuddend bij en kijkt erg triest. Met een zekere overredingskracht 
weet de arts te bereiken dat zij hun schoondochter weer aanvaarden en dat Fatima bij hen 
zal bevallen. 
Na dit gesprek belt zij meteen de ouders van Fatima op en nodigt hen uit op haar spreekuur. 
Alleen de vader en Fatima komen. Mevrouw S. vertelt, wat ze bereikt heeft. De vader loopt 
plotseling weg en laat Fatima alleen achter. Fatima zelf haalt haar schouders op. De arts 
vraagt haar. 'Ben je het ennee eens, dat je weer naar je schoonfamilie gaat en daar bevalt?' 
Fatima knikt: 'Ja, ik wil geen abortus'. 
Alles verloopt zoals mevrouw S. het afgesproken heeft, alleen met de vader van Fatima is 
geen contact meer te krijgen. Fatima bevalt en na een paar weken vertrekt de vader van de 
baby naar Turkije voor zijn militaire dienst. Hij heeft nooit meer iets van zich laten horen. 
Ondertussen steekt de vijandschap van de schoonfamilie tegen Fatima weer op, vooral naar 
aanleiding van het feit, dat ze alleen de straat op gaat. Ze vlucht met haar kind weg en staat 
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op een avond bij mevrouw S. op de stoep. Ze is in pure paniek, want ze weet niet waar ze 
naar toe moet. De arts weet een opvangtehuis voor haar te vinden. Ze neemt ook contact op 
met de schoonfamilie en zegt, dat dit toch niet de afspraak was en dat Fatima best wat eigen 
vrijheid mag hebben. Maar vader en moeder zeggen van geen afspraak te weten en 'een 
moeder hoort thuis te blijven voor de opvoeding van het kind'. Wanneer ze Fatima een paar 
dagen later opzoekt, treft ze haar volkomen terneergeslagen en vervreemd aan. 
Thuisgekomen vraagt mevrouw S. zich af, of ze wel zo verstandig gehandeld heeft... 
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9 Case 9 

Case Hassan Türkmen (situatieschets) 
Het verhaal van maatschappelijk werkster  
Met de heer Türkmen kwam ik in contact via zijn huisarts. Deze belde mij op met de 
mededeling dat hij Hassan Türkmen naar mij verwezen had. De heer Türkmen was 
herhaaldelijk bij zijn huisarts geweest met klachten als zware hoofdpijn, niet kunnen slapen, 
depressiviteit. De huisarts kon geen oorzaak vinden en wilde hem eigenlijk naar de 
psychiatrische dienst van het RIAGG verwijzen. 'Maar misschien is het verstandig, dat u 
eerst eens met hem praat. Ik heb wel een zekere vertrouwensrelatie met hem opgebouwd 
Dus ik denk wel, dat hij komt. 
Inderdaad Hassan Türkmen kwam een paar dagen later bij mij op het bureau. Hij zag er 
slecht uit. Zijn schouders liet hij hangen. Ik begon  het gesprek wat aftastend: hoe lang hij al 
in Nederland was, hoeveel kinderen hij had enzovoort. Er kwam een heel verhaal. Hij was 
zeventien jaar geleden vanuit Turkije met een oom meegekomen naar Nederland. Na drie 
jaar werken was hij teruggegaan om te trouwen. Maar werk had hij er niet kunnen vinden. 
Dus kwam hij weer naar Nederland. Twee jaar later kwam zijn vrouw met het oudste kind: 
een zoontje. De andere twee kinderen, twee dochtertjes waren hier geboren. Zijn kinderen 
en vrouw maakten het goed. Zelf had hij vrij snel werk gevonden en was nog steeds bij 
dezelfde baas. Hij werkt bij een groot bedrijf in gereedschappen. Maar de laatste zes weken 
zat hij in de ziektewet. Ik vroeg hem naar zijn dorp in Turkije, naar zijn familie hoe het leven 
hem in Nederland beviel, of zijn vrouw toch wel echt kon aarden enzovoort. Na een uur 
moest ik het gesprek afbreken, omdat ik een andere afspraak had. Ik maakte met hem een 
nieuwe afspraak voor een tweede gesprek. Wat ik in zijn verhalen proefde was een grote 
mate van onrust en er was iets, dat hij naar mijn gevoel steeds omzeilde, en waar ik geen 
vat op kon krijgen. 
In het tweede gesprek wilde ik zijn problematiek aan de orde laten komen. Intuïtief vroeg ik 
naar zijn werk. Hij vertelde, dat het daar niet meer ging. Hij voelde zich overal ziek. Hij had 
geen zin meer om zijn vrienden op te zoeken. En wat het ergste was: hij kon ontzetten 
agressief zijn tegen zijn vrouw en kinderen. Dat zat hem kennelijk erg hoog. 'Waarom doe ik 
dat? Waarom doe ik dat?' vroeg hij steeds. 'Ik word gek van dat denken hierover.' Ik vroeg 
'Waarom zoek je je vrienden niet meer op?' 'Omdat ik ziek ben,' was zijn antwoord. Ik begon 
te vermoeden dat er toch iets meer achter stak. Zijn antwoord gaf mij het gevoel, dat hij iets 
afweerde of toedekte. Ik probeerde: `Het moet ook akelig voor je zijn om met je gezin in een 
vreemd land te wonen.' Hij keek me met heel zachte ogen aan: 'Nee, dat is het niet... Ik moet 
naar een specialist, die moet mij helpen.' Nu werd het voor mij bijna een zekerheid, dat hij 
voor iets in zijn leven  aan het weglopen was. Ik ging dan ook niet op zijn laatste woorden 
'Wat is het dan wel...?' En met een grote en diepe zucht: 'Het is mijn werk... Ja, mijn werk. Ik 
kan mij op mijn werk niet meer laten zien.' Ik voelde het moedeloze in zijn taalgebruik. 'Ik 
laatje even alleen om koffie te halen. Daar zul je best zin in hebben.' 'Ja, dank u wel.' 
'Is er wat op je werk gebeurd?' Zijn gezicht verstrakte. Ik bleef hem rustig aankijken. 
Langzaam en stotterend kwam het eruit: hij had promotie zullen maken; hij had het aan 
iedereen verteld. Toen kwam een van zijn vrienden bij hem, die hem vroeger geholpen had. 
Die vriend was zijn huis aan het opknappen en had wat spullen nodig die in de zaak van 
Hassan Türkmen voorradig waren. Of hij niet wat mee kon nemen? Dat hoefde toch 
niemand te zien! Hassan kon tegen deze druk niet op. Hij had wat meegenomen en was 
gesnapt. Zijn chef was ontzettend tekeergegaan: hij kon zijn promotie wel vergeten. Hassan 
was er niet zeker van dat landgenoten van hem, die daar ook werkten, er niets van gemerkt 
hadden. En sindsdien was hij ziek en voelde hij zich almaar zieker worden. Tranen stonden 
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in zijn ogen. 'Goh', reageerde ik, 'wat een rotsituatie'. Ik wist iets van de Turkse cultuur af en 
met name, dat diefstal zwaar wordt aangerekend. 'Je kunt nergens meer naar toe.' Hassan: 
'Nee, nergens, net of ik in een gevangenis zit.' Ik: `Zal ik eens met je chef gaan praten?' 
Hassan haalt zijn schouders op. Ik hou aan: 'Kwaad kan het niet. 
Misschien begrijpt hij jouw situatie niet helemaal.' Met moeite gaf hij mij toestemming. 
Het gesprek met die chef viel niet mee. De man was duidelijk teleurgesteld en gegriefd. Ik 
heb hem het een en ander verteld over de situatie van Hassan, over zijn cultuur en zijn 
eergevoel. Langzaam begon de chef wat te ontdooien. 'Maar ik kan hem die promotie niet 
meer geven. Het stelde overigens niet zoveel voor. Maar die plaats is weg.' Ik: 'Is er niets 
anders te verzinnen?' Na veel aarzeling: 'Ik heb misschien wel iets voor hem. Het is wel 
geen echte promotie, maar toch wel iets anders dan het werk, dat hij tot nu toe deed. 
Vooruit, stuurt u hem maar eens langs.' 
Dat gebeurde en om het kort te maken: Hassan knapte zienderogen op. Hij is nog twee keer 
bij me geweest. De laatste keer met een flesje parfum met een verschrikkelijk geurtje! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


