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ABSTRACT 

 

Objective: there were three aims to this study. The first aim was to explore the extent to 

which the war in former Yugoslavia has been subject of communication in the nuclear 

families of 19 former Bosnian refugees in the Netherlands (range 18 to 31 years ). The second 

aim was to gain knowledge about social functioning of these former refugees. The third aim 

was to investigate whether there was a relationship between communication in the nuclear 

families and the social functioning of the participants.  

Method: in order to answer these explorative questions both quantitative and qualitative 

methods have been used. Communication in the nuclear families has been assessed using the 

Interfamiliaire Communicatielijst over Oorlog en Migratie (ICOM), an instrument that has 

been developed for usage in this research project. Social functioning has been assessed by the 

Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag (SIG). All research questions have been subject of 

discussion in two focus groups.  

Results: the participants valued the ways of talking about the war and the subsequent flights 

to the Netherlands in their nuclear families as being quite open, informative and emotionally 

expressive. Most participants seem to be leading quite fulfilling lives and are pretty well 

adjusted to the Dutch society. Striking are the expressive communication skills in assertive 

social situations of the participants and the fear of showing insecurities, as measured by the 

SIG. A relationship between communication and the amount of experienced tension within 

assertive social situations was found. The relationship between communication and the 

frequency of assertive social interaction is not clear.  

Conclusion: the refugees that participated in this study were highly educated, well 

functioning and well adjusted, with no apparent pathology. Results have been interpreted in 

the light of the clinical samples that have been mostly used in research concerning this 

subject. Explanations concern cultural predispositions, roll changes in the new society and 

post-war psychological adaptation processes. The relatively small sample (N=19) and the 

rather broad definition of the term social functioning may have accounted for some of the 

effects. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

Begin jaren negentig brak er in voormalig Joegoslavië een oorlog uit die de levens van de 

betrokkenen behoorlijk zou aantasten. Wat begon als een vierdaagse aanval op Slovenië, 

mondde uit in een zware oorlog in Kroatië en bereikte zijn dieptepunt in Bosnië-Herzegovina 

en later in Kosovo. Tijdens de drie jaar durende ‘derde oorlog’ in de deelrepubliek Bosnië- 

Herzegovina kwamen ruim honderdduizend mensen om het leven, verloren 1,5 miljoen 

mensen hun bezittingen en ontvluchtten honderdduizenden Bosniërs het land. Zij kwamen in 

buurlanden, maar ook overal in West-Europa terecht, waaronder in Nederland (Horton, 1999; 

Knipscheer & Kleber, 2006). Onder deze vluchtelingen waren veel gezinnen met kinderen. 

Deze kinderen vormen de doelgroep van interesse van deze studie.  

Het doel van de studie is om door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek na 

te gaan wat de invloed van communicatie binnen het gezin over de gebeurtenissen tijdens de 

oorlog en vlucht is op het huidige sociaal functioneren van de jongeren. Hierbij worden de 

volgende vragen gesteld: 

1. Hoe werd er binnen het gezin van herkomst gepraat over de gebeurtenissen met 

betrekking tot de oorlog en de vlucht? 

2. Hoe functioneren de jongeren nu op sociaal gebied? 

3. Wat is de invloed van communicatie binnen het gezin over de gebeurtenissen van 

oorlog en vlucht op het sociaal functioneren van de jongeren nu? 

 

Er zal gekeken worden naar hoe het nu met de kinderen gaat die destijds gevlucht zijn. Hierbij 

ligt de focus op hoe de jongeren sociaal functioneren en of en hoe er binnen het gezin gepraat 

werd over de gebeurtenissen tijdens de oorlog en vlucht. Met betrekking tot sociaal 

functioneren zal gekeken worden naar werk, studie, hechtheid van vriendschappen, hobby’s 

en sociale interactie in het algemeen. Voor communicatie binnen het gezin wordt gekeken 

naar de manier van communiceren. Kan er bijvoorbeeld zonder taboes gepraat worden over de 

gebeurtenissen tijdens de oorlog en vlucht? Kunnen de jongeren met al hun vragen hierover 

bij hun ouders terecht? Gaat praten over de oorlog en vlucht gepaard met veel emoties? En 

ook: kan er met elke ouder even goed gepraat worden? Daarnaast wordt onderzocht hoe de 

communicatie binnen het gezin in zijn algemeenheid is. Kunnen de jongeren bijvoorbeeld met 

al hun problemen bij hun ouders terecht?  Verwacht wordt dat goede communicatie binnen 

het gezin over het opgelopen trauma tijdens de oorlog en/of vlucht een positieve samenhang 

heeft met het huidige functioneren van de jongeren op sociaal gebied.  
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In hoofdstuk twee wordt eerst nader ingegaan op het theoretische kader rondom de oorlog 

zelf, de traumatische ervaringen en de mogelijke gevolgen hiervan. Vervolgens zal de 

communicatie binnen het gezin over het opgelopen trauma aan de orde komen. Hierbij wordt 

aandacht besteed aan verschillende manieren van communiceren binnen het gezin over trauma 

en de effecten hiervan op het functioneren van de kinderen. Tot slot wordt ingegaan op het 

sociaal functioneren van de jongeren, waaronder de relatie van communicatiestijl op dit 

functioneren.   
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Hoofdstuk 2: De invloed van de oorlog 

 

Een afschrikwekkende oorlog   

Het Joegoslavië van voor de oorlog bestond uit een aantal verschillende subgroepen, onder 

wie de Serviërs, Kroaten, Slovenen, Macedoniërs, Bosniërs en Albaniërs (Klain, 1998). Na 

het einde van Tito’s bewind in 1980 kregen lang onderdrukte gevoelens van nationalisme de 

kans om op te spelen. Zo ook in Bosnië en Herzegovina, hoewel deze deelrepubliek van 

oudsher multicultureel was en de thuishaven was van orthodoxe Bosnische Serviërs, 

katholieke Bosnische Kroaten en Bosnische Moslims – ook wel Bosniaks genoemd. Tijdens 

het uiteenvallen van voormalig Joegoslavië in onafhankelijke naties, besloten de Bosnische 

Kroaten en Bosnische Moslims in 1992 een onafhankelijk Bosnië uit te roepen. De Bosnische 

Serviërs waren hierop tegen en begonnen in samenwerking met Servië een anti-

onafhankelijkheidsstrijd. Tijdens deze oorlog – waarbij etnische zuivering een belangrijke 

plaats innam - werden in beide kampen mannen, vrouwen, kinderen en bejaarden verkracht, 

gemarteld, vermoord, vernederd, uit hun huizen gedreven, of opgesloten in doodskampen, 

gevangenenkampen, of verkrachtingskampen (Horton, 1999; Klain, 1998). Ook 

psychologische oorlogsvoering was een feit. Doordat de naties elkaars cultuur goed kenden, 

wisten de partijen welke martelpraktijken en vernielingen (bijvoorbeeld het opblazen van 

moskeeën) effectief waren om elkaar te raken (Klain, 1998). Zo was verkrachting een politiek 

middel om terreur, angst en stigmatisatie te verspreiden en om het nationalisme van de vijand 

uit te roeien (Horton, 1999; Klain, 1998).  

  

Trauma door de oorlog 

Bovenstaande oorlogsfeiten zijn redelijk algemeen van aard. Ze zeggen veel over de aard van 

de oorlog, maar weinig over de mate waarin Bosniërs getroffen zijn. De laatste paar jaar is uit 

onderzoek gebleken dat in de individuele levens van veel Bosniërs, onder wie kinderen,  

traumatische ervaringen hebben plaatsgevonden. Uit onderzoek van Horton (1999) blijkt 

bijvoorbeeld dat 85% van de Bosnische kinderen (N= 199) een schietincident heeft 

meegemaakt. Van deze kinderen heeft 24% een bombardement doorstaan. Smith, Perrin, Yule, 

Hacam en Stuvland (2002) beschrijven dat 77% van de kinderen (N= 2927) hun dorp heeft 

moeten verlaten, 68% (N= 2955) had angst om vermoord te zullen worden of anderszins te 

sterven, 64% (N= 2938) heeft een familielid dat gedurende de oorlog in een concentratiekamp 

heeft gezeten, 54% (N=2933) heeft meegemaakt dat zijn/haar ouders werden gescheiden van 
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elkaar, van 52% (N=2945) heeft een familielid de oorlog niet overleefd, 24% (N= 2951) heeft 

iemand vermoord zien worden en 21% (N=2958) heeft gezien dat iemand gemarteld werd. 

  Hiernaast hebben veel Bosnische kinderen te maken gehad met het ontvluchten van 

hun land en alle daarbij behorende stressfactoren, zoals wennen aan een leven in een 

vluchtelingenkamp, wennen aan een nieuw land, een nieuwe omgeving en een andere cultuur. 

Daarnaast kampt een aanzienlijk deel met verliesverwerking van familie, land, en de 

eventueel daar achtergebleven familieleden (Knipscheer & Kleber, 2006; Miller et al., 2002; 

Momartin, Silove, Manicavasagar & Steel, 2003; Thulesius & Håkansson, 1999).  

  

Veel van de oorlogservaringen zorgen jaren na de vlucht uit het land van herkomst nog voor 

posttraumatische stressreacties, zoals nachtmerries, terugkerende dromen, 

concentratieproblemen, flashbacks en gevoelloosheid (Knipscheer et al., 2006). Deze reacties 

kunnen voor een deel gezien worden als een manier van omgaan met en verwerking van de 

oorlogservaringen. Hierbij is er nog geen sprake van psychopathologie, zoals 

posttraumatische stressstoornis (PTSS), maar de reacties zijn te beschouwen als onderdeel van 

een ‘normaal’ verwerkingspatroon, waarbij het individu een nieuw evenwicht probeert te 

vinden nadat zijn basisassumpties zijn geschaad (Kleber, 1999; Stroebe, Hansson, Stroebe & 

Schut, 2004).  

 

Communicatie over trauma 
1
   

Lang niet elk gezin gaat gebukt onder zijn oorlogsverleden. De laatste jaren is er interesse 

ontstaan voor de factoren die gezinnen veerkrachtig maken (Dyregrov, 2005; McCubbin, 

McCubbin, Thompson, Han & Allen, 1997; Walsh, 2003). Eén van deze factoren is goede 

communicatie. Onder goede communicatie wordt volgens McCubbin (1997) een 

ondersteunende en liefdevolle communicatie verstaan, die een kalmerende uitwerking heeft 

op de gezinsleden en gericht is op het bereiken van een oplossing. De communicatie binnen 

het gezin dient in dat geval een duidelijk doel: een gezin dat voornamelijk op goede wijze 

communiceert, verhoogt de kans op herstel van oorlogservaringen, omdat praten over de 

verschrikkingen bijdraagt aan verliesverwerking, het herorganiseren van ervaringen en 

betekenisverlening. Daarnaast verkleint goede communicatie de kans op disfunctioneren en 

verhoogt het de kans op herstel. Praten over traumatische ervaringen kan eveneens bijdragen 

                                                
1 Omdat er over communicatie binnen Bosnische vluchtelinggezinnen over het opgelopen trauma en het effect 

dat dit op hun kinderen heeft nog nauwelijks onderzoek gedaan is, zullen veel van de assumpties hierover uit 

literatuur over de Holocaust gehaald worden.  
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aan zelfacceptatie en het omgaan met een onduidelijke toekomst (Lindt, 1998; Op den Velde, 

1998; Solomon, 1998; Stroebe et al., 2004; Stroebe & Schut, 2004). Er is echter literatuur 

waarin het voordeel van praten over traumatische gebeurteniss in twijfel wordt getrokken. Het 

niet praten over de traumatische ervaringen hoeft volgens deze niet altijd negatieve gevolgen 

te hebben. Sterker nog, het is de vraag of praten over traumatische ervaringen wel helpt. 

Pennebaker, Zech en Rimé (2004) geven aan dat uit onderzoek blijkt dat praten over een 

trauma de emotionele impact van een heftige gebeurtenis niet per definitie afzwakt, ook al 

hebben mensen het idee dat praten helpt bij de verwerking van een emotionele gebeurtenis. 

Het is dus discutabel of het delen van ervaringen en de daarbij horende emoties opluchting 

met zich meebrengt. Wel lijkt het delen van emoties en ervaringen bij te dragen aan het 

versterken van  sociale banden (Pennebakker et al., 2004).   

 

Goede communicatiestijl 

Walsh (2003) beschrijft uit welke facetten een goede communicatiestijl bestaat. Voor een 

goede manier van communiceren zijn de volgende ingrediënten nodig: helderheid, een 

openlijke expressie van emoties en gemeenschappelijke probleemoplossing. 

Families met deze manier van communiceren blijken zichzelf beter aan te passen na 

traumatische ervaringen. Helaas lijkt er binnen veel vluchtelingengezinnen niet altijd even 

adequaat gepraat te (kunnen) worden over het ervaren trauma. Omdat zowel ouders als hun 

kinderen de traumatische ervaring beleefd hebben en de ouders dus medeslachtoffer zijn, kan 

de eigen problematiek de ouders zo in beslag nemen, dat zij slechts met moeite in staat zijn 

hun kinderen te steunen (De Roos, Eland & Kleber, 2000). Tevens is het zo dat communicatie 

over het trauma meestal enkel als opluchting ervaren wordt als er betrokkenheid getoond 

wordt en men zich hierdoor gesteund voelt. Indien dit niet het geval is en er sprake is van 

onbegrip, kan dit zowel kind als ouder kwetsen (Mazor, Gampel, Enright & Orenstein, 1990). 

 

Zwijgen 

Ook zwijgen is communiceren (Op den Velde, 1998). Problemen met betrekking tot de 

communicatie met kinderen ontstaan vaak doordat ouders hun eigen oorlogservaringen niet 

hebben verwerkt (Aarts, 1998). Veel ouders willen hun kinderen niet opzadelen met de pijn 

uit het verleden, omdat ze bang zijn dat deze hen hindert in hun gezonde ontwikkeling, zo 

wordt gesteld in klinische studies van patiëntengroepen (Danieli, 1998; Mazor et al., 1990; Op 

den Velde, 1998). Enerzijds is zwijgen gemakkelijker voor de ouders zelf, anderzijds kunnen 
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ze er door een verhoogde prikkelbaarheid niet daadwerkelijk zijn voor hun kinderen (De Roos 

et al., 2000).  

Niet praten betekent niet dat beide partijen (ouders en kinderen) niet doorhebben dat er 

iets verzwegen wordt (Aarts,1998; Danieli, 1998). Volgens Danieli is de familiesfeer in 

gezinnen waar niet wordt gepraat onecht en leven de familieleden volgens een valse ‘alles is 

goed’-assumptie (p. 408, 1998). Kinderen houden vaak rekening met de gevoelens van hun 

ouders. Om hun ouders niet met nog meer pijn en problemen te confronteren, houden veel 

kinderen hun problemen voor zichzelf. Door hun ouders te ontlasten kunnen kinderen zelf 

nadelige gevolgen van het zwijgen over het eigen beleefde trauma ondervinden. Niet praten 

over het trauma kan ervoor zorgen dat herinneringen aan het trauma vervormd worden. Zo 

kunnen onjuiste fantasieën bij het kind over het trauma een eigen leven gaan leiden en kan de 

herbeleving van de schokkende gebeurtenissen langer aanhouden ( De Roos et al., 2000). Dit 

kan overigens ook voorkomen wanneer ouders wel praten, maar niet die informatie prijsgeven 

waar de kinderen om vragen of wanneer zij feiten niet kunnen bevestigen of ontkrachten. Het 

resultaat van fantasieën kan dan pathologisch zijn (Aarts, 1998; Op den Velde, 1998).  

Gefantaseerde traumatische ervaringen kunnen eveneens bijdragen aan een 

loyaliteitsconflict. Kinderen beelden zich in wat ouders eventueel hebben meegemaakt, 

vinden dit vreselijk, en gedragen zich vervolgens buitengewoon loyaal naar hen. Deze ouder-

kindrelaties worden vaak gekenmerkt door verplichtingen en een gemis aan spontaniteit en 

intimiteit. Communicatie binnen deze gezinnen wordt diffuus, verwarrend en ambivalent, met 

nadelige consequenties voor traumaverwerking (Op den Velde, 1998).  

Nogmaals vermeld dient te worden dat bovengenoemde conclusies voornamelijk naar 

voren zijn gekomen uit klinische studies van tweede generatie oorlogsgetroffenen. Van 

IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg & Sagi-Schwartz (2003) nuanceren deze conclusies door 

aan te geven dat het aangetroffen verband tussen communicatie en sociaal functioneren in 

klinische studies door andere factoren dan communicatie veroorzaakt wordt.  

 

Sociaal functioneren 

In de klinische literatuur wordt gesteld dat er consequenties kunnen worden verbonden aan 

het opgroeien in een gezin met een geheim. Hoewel er een variëteit aan gevolgen wordt 

beschreven, concentreren deze studies zich vooral op de sociale consequenties, omdat deze 

beschermende factoren zijn binnen traumaverwerking (Marks Mishne, 2001; Op den Velde, 

1998; de Roos et al, 2000).  Wat sociale gevolgen betreft voeden gezinsgeheimen sociale 

angst en onzekerheid. Uit onderzoek van Major uit 1993 blijkt dat kinderen van vaders die 
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niet openlijk communiceerden, significant hogere scores op de Hopkins Symptom Checklist 

(angst- en depressieschalen) hadden, dan kinderen van vaders die wel communiceerden (Op 

den Velde, 1998). Een geheim kan ook nadelige consequenties hebben voor de mate van 

openheid over het zelf binnen relaties. Volledige self-disclosure betekent ook openheid over 

achtergrond en gezin. Wanneer deze onderwerpen een geheim zijn, wordt de spontaniteit in 

een relatie bemoeilijkt, wat tot onbevredigende relaties kan leiden (Op den Velde, 1998). Daar 

komt bij dat kinderen door de eerder genoemde loyaliteitsproblemen, moeilijkheden krijgen 

met relaties buiten de familie: hun hoogste prioriteit ligt bij de ouders. Het ontwikkelen en 

vasthouden van relaties buiten de primaire zorgdragers om wordt daarmee bemoeilijkt.  

Een ander probleem is dat van de affecttolerantie: omdat kinderen bij hun getraumatiseerde 

ouders zien hoe slecht zij reageren op en kunnen omgaan met emoties, kunnen kinderen deze 

affectintolerantie overnemen. Daarnaast hebben veel kinderen moeite met het tonen van hun 

emoties (Op den Velde, 1998). Het ontwikkelen van een eigen identiteit kan eveneens 

problematisch zijn door de loyaliteit van kinderen, maar ook door de opstelling van de ouders. 

Sommige ouders beschermen hun kinderen bovenmatig, stellen zogenaamde ‘symbiotische 

eisen’, of hebben hinder van gevoelens van onmacht en woede (Aarts, 1998; Eastmond, 

1998). Bosnische kinderen hebben daarbij het probleem dat hun ouders hen ophemelen, hen 

duidelijk maken dat zij hun raison de vivre  zijn (Rousseau & Drapeau & Platt, 1999). Uit 

eerder onderzoek onder Joodse overlevenden van de Holocaust blijkt dat kinderen die zichzelf 

sterk identificeren met hun ouders, een leven leiden dat in het teken blijft staan van de 

problemen die hun ouders hebben ervaren (Op den Velde, 1998). 

 

Hoewel er een reeks aan nadelige sociale consequenties kan voortvloeien uit een inadequate 

communicatiestijl, moet erbij vermeld worden dat de meeste hiervan voornamelijk bij 

klinische steekproeven zijn gevonden en dat er weinig gebruik gemaakt werd van goed 

gevalideerde meetinstrumenten. Het gezin is als eenheid moeilijk te meten wanneer er 

meerdere individuen en hun onderlinge relaties centraal staan. Risico bestaat dus altijd dat 

niet elke relatie in de meting meegenomen wordt (Mooren & Kleber, 2008).  

In hoeverre alle problemen met betrekking tot een inadequate communicatiestijl in de 

‘gezonde’ populatie vluchtelingen in Nederland terug te vinden zijn, is de vraag. Daar komt 

bij dat er ook – op het eerste gezicht - positieve consequenties zitten aan het hebben van een 

sterke band met de ouders, in de vorm van succes in het leven van de kinderen (Rousseau & 

Drapeau & Platt, 1999; Tauber, Elisheva & Van der Hal, 1997). Bosnische ouders hebben 

geregeld grote verwachtingen van hun kinderen. Kinderen voelen dit aan en doen vaak de 
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dingen waarvan zij denken dat hun ouders dat wensen. Rousseau et al. (1999) verklaren het 

‘succesvolle leven’ dat de kinderen vervolgens leiden – in termen van succes op school, 

sociale contacten, externalisatie van symptomen en risicogedrag – aan de hand van 

beschermende factoren en culturele en religieuze verwachtingen vanuit het gezin. Hoewel 

deze kinderen psychische problemen ervaren, lijken de verwachtingen vanuit cultuur, religie 

en gezin ervoor te zorgen dat er desalniettemin geïnvesteerd wordt in sociale contacten 

(Rousseau & Drapeau, 2003).  

 

Concluderend 

Op basis van bovenstaande literatuur is de verwachting dat communicatie binnen het gezin 

van herkomst van invloed zal zijn op het sociaal functioneren van de jongeren nu. Verwacht 

wordt dat jongeren, die binnen hun gezin niet vrijuit konden praten over de gebeurtenissen 

tijdens oorlog en vlucht, minder intieme relaties aan zullen gaan dan jongeren waarbij binnen 

het gezin geen taboes heersten ( Op den Velde, 1998). Tevens zal de eerstgenoemde groep 

naar verwachting minder goed om kunnen gaan met de oorlogservaringen, hetgeen zijn 

weerslag zal hebben op het sociaal functioneren. Beschermende factoren hierbij zijn echter de 

verwachtingen vanuit cultuur, religie en gezin (Rousseau & Drapeau, 2003). 
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Hoofdstuk 3: Methoden 

 

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek 

Het huidige onderzoek bestaat uit zowel een kwantitatief als een kwalitatief gedeelte, dat in 

aparte resultatensecties besproken zal worden. Tot het kwantitatieve gedeelte kan de in dit 

onderzoek gebruikte enquete gerekend worden. Het kwalitatieve deel bestaat uit twee 

focusgroepen. De reden voor beide onderzoeksmethoden is tweeërlei. Enerzijds werd 

gevreesd dat het beoogde aantal van minimaal 20 geretourneerde vragenlijsten niet gehaald 

zou worden. Anderzijds gaven de leden van jongerenvereniging Mladi Bih aan dat zij met 

name een focusgroep een goede manier vonden om vrijelijk te discussiëren over het 

onderwerp. In overleg met de begeleiders en jongerenvereniging is besloten het onderzoek 

aan te vullen met een kwalitatieve onderzoeksmethode.  

 

Respondenten 

Aan dit onderzoek hebben in totaal 19 Bosniërs meegedaan in de leeftijd van 15 tot en met 31 

jaar. Het kwantitatieve deel bestond uit 15 respondenten, het kwalitatieve gedeelte uit 6, van 

wie 2 participanten ook een vragenlijst invulden. Er zijn een aantal criteria aan de 

respondenten gesteld. Zo dienden zij ervaring met de oorlog in voormalig Joegoslavië en een 

daaropvolgende migratie naar Nederland met (een gedeelte van) het kerngezin te hebben. Een 

minimum en een maximum leeftijdsgrens zijn ingesteld: 16 jaar als ondergrens, 31 jaar als 

bovengrens.  

De reden voor de keuze voor jonge respondenten, is het relatief ontbreken van 

onderzoek naar jonge Bosniërs. Veel onderzoek naar de effecten van de oorlog in voormalig 

Bosnië Herzegovina is gedaan onder klinische populaties (40+). Het ontbreken van een (voor 

zover bekende) pathologische achtergrond was eveneens een criterium voor inclusie in het 

onderzoek.  

Uiteindelijk gaven 5 vrouwelijke en 10 mannelijke respondenten zich op voor 

deelname aan de vragenlijsten. Allen zijn geboren in Bosnie Herzegovina en, op één 

respondent na die in 2005 naar Nederland is gekomen, tussen 1992 en 1996 naar Nederland 

gevlucht. Zes respondenten werkten op het moment van invullen, zeven, studeerden nog, één 

respondent vulde ‘anderszins’ in bij de dagbesteding en één respondent liet het antwoord op 

zijn/haar dagbesteding in het midden. Van alle respondenten woonden er twee samen met een 

partner, zes woonden samen met anderen (niet gespecificeerd welke anderen), zes woonden 

op zichzelf, en één respondent gaf geen antwoord op deze vraag.   
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Werving 

De werving van de respondenten gebeurde in een aantal ronden en via een drietal bronnen.  

De meeste participanten (13) zijn geworven in samenwerking met Mladi Bih, de 

overkoepelende jongerenvereniging van Bosnische jongeren in Nederland. De onderzoekers 

zijn in de gelegenheid gesteld om de eindejaarsvergadering van de vereniging bij te wonen en 

het doel van het onderzoek, alsmede het verzoek om medewerking, voor het voetlicht te 

brengen. Tevens zijn de onderzoekers uitgenodigd voor een Bosnisch feest in april van het 

nieuwe jaar. De jongeren konden ter plekke op de eindejaarsvergadering een 

antwoordformulier invullen en opsturen naar Centrum ’45. Op het feest konden de jongeren 

intekenen op een namenlijst.  

Een aantal leden van de jongerenvereniging was in het bijzonder behulpzaam tijdens 

de werving. Met behulp van de voorzitter en vice-voorzitter is een oproep om medewerking 

naar het ledenbestand van de vereniging gestuurd, als wel een oproep geplaatst op de 

Hyvespagina van de vereniging. Eén van de vrouwelijke leden nam op eigen initiatief de taak 

op zich om van binnenuit respondenten te werven. De hyves-oproep en de extra 

aanmoediging van het betrokken verenigingslid hebben het totale aantal van 5 aanvullend 

geïnteresseerden opgeleverd. Dit lijkt een lage aanvullende respons, gezien het gegeven dat de 

Hyvespagina bijvoorbeeld ruim tweehonderd leden telt. Gezien het feit dat niet duidelijk te 

zeggen is hoeveel van die tweehonderd leden actieve leden zijn, is het moeilijk op basis van 

getallen een zekere uitspraak te doen over het animo.  

Uiteindelijk zijn 18 vragenlijsten uitgestuurd naar jongeren van de vereniging Mladi 

BiH die zichzelf als geïnteresseerd hadden opgegeven. Daarvan zijn, met inbegrip van twee 

herinneringmails, 9 vragenlijsten geretourneerd; een respons van 47,1%.  

 De tweede bron voor respondenten was het cliëntenbestand van Centrum ’45. Aan de 

eigen cliënten van de projectleider en aan cliënten van de dagklinische behandeling is 

gevraagd of  eventuele kinderen mee zouden willen werken aan dit onderzoek. Het 

aanspreken van 11 cliënten leverde 5 positieve reacties op, een respons van 45%.  

 Tenslotte is één van de bestuursleden van de Stichting Lize, overlegpartner van de 

Rijksoverheid met betrekking tot Zuid-Europese gemeenschappen, via internet op de hoogte 

geraakt van het onderzoek en heeft spontaan zijn medewerking om respondenten te werven 

toegezegd. Helaas steeg het aantal respondenten door deze derde bron niet.  
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Werving focusgroepen 

Met behulp van de vice-voorzitter van Mladi BiH is een lijst van 15 geïnteresseerden voor de 

focusgroepen opgesteld. Een week voor de voorgestelde datum zijn twee herinneringsmails 

rond gestuurd: één in het Nederlands en één door de vice-voorzitter in het Bosnisch. Op de 

dag van de eerste focusgroep waren uiteindelijk 2 geïnteresseerden aanwezig, een respons van 

13,3%. 

 Eén van de leden die zichzelf afmeldde voor de eerste focusgroep, gaf aan meer voor 

het onderzoek te willen betekenen en stelde voor 4 vrienden te benaderen voor participatie 

aan een tweede focusgroep. In overleg met hen is een nieuwe datum geprikt.  

 Zoals uit bovenstaande blijkt, is een poging gedaan de onderzoekspopulatie 

steekproefsgewijs te werven. Niettemin is het mogelijk dat lidmaatschap van de jongeren-

vereniging onbedoeld illustratief is voor bepaalde karakteristieken van de respondenten. Het 

is daarom verstandig de conclusies niet te generaliseren over alle Bosnische jongeren in 

Nederland.   

 

Inbedding van het onderzoek  

Het huidige onderzoek maakt deel uit van het project Weerslag na oorlog en migratie, een 

samenwerkingsverband van onder andere Centrum ’45 en Universiteit Utrecht ( Mooren & 

Kleber, 2008). Eén van de doelen van dit project is de weerslag van oorlogservaringen op het 

leven van twee oorlogspopulaties met elkaar te vergelijken. De oorlogspopulaties in kwestie 

zijn volwassenen die kind waren tijdens de oorlog in en migratie uit voormalig Nederlands-

Indië en jongeren en jong volwassenen die de oorlog in en vlucht uit voormalig Joegoslavië 

meemaakten.  

Met het oog op vergelijking van de oorlogspopulaties, is van beide groepen hetzelfde 

type gegevens verzameld, door gebruik te maken van gelijkgestemde vragenlijsten. 

Belangrijke informatie is de soort die gaat  over het gezin van herkomst, algemene 

levensopvattingen, sociale interactiepatronen, en lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het 

huidige onderzoek maakt gebruik van eerder geselecteerde vragenlijsten die deze informatie 

ontsluit: de Gezinsklimaatschaal II (Jansma & de Coole, 1995), een bewerking van de de 

World Assumption Scale (Ploeg van der, Mooren, Kleber, Velden van de & Brom, 2004), de 

Zingevings Lijst (Mooren, 2001), Impact of Event Scale / Schok verwerkingslijst, General 

Health Questionnaire (Goldberg and Hillier , 1979) en de Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag 

(SIG) (Arrindell, Groot & Walburg, 1984).  
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Instrumentarium kwantitatieve methode 

 

SIG: Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag  

De SIG is de vragenlijst die informatie verschaft over de afhankelijke variabele van het 

huidige onderzoek, namelijk sociaal functioneren van de jongeren. De lijst beschrijft vijftig 

assertieve gedragingen. Respondenten dienen te beantwoorden hoeveel spanning deze 

gedragingen met zich meebrengen en hoe vaak ze het gedrag uitvoeren (frequentie). De mate 

waarin het gedrag wordt uitgevoerd, zegt iets over de mate waarin respondenten assertief 

gedrag vermijden. Oftewel, over de mate van angst die ze ervaren bij assertiviteit. Door de 

twee totaalscores op spanning en frequentie met elkaar te vergelijken, kunnen respondenten in 

vier categorieën worden ingedeeld: assertief, overschillig, angstige uitvoerder en subassertief. 

De test bestaat verder uit vier subschalen en een vijfde residuschaal. De vier subschalen zijn 

als volgt 1. het uiten van negatieve gevoelens (NEG), 2. het uiten van onzekerheid en 

ontoereikendheid (ONZ), 3. het jezelf kenbaar maken (KEN) en 4. het uiten van positieve 

gevoelens (POS).  

De interne correlaties tussen de spanningsschalen onderling zijn dermate hoog 

(betrouwbaarheid zeer goed) dat de algemene spanningsschaal (somscore) gebruikt kan 

worden bij de bepaling van de mate van ervaren spanning bij assertieve gedragingen. De 

interne correlaties tussen de frequentieschalen zijn iets minder hoog, maar nog altijd goed te 

noemen. Ook van deze schalen kunnen somscores gebruikt worden.  

De handleiding van de SIG kent vier normgroepen: subassertieve vrouwen, fobici, 

poliklinische psychiatrische patiënten en normalen (Arrindell et al., 1984). De scores van de 

Bosnische jongeren zijn afgezet tegen de poliklinische patiënten en de normalen.  

 

ICOM: Interfamiliaire Communicatie over Oorlog en Migratie 

De onafhankelijke variabele van het huidige onderzoek is gezinscommunicatie, meer 

specifiek de vraag hoe er binnen het gezin van herkomst zowel over het algemeen 

gecommuniceerd werd, als wel met betrekking tot de oorlogservaringen van de ouders en het 

kind. Uit literatuurstudie bleek dat er tot op heden geen communicatievragenlijsten zijn 

ontwikkeld om de interfamiliaire communicatie over oorlog en migratie te meten. Om die 

reden is een serieuze poging gedaan een vragenlijst te ontwikkelen die de interfamiliaire 

communicatie over oorlog en migratie ontsluit, voor het gemak afgekort tot ICOM.  

Hieronder zal uiteen worden gezet welke procedure daarvoor gevolgd is.  
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ICOM: creëeren van vragen en bijbehorende schalen 

Aan de hand van de literatuur over de aard van adequate communicatie, alsmede kritische 

reflectie, zijn ruim veertig vragen opgesteld die relevant leken voor het in kaart brengen van 

de manier van communiceren binnen de gezinnen van herkomst (Aarts, 1998; Danieli, 1998; 

De Roos, Eland & Kleber, 2000; Dyregrov, 2005; Mazor, Gampel, Enright & Orenstein, 

1990; McCubbin & Patterson, 1983; McCubbin, McCubbin, Thompson, Han & Allen, 1997; 

Op den Velde, 1998; Walsh, 2003). Op basis van de gelezen literatuur zijn de vragen over 

‘goede communicatie’ vormgegeven volgens de volgende vijf pijlers: 1. kennis/openheid, 2. 

emotionele communicatie, 3. algemene communicatie, 4. communicatie over eigen 

oorlogservaringen en 5. behoeften.  

Eén van de belangrijkste elementen van goede communicatie is een heldere, open en 

expressieve communicatie (Mazor et al. 1990; Walsh, 2003;). Kennis over oorlogservaringen 

en de openheid om hierover te communiceren is vastgelegd in vragen als ‘Ik wilde niet dat 

mijn ouders met mij over de oorlog praatten’. De omgang met emoties werd in kaart gebracht 

met vragen over emotionele communicatie, zoals ‘Mijn ouder(s) konden agressief reageren 

als er gepraat werd over de oorlog’.  

Om een beeld te krijgen van de communicatiestijl binnen het gezin van herkomst, zijn 

vragen toegevoegd die concreet over algemene communicatie gaan (vragen als ‘ruzies werden 

in ons gezin in het algemeen uitgepraat’) (Walsh, 2003).  

Aanvankelijk werd gedacht dat er een aparte schaal voor de eigen oorlogservaringen 

zou moeten zijn, omdat uit de literatuur blijkt dat er binnenin het gezin niet altijd ruimte is 

voor de ervaringen van het kind (Aarts, 1998; De Roos et al. 2000). Aan de eigen ervaringen 

werd dan ook specifiek gerefereerd in vragen als ‘mijn ouders weten wat ik in de oorlog heb 

meegemaakt.’ 

De behoefteschaal is eraan toegevoegd om de behoefte om te communiceren in het 

hier en nu te meten. Het leek denkbaar dat de behoefte om te communiceren een relatie zou 

kunnen hebben met de overige schalen, bijvoorbeeld: hoe minder openheid er was in het 

gezin, des te meer behoefte zouden de jongeren nu nog kunnen hebben aan een vorm van 

communicatie over de oorlog.  

 

Toetsing van schalen op face value 

Ruim veertig opgestelde vragen zijn voorgelegd aan de projectleider van Weerslag na oorlog 

en migratie, met daarbij de expliciete vraag om de vragen op face value in te delen in schalen. 

Na analyse van de verschillen met de oorspronkelijke indeling, is ervoor gekozen de indeling 
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van de projectleider te volgen en de zes schalen te reduceren tot de volgende vier: 1. kennis, 

2. openheid/vrijheid, 3. algemene communicatie en 4. emotionele communicatie. De schalen 

kennis/openheid werden uit elkaar getrokken tot kennis (schaal 1) en openheid (schaal 2), 

omdat feitelijke kennis over oorlogservaringen bij nader inzien een ander domein was dan de 

mate van openheid van communiceren. Ter vergelijking: ‘Ik wilde niet dat mijn ouders met 

mij over de oorlog praatten’ (openheid) lijkt van een ander kaliber te zijn dan de vraag ‘Ik 

weet wat mijn ouder(s) in de oorlog hebben meegemaakt.’ De schaal ‘eigen 

oorlogservaringen’ werd opgeheven en de vragen opnieuw verdeeld over de overige schalen, 

omdat vragen als ‘mijn ouders en ik praatten goed over wat ik in de oorlog heb meegemaakt’ 

op face value net zo goed onder de schaal ‘openheid’ te scharen waren. Dezelfde argumentatie 

gold voor het opheffen van de behoefteschaal.  

Uiteindelijk zijn de vragen dus onderverdeeld in 4 schalen, omgedoopt tot: 1. kennis, 2. 

openheid, 3. emotionele communicatie een 4. algemene communicatie. Tien vragen bleken op 

face value onder twee schalen onderverdeeld te kunnen worden. Zie het kopje 

Homogeniteitscoefficient van dit hoofdstuk voor de oplossing van deze dubbelen.  

 

ICOM: Pilotstudie 

Alvorens de vragenlijst naar de respondenten te sturen, is ervoor gekozen een pilotstudie te 

doen onder 17 Nederlandse jongeren, in de leeftijd van 23 tot en met 31 jaar. Zij zijn via de 

sneeuwbalmethode benaderd met de vraag de Vragenlijst Communicatie Negatieve 

Familiegebeurtenis in te vullen, met daarbij de expliciete vraag kritisch te kijken naar de 

vraagstellingen en alle mogelijke onduidelijkheden met betrekking hiertoe onderaan de 

vragenlijst te noteren. De pilotstudy is gedaan om te voorkomen dat de Bosnische jongeren 

een lijst zouden krijgen die taaltechnisch onbegrijpelijk, of anderszins niet goed invulbaar zou 

zijn.  

De reden dat we de jongeren een bewerkte versie gaven van de ICOM, ligt voor de 

hand: de Nederlandse jongeren hadden geen oorlog meegemaakt. De jongeren werden 

geïnstrueerd om bij het beantwoorden van de vragen een ‘negatieve familiegebeurtenis’ in 

gedachte te nemen. Er is vanuit gegaan dat ‘negatieve familiegebeurtenis’ de lading zou 

dekken, aangezien in vrijwel ieder gezin iets negatiefs is gebeurd, en ‘negatieve 

familiegebeurtenis’ feitelijk net zo breed is als ‘een oorlogservaring’.  

De vragen uit de vragenlijst bleven inhoudelijk dezelfde, maar werden hier en daar 

herschreven, opdat ze van toepassing waren op de negatieve familiegebeurtenis. Zo werd de 

vraag ‘Ik vraag mij af wat mijn ouder(s) in de oorlog hebben meegemaakt’, omgebouwd tot 
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de vraag ‘Ik vraag mij af wat mijn ouders hebben meegemaakt m.b.t. de negatieve 

familiegebeurtenis’.  

 

Resultaten pilotstudy 

De keuze voor de uiteindelijke wijzigingen van de vragenlijst is gebaseerd op de hoeveelheid 

jongeren die een wijziging aanraadde. Noemden drie jongeren los van elkaar hetzelfde 

kritiekpunt, dan werd dit overgenomen.  

Meerdere jongeren raadden aan het woord ‘alles’ in de eerste vraag (‘ik weet alles van 

wat mijn ouders hebben meegemaakt in de oorlog’) te schrappen in verband met de dubieuze 

betekenis ervan.  

In de oorspronkelijke vragenlijst gingen sommige vragen over beide ouders, en 

werden andere vragen opgesplitst voor vader en moeder. Meerdere jongeren gaven aan dat 

deze verdeling in hun ogen niet handig was. In het geval van de vragen die gingen over beide 

ouders, vroegen zij zich af wat de respondent in zou moeten vullen als één van beide ouders 

niet meer leefde. Tevens bleken de ouderspecifieke vragen niet willekeurig verdeeld te zijn 

over de lijst, waardoor er bij sommigen een soort ouder-bias ontstond (één respondente gaf 

bijvoorbeeld aan de neiging te hebben steeds positiever te antwoorden op vragen met 

betrekking tot haar vader, naarmate er meer vragen over vader op elkaar volgden). Naar 

aanleiding van deze kritieken zijn de ouderspecifieke vragen vervangen door gegeneraliseerde 

vragen (‘mijn ouder(s)’), en zijn de zeven antwoordmogelijkheden voor iedere ouder 

invulbaar gemaakt. Deze inhoudelijke wijziging had tot gevolg dat de uiteindelijke vragenlijst 

uit minder vragen bestond (40) en dat tevens de vormgeving van de lijst enigszins veranderde. 

In plaats van zeven antwoordmogelijkheden waaronder een kruisje te zetten was, staan achter 

de uiteindelijke ICOM-vraagstellingen vier kolommen (vader, moeder, gezins, n.v.t.) 

waaronder een cijfer in te vullen is (1= helemaal niet mee eens 2=niet mee eens 3= een beetje 

mee oneens  4= neutraal 5= een beetje mee eens 6= mee eens 7= helemaal mee eens).  

Een aantal respondenten gaf aan niet goed te weten wanneer een vraag betrekking had 

op de negatieve familiegebeurtenis, en wanneer op communicatie in haar algemeenheid. Om 

deze onduidelijkheid weg te nemen, zijn aan de vragen van de schaal Algemene 

Communicatie de woorden ‘in het algemeen’ toegevoegd. 

Op aanraden van één respondent is de vragenlijst met drie vragen uitgebreid, 

aangezien deze bij nader inzien welkome informatie zouden kunnen verschaffen over de mate 

van openheid in het gezin (‘ik denk dat mijn ouders dingen verzwijgen over de oorlog’, ‘ik 
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kreeg van mijn ouders tegenstrijdige informatie over de oorlog’ en ‘Ik kreeg een bevredigend 

antwoord van ouder(s) als ik vragen had over hun oorlogservaringen’). 

Er is voor gekozen om een internetversie en een postversie van de (complete) 

vragenlijst te maken, opdat de Bosnische respondenten zouden kunnen kiezen uit de wijze van 

ontvangst. 

 

ICOM: homogeniteitscoëfficiënt  

Na afname van de ICOM is voor de zekerheid het homogeniteitscoefficient alpha bepaald van 

de vragenlijst. Het doel hiervan was de interne betrouwbaarheid van de vragenlijst te 

analyseren. Alvorens de Cronbach’s alpha’s bepaald konden worden, zijn de vragen met een 

negatieve conotatie omgepoold, opdat alle vragen qua betekenis in dezelfde richting stonden. 

Uit de betrouwbaarheidsanalyse kwamen de volgende alpha’s: Kennisschaal .785; 

Openheidsschaal .906; Emotionele Communicatieschaal .794; en Algemene 

Communicatieschaal .806. Aanvankelijk konden tien vragen op face value onderverdeeld 

worden onder twee schalen. Bij de bepaling van de alpha’s van de schalen, zijn de 

gerapporteerde dubbelen in beide schalen meegenomen. Op basis van de ‘alpha’s when item 

deleted’, alsmede face value, is bepaald onder welke schalen de dubbelen uiteindelijk 

thuishoorden.  

 Hoewel de alpha’s hoog zijn, is voorzichtigheid geboden met al te harde conclusies 

over de interne betrouwbaarheid. Een aantal aspecten vertroebelen de interne validiteit, 

waaronder de kleine steekproef (N = 15), het gegeven dat vrijwel alle vragen uit een a-versie 

en een b-versie bestonden (één antwoord voor vader en één antwoord voor moeder) die beide 

door veel respondenten met hetzelfde cijfer gewaardeerd zijn , en de grote hoeveelheid vragen 

die de homogeniteit van de vragenlijst waarschijnlijk ten goede is gekomen (Baarde, De 

Goede & Van Dijkum, 2003).  

 

Kwantitatieve methode: procedure respondenten 

Respondenten die zichzelf aanmeldden via het antwoordformulier, konden hierop aangeven of 

zij de enquête per mail of per post wilden ontvangen. In beide gevallen werd de vragenlijst 

vergezeld van een begeleidend schrijven, waarin onder meer het volgende werd aangegeven: 

hoe lang het invullen van de vragenlijst zou duren, binnen hoeveel weken we de vragenlijsten 

graag retour wilden zien, dat de respondenten niet verplicht waren om alle vragen te 

beantwoorden en dat alle gegevens anoniem en vertrouwelijk behandeld zouden worden. 

Respondenten die een mail stuurden naar aanleiding van de oproep via het ledenbestand en/of 
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de hyvespagina, werd in een antwoordmail gevraagd hoe zij de vragenlijst wilden ontvangen: 

per mail of per post. Als reactie op een antwoordmail van de respondent over de 

geprefereerde wijze van ontvangst, kreeg hij/zij de vragenlijst - inclusief begeleidend 

schrijven - toegestuurd.  

Aan het einde van de vragenlijst konden de respondenten aangeven of zij op de hoogte 

wilden blijven van het onderzoek. Ook konden zij hier aangeven of ze zichzelf beschikbaar 

stelden voor een interview achteraf.  

Wanneer respondenten de vragenlijst niet binnen een maand retourneerden, werd hen 

per mail gevraagd of ze de enquête alsnog wilden opsturen. Alle respondenten hebben 

eenmalig een herinneringsmail ontvangen. Het effect hiervan was overigens minimaal; slechts 

1 jongere reageerde positief op een herinneringsmail. Bij de overige respondenten had de 

herinneringsmail geen effect.    

 

Kwalitatieve methode: organisatie focusgroepen 

De vijftien leden die op de interesselijst voor de focusgroepen stonden, zijn door de 

projectleider benaderd met een mail, met daarin de datum en locatie van de focusgroep reeds 

gegeven. Ook stond in deze mail vermeld dat de onderzoekers in de focusgroep graag de 

leden hun reacties hoorden op de thema’s die in dit onderzoek centraal staan: communicatie 

binnen de gezinnen na oorlog en migratie (in woorden, in houding, openheid en taboes), 

opleiding, werk en sociaal leven in Nederland.  

Voor aanvang van de eerste focusgroep, in het gebouw van Centrum ’45 in 

Oegstgeest, werden de thema’s van de focusgroep (communicatie in het gezin over de oorlog, 

sociale situatie, tevredenheid, relatie tussen de communicatie en de sociale situatie) op een 

flap-over geschreven. Gedurende de drie uur die de focusgroep duurde, zijn de thema’s in 

chronologische volgorde aan bod gekomen en is er in feiten vrijelijk gepraat, gediscussieerd 

en geassocieerd over deze thema’s. De projectleider trad de eerste maal op als discussieleider,  

terwijl de andere twee onderzoekers notuleerden en aanvulden.  

 Tijdens de tweede focusgroep in het café naast congrescentrum De Doelen in 

Rotterdam, is op dezelfde wijze geprobeerd de thema’s in chronologische volgorde na te 

lopen, terwijl de respondenten vrijelijk discussieerden en associeerden.  

   

Dataverwerking kwantitatieve methode 

De complete enquete is opgesteld en vormgegeven in Microsoft Office Word. Er is hierbij 

uitgegaan van de veronderstelling dat elke respondent die de vragenlijst per mail wilde 
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ontvangen, deze ook zou kunnen openen op een computer met Windows-applicatie. Ook de 

Vragenlijst Communicatie Negatieve Familiegebeurtenis, die gebruikt is voor de pilotstudie, 

is opgesteld en vormgegeven in Microsoft Office Word. Voor de bepaling van de interne 

betrouwbaarheid van de schalen van deze lijst is gebruik gemaakt van SPSS.  

Ook de gegevens uit de enquetes zijn ingevoerd en geanalyseerd in SPSS. Na 

consultatie van de sectie Methoden & Technieken van de Universiteit Utrecht is op basis van 

de kleine steekproef besloten geen gebruik te maken van (non-) parametrische toetsen, maar 

van beschrijvende analysetechnieken.  

   

Dataverwerking kwalitatieve methode 

Voorafgaande aan de focusgroepen is bepaald over welke thema’s de groepen zouden gaan. 

De antwoorden en uitspraken van alle focusgroepleden zijn onder deze thema’s gegroepeerd. 

Aangezien er tijdens de focusgroepen ruimte was voor associatie en discussie, zijn uiteindelijk 

meer thema’s behandeld dan noodzakelijk voor dit onderzoek. Niettemin is in eerste instantie 

geprobeerd alle informatie te notuleren en op naam en (spontaan ontstaan) thema te ordenen. 

Het uitschrijven van een weerslag van de focusgroep nam steeds één onderzoeker op zich. De 

tweede onderzoeker vulde de uitwerking aan met haar eigen herinneringen en aantekeningen. 

Op die manier stond een zo volledig mogelijk document met ruwe kwalitatieve data.  

Dit bestand is vervolgens handmatig geanalyseerd. Alle informatie is gegroepeerd en 

gecategoriseerd aan de hand van richtlijnen voor categorisering. Dat wil zeggen dat middels 

nauwkeurige scanning en herlezing van het document met ruwe data is geprobeerd de 

categorieën exhaustive, mutually exclusive, sensitizing en conceptually congruent te maken 

(Mirriam, 1998). Alle informatie is onder één categorie geplaatst (richtlijnen exhaustive en 

mutually exclusive). Er zijn koppen voor de categorieën gekozen die de lading van de 

categorieën zo nauwkeurig mogelijk dekken (richtlijn sensitizing). Er is geprobeerd bij elke 

categorie dezelfde mate van gedetailleerdheid te hanteren (richtlijn conceptually congruent). 

Op die manier zijn 34 categorieën ontstaan, variërend van de woonsituatie van de 

respondenten, tot hun visie op de relatie tussen communicatie binnenin het kerngezin over 

oorlog en migratie en sociaal functioneren. Het aantal categorieën is na revisie teruggebracht 

naar 16 relevante voor het huidige onderzoek. In deze categorieën wordt voornamelijk 

antwoord gegeven op de drie hypothesen van het huidige onderzoek. De informatie uit de 

relevante categorieën is in parafraserende, verhalende vorm vormgegeven in het hoofdstuk 

Kwalitatieve onderzoeksresultaten. 
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Hoofdstuk 4: Kwalitatieve Onderzoeksresultaten 

 

In het kader van dit onderzoek zijn twee focusgroepen georganiseerd met als doel aanvullende 

en verklarende informatie te verzamelen bij het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek, te 

weten de enquete. Tijdens de focusgroepen kwamen diverse thema’s aan bod, variërend van 

de eerste tekenen van oorlog in Bosnië-Herzegovina, tot de huidige sociale situatie van de 

jongeren. De hieronder gepresenteerde resultatensectie probeert voornamelijk een antwoord te 

geven op de drie vraagstellingen die onderzocht zijn in dit onderzoek, te weten: 1. Hoe werd 

er binnen het gezin van herkomst gepraat over de gebeurtenissen met betrekking tot de oorlog 

en de vlucht? 2. Hoe functioneren de jongeren nu op sociaal gebied? 3. Wat is de invloed van 

communicatie binnen het gezin over de gebeurtenissen van oorlog en vlucht op het sociaal 

functioneren van de jongeren nu? Om de privacy van de jongeren te beschermen zijn hun 

namen gefingeerd.  

 

Aarden in een kil land vol regels  

De meeste geïnterviewden zijn aan het begin van de oorlog in voormalig Joegoslavië, in het 

begin van de jaren negentig, naar Nederland gekomen. Allen waren op dat moment tussen de 

veertien en zeventien jaar oud. Sommigen maakten de overtocht alleen, anderen vluchtten 

samen met zussen, broers, één of beide ouders. De vlucht naar Nederland en de 

daaropvolgende periode van aanpassing werd door sommigen als een soort van chaos, “een 

grote ontregeling” gezien.   

De oorzaak hiervan lag in de onverwachte wending die hun leven begin jaren ‘90 kreeg; het 

uitbreken van de oorlog was voor de jongeren een op zijn zachtst gezegd onaangename 

verrassing die hun leven op zijn kop zette. Senad
2
 beschrijft het vluchtmoment als volgt: 

 

“Ik wist op zaterdag nog van niets en op zondag waren we weg. Ik was die ochtend met mijn 

zus naar de markt gegaan. Toen we terugkwamen, stonden er twee taxi’s voor het huis en 

zagen we onze ouders allerlei spullen in de auto laden. “Waar waren jullie?!” vroegen ze. 

“Op de markt natuurlijk, wat moet je anders doen op zaterdag?” reageerde ik. Zaterdag was 

ik nog in Zagreb, zondag in regenachtig Utrecht.”  

 

                                                
2
 De in dit onderzoek gebruikte namen zijn gefingeerd om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen. 
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Ruim tien jaar na die chaotische vlucht uit hun thuisland hebben de jongeren hun leven op de 

één of andere manier op de rails gezet. Daarover later meer. Maar het aanpassen aan 

Nederland ging voor niemand zonder slag of stoot. Er worden twee opvallende contrasten met 

Bosnië geschetst die het leven van een Bosnische jongere in Nederland niet eenvoudig maken: 

omgangsvormen en onderlinge communicatie.  

 

Nederlandse omgangsvormen 

Alle Bosniërs, of ze nu al geruime tijd in Nederland wonen, of sinds twee jaar, noemen 

Nederlanders, vrij vertaald, regelziek en ongezellig individualistisch. Aspecten van onze 

cultuur die het moeilijk maken om te aarden, in het bijzonder als je iemand bent die behoefte 

heeft aan vriendschappen, zoals Jasmina.  

 

“Je bent in Nederland geen onderdeel van een groep. Op de universiteit is dit niet zo 

merkbaar, maar in het werkende leven wel. Nederlanders leven in een bepaalde structuur, 

waar je moeilijk tussen komt,” zegt Alisa. 

 

Bosniërs zijn afhankelijker van elkaar en flexibler. Ook wordt gezegd dat zij meer openstaan 

voor elkaar. In Nederland lijkt die onderlinge afhankelijkheid minder te spelen. Storend aan 

die individualistische regelcultuur, is dat er volgens de jongeren weinig ruimte is voor 

spontaniteit. Nederlanders trekken voor iedere afspraak hun agenda’s. Verkeerd vinden de 

jongeren dat niet, maar deze planmatigheid en gebrek aan tijd beinvloedt het sociale leven wel 

degelijk. Zomaar afspreken is er niet bij. Aanpassing aan de Nederlandse cultuur heeft ervoor 

gezorgd dat de jongeren inmiddels zelf ook een agenda hebben. Ze zijn ‘regeliger’ geworden. 

Ze geven echter aan hier niet per definitie vrede mee te hebben. 

 

Onderlinge communicatie 

Een ander contrast dat door met name de mannelijke Bosniërs wordt genoemd, is de koelheid 

waarmee Nederlanders onderling communiceren. Voormalig Bosnië Herzegovina ligt in het 

mediterrane gebied, aan de overkant van Italië. Van bewoners van Mediterrane landen is 

bekend dat zij doorgaans gepassioneerder en emotioneler communiceren dan Nederlanders, 

met in hun communicatiestijl veel ruimte voor non-verbale signalen zoals handgebaren. De 

mannen vertellen dat deze communicatiestijl ook in Bosnië gebruikelijk is, in tegenstelling tot 

in Nederland.  
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“Wij Bosniërs zijn wat ongeduldiger, emotioneler. In Nederland moet je meer gevoelens en 

meningen onderdrukken. Op een gegegen moment word je ook zo, pas je jezelf daaraan aan. 

Het is een overlevingsstrategie tussen een volk dan zichzelf zo niet uit. Toch vind ik die 

verkoeling niet per se goed,”  zegt Sasja. 

 

Hij geeft aan minder goed met zijn broer te kunnen communiceren, sinds het gezin in 

Nederland woont. Voornamelijk zijn broer en vader communiceren “als Italianen”. Soms 

vraagt Sasja zich af of hij werkelijk bij zijn gezin hoort, zo anders als hij de verschillende 

communicatiestijlen ervaart.  

 

Senad vult aan: “Ik vind het vervelend om genuanceerd te moeten zijn, om te horen te krijgen 

dat iedereen recht heeft op zijn mening en dat ik me niet op een bepaalde manier moet 

uitdrukken. Als ik in een vergadering uitroep ‘Wat weet jij daar nou van?’ dan is dat toch ook 

mijn mening? Wij Bosniërs kwetsen elkaar vast met onze uitspraken, maar dat is allemaal niet 

zo bedoeld. We zijn wat gepassioneerder. Nog steeds.”   

 

Sociaal leven: werk en vrienden 

Het leven van vrijwel alle Bosniërs staat op de een of andere manier op de rails. Dat geldt 

zowel voor hun bezigheden in het dagelijkse leven, als voor hun sociale contacten. Een 

minderheid van de jongeren studeert, het merendeel heeft inmiddels een baan. Het valt op dat 

alle jongeren over een bovengemiddeld opleidingsniveau beschikken. Zo is er een psycholoog 

onder de geïnterviewden, maar ook een journalist en een promovenda in de elektrotechniek. 

Eén jongen kan ondanks zijn afgeronde HBO-opleiding geen werk vinden. 

De jongeren die al geruime tijd in Nederland zijn, hebben een vaste vriendengroep. 

Sommigen reizen in het weekend stad en land af om iedereen te bezoeken. De 

vriendengroepen bestaan voor een groot gedeelte uit Bosnische mensen. Op één jongen na, 

geven alle geïnterviewden aan dat hun beste vrienden van Bosnische komaf zijn.  

De verklaring die de jongeren hier zelf voor geven, is dat Bosniërs elkaar beter liggen. 

Hun land- en leeftijdsgenoten hebben belangrijke ontwikkelingsjaren in de kindertijd en een 

gedeelte van de puberteit in Bosnië meegemaakt. De jongeren denken dat zij hierdoor 

dezelfde ‘vorming’ hebben gehad: dat zij persoonlijk, maatschappelijk en cultureel gezien 

meer met elkaar gemeen hebben dan met in Nederland opgegroeide Nederlandse jongeren. 

Gelijkgestemden zoek je volgens de jongeren automatisch op. Eén en ander is volgens hen 

onlosmakelijk verbonden met de leeftijd waarop de vlucht plaatsvond. Bosniërs die op jonge 
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leeftijd als een ‘tabula rasa’ naar Nederland zijn gekomen, zullen volgens de jongeren 

hoogstwaarschijnlijk beter integreren. Hun persoonlijke en culturele ontwikkeling moet nog 

beginnen en zal mede gevormd worden door de Nederlandse maatschappij. Deze uitspraak is 

in dit onderzoek helaas niet te toetsen, aangezien er geen tieners mee hebben gedaan aan dit 

onderzoek die in hun vroege kinderjaren naar Nederland zijn gekomen.  

 

Sociaal leven: delen met Nederlanders, vernederlandste Bosniërs en Bosniërs 

Afgezien van dezelfde vorming, hebben Bosnische leeftijdsgenoten gelijksoortige ervaringen 

met de oorlog gehad. Alle geïnterviewden geven aan dat zij niet met Nederlandse vrienden 

praten over de oorlog. Sasja geeft als enige aan Nederlanse goede vrienden te hebben, die hij 

ooit informatie over de oorlog heeft toevertrouwd en met wie hij naar Bosnië is gereisd.  

Een groot obstakel voor het delen met Nederlanders is hun onwetendheid. Er moet 

Nederlanders veel uitgelegd worden over de oorlog. De wellicht goedbedoelde, maar van een 

ogenschijnlijk gebrek aan interesse getuigende vragen die sommige geïnterviewden krijgen, 

werkt afkeer in de hand. Zo hebben de jongeren er geen behoefte aan eerst te moeten 

verduidelijken wat de verschillen zijn tussen Serviërs en Bosniërs. Alisa vertelt het verhaal 

van haar hoofddocent die bij wijze van interesse naar haar achtergrond juist naar deze 

verschillen vroeg. Alisa was met stomheid geslagen dat zelfs universitair docenten zulke, in 

haar ogen, ‘domme vragen’ durven te stellen. De Bosniërs geven aan dat dergelijke uitingen 

van interesse een omgekeerd effect hebben: zij voelen zich eerder onbegrepen, dan 

aangemoedigd om te delen.  

Het valt overigens op dat het niet alleen de Nederlanders zijn waar nauwelijks mee 

gedeeld wordt. Ook de lengte van tijd waarin iemand in Nederland verblijft is een criterium 

om wel of niet te communiceren over de oorlog. Er bestaan tussen de Bosniërs gradaties van 

vernederlandsing. Bosniërs die al geruime tijd in Nederland wonen, zijn in de ogen van de 

aanwezigen minder Bosnisch en meer Nederlands, dan Bosniërs die sinds twee jaar in 

Nederland verblijven. “Wij zijn Nederlanders voor Jasmina en Edin, omdat zij de oorlog dáár 

hebben meegemaakt,” legt Kristina uit. Met andere woorden, Jasmina en Edin hebben 

oorlogservaringen die anderen niet hebben, en die om die reden moeilijk tot niet te delen zijn 

met Bosnische jongeren die aan het begin van de oorlog naar Nederland zijn gevlucht. De 

consequentie is dat Jasmina en Edin niet communiceren over de oorlog met de reeds sinds 

jaren in Nederland wonende Bosnische jongeren, ook al voelen zij zich thuis bij Bosnische 

jongeren in het algemeen. Allen zijn immers aangesloten bij de Bosnische jongerenvereniging 
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Mladi BiH, een actieve jongerenvereniging die geregeld vergaderingen en activiteiten 

organiseert.  

Toch praten ook niet alle jongeren die evenlang in Nederland zijn met elkaar over de 

oorlog. Alisa en Kristina geven aan met Bosnische vrienden te praten, maar hoe diepgaand en 

hoe vaak is onduidelijk. Sasja vraagt zich openlijk af of er tussen Bosniërs in Nederland wel 

zoveel over de oorlog gesproken wordt. Niet door hemzelf in ieder geval; hij vindt het niet 

nodig om te communiceren met Nederlandse, noch Bosnische vrienden. “De oorlog is als een 

geïsoleerd stukje verleden dat in het hier en nu geen rol meer speelt,” zegt hij. Sasja en Senad 

vragen zichzelf niettemin af of er misschien sprake is van een sekse-effect. Zij kunnen zich 

voorstellen dat mannen hoe dan ook meer gesloten zijn dan vrouwen en dat vrouwen met hun 

vriendinnen wel communiceren.  

 

Sociaal leven: tevredenheid  

De jongeren reageren op uiteenlopende wijze wanneer hun gevraagd wordt naar de 

tevredenheid met hun leven. Alle jongeren hebben nog sterke banden met Bosnië en de 

meesten gaan diverse malen per jaar naar hun thuisland. Sommigen zijn beter in staat om deze 

beide werelden, Bosnië en Nederland, te verenigen en een bevredigend leven te leiden. 

Slechts één geïnterviewde geeft zonder mitsen en maren aan dat zij in Nederland een gelukkig 

leven leidt. De rest heeft ambivalente gevoelens over zijn of haar sociale situatie. Twee 

geïnterviewden zijn zelfs ronduit negatief over de kwaliteit van hun huidige bestaan. De 

overige geïnterviewden speculeren dat de woonsituatie van deze twee jongeren daar wellicht 

iets mee te maken heeft. In het noorden van het land, zo denken zij, is de sociale cohesie 

wellicht sterker, zijn de vooroordelen groter wanneer iemand Nederlands spreekt met een 

accent, en is het moeilijker om een baan of anderzijds aansluiting te vinden.   

Eén van de moeilijkheden bij het ervaren van een bevredigend leven, is het gebrek aan 

richting, doel, en toekomst. Zo vertelt Senad:  

 

“Mijn doel is gelukkig te worden, maar hoe ik dat moet bereiken weet ik niet. Enerzijds vind 

ik mijn leven prettig: ik durf nieuwe beroepen uit te proberen, risico’s te nemen en op mijn 

gevoel af te gaan. Anderzijds ben ik op zoek naar geluk, zonder dat ik weet hoe ik gelukkig 

kan zijn. Ik heb dan ook geen idee over mijn toekomst.”   
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Spagaat: Bosnië versus Nederland 

Voor de meeste geïnterviewden is het onduidelijk of hun toekomst in Bosnië of in Nederland 

ligt. Zij laten dit in het midden. Naarmate voormalig vluchtelingen ouder worden, gaan 

volgens de jongeren meer mensen terug verlangen naar Bosnië. Jongeren die uiteindelijk de 

stap nemen en gáán, kunnen een voorbeeld zijn voor achterblijvers: teruggaan is dus een 

optie. 

 Eén van de jongens geeft aan dat veel jongeren die hij kent in een spagaat leven. 

Hijzelf ook. Enerzijds betekent leven in Nederland geen overleven meer, zoals jaren geleden 

het geval was, en heeft hij hier inmiddels een goed leven. Remigreren naar Bosnië zou in zijn 

ogen wederom een vorm van vluchten betekenen. Voor vluchten voelt hij niets. Anderzijds 

wonen er veel mensen in Bosnië die hij graag opzoekt en wil hij zijn land, waar hij met veel 

liefde over praat, graag blijven zien.  

 De twee geïnterviewden die niet tevreden zijn met hun huidige sociale situatie, hebben 

een nog sterkere hang naar Bosnië. Eén van hen heeft na ruim veertien jaar nog altijd moeite 

met de Nederlandse omgangsvormen en voelt zich niet thuis in Nederland. Hij krijgt geen 

aansluiting en kan geen werk vinden. Zijn frustraties uit de tijd dat hij anderhalf jaar in een 

asielzoekerscentrum zat, draagt hij nog altijd bij zich. Daarbij is hij enigszins verbitterd 

geraakt om de moeite die hij heeft moeite doen om zijn Bosnische vriendin naar Nederland te 

krijgen.  

De andere jongere weet dat haar toekomst in Bosnië ligt, bij het helpen van autistische 

kinderen. Zij hoopt in Nederland haar master’s degree in de Klinische Psychologie te halen, 

waarna ze terug kan gaan naar Sarajevo, waar bovendien haar vriendinnen nog altijd wonen.  

 

Open communicatie over een oorlog 

Binnen de gezinnen van de geïnterviewde jongeren leven de ervaringen van twee oorlogen: 

die van de Tweede Wereldoorlog en die van de oorlog in voormalig Joegoslavië. Eén van de 

grote verschillen tussen beide oorlogen is de communicatie erover achteraf. Volgens de 

jongeren heerste er na de Tweede Wereldoorlog een sfeer waarbinnen werd gezwegen over de 

gebeurtenissen in voormalig Joegoslavië. Mensen groeiden op met de kreten ‘broederschap en 

eenheid’ in hun achterhoofd. Dit collectief zwijgen wordt door de jongeren achteraf als niet 

wenselijk beschouwd. Sommigen hebben door het gebrek aan openheid het idee indertijd in 

een leugen geleefd te hebben. Alsof het niet communiceren over ervaringen van bijvoorbeeld 

hun ouders en het hameren op broederschap en eenheid, gelijk staat aan het verzwijgen van de 

waarheid.  
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Alisa verwoordt het gemoed dat zwijgen over de Tweede Wereldoorlog een bepaald 

soort naïviteit in de hand heeft gewerkt, die mede verantwoordelijk kan zijn geweest voor de 

oorlog in voormalig Joegoslavië:  

 

“De naïviteit van mensen met betrekking tot de oorlog blijkt uit de misdaden die tijdens de 

oorlog gepleegd zijn. Als mensen niet zo naief waren geweest, hadden deze gruwelijkheden 

niet kunnen gebeuren,”zegt ze.  

 

Ook Edin en Sasja beweren dat mensen in voormalig Joegoslavië te lang dachten dat een 

oorlog hen niet (weer) zou overkomen. Ze waren toch opgegroeid met broederschap en 

eenheid? Zelfs op het moment dat de oorlog op zijn hoogtepunt was, waren er mensen die 

beweerden dat ze niet in een levensbedreigende situatie verkeerden.   

Na de oorlog in voormalig Joegoslavië ging het anders. Het merendeel van de 

geïnterviewden geeft aan dat er thuis openlijk over de oorlog werd gepraat. De jongeren 

geven twee redenen voor dit verschil. Op de eerste plaats is het gebrek aan openlijke 

communicatie na de Tweede Wereldoorlog door veel gezinnen als problematisch ervaren. Op 

de tweede plaats was de oorlog in voormalig Joegoslavië geen wereldoorlog, maar een oorlog 

waarbij de rest van de wereld toekeek. “De hele wereld was op de hoogte. De versterkt de 

mogelijkheden om over een oorlog te praten,” vertelt Alisa.  

 

Buiten de oorlog: communicatie binnen het kerngezin 

Tijdens de vlucht van Bosnië naar Nederland werd er volgens Senad en Sasja geen aandacht 

besteed aan communicatie. Omdat Sasja’s ouders door dezelfde stress gingen als Sasja zelf, 

had hij geen steun aan hen. Eenmaal ‘buiten de oorlog’ in Nederland, werd er echter op 

informatieve wijze over de oorlog gesproken, ook bij Senad thuis.   

 

Senad: “Tijdens de vlucht stelde ik geen vragen. Mijn ouders wisten net zo goed niet waar ze 

heen moesten, ze hadden situatie niet onder controle. Ze moeten een sterk gevoel van 

machteloosheid hebben ervaren, maar daar hebben we nooit over gesproken. Als er 

daarentegen weer iets gebeurde in Bosnië, terwijl wij in Nederland zaten, dan werd daar wel 

over gepraat. De oorlog was iets wat je met elkaar meemaakte, de communicatie erover was 

over het algemeen vrij informatief.”  
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De oorlog werd binnen de gezinnen beleefd als gebeurtenis die een gezin overkomt. Iedereen 

zat in de oorlog, iedereen maakte het mee. Hij was een gemene deler. Deze interpretatie had 

twee uitwerkingen. Bij Alisa, Sasja, Edin en Senad zorgde de gemene deler ervoor dat er thuis 

juist gepraat werd over de gebeurtenissen in Bosnië. Bij Kristina en Jasmina zorgde diezelfde 

gemene deler ervoor dat er niet veel over werd gesproken. Maar zowel Jasmina als Kristina 

geven aan dat deze beperkte communicatie niet bewust plaatsvond en ook niet werd 

ingegeven door een vermijdingsmechanisme, of een taboe. Jasmina heeft de volledige duur 

van de oorlog in Bosnië gewoond. Bij haar thuis verwerd de oorlog bijna tot een willekeurige 

gebeurtenis, die niet méér aandacht behoefde dan bijvoorbeeld haar studie in Sarajevo. Het 

leven ging door en aan de oorlog raakte ze bij wijze van spreken gewend. Senad vertelt in dit 

verband het verhaal van een vriend die tijdens de oorlogsjaren in het huwelijksbootje stapte. 

Terwijl Senad, inmiddels in Nederland verkerende, zijn vriend voor gek verklaarde, 

antwoordde de bruidegom in kwestie dat het leven ook in een hoogst slechte tijd van 

onderdrukking gewoon doorgaat. Er wordt dus ook getrouwd. 

De reden dat er in Kristina’s gezin weinig werd gesproken over de oorlog toen dit eenmaal 

gedeeltelijk in Nederland verkeerde, was een andere dan de gewenning waar Jasmina over 

spreekt.  

 

Kristina: “Mijn vader is vijf jaar later dan de rest naar Nederland gekomen. Terwijl wij in 

Nederland waren, werd er niet gepraat over mijn vader die op dat moment nog in Bosnië zat. 

Er werd nauwelijks gepraat over hoe het met hem ging. Niet vanwege een soort van 

vermijding, maar omdat we bezig waren met ons nieuwe leven in het buitenland. Dat leven 

moest vorm krijgen.”  

 

Vrijheid, ook om te zwijgen 

Of er nu wel of niet veel gesproken werd over de oorlog, een taboe heerste er in geen van de 

gezinnen. De aard van de communicatie, als deze er was, noemen de jongeren flexibel en in 

Senads, Sasja’s en Alisa’s geval zelfs verrassend open. Voor Alisa’s ouders betekende 

communiceren over de oorlog zelfs een ontlading. Zij praatten én praten in relatieve 

eerlijkheid met hun kinderen. De kinderen konden én kunnen op hun beurt op eigen initiatief 

vragen stellen aan de ouders. Mits dit noodzakelijk is. Alisa, Senad en Sasja geven aan niet 

altijd behoefte te hebben aan een gesprek over bepaalde onderwerpen die met de oorlog te 

maken hebben.  
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Van alle jongeren is Kristina de enige die enige geslotenheid ervaart vanuit haar 

ouders.  

 

“Met mijn vader heb ik nooit gepraat over wat hij heeft meegemaakt in de oorlog. Mijn vader 

kon daar moeilijk over praten. Er niet naar vragen was geen taboe, ik heb er gewoon niet 

naar gevraagd uit respect. Ook ben ik bang voor de narigheid die hij meegemaakt kan 

hebben; niet communiceren is een soort door mijzelf opgelegde bescherming naar mijzelf en 

mijn vader toe,” zegt ze. 

 

Kristina plaatst dit niet weten in een groter kader. Het is namelijk niet zo dat het hele gezin in 

onwetendheid verkeert over wat haar vader meemaakte. Zo vertelt ze dat haar broertje een tijd 

lang veel met haar moeder praatte over hun vaders verblijf in Bosnië. Kristina sprak daar met 

haar moeder niet over. Ze gelooft dat het verschil in openheid over communicatie tussen de 

drie gezinsleden een karakterkwestie is; een feit waar ze tot vandaag de dag geen problemen 

mee heeft. Ook niet met het gegeven dat ze niet weet wat haar vader is overkomen.  

Hoe open Sasja’s ouders ook waren, ook binnen zijn gezin werd niet alles met alle 

kinderen gedeeld. Sasja reageert hier net zoals Kristina ontspannen op: “Iedereen heeft de 

vrijheid om iets wel of niet te vertellen. Ik hoef ook niet alles te weten.”  

Hoewel er concluderend opvallend openlijk werd gecommuniceerd over de oorlog 

binnen de meeste Bosnische gezinnen, heeft Sasja ook een verklaring voor de vrede die er 

heerst als er niet wordt gecommuniceerd.  

 

“Als puntje bij paaltje komt leven wij Bosniërs toch minder in een praatcultuur dan 

Nederlanders. Jullie gaan naar een psycholoog met problemen. Bij ons is dat dan weer wel 

een taboe. In onze cultuur ontkennen we problemen liever, dan dat we deze openlijk 

bespreken met een hulpverlener. Zonder te beschuldigen: in Bosnië willen en kunnen mensen 

dingen soms gewoon laten rusten.”  

 

Vooruitstrevend  

Geen van de geïnterviewden geeft uiteindelijk aan een gemis aan communicatie te hebben 

ervaren. Als er al taboes waren dan werden deze volgens de jongens voornamelijk van hun 

kant opgelegd aan de ouders, omdat deze nogal liberale denkbeelden hadden. Dat ging niet 

alleen over de oorlog maar over allerhande onderwerpen. Volgens Sasja kwam deze liberale 

houding voort uit de vriendschapsrelatie die zijn vader met hem wilde onderhouden. Als enige 



 30 

broer uit zijn gezin is Sasja het langst met zijn vader in de oorlog gebleven. Samen hebben ze 

veel meegemaakt.   

 

“Maar sommige onderwerpen wilde ik als puber helemaal niet weten. Mijn ouders denken 

vaak dat ik moderner ben dan ik werkelijk ben. Misschien ben ik zelfs conservatiever dan zij 

zijn,” zegt Sasja.  

Op de vraag of deze vooruitstrevendheid gebruikelijk is voor Bosnische gezinnen, geven 

vrijwel alle jongeren aan te denken dat hun kerngezin niet representatief is voor de 

gemiddelde Bosniër. Dat geldt zowel voor de liberale houding van de ouders, als de mate van 

openheid over de oorlog, als de mate van ernst van de oorlogservaringen. Een en ander houdt 

volgens deze jongeren verband met elkaar. Er zijn volgens hen veel Bosniërs die aangaande 

de ervaringen tijdens de oorlog, zwaarder getroffen zijn dan zijzelf. Senad geeft hierbij aan 

dat opwaartse sociale vergelijking helpt om de oorlogservaringen te relativeren:  

 

“De vraag ‘waarom ik?’ is niet meer relevant. Mensen hebben het erger dan ik, dus ik houd 

mijn mond maar. Sommige mensen hebben hun man of kind verloren!”  

 

De jongeren kunnen zich goed voorstellen dat met name gezinnen die veel traumatische 

ervaringen hebben opgelopen, voorzichtiger en zwijgzamer zijn in de communicatie naar hun 

kinderen. Puur vanwege het gegeven dat het moeilijk is om hierover te praten én dat ouders en 

kinderen elkaar geen pijn willen doen. Uit de interviews komt echter niet naar voren dat de 

jongeren vrienden of kennissen hebben, bij wie naar hun weten een moeizame 

gezinscommunicatie speelt, veroorzaakt door zware traumatiek. 

 

Relatie tussen communicatie over de oorlog en de huidige sociale situatie 

Aangezien één van de hypothesen een relatie tussen communicatie en het huidige sociale 

functioneren veronderstelt, is de jongeren direct voorgelegd of zij deze relatie onderkennen. 

Met andere woorden: hebben zij, bij zichzelf of bij vrienden, ervaren dat een goede 

gezinscommunicatie positieve effecten heeft op hun huidige sociale situatie en functioneren?  

De antwoorden zijn ontnuchterend in die zin dat geen van de geïnterviewden gelooft in een 

directe relatie tussen beide variabelen. Senad vindt de link zelfs ver gezocht en weet te 

vertellen dat er voor niemand uit zijn vriendengroep een dergelijke link bestaat.  

De jongeren menen dat de werkelijkheid een stuk genuanceerder ligt en dat veel méér 

aspecten effect hebben op de huidige sociale situatie van Bosnische jongeren. Woonplaats 
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bijvoorbeeld, en de mogelijkheid die deze biedt om te integreren en aansluiting te vinden. 

Maar ook karakter en genetische aanleg.  

 

“De invloed van hoe een persoon is, zal groter zijn op het sociale leven dan de invloed van de 

oorlog of de communicatie hierover. Als mensen gesloten zijn over de oorlog, of over welke 

zaken dan ook, dan zullen zij ook meer gesloten zijn in sociale contacten. De manier waarop 

mijn ouders in elkaar zitten heeft wel invloed gehad op mijn sociale leven. Ik heb mijn 

openheid immers van mijn vader meegekregen,” vertelt Kristina.  

Alisa vult aan:“Als ik mezelf als voorbeeld neem: ik leg gemakkelijk contact met mensen die 

ik niet ken. Maar ik zal me niet snel kwetsbaar opstellen, of een beroep doen op anderen. 

Eigenlijk ben ik een gesloten persoonlijkheid. Maar de communicatie over de oorlog heeft er 

niet toe geleid dat ik een gesloten persoonlijkheid werd. Het is eerder een karakterkwestie.”  

 

Niettemin kunnen alle jongeren zich voorstellen dat een gebrek aan communicatie een invloed 

kan hebben op het sociaal functioneren. Wederom speelt deze mogelijke invloed volgens de 

jongeren eerder bij de gezinnen waarbinnen geen goede communicatie mogelijk was, in 

verband met de reeds genoemde traumatische(re) ervaringen. De jongeren wijzen er boven 

alles op dat er veel diversiteit is onder Bosniërs.  
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Hoofdstuk 5: Kwantitatieve onderzoeksresultaten 

 

Voor het realiseren van de kwantitatieve resultaten is gebruik gemaakt van twee vragenlijsten: 

de interfamiliaire communicatielijst over oorlog en migratie (ICOM) en de schaal voor 

interpersoonlijk gedrag (SIG). Om antwoord te kunnen geven op de eerste vraagstelling is 

gebruik gemaakt van de ICOM, voor de tweede vraagstelling is de SIG van belang, en om 

antwoord te kunnen geven op een mogelijk verband tussen communicatie en sociaal 

functioneren zijn beide instrumenten tegen elkaar afgezet. 

 

Communicatie binnen het gezin 

Allereerst is er gekeken naar hoe er binnen het gezin van herkomst gesproken werd over de 

gebeurtenissen met betrekking tot oorlog en vlucht. Er komt naar voren dat jongeren over 

algemeen redelijk positief denken over de communicatie binnen het gezin.  

 

Tabel 1 

 

Gemiddelde score van Bosnische jongeren op de schalen van de ICOM voor communicatie binnen het 

gezin 

            N   Gemiddelde Std. Deviatie  Variantie 

ICOM kennis 15 5,28 1,01 1,02 

ICOM emotie 15 5,01 0,79 0,62 

ICOM openheid 15 5,26 0,70 0,49 

ICOM algemeen 15 5,43 1,04 1,09 

 

 

Jongeren konden op de vragen van de ICOM een waardering geven van 1 t/m 7, waarbij 1 

‘helemaal niet mee eens’ betekende en 7 ‘helemaal mee eens’. Tabel 1 laat zien dat Bosnische 

jongeren de kennis die ze hebben van de gebeurtenissen die hun ouders in de oorlog hebben 

meegemaakt gemiddeld waarderen met 5.28 (SD=1,01). Dit wil zeggen dat naar hun idee een 

belangrijk groot deel van deze gebeurtenissen uitgewisseld is. Een soortgelijke score wordt 

gevonden bij emoties met betrekking tot de gebeurtenissen: over het algemeen worden de 

emoties als passend ervaren. Binnen het gezin is er (enige) openheid om onderwerpen aan te 

snijden en vragen te stellen over de oorlog als deze er zijn. De algemene communicatie wordt 

tevens voldoende beoordeeld. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de communicatie 
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binnen de gezinnen door de Bosnische jongeren als voldoende ervaren wordt. De spreiding 

van de gegeven antwoorden is constant te noemen, gezien de lage standaarddeviaties. 

 

Tabel 2 

 

Gemiddelde score van Bosnische jongeren op de schalen van de ICOM voor communicatie met vader 

 N Gemiddelde Std. Deviatie Variantie 

ICOM kennis 15 5,16 1,11 1,24 

ICOM emotie 15 5,19 0,86 0,75 

ICOM openheid 15 5,27 0,68 0,47 

ICOM algemeen 15 5,40 1,45 2,11 

 

 

Tabel 3 

 

Gemiddelde score van Bosnische jongeren op de schalen van de ICOM voor communicatie met moeder 

 N Gemiddelde Std. Deviatie Variantie 

ICOM kennis 15 5,40 0,95 0,90 

ICOM emotie 15 4,82 0,80 0,64 

ICOM openheid 15 5,30 0,79 0,63 

ICOM algemeen 15 5,47 1,46 2,12 

 

 

 

Verschillen tussen ouders in communicatie 

Uit Tabel 2 en 3 blijkt dat Bosnische jongeren de communicatie met vader of moeder met 

betrekking tot de oorlogsgebeurtenissen ongeveer gelijk waarderen. Er is iets meer kennis van 

de gebeurtenissen die moeder in de oorlog meegemaakt heeft dan van die van vader. Daar 

tegenover staat dat de jongeren de emotionele reacties van vader iets gepaster vinden dan die 

van moeder. Opvallend in Tabel 2 en 3 is dat de standaarddeviaties van de communicatie in 

het algemeen binnen het gezin (de laatste schaal van de ICOM) groter zijn dan die in Tabel 1. 

De antwoorden op deze vragen zijn meer gespreid, gezien de hogere standaarddeviaties. Uit 

Tabel 4 (zie volgende pagina) blijkt dat Bosnische mannen en vrouwen de communicatie 

binnen het gezin gelijk beoordelen. Alleen de algemene communicatie binnen het gezin wordt 

door vrouwen beter beoordeeld dan door de mannen. Ook hier is de spreiding van de 

antwoorden, gezien de lage standaarddeviaties, constant te noemen. 
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Tabel 4 

 

Gemiddelde score van Bosnische mannen en vrouwen op de ICOM voor  

communicatie binnen het gezin. 

  N Gemiddelde Std. 

Deviatie 

Variantie 

ICOM kennis Man 10 5,23 0,94 0,89 

 Vrouw 5 5,38 1,24 1,54 

ICOM emotie Man 10 5,01 0,61 0,37 

 Vrouw 5 4,99 1,15 1,33 

ICOM openheid Man 10 5,30 0,49 0,24 

 Vrouw 5 5,19 1,08 1,16 

ICOM algemeen Man 10 5,20 0,99 0,97 

 vrouw 5 5,89 1,11 1,23 

 

 

 

Sociaal leven: spanning en interactie in sociale situaties 

Om een onderdeel van het sociale leven van de jongeren in kaart te brengen, is de SIG 

afgenomen. Het doel hiervan was te kijken naar de hoeveelheid spanning die Bosnische 

jongeren in assertieve situaties ervaren, en om te kijken hoe vaak de jongeren deelnamen aan 

deze assertieve situaties. 

Uit Tabel 5 komt naar voren dat er een grote variatie lijkt te bestaan in de antwoorden die 

gegeven zijn met betrekking tot de spanning die Bosnische jongeren ervaren in specifieke 

sociale situaties: met name de standaarddeviatie van de schaal NEG lijkt groot.  

 

 

Tabel 5 

 

Gemiddelde scores van Bosnische jongeren op de spanningschalen van de SIG.  

 N Gemiddelde Std. Deviatie Variantie 

SIG spanning NEG 14 30,57 10,22 104,42 

SIG spanning ONZ 13 27,23 8,25 68,03 

SIG spanning KEN 15 18,27 8,04 64,64 

SIG spanning POS 12 15,67 5,74 32,97 
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In figuur 1 worden de gemiddelde scores van ervaren spanning door de Bosnische jongeren 

vergeleken met die van de normale populatie en die van een klinische populatie. Met 

betrekking tot de schaal NEG (situatie waarin gevraagd wordt negatieve gevoelens te uiten) 

ervaren Bosnische jongeren minder spanning dan de normale populatie. Op de schaal ONZ 

(situaties die aanleiding geven tot het uiten van onzekerheid en eigen ontoereikendheid) 

ervaren de jongeren een hogere spanning dan de normale populatie, maar een lagere spanning 

dan de klinische populatie. Bosnische jongeren scoren op de schaal KEN (situaties die vergen 

dat een persoon zich kenbaar maakt) ongeveer gelijk aan de normale populatie. Op de vierde 

schaal, de POS (situaties die aansporen tot het uiten van positieve gevoelens) ervaren 

Bosnische jongeren eveneens net zoveel spanning als de normale populatie. 

 

 

 

 

Figuur 1.  Hoogte van spanning van Bosnische jongeren in specifieke sociale situaties. 

 

Kijkend naar Tabel 5, waaruit op basis van de hoge standaarddeviaties blijkt dat er geen 

constante aanwezig lijkt in de gegeven antwoorden, moet erkend worden dat een gemiddelde 

score niet voldoende informatie geeft. Binnen de groep Bosniërs die de SIG ingevuld heeft, 

zal een aantal van hen aan de klinische norm voldoen, terwijl een ander aantal (ver) zal 

uitstijgen boven de normale populatie. Als er gekeken wordt naar hoe vaak Bosnische 
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jongeren deelnemen aan een specifieke sociale situatie, blijkt ook hier dat de jongeren 

uiteenlopende antwoorden geven (zie Tabel 6). Met name de standaarddeviaties van de 

schalen NEG en ONZ lijken verhoudingsgewijs groot. 

 

 

Tabel 6 

 

Gemiddelde scores van Bosnische jongeren op de spanningsschalen van de SIG 

 N Gemiddelde Std. Deviatie Variantie 

SIG frequentie NEG 13 44,69 7,59 57,56 

SIG frequentie ONZ 14 44,29 7,06 49,91 

SIG frequentie KEN 13 29,54 3,91 15,27 

SIG frequentie POS 14 22,79 4,73 22,34 

 

 

In figuur 2 worden de gemiddelde scores van frequentie van deelname aan specifieke sociale 

situaties door de Bosnische jongeren vergeleken met die van de normale populatie en die van 

een klinische populatie. Met betrekking tot de schaal NEG (situatie waarin gevraagd wordt 

negatieve gevoelens te uiten) nemen Bosnische jongeren vaker dan de normale populatie deel 

aan de situatie. Uit de schaal ONZ blijkt dat Bosnische jongeren minder vaak dan de normale 

én klinische populatie hun onzekerheid en eigen ontoereikendheid benoemen. Bosnische 

jongeren maken zich vaker kenbaar dan de normale en klinische populatie (KEN), evenals dat 

ze vaker positieve gevoelens uiten (POS). 
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Figuur 2.  Frequentie van deelname van Bosnische jongeren aan specifieke sociale situaties. 

 

 

Verband tussen communicatie binnen het gezin over de oorlog en het deelnemen aan 

sociale situaties 

Verwacht werd dat de communicatie binnen het gezin over de gebeurtenissen tijdens de 

oorlog en vlucht effect zou hebben op het sociaal functioneren van de jongeren nu. Bij een 

slechte communicatie was de verwachting dat jongeren meer problemen op het sociale vlak 

zouden ervaren dan bij goede communicatie binnen het gezin. In figuur 3 wordt gekeken naar 

het verband tussen openheid in de communicatie en de hoeveelheid spanning die ervaren 

wordt in een specifieke situatie. Hieruit blijkt dat naarmate de communicatie meer open is 

binnen het gezin, er minder spanning ervaren wordt in sociale situaties. Er is sprake van een 

sterke daling. De sterkte van daling wordt voor een deel veroorzaakt door de outlier. Zonder 

deze is de lijn minder stijl. Nietemin blijft het verband bestaan. Tevens blijkt dat als er meer 

kennis aanwezig is van de gebeurtenissen, Bosnische jongeren eveneens minder spanning 

ervaren in sociale situaties. Hetzelfde kan geconcludeerd worden voor de schalen emotie en 

algemene communicatie, zij het in mindere mate. De verbanden tussen deze twee ICOM- 

schalen en ervaren spanning in sociale interactie waarbinnen assertiviteit wordt verlangd, zijn 
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minder sterk. Over het algemeen wordt dus de trend weergegeven dat open communicatie 

over de gebeurtenissen met betrekking tot oorlog en vlucht, evenals goede communicatie in 

het algemeen, een positieve invloed heeft op de spanningen die ervaren worden in sociale 

situaties. Het grootste verband wordt gezien bij openheid van communicatie. 
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Figuur 3. Verband tussen score op SIG spanning en ICOM openheid. 

 

 

Rest de vraag of goede communicatie binnen het gezin over de gebeurtenissen met betrekking 

tot oorlog en vlucht ook zorgt dat jongeren vaker deelnemen aan bepaalde assertieve sociale 

situaties. Uit figuur 4 komt naar voren dat naarmate er meer kennis is van wat de ouders 

beleefd hebben in de oorlog en tijdens de vlucht, jongeren vaker deel zullen nemen aan een 

sociale situatie waarbinnen assertiviteit nodig is. Ook naarmate ouders meer passende emoties 

tonen tijdens de communicatie over de gebeurtenissen, nemen jongeren vaker deel aan sociale 

situaties waar assertiviteit bij komt kijken.  Met betrekking tot openheid en communicatie in 

het algemeen worden er tegenstrijdige resultaten gevonden. Naarmate er meer openheid in 

communicatie binnen het gezin over de gebeurtenissen met betrekking tot oorlog en vlucht is, 

lijken Bosnische jongeren zich minder te uiten in sociaal assertieve situaties. Als de algemene 

communicatie binnen het gezin beter is, nemen de jongeren minder vaak deel aan een situatie 

waarin assertiviteit gewenst is dan als deze communicatie minder goed is. 

 



 39 

6.004.00

200.00

190.00

180.00

170.00

160.00

150.00

140.00

130.00

s
ig
H
V
to
ta
a
l

R Sq Linear = 0.031

 

      Icom Kennis gemiddeld     

 

Figuur 4. Verband tussen score SIG frequentie en ICOM kennis. 

 

 

Concluderend kan wat betreft het verwachte interactie-effect tussen communicatie en sociaal 

functioneren gesteld worden dat jongeren over het algemeen minder spanning evaren in 

sociale situaties waar assertiviteit verlangd wordt, naarmate de communicatie binnen het 

gezin beter is. Op basis van de literatuur werd verwacht dat de jongeren eveneeens vaker 

zouden deelnemen aan sociale situaties naarmate de communicatie binnen het gezin beter is. 

Helaas ondersteunen de resultaten deze verwachting niet eenduidig. 
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Hoofdstuk 6: Discussie 

 

Inmiddels ligt de oorlog in voormalig Joegoslavië ruim tien jaar achter ons. Sommige 

participanten in dit onderzoek maakten een deel van de oorlog mee, anderen vluchtten aan het 

begin ervan al naar Nederland voor een veilig onderkomen. Allen zijn gevraagd ons 

informatie te verschaffen over hun sociale leven nu en het functioneren van de kerngezinnen, 

met als doel meer inzicht te krijgen in een mogelijk verband tussen communicatie en sociaal 

functioneren.  

 

Positieve communicatie 

Naar aanleiding van de literatuur was de verwachting dat niet alle gezinnen even goed zouden 

communiceren over de oorlog. Omdat het gaat om gebeurtenissen die een heftige indruk 

achterlaten en die ook niet alle gezinsleden hetzelfde beleefd hebben, bestond het vermoeden 

van een gezinsgeheim (Aarts, 1998; Danieli, 1998). Tevens bestond het vermoeden dat de 

wijze van communiceren over de oorlogsgebeurtenissen niet altijd even bevredigend zou zijn  

(Mazor et al., 1990). Verrassend genoeg kwam uit de vragenlijstbevindingen naar voren dat 

Bosnische jongeren over het algemeen erg tevreden zijn over de wijze van communicatie 

binnen het gezin. Deze uitkomst is opmerkelijk, omdat de jongeren aangeven niet alles te 

weten van hun ouders’ ervaringen. Tevens werd en wordt er niet altijd uitgebreid over de 

oorlog gesproken. Een verklaring voor het gegeven dat Bosnische jongeren niettemin positief 

zijn over de communicatie binnen het gezin, kan enerzijds liggen in het feit dat er meer 

saamhorigheid heerst binnen de gezinnen door het gezamenlijk meemaken van een oorlog. 

Saamhorigheid heeft te maken met verbondenheid en kan de cohesie binnen het gezin 

versterken. Een sterke gezinscohesie op haar beurt kan positieve gevoelens voeden (Walsh, 

2003).  

Anderzijds kan een positieve kijk op de communicatie zo kort na de oorlog, een uiting 

zijn van een psychologisch adaptatieproces na het ervaren trauma (Walsh, 2003). Door te 

bevestigen dat de communicatie goed was, bevestigen de jongeren een van de krachten 

binnenin het gezin. Het kunnen zien van sterke kanten, beschermt tegen ondermijnende 

gevoelens van hulpeloosheid en falen en voedt gevoelens van trots en vertrouwen.  

 

Niet weten  

Zoals vermeld berusten de jongeren erin wanneer zij niet op de hoogte zijn van de ervaringen 

van hun ouders. Zij zien onbekende ervaringen niet als een taboe. Een mogelijke verklaring 
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hiervoor is de toekomstgerichtheid die bij de overlevenden heerste. “Wat gebeurd is, is 

gebeurd,” zeggen de jongeren zelf. Eenmaal in Nederland was het zaak zich te richten op het 

opbouwen van een nieuw leven, waardoor er wellicht minder nadruk op het verleden kwam te 

liggen. Een andere verklaring kan liggen in de Bosnische cultuur. De jongeren benoemen deze 

als minder open: niet alles hoeft uitgesproken te worden. Wordt ervoor gekozen om niet te 

communiceren over een onderwerp, dan hebben mensen daar vrede mee. De jongeren geven 

bovendien aan niet de behoefte te hebben alles te willen weten. Volgens Walsh (2003) is één 

van de aspecten van veerkracht dat familieleden in staat zijn elkaars verschillen, privacy en 

grenzen te respecteren. Vrede hebben met de informatie die vader of moeder niet wenst te 

delen, is dan ook een gezonde reactie. 

 

Verschil tussen ouders 

Over het algemeen genomen waarderen de jongeren de manier van communiceren met beide 

ouders in de vragenlijst in gelijk mate. Beide ouders zijn even open en communiceren even 

goed. Deze resultaten zijn opvallend, omdat te verwachten is dat de band met vader en 

moeder nooit volkomen gelijk zal zijn. Uit de literatuur blijkt dat binnen de Bosnische 

collectivistische cultuur (van zogenaamde patriarchale families) de vader een dominerende rol 

inneemt in het gezin. Alleen op basis hiervan is al te verwachten dat de manier van 

communiceren van vader en moeder anders zal zijn (Klain, 1998). Nederlandse jongeren uit 

de pilotstudie ervoeren daarbij wel degelijk (grote) verschillen in communicatie tussen beide 

ouders.  

Het verschil in communicatie dat uit de literatuur en de pilotstudie blijkt, wordt wél 

ondersteund door de resultaten van de kwalitatieve analyse. De jongeren geven echter aan 

geen problemen met dit verschil te hebben, ook niet als een broer of zus wél op de hoogte was 

van de ervaringen van een ouder. Nu wordt dit verschil in onderlinge openheid door de 

jongeren aan karakter toegeschreven. Wellicht zijn hier dezelfde eerder genoemde 

adaptatieprocessen in het spel, die maken dat de jongeren positief oordelen. Uit 

langetermijnonderzoek naar overlevenden van de Holocaust blijkt dat kinderen jaren na dato 

hun oorspronkelijke positivisme nog wel eens herzien (Mazor et al., 1990). Het is interessant 

om over enkele decennia te onderzoeken of de jongeren nog steeds hetzelfde positieve 

standpunt hebben over de gezinscommunicatie. 
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Sociaal functioneren  

Uit de kwalitatieve resultaten komt naar voren dat de jongeren in wezen een ‘succesvol leven’ 

leiden volgens de termen van Rousseau et al. (1999). Ze hebben grote vriendengroepen en 

zijn vrijwel allemaal hoog opgeleid. Rousseau en Drappeau (2003) geven als redenen voor 

succesvol functioneren de beschermende factoren die een sterke band met de ouders en diens 

culturele en religieuze verwachtingen bieden. Op basis van de focusgroepen komt naar voren 

dat veel jongeren uit een liberaal gezin komen waarin ze veel vrijheid genoten. In hoeverre er 

binnen deze gezinnen sprake is van culturele en religieuze verwachtingen is onduidelijk.  

Een reden die wellicht aangevoerd kan worden voor een goede socialisatie, is de rol 

van pionier die de jongeren hebben gespeeld in de eerste periode na de vlucht (Danieli, 1998; 

Walter & Bala, 2004). Sommige jongeren geven aan dat zij in zekere zin de rol van de ouders 

overnamen, wanneer het aankwam op het organiseren van het leven. Dit heeft er 

waarschijnlijk voor gezorgd dat de jongeren zich de wetten en regels van de Nederlandse 

samenleving in snel tempo eigen maakten en zich hier relatief snel aan aanpasten.  

Uit de SIG blijkt verder dat de jongeren in vergelijking met normale en pathologische 

populaties, goed scoren op assertief gedrag. Een assertieve opstelling zal jongeren van pas 

komen binnen (het aangaan van) sociale relaties. Uit de literatuur blijkt dat goede sociale 

contacten een beschermende factor bieden voor negatieve consequenties naar aanleiding van 

ervaren stress (Kleber & Brom, 1999; Op den Velde, 1998; Stroebe & Schut, 2004). Andere 

beschermende factoren zijn educatie en hoge socio-economische status, mede door de 

doorgaans beter ontwikkelde copingstrategieën die ermee gepaard gaan (Kleber & Brom, 

1999). Zoals aangegeven kunnen ook deze beschermende factoren op deze jongeren van 

toepassing zijn.  

 

Assertief 

Een interessante vraag is waarom de jongeren zich zo assertief uiten als ze doen. Een 

mogelijke verklaring kan liggen in de expressieve communicatie die de jongeren beschrijven 

in hun kerngezinnen. In de focusgroepen komt naar voren dat de Bosnische cultuur een 

cultuur is waarin levendig gecommuniceerd wordt en waarin gevoelens naar elkaar geuit 

worden. Het uitdragen van zowel positieve als negatieve emoties komt bij de Bosnische 

gemeenschap wellicht vaker voor vanuit een culturele inslag. Hoewel Sasja en Senad tijdens 

de focusgroepen aangaven hun emotionele aard te hebben moeten verzachten binnen de 

Nederlanse cultuur, blijkt uit de resultaten dat de gemiddelde Bosniër emotioneel verbaal 

sterker is dan de gemiddelde Nederlander.  
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Op de SIG-schaal ‘uitdragen van de eigen onzekerheden’ scoren de jongeren een stuk 

minder hoog dan de gemiddelde populatie. Dit is een uitkomst die op meer punten in het 

onderzoek naar voren lijkt te komen. De jongeren schetsen doorgaans een positief beeld. 

Behalve een positieve gezinscommunicatie, komt tijdens de focusgroepen een ogenschijnlijke 

bagatellisering van de eigen problemen naar voren. Er zijn volgens de jongeren altijd mensen 

die ernstiger trauma’s te verwerken hebben gehad, dan zij. De jongeren noemen zichzelf in 

dat licht zelfs ‘niet representatief’ voor de gemiddelde Bosniër. 

Het is opvallend dat de jongeren zichzelf sterk positioneren. Een positieve vergelijking 

met anderen en de bagatellisering van de eigen onzekerheden, kan een nuttige manier zijn om 

te overleven na een oorlog en het zelfvertrouwen te verhogen (Aronson, Wilson & Akert, 

2005). De zelfbeschrijvingen van Sasja en Senad zijn in dat licht typerend. Zij noemen 

zichzelf respectievelijk een strijder en een overlever. Zowel de strijder als de overlever zijn 

archetypen die kunnen bijdragen aan een positief zelfbeeld. Het is echter ook goed mogelijk 

dat de jongeren gemiddeld wat gereserveerder zijn dan de normgroepen en de 

spreekwoordelijke vuile was niet graag buiten hangen.  

 

Bosnische identiteit   

De respondenten onderhouden opvallend veel vriendschappen met Bosnische jongeren. Er 

kan gesteld worden dat de integratie van Bosnische jongeren in Nederland op dit punt beter 

zou kunnen. De jongeren hebben hier een verklaring voor: Bosniërs liggen elkaar beter, omdat 

zij dezelfde ontwikkeling hebben doorgemaakt. Het zijn volgens hen niet zozeer de gedeelde 

oorlogservaringen die hen binden, maar de gezamenlijke wortels en opvoeding, die maken dat 

de jongeren zich meer elkaars gelijke voelen. 

Literatuur ondersteunt deze verklaring. Kinderen zijn flexibeler dan jong-volwassenen 

en ouderen om zich een nieuwe taal en een nieuwe cultuur eigen te maken. Bovendien is de 

kindertijd de meest ontvankelijke voor de invloeden van cultuur en omgeving; in de eerste 

jaren vindt een belangrijk deel van de socialisatie en culturalisatie plaats (Matsumoto & 

Juang, 2004; Walter & Bala, 2004). Bosnische vluchtelingen die in hun puberteit naar 

Nederland zijn gekomen, nemen een Bosnische identiteit mee, terwijl Bosnische kinderen nog 

gevormd kunnen worden volgens de Nederlandse cultuur en hierin dan ook beter aansluiting 

vinden.  

Ook cultuurfricties kunnen de integratie bemoeilijken. Wanneer Bosniërs ervaren dat 

Nederlanders wezenlijk andere etiquetten hebben, dan worden vluchtelingen niet uitgenodigd 

tot integratie. Integratie wordt hen wellicht zelfs moeilijk gemaakt.  



 44 

Een ander punt dat opvalt binnen het sociaal functioneren, is de genoemde spagaat die 

jongeren ervaren. De spagaat tussen een nieuw leven in Bosnië enerzijds en een opgebouwd 

leven in Nederland anderzijds. Vier van de zes jongeren geven aan niet zeker te weten waar 

hun toekomst ligt; allen proberen ze twee levens te verenigen. Het is goed mogelijk dat de 

spagaat mede gevoed wordt door de Bosnische identiteit die de jongeren nog altijd sterk in 

zich dragen. Omgang met mede-Bosniërs kan deze identiteit versterken, evenals loyaliteit aan 

minder goed geacculturaliseerde ouders die de traditionele cultuur in sterke mate aanhangen 

(Walter & Bala, 2004). Daar komt bij dat veel jongeren nog familieleden hebben wonen in 

hun land van herkomst en dat zij redenen hebben om terug te gaan naar Bosnië.  

 

Relatie communicatie en sociaal functioneren 

Uit de literatuur komt naar voren dat binnen klinische populaties een link bestaat tussen goede 

communicatie en sociaal functioneren. Communicatie die te wensen overlaat, kan resulteren 

in disfuncties binnen het sociale leven (Aarts, 1998; Danieli,1998; Eastmond, 1998; Op den 

Velde, 1998). Daar tegenover staat literatuur waarin wordt aangegeven dat er meer factoren 

zijn dan communicatie die effect hebben op het sociaal functioneren (Van Ijzendoorn et al., 

2004).  

Het huidige onderzoek sluit op het eerste gezicht aan bij deze laatste invalshoek. Alle 

Bosniërs geven aan dat een eenduidig verband tussen communicatie en sociaal functioneren 

wat ver gezocht is. Zij denken dat meer variabelen van (sterkere) invloed zijn op de sociale 

situatie van de jongeren, waaronder woonplaats, karakterstructuur en genetische aanleg. 

Uit de vragenlijst lijkt een verband tussen beide variabelen niet op voorbaat 

uitgesloten. Vanuit de redenatie dat goede communicatie voor adequaat sociaal functioneren 

zorgt, zou te verwachten zijn dat een hogere score op de schalen van de ICOM, voor lagere 

scores op de spanningsschaal en hogere scores op de frequentieschaal van de SIG zorgt, 

oftewel: minder spanning bij assertieve sociale situaties en meer voorkomen deze sociale 

situaties. Op de SIG spanningsschaal en de vier schalen van de ICOM is inderdaad een 

interactie-effect zichtbaar, hetgeen betekent dat een goede communicatie een verband lijkt te 

hebben met de mate van ervaren spanning binnen sociale situaties die assertiviteit verlangen. 

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat goede communicatie over de gebeurtenissen als 

onderdeel van veerkracht, de jongeren sterkt in het durven aangaan van assertieve sociale 

situaties. Wanneer de communicatie effectief is geweest en de traumatische gebeurtenissen 

mede hierdoor een plek hebben kunnen krijgen, kan een stukje geschiedenis worden 

afgesloten. De opmerking van Sasja illustreert deze: “De oorlog is als een geïsoleerd stukje 
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verleden dat in het hier en nu geen rol meer speelt.” Het gevolg is wellicht dat met een relatief 

positief gevoel van eigenwaade en zelfacceptatie op de toekomst, en daarmee andere sociale 

contacten, kan worden gefocust (Lindt, 1998; Op den Velde, 1998; Solomon, 1998; Stroebe et 

al., 2004, Stroebe & Schut, 2004; Walsh, 2003).  

 Het ontbreken van een eenduidig verband tussen de ICOM en de frequentieschaal zou 

kunnen betekenen dat een goede, open gezinscommunicatie geen relatie heeft met het méér 

voorkomen van assertief sociaal gedrag. Dit wel niet per definitie zeggen dat er geen relatie 

kan bestaan tussen openheid en de mate van voorkomen van andere aspecten van sociaal 

gedrag, die de SIG niet meet. Zo hoeft goede communicatie misschien niet noodzakelijkerwijs 

te resulteren in méér assertief gedrag, maar kan deze bijvoorbeeld wel zorgen voor meer 

harmonie binnen sociale interacties. Anderzijds is het ook goed mogelijk dat een interactie-

effect tussen goede communicatie en de frequentie van voorkomen van assertief sociaal 

gedrag is uitgebleven vanwege de te kleine steekproef.  

 

Methodologie 

Om sociaal functioneren kwantitatief te meten is gebruik gemaakt van de Schaal voor 

Interpersoonlijk Gedrag; een vragenlijst die met name assertief functioneren in sociale 

interacties in beeld brengt. Assertiviteit is slechts één aspect van sociaal functioneren. Het is 

aan te raden om in vervolgonderzoek sociaal functioneren uit te splitsen naar diverse aspecten 

van sociaal gedrag en het instrumentarium hierop aan te passen, opdat er een completer beeld 

kan worden geschetst van sociaal functioneren. Tevens dient de ICOM op zijn statistische 

bruikbaarheid te worden getoetst, alvorens deze vragenlijst gebruikt gaat worden als 

meetinstrument om gezinscommunicatie in beeld te brengen.  

Afgezien van de beperktheid in instrumentaria, kunnen de inconsistenties van met 

name de kwantitatieve resultaten grotendeels verklaard te worden vanuit de methodologie. De 

steekproef is erg klein (N: 15) en de spreiding van met name de scores op de SIG groot. Met 

andere woorden, onder de weinige mensen die deze lijst hebben ingevuld, zijn uiteenlopende 

antwoorden gegeven. Er zullen dan ook meer respondenten nodig zijn om het effect van 

gezinscommunicatie te laten oplichten. Zoals gezegd is communicatie niet de enige variabele 

die de veerkracht van een gezin bepaald (Dyregrov, 2005; McCubbin et al, 1997; Walsh, 

2003). Wanneer een gezin in balans is, zal niet één factor verantwoordelijk zijn voor de 

positieve resultaten op sociaal functioneren. Het effect van gezinscommunicatie zal dan zelfs 

relatief klein zijn en met een  kleine steekproef uit de niet-klinische populatie onvindbaar. Dat 

gezinscommunicatie wel een verband blijkt te hebben met sociaal functioneren bij de 
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onderzochte klinische populaties, is wellicht dan ook mogelijk omdat de verklaarde variantie 

van gestagneerde gezinscommuniatie op sociaal functioneren bij deze onderzoeksgroep hoger 

zal zijn, ondanks andere variabelen die eveneens effect hebben op sociaal functioneren.  

 

Kwalitatief of kwantitatief  

Het verschil in communicatie tussen beide ouders komt zoals vermeld niet tot uiting in de 

antwoorden die op de vragenlijst zijn gegeven, terwijl dit in de focusgroepen wel aan de orde 

kwam. Het is mogelijk dat de ICOM niet goed begrepen is, ondanks de gehouden pilotstudie 

die deze mogelijkheid had moeten ondervangen. Veel jongeren hebben bij de vragen die 

afzonderlijk voor vader en moeder ingevuld dienden te worden, de vraag voor het gezin 

ingevuld. Op basis hiervan hebben de onderzoekers, mogelijk onterecht, ervoor gekozen aan 

te nemen dat als de vraag voor het gezin ingevuld was, de communicatie met vader en moeder 

gelijk was.  

Een andere verklaring voor het uitblijven van een verschil tussen de communicatie 

met vader en moeder in de kwantitatieve resultaten kan liggen in het feit dat de jongeren die 

deelnamen aan de focusgroepen opener waren dan de jongeren die hier niet aan deelnamen. 

Daarbij kan een focusgroep meer genuanceerde resultaten opleveren door de ruimte die 

hierbinnen bestaat voor contactgroei en groei in vertrouwen richting de onderzoekers.  

In het licht van bovenstaande zijn de onderzoekers geneigd een kwalitatieve 

onderzoeksmethode aan te raden bij de onderzochte populatie. Focusgroepen bieden de 

mogelijkheid om een genuanceerder beeld te schetsen van de mening van respondenten over 

een onderwerp dat zo complex is. Niettemin was ook de opkomst bij de focusgroepen laag 

(N=6). De verklaring die door respondenten werd gegeven is opvallend: alle signalen over 

positieve gezinscommunicatie ten spijt is de oorlog een onderwerp waar liever niet over 

gesproken wordt. Veel jongeren hebben hun leven opgebouwd en willen graag verder. De 

confrontatie met vragen over de oorlog kan angst oproepen voor oprakeling van negatieve 

emoties en herinneringen, zelfs bij Bosnische jongeren die het ogenschijnlijk goed doen in de 

Nederlandse maatschappij, ruim tien jaar na de gebeurtenissen in voormalig Joegoslavië.  
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