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Asscher (Nu.nl)

"Het is nieuw dat er zo veel steun is onder Turkse jongeren voor het geweld en de 
opkomst van IS”

"Wat betekenen deze uitkomsten? Ik wil in gesprek gaan met de Turkse 
organisaties en met de jongeren zelf."

"Er ligt een enorme opgave voor iedereen in de Turkse gemeenschap om dit niet te 
bagatelliseren en weg te kijken"

"Ik wil de waarheid hierachter weten en zal daarom nader kwalitatief onderzoek 
doen.”

"We mogen niet accepteren dat deze jongeren zich op deze manier van de 
samenleving afkeren."

ONDERZOEKSVRAGEN

1) Welke ontwikkelingen in de sociaal-culturele positie van Turks-
Nederlandse jongeren hebben het afgelopen decennium 
plaatsgevonden?

2) Hoe zijn deze ontwikkelingen in de sociaal-culturele positie van 
Turks-Nederlandse jongeren gerelateerd aan risico’s op 
radicalisering? 

3) Hoe zijn ontwikkelingen in de sociaal-culturele positie van Turks-
Nederlandse jongeren gerelateerd aan hun steun voor
gewelddadige organisaties zoals IS?
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DE BOODSCHAP

• Eigen Turkse gemeenschappen lijken een buffer te vormen 
tegen radicalisering:

• Vanwege: 

• Alternatieve politieke paden

• Sterk geïnstitutionaliseerde, Turkse islam en de betekenis 
die de jongeren daaraan geven 

• Identiteit en belonging binnen eigen gemeenschap

WAT BEDOELEN WE MET RADICALISERING?

Proces gekenmerkt door (gebaseerd op Buijs, Demant & Hamdy, 
2006):

1. Grote ontevredenheid over de huidige maatschappelijke (vooral 
politieke) inrichting; 

2. De verantwoordelijkheid hiervoor bij bepaalde ‘schuldige’ personen 
en instellingen leggen; 

3. Beschikken over het ‘juiste’ alternatief dat voortkomt uit een 
religieuze, nationalistische of etnisch-separatistische ideologie; 

4. De overtuiging dat het nodig is om zelf een activistische houding aan 
te nemen en de situatie te veranderen. 

N.B. Niet noodzakelijkerwijs gewelddadig of ‘slecht’
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METHODE

- Literatuurstudie 

- Semi-open interviews met 73 
Turks Nederlandse jongeren

- Semi-open interviews met 27 
professionals

• Zelforganisaties

• Op buurt en wijk niveau 
(maatschappelijk werkers)

• Op lokaal niveau 
(beleidsambtenaren)

- Literatuurstudie

- Semi open focusgroep
gesprekken met 78 Turks-
Nederlandse jongeren uit
verschillende
religieuze/etnische groepen

- Semi-open interviews met 18 
bestuursleden/vertegenwoor
digers

- Semi-open interviews met 8 
professionals

ONTWIKKELINGEN IN DE SOCIALE POSITIE

Structurele dimensie

• Onderwijs

• Arbeid

• Huisvesting

Verbeteringen, maar 

achterstand

Kanttekening: 

- oneerlijke vergelijkingen

- perceptie opwaartse sociale mobiliteit
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SOCIAAL-CULTURELE POSITIE: DIVERSITEIT

1. Politiek actieve Koerden

2. Strikt gelovige moslimjongeren

3. ‘Kaaskoppen’

4. Intern gerichte Turks-Nederlandse jongeren

5. Extern-georiënteerde, hybride jongeren

In termen van: Sociale contacten, culturele identificatie, religiositeit, 
politieke participatie

ONTWIKKELINGEN IN DE SOCIALE POSITIE

Sociaal-culturele dimensie

1. Sociale contacten
• Sterke gerichtheid eigen groep

2. Culturele identificatie
• Sterke identificatie met  en oriëntatie op Turkije en met Turkse

Nederlanders
3. Religiositeit

• Islam van groeiend belang ongeacht generatie en onderwijsniveau
4. Politiek

• Relatief weinig vertrouwen in Nederlandse politieke instituties
• Participatie in lokale Nederlandse politiek
• Participatie in politieke en religieuze Turks-Nederlandse

organisaties

, 
GF1



Dia 10

GF1 Wat bedoel je hiermee Richard?
Geelhoed, F.; 19-1-2016
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RELATIE MET NEDERLAND

Verhalen getuigen van ervaringen anders behandeld, genegeerd, 
uitgesloten worden (school, werk, peers, media, politiek)

Delen ze met andere moslimjongeren:

• Gezien als ‘potentieel gevaar’
• Beleving van meten met twee maten
• Verantwoordelijk gehouden voor terroristische aanslagen –

‘verontschuldigen’

“Je wordt de hele tijd beschuldigd met iemand die je eigenlijk niet 
bent. Terrorisme staat voor mij net zover weg als [voor] mijn buurman 
die hier is, een Nederlander die hier woont. Dat staat net zo ver. 
Maar waarom moet ik dat op mijn bord krijgen? […] Ik ben tegen 
terrorisme, ik ben tegen vrouwenonderdrukking, dat staat voor mij 
net zover weg als voor iedereen eigenlijk.” (JV5)

UITSLUITING BINNEN NEDERLAND

“De maatschappelijke ladder. Ik probeer steeds omhoog te gaan 
en als er zo’n spotprent over Mohammed wordt gepubliceerd, dan 
raakt het mij. Ja emoties! Dan ga je iets naar beneden. Iets lager 
en dan probeer je weer met je studie, met je afgeronde diploma 
weer omhoog te gaan en dan komt er opeens een aanslag in 
Parijs. ‘Je suis Charlie.’ Dan ga je opeens weer naar beneden, 
weet je. Zulke omstandigheden heb je steeds waarmee je moet 
gaan vechten. Het is moeilijk, het is heel moeilijk.” (JM42)
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Jongeren in ons onderzoek….

• Blijven uitleggen en verduidelijken

• Anticiperen en houden rekening met anderen

• Kiezen voor onverschilligheid en naast zich neerleggen

• Ontwikkelen een negatieve houding tegenover Nederland en de 
Nederlandse politiek

• Tonen democratisch verzet (provoceren, stoppen met aanpassen)

• Ontwikkelen een sterkere focus op Turkse en islamitische identiteit
en omgeving

REACTIES OP UITSLUITING

SOCIALE CONTACTEN, ORIËNTATIE EN IDENTIFICATIE: 
SOCIALISATIE BINNEN TWEE WERELDBEELDEN

Turks-Nederlandse jongeren worden gesocialiseerd

- In Nederland en door Nederlandse instituties

- School
- Sport
- Vrienden/peers
- Media 

- In Nederland door hun eigen ‘Turkse’ instituties

- Familie
- Vrienden
- In en rondom moskeeën
- Turkse media
- Turkse overheid
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INSLUITING EN UITSLUITING OP TWEE NIVEAUS

Turks-Nederlandse
minderheid

Dominante Nederlandse
samenleving

2: Binnen Turkse gemeenschappen

Alevi

Kurds

Secular 
Turks

Sunni Turks

AKP

Hizmet

I: Binnen de Nederlandse samenleving

TURKIJE

UITSLUITING BINNEN EIGEN GROEP

“Waar ik mij het meest aan stoor [in Nederland], is de discriminatie en het 
tolerantieniveau van de Turken onderling. De Turkse gemeenschap kan 
roepen en zeggen wat ze wil. En dat klopt ook, ze worden 
gediscrimineerd in Nederland […] arbeidsdiscriminatie, op school. Heb ik 
ook meegemaakt. En daar moeten we wat aan doen. Maar daar kun je 
pas wat aan doen als je in je eigen gemeenschap dat discrimineren ook 
stopt. […] 

Ik ben eigenlijk de meest slechte figuur voor het merendeel van [Turks] 
Nederland. Ik ben atheïstisch. Ik ben links. Ik heb een Alevitische
achtergrond. Ik ben een vierde Koerdisch, ik heb tatoeages en ik spreek 
me uit over de Turken. Dus zolang ik niks over hen zeg, boeit het ze niet, 
maar op het moment dat ik iets erover zeg, dan word ik irritant.” (JM51)
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WERELDBEELDEN, ISLAM EN CONFLICT IN SYRIË EN IRAK

Geen directe steun voor IS en hun ideologie

Jongeren distantiëren zich van IS op:

1. Religieuze gronden (‘dat is geen islam’)

2. Humanitaire redenen (extreem geweld en vluchtelingencrisis)

Sommige soennitische jongeren sympathiseren met IS voor zover:

1. IS soennieten in Syrië steunt (terwijl de rest van de wereld wegkijkt)

2. IS strijdt tegen Assad (aangezien Assad soennieten onderdrukt en
bestrijdt)

3. IS de PKK bestrijdt (aangezien de PKK verantwoordelijk zou zijn voor
40.000 Turkse doden)

OVER IS

“Wat voornamelijk ook pijn doet is dat ze ook kinderen en vrouwen 
gaan afslachten […] wat ook vaak bij de Palestijnen is gebeurd. Dat 
ook veel kinderen en vrouwen dood gingen en nou zie je dat ISIS het 
ook gewoon doet. Maakt niet uit: word je geen moslim of hoor je bij 
ons niet thuis, of je nou een kind bent van drie of een oude man, zij 
slachten gewoon iedereen af. Dat raakt iedereen echt heel erg.” 
(TO01)

“Wat de Islamitische staat in Syrië doet, dat is niet menselijk. Dat 
hoort gewoon niet in de Islam, dat past er ook niet bij.” (JM59)

“Ja natuurlijk, je hebt geen probleem met IS in tegenstelling tot PKK, 
als je zo vergelijkt, als je moet kiezen tussen twee kwaden dan ga ik 
natuurlijk eerder voor IS kiezen, maar voor een PKK, van een PKK 
lijd je al dertig, veertig jaar en dat blijft maar doorgaan. Van IS, ja 
daar heb je relatief weinig last van momenteel.” (JM33) 
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STERKE INTERNE GERICHTHEID

• Socialisatie in Nederland door eigen ‘Turkse’ instituties

• Familie
• Vrienden
• In en rondom moskeeën
• Turkse media
• Turkse overheid

• Consequenties

• Vormt wereldbeelden
• Draagt bij aan intolerantie tussen Turks-Nederlandse

jongeren
• Maar: leidt niet tot radicalisering

MOGELIJKE REDENEN GEEN RADICALISERING

1. Kanaliserend effect van relatief sterke 
participatie in politieke zelforganisaties 
en gemeentelijke politiek

“Er is toch een verschil tussen mij en de 
mensen die wel naar de bergen gaan, naast 
de moed natuurlijk. Maar ook qua positie 
waarin je verkeert. Wij hebben hier heel veel 
mogelijkheden om de huidige situatie een 
andere richting op te duwen, om een politieke 
oplossing af proberen te dwingen.” (J06)
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MOGELIJKE REDENEN GEEN RADICALISERING

2. Sterk geïnstitutionaliseerde Turkse islam en de betekenis die 
jongeren daaraan geven als buffer tegen extremistische houdingen

“Turken hebben, die hebben toch een hele andere kijk op de beleving van 
islam. Dat is allereerst veel meer vanuit een seculiere benadering. Terwijl in alle 
andere Islamitische landen de islam allesbepalend is.” (E15)

“Als ik zelf naar mijn eigen ‘stromingloopbaan’ kijk dan ben ik bij allen geweest. 
Ik heb Koran leren lezen bij de Süleymancı beweging. [...] Mijn opa is oprichter 
van een Diyanet moskee in [plaatsnaam], ik kom daar vaak. Ik ben in mijn 
jeugdige jaren actief geworden bij Milli Görüş, daar ben ik ook geweest. Ik ben 
ook af en toe geweest bij de studentenhuizen van de Fethullah Gülen-
beweging en ik heb ook een paar keer deelgenomen aan activiteiten van de 
Soefibeweging. En daar kon ik mij overal in vinden. En daarom….het is niet erg 
als iemand zegt: hij is van Milli Görüş, maar (...) Ik vind het niet belangrijk, ik 
hecht daar geen waarde aan.” (JM06)

MOGELIJKE REDENEN GEEN RADICALISERING

3. Positieve functie van sterke interne gerichtheid

Turkse gemeenschappen als bron van positieve sociale identiteit (belonging) 
die percepties van uitsluiting en discriminatie vermindert

“Ja, radicaliseren… Ik zie dat niet zozeer. Ik denk dat dat geen groot probleem 
is bij de Turkse jongeren. […] De gemeenschap is heel hecht he, bij de Turkse 
mensen. Ik denk dat dat wel het onderscheid maakt, hoe hecht die 
gemeenschap zelf is.” (E10)
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1. Ondanks aanwezigheid risicofactoren, geen extremisme onder de Turks-
Nederlandse jongeren in ons onderzoek

2. Turkse jongeren vormen een heterogene en diverse groep in termen van 
identificatie en oriëntatie

3. De relatief sterke interne gerichtheid onder Turks-Nederlandse jongeren
lijkt een buffer tegen radicalisering te vormen:

• Kanaliserende werking van politieke zelforganisaties en
gemeentelijke politiek

• De geïnstitutionaliseerde, Turkse islam biedt houvast

• De Turkse gemeenschap biedt een positieve sociale identiteit en
gevoel van belonging

CONCLUSIES


