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Vriendjes oké, verkering is even slikken
INTERVIEW
ANKE MUNNIKSMA
3 Ouders bezorgd over
relatie kind met buitenlander
3 Anke Munniksma onderzocht relaties Nederlanders en allochtonen

Door Willem Dekker
Groningen/Annen Wat doe je als
jouw dochter met een jongen van
buitenlandse afkomst thuiskomt?
Menig ouder fronst even met de
wenkbrauwen. Een buitenlandse

Ð Anke Munniksma deed onderzoek naar Nederlanders die
relatie hebben met allochtonen.

leerling in de klas is niet erg en als
deze bevriend raakt met je dochter
gaat het ook nog wel. Maar als er
verkering in het spel is of het stel
gaat trouwen, dan zijn ouders bezorgd.
Sociologe Anke Munniksma
deed onderzoek naar relaties tussen leerlingen van middelbareschoolleeftijd uit Nederlandse en
Turkse gezinnen in ons land. Ze
promoveerde onlangs aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Munniksma concludeert dat ouders bezorgd zijn als hun kinderen
een relatie krijgen met iemand van
buitenlandse afkomst. Ze vrezen
dat hun kind andere normen en
waarden gaat hanteren en zich niet
meer aan de regels van het eigen
geloof houdt. "Dat laatste speelt

vooral bij ouders die religieus actief
zijn. Daarnaast speelt de omgeving
een rol. Als een kind zich afwijkend
gedraagt, kijkt de gemeenschap de
ouders er op aan. Voor Turks-Nederlandse ouders geldt dat sterker
dan voor Nederlandse ouders. In de
Turkse cultuur zijn geloof en de sociale omgeving belangrijk." Daarom
staan Turkse ouders minder open
voor relaties van hun kind met iemand uit een andere cultuur, dan
Nederlandse ouders.
Contacten tussen kinderen van
verschillende etnische groepen
hebben ook voordelen, blijkt uit
Munniksma’s onderzoek. Vriendschappen tussen jongeren van verschillende culturen leiden tot een
betere beeldvorming over de andere groepering. Nederlandse leerlin-

gen kregen een beter beeld over
Turken en andersom. Op scholen in
Amerika blijkt dat etnische leerlingen daardoor beter in hun vel zaten,
ontdekte de sociologe. "Ze werden
bijvoorbeeld minder gepest. En
voelden zich veiliger op school."
Anke Munniksma (31) is opgegroeid in Annen en dochter van de
Drentse gedeputeerde Rein Munniksma. "Ik had vroeger een vriendin uit een Iraans vluchtelingengezin. Ik hielp haar ouders met Nederlandse les en at regelmatig bij
haar thuis. Mijn ouders vonden dat
prima, ze vinden andere culturen
interessant. De vriendschap met
mijn Iraanse vriendin is vast van
invloed geweest op mijn studie.
Grappig, dat zoiets kleins uitgroeit
tot een promotie-onderzoek."

