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  HET AANGEVRETEN MAROKKAANSE ZELFBEELD 
 
 
 Onder de criminele jongeren bevinden zich vele Marokkaanse jongens. Wat 

is de dieper liggende reden hiervoor? Waarom juist deze groep en 
bijvoorbeeld niet zozeer hun Turkse lotgenoten. 

 
 
 
 
Na een lange tijd de feiten niet onder ogen te hebben willen zien, bang 
discriminatie in de hand te werken, bang uitgemaakt te worden voor racisten, 
durven we nu te onderkennen dat we in Nederland een probleem hebben met onze 
allochtonen. De Marokkaanse jeugd neemt in Nederland voor een belangrijk deel 
van de criminele problematiek voor zijn rekening vergeleken met autochtonen 
(Leuw, 1997). Of liever gezegd de mannelijke Marokkaanse jeugd doet dat. 
Waarom? En waarom juist de Marokkaanse en niet zozeer de Turkse jongeren? 
Het onderwerp is volop in de belangstelling, tijd voor een diepteanalyse. De 
antwoorden op de gestelde vragen zijn steeds gezocht in de teloorgang van de 
gezagsstructuur van de Marokkaanse gezinnen, in het bijzonder van de vader. 
Maar is dat voldoende verklaring? Is het niet zo dat de Turkse opvoeding in grote 
lijnen lijkt op de Marokkaanse? Waarom zijn het in belangrijk mindere mate 
Turkse jongeren dan Marokkaanse jongeren die crimineel zijn? Waarom zijn het 
specifiek de mannelijke jongeren? 
Verschil in maatschappelijk succes tussen jongens en meisjes vindt men zowel bij 
Turkse als bij Marokkaanse jongeren. Turkse en Marokkaanse meisjes zijn 
succesvoller in opleiding en werk vinden dan hun broers. Binnen gezinnen zie je 
een scheidslijn lopen tussen de seksen. Deze tendens wordt reeds aangekondigd in 
de jaren tachtig in het verschil in opleiding tussen Marokkaanse mannen en 
Marokkaanse vrouwen, het aantal vrouwen met een afgeronde opleiding is groter 
(Kruyt, 1984-1992). Als opvoeding de enige verklarende factor zou zijn voor 
criminaliteit of maatschappelijk succes, lijkt het een onvoldoende verklaring voor 
de verschillen tussen culturen en de seksen. 
 
 
Familiecultuur versus ego-cultuur 
 
In eerste instantie lijken de Turkse en Marokkaanse cultuur erg op elkaar. Voor 
ons als autochtonen lijkt het onderlinge verschil niet zo groot. Beide culturen 



 
 
 1

worden gekenmerkt door een opvoeding in de Islamitische traditie. Toch zijn er 
belangrijke verschillen. Er is mijns inziens één fundamenteel verschil in 
achtergrond en dat is de alfabetisering. Het grootste deel van de opvoedende 
generatie Marokkaanse ouders is afkomstig van de Rif, een bergachtig gebied in 
Marokko (Leuw, 1997). De bevolking van dit gebied is in het algemeen niet 
gealfabetiseerd. Dit betekent niet alleen dat deze mensen niet kunnen lezen en 
schrijven, maar ook dat ze een geheel andere kijk hebben op de wereld dan 
alfabeten. 
 
Zowel de Turkse als de Marokkaanse cultuur zijn sterk familiegericht, niet ego-
gericht zoals de Nederlandse cultuur (zie o.a. Eppink, 1992; Gemert, 1995). Dit 
heeft verstrekkende gevolgen. De opvoedingsstijl van de Marokkaanse en Turkse 
mensen zou door ons als autoritair gekenschetst worden, een benaming die een 
negatieve klank heeft en ernstig afbreuk doet aan de kwaliteit en de aard van deze 
opvoeding. De opvoedingsstijl is in het algemeen geheel tegenovergesteld aan de 
Nederlandse. 
In de Nederlandse, democratische opvoeding wordt het kind tot zo'n twaalf jaar 
vrij strikt aan regels gehouden en leert het de regels van de samenleving. Vanaf 
zo'n twaalf jaar wordt het kind geacht zelfstandigheid te ontplooien om vanaf zo'n 
achttien jaar zelfstandig als volwassene, los van zijn of haar ouders, te kunnen 
functioneren. Vòòr twaalf jaar weinig vrijheid, nà twaalf jaar veel vrijheid. In de 
allochtone opvoeding zien we in het algemeen het tegenovergestelde. Tot twaalf 
jaar kent het allochtone kind veel vrijheid. Vanaf ongeveer twaalf jaar wordt het 
echter geacht de regels van de samenleving te leren. De allochtone jongere wordt 
geleidelijk aan in het proces opgenomen van deelnemen aan de gezinstaken, dat 
wil zeggen verzorgen en opvoeden van de jongere kinderen tot en met een bijdrage 
leveren aan het gezinsinkomen. Van de Nederlandse jongere worden dergelijke 
taken nauwelijks verwacht. De familiecultuur bij allochtonen maakt het 
vanzelfsprekend dat iedere generatie zijn taak en rol heeft in het gezin en in de 
familie in bredere zin. Het mede opvoeden door grootouders is een 
vanzelfsprekendheid die in Nederland langzamerhand verloren is gegaan en 
overgeheveld wordt naar beroepskrachten in de crèche. Nederlandse kinderen gaan 
niet naar hun opa en oma, zij gaan naar de 'BSO', de Buiten Schoolse Opvang. De 
ontwikkeling die wij in het westen hebben doorgemaakt van een familie- en 
dorpscultuur naar een ego- en stadscultuur is enorm groot. De gevolgen daarvan 
zijn we nog steeds aan het ondergaan. We zijn blij met de voordelen die het 
oplevert in de zin van werkgelegenheid en ontplooiing van het individu, maar 
zitten met ons handen in het haar met de problemen die het veroorzaakt. De 
verandering naar een ego-gerichte cultuur ligt aan de bodem van verschijnselen als 
de toename van echtscheidingen, wat beschouwd kan worden als een typisch ego-
gerichte problematiek, of de eenzaamheid bij geëmancipeerde vrouwen die carrière 
maken. We vinden het ook terug bij het probleem van het verzorgen van kinderen 



 
 
 1

tijdens het werken van hun ouders. 
 
Voor de allochtone jongere is de Nederlandse opvoeding vooral aantrekkelijk 
tijdens hun adolescentie. In een eerdere fase en in een latere fase is de Nederlandse 
opvoeding vaak minder aantrekkelijk voor hen. Maar de vrijheid en het accent op 
het belang van de ontplooiing van het individu, sluit naadloos aan bij de behoefte 
van de adolescent centraal te staan als persoon. Sociologen geven aan dat de 
puberteit een typisch westerse problematiek is, ontstaan vanuit de kloof tussen 
lichamelijk in staat zijn de volwassen taken op je te kunnen nemen, en door 
opleiding en werkeloosheid het uitstel van het aanvaarden van die taken. In de 
niet-westerse opvoeding is die overgang vaak meer geleidelijk. 
 
Een familiegerichte opvoeding werkt goed binnen de cultuur waar dat regel is. 
Binnen een cultuur waar de tegenovergestelde opvoeding regel is, werkt het als 
een risicofactor. Tijdens de adolescentie wordt het ouderlijk gezag ter discussie 
gesteld door de jongere. In deze fase van individuatie die de jongere doormaakt, 
loopt hij of zij vervolgens het risico los te raken van het ouderlijk milieu. 
Het gezag van de vader, wat gezag betreft de centrale figuur in de opvoeding 
vooral naar jongens toe, wordt ondermijnd door zijn falen in het maatschappelijk 
functioneren. De Marokkaanse jongere maakt mee, en dat geldt ook voor de 
Turkse jongere, dat zijn of haar vader in Nederlandse ogen laag op de sociale 
ladder staat. Als buitenlander wordt hij vaak gediscrimineerd en als mens kan hij 
door zijn opleiding en arbeidsgeschiedenis nauwelijks aan hoog gewaardeerd werk 
komen. De status van de Marokkaanse en Turkse vader is in Nederland dramatisch 
veel lager dan van diezelfde vader in Marokko of Turkije. Financieel wordt voor 
het gezin gezorgd, maar vaak niet meer door de vader maar door de staat. De vader 
heeft vaak zijn rug en zijn hart versleten in het geestdodende en vermoeiende werk 
dat wel voor hem beschikbaar was. Toch is er een verschil te zien tussen de Turkse 
en Marokkaanse groep in die zin dat de Turkse groep economisch succesvoller is 
dan de Marokkaanse groep (Leuw, 1997). De Turkse groep in Nederland is beter 
opgeleid en is beter georganiseerd als groep. Als verklaring hiervoor wordt 
genoemd dat de Turkse cultuur waarschijnlijk beter aansluit bij de westerse 
cultuur. Mijns inziens is de verklaring vooral dat de Marokkaanse groep niet 
gealfabetiseerd is. Zowel voor opleiding als voor een interne organisatie, zeker in 
een land als Nederland, is alfabetisering een sine qua non. 
 
Het beeld dat ik tot nu toe geschetst heb, van de minder succesvolle allochtone 
culturen, is echter een generaliserend beeld. In Nederland wonen veel goed 
opgeleide allochtonen die een prima baan hebben en dit aantal neemt toe. Maar het 
gedeelte waar dat niet voor geldt, is omvangrijk. 
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Analfabetisme 
 
Bij de Marokkaanse gezinnen is het analfabetisme een factor die bovenstaande 
problematiek verzwaart en fundamenteel ondermijnend werkt naar het gezag van 
de Marokkaanse vader. Meer nog dan hun Turkse lotgenoten zijn deze ouders 
afhankelijk van hun kinderen. De taal en de cultuur van het land waarin ze leven, 
is hen vreemd. Hun opleiding is niet Nederlands, vanuit hun slechte 
mogelijkheden tot arbeid verkeren ze vaak in een werksituatie waar ze de taal 
slecht kunnen leren spreken. Ze blijven beperkt tot hun eigen taal en denkkader en 
hun ontwikkeling stagneert sterk. Bovendien voelen zij zich minderwaardig en 
voelen zij zich falen in een sterk alfabeet land. 
En wat betreft het analfabeet zijn, dat is zoveel meer dan alleen niet kunnen lezen 
en schrijven. Het betekent ook: alles moeten onthouden! Een analfabeet is ernstig 
gehandicapt in een cultuur waar een afspraak 'even opgeschreven wordt' om hem 
niet te vergeten. Twee seconden na een gesprek is een analfabeet bang het gesprek 
niet te kunnen onthouden. Er wordt ongelooflijk veel van het 
concentratievermogen van een analfabeet gevraagd. Het betekent niet alleen dat ze 
geen verhaal kunnen voorlezen bij het naar bed brengen van hun kinderen. Het 
betekent ook onmetelijk ontzag voor diegenen die wel kunnen lezen, voor de 
macht waarover zij door het lezen beschikken. De hele denk- en gevoelswereld 
van de analfabeet is anders. Hoe pijnlijk is het voor hen dat het analfabeet zijn, dat 
zo normaal is binnen de groep waar zij vandaan komen, plotseling een kolossale 
handicap blijkt in de Nederlandse totaal gealfabetiseerde cultuur. 
Zijn de allochtone ouders vaak afhankelijk van hun kinderen voor het begrijpen 
van de taal, omdat hun kinderen deze spelenderwijs op straat en op school leren, de 
Marokkaanse ouder is in nog veel sterkere mate afhankelijk van zijn kinderen. Hij 
kan ook niet bij familie aankloppen, die over het algemeen ook analfabeet zijn, hij 
moet bij zijn kinderen aankloppen. In het land der formulieren is de zevenjarige 
koning. 
Deze afhankelijkheid ondermijnt sterker nog bij Marokkaanse dan bij Turkse 
ouders de gezagsstructuur tussen ouders en kind. En dit is fataal in een opvoeding 
waarin het gezag van de ouders een kernpunt is. 
Maar het probleem gaat dieper. Het analfabeet zijn, is iets waar op neer gekeken 
wordt. We zien dat al bij taal. Als iemand de taal van het land niet beheerst dan 
zijn we geneigd een inschatting van zijn of haar intellectuele capaciteiten daaraan 
aan te passen. We praten tegen een buitenlander hard, met hoge stem en 
kinderlijke formuleringen. Waarom? Taal is datgene wat de mens onderscheidt 
van alle andere soorten. Als we niet over taal beschikken dan voelen we ons 
onmachtig in de communicatie. We vallen dan terug in de enige communicatie die 
we kennen die niet of nauwelijks talig is, dat is de communicatie met de baby. We 
praten dan hard en hoog omdat we intuïtief weten dat de baby ons beter hoort 
wanneer we hoge geluiden maken, of de communicatie met een dove wanneer we 
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harder gaan praten. We gaan kinderlijk praten alsof een buitenlander het niet 
begrijpt wat we zeggen, zoals de baby, in plaats dat hij alleen de woorden niet 
kent. 
 
De Marokkaanse ouder voelt zich daarom niet alleen gehandicapt in het 
maatschappelijk functioneren door zijn analfabetisme, hij voelt zich ook 
gediscrimineerd en als minderwaardig behandeld. Analfabeten, en we hebben er 
onder de Nederlanders veel meer dan we denken, hebben steeds de neiging om hun 
handicap te verbergen. Ze raken getraind in het verzinnen van allerlei trucjes om te 
voorkomen dat de ander er achter komt. We realiseren ons niet hoe ver dat gaat. 
Ben je gewend aan een bepaald etiket op een artikel, een analfabeet is onmiddellijk 
verloren als het etiket verandert. Hij kan niet wijs uit de letters die er staan, het 
roept geen beeld, geen betekenis bij hem op. Is hij wat ouder dan kan hij nog wel 
een winkelbediende wijsmaken, dat hij zijn bril thuis heeft laten liggen en niet kan 
lezen wat er op het etiket staat, maar dat excuus is beperkt bruikbaar. 
De 'kortzichtige' alfabeet is, geheel ten onrechte, geneigd de analfabeet in te 
schatten als niet intelligent, als dom, want lezen kan iedereen. 
 
 
Het gebrek aan status van de Marokkaanse vader 
 
Gaan we nog een niveau dieper met betrekking tot de betekenis van analfabetisme 
in een alfabeet gebied dan raken we de kern van de problematiek van de 
Marokkaanse gezinnen in Nederland. Het plaatje dat tot nu toe geschilderd wordt, 
is dat de Marokkaanse opvoeder ondermijnd wordt in zijn gezag door het verschil 
in opvoedingsstijl, door zijn gebrek aan status in het land waar hij is gaan leven, 
door de discriminatie hij ondergaat tot en met de veroordeling van zijn 
intellectuele capaciteiten, en het sterk afhankelijk zijn van zijn opgroeiende 
kinderen. 
 
Hoewel het bovenstaande reeds een diepe aantasting van het zelfbeeld inhoudt, 
zijn we nog niet aan het einde van de problematiek. De aantasting gaat nog dieper. 
De Marokkaanse ouder merkt dat zijn kind op zevenjarige leeftijd, spelenderwijs 
zonder grote problemen gealfabetiseerd wordt. Binnen een jaar kan hij of zij in 
grote lijnen lezen en schrijven en is de volwassen wereld voor hem ontsloten. De 
ouder daarentegen merkt dat hij dat niet kan. Zelfs wanneer hij les gaat volgen, 
merkt hij dat hij slechts met de grootste moeite kan leren lezen en schrijven. En 
dan nog niet op een vloeiende manier. Hij weet niet dat je gealfabetiseerd moet 
worden in een periode dat je hersenen hier voor open staan. Maria Montessori 
(1950) gaf bijvoorbeeld aan dat de gevoelige periode voor taal tot zo'n tien jaar is. 
Heb je voor die tijd geen taal geleerd of niet leren lezen en schrijven dan zal je dat 
slechts met de grootste inspanning enigszins meester kunnen worden. Anders is dit 
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wanneer je reeds een taal kent en reeds gealfabetiseerd bent. Het kost dan wel veel 
moeite om een nieuwe taal te leren en om in die taal te leren lezen en schrijven, 
maar het is oneindig veel makkelijker dan wanneer je op oudere leeftijd voor het 
eerst moet leren lezen. De ouder zal zich op grond van deze ervaring makkelijk 
minderwaardig kunnen gaan voelen aan zijn eigen kind en het kind ontwikkelt 
superioriteitsgevoelens naar zijn ouders toe. Hiermee is de bodem gelegd voor een 
macht van het kind over de ouder, voor een mogelijk gebrek aan respect van de 
ouder naar zichzelf en van het kind naar zijn of haar ouder. Hierin ligt de meest 
pijnlijke bron voor de aantasting van het zelfbeeld van de Marokkaanse ouder en 
dit heft direct gevolgen voor de mogelijkheid voor het uitoefenen van gezag. 
 
Rest mij nog aan te geven waarom het vooral de Marokkaanse jongens zijn die in 
de problemen komen en problemen veroorzaken. Het verschil tussen jongens en 
meisjes is een combinatie van het effect van de opvoeding en de verschillen die er 
tussen jongens en meisjes in het algemeen bestaan. De allochtone gezagsstructuur 
is vooral van belang in de relatie vader-zoon. De ondermijning van de 
gezagsstructuur zal daarom vooral de opvoeding van de zoon treffen. 
Jongens zijn bovendien, in het uiten van problematiek in het algemeen 
externaliserend, naar buiten gericht, en kunnen zo tot agressie en criminaliteit 
komen; meisjes zullen eerder geïnternaliseerd, naar binnen gerichte problematiek 
vertonen: angst en verlegenheid (Delfos, 1996; Delfos, 1997). Criminaliteit is 
daarom voornamelijk een zaak van mannen en het is dan ook niet verwonderlijk 
dat we dit bij de Marokkaanse mannelijke jongeren terugvinden en nauwelijks bij 
de vrouwelijke. 
 
 
Alfabetisering of voorlichting? 
 
In zijn meest extreme vorm geeft deze analyse aanleiding tot een simpele 
conclusie: een verandering van de Marokkaanse jeugd zou uiteindelijke een 
alfabetisering van de Rif moeten inhouden. De haalbaarheid en de wenselijkheid 
daarvan is discutabel. In ons eigen land zullen we in ieder geval iets moeten doen 
aan de voorlichting van Marokkaanse ouders over hun analfabetisme. Hen leren 
dat het niet een gebrek aan intellectueel niveau is dat ze niet zo spelenderwijs het 
lezen en schrijven oppakken als hun kinderen, maar dat je gealfabetiseerd moet 
worden in de daarvoor gevoelige periode. Hierdoor zal het zelfbeeld van de 
Marokkaanse ouder enigszins hersteld kunnen worden. In het verlengde daarvan 
zal hij de opvoeding daadkrachtiger, met meer zelfrespect, ter hand kunnen nemen. 
Uiteraard is dit niet het enige wat gedaan moet worden, er spelen meer factoren. 
Het is niet meer dan een bodem die onder hulpverleningsstrategiën en sociaal-
economisch beleid gelegd zou moeten worden. Met behulp van deze bodem kan 
begonnen worden de gezagsstructuur binnen het Marokkaanse gezin te herstellen. 
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Om gezagsdrager te kunnen zijn, moet je je gezagswaardig voelen. 
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