
4. Vaak wat minder gelukkig

Niet-westerse allochtonen van de eerste generatie zijn minder gelukkig en tevreden
met hun leven dan de autochtone bevolking. Ook ervaren ze hun gezondheid als min-
der goed, hebben minder frequent contacten met familie en zijn minder actief in het
verenigingsleven dan autochtonen en de overige allochtonen. De – nog jonge – tweede
generatie niet-westerse allochtonen lijkt veel op de autochtonen.

Over het algemeen zijn de inwoners van Nederland nogal content met het leven
dat ze leiden. Bijna negen van de tien personen van 12 jaar en ouder omschrij-
ven zichzelf als gelukkig tot erg gelukkig en als tevreden tot buitengewoon te-
vreden. Maar allochtonen zijn minder gelukkig en tevreden dan autochtonen.
Daarbij springt vooral de eerste generatie niet-westerse allochtonen er in nega-
tieve zin uit. Ruim een kwart toont zich minder gelukkig en tevreden.

Eerste generatie voelt zich minder gezond

Ook op het terrein van de gezondheid verschillen allochtonen en autochtonen
van elkaar. Vooral de eerste generatie allochtonen ervaart de gezondheid als
minder positief: van de niet-westerse eerste generatie omschrijft 63 procent
hem als goed tot zeer goed, van de westerse 71 procent. Autochtonen en voor-
al de tweede generatie niet-westerse allochtonen vinden hun gezondheidstoe-
stand beter. Ook springt de niet-westerse tweede generatie er in positieve zin
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4.1 Gelukkig en gezond, 2002

Gelukkig tot erg gelukkig Gezondheid: goed tot zeer goed
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uit met betrekking tot langdurige ziekten. Slechts een op de zes heeft minstens
één langdurige aandoening, terwijl dat bij de andere groepen dubbel zoveel is.

Dit wordt echter voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de tweede ge-
neratie niet-westerse allochtonen gemiddeld jonger is. Indien met deze leef-
tijdsfactor rekening wordt gehouden, blijken ze over hun gezondheid iets
slechter te oordelen dan autochtonen. Dan blijkt ook dat de niet-westerse
tweede generatie niet verschilt van de autochtonen in het aandeel dat een
langdurige ziekte heeft. De slechtere gezondheidspositie van de niet- westerse
allochtonen die in het buitenland zijn geboren blijft echter gehandhaafd.

Contacten in de vrije tijd dragen ook bij aan de tevredenheid over het leven.
Allochtonen die zelf in het buitenland zijn geboren, hebben minder frequent
contact met familie en vrienden dan de tweede generatie en de autochtone be-
volking. Dit geldt vooral voor niet-westerse allochtonen. Opvallend is de hoge
score van de niet-westerse tweede generatie bij het contact met vrienden: 92
procent belt, bezoekt of heeft op een andere wijze minstens één keer per week
contact met vrienden. Hierbij speelt mee dat deze groep vooral uit jongeren
bestaat.

Meer contact met familie en vrienden

Activiteiten in verenigingsverband zijn beduidend minder populair dan die
met vrienden of familie. Bijna de helft van de autochtonen doet minstens een
keer per week iets in een vereniging. Vier van de tien tweede-generatie al-
lochtonen (44 procent van de westerse en 37 procent van de niet-westerse) be-
zoeken regelmatig een vereniging. In de eerste generatie is dit eenderde van
de westerse en eenvijfde van de niet-westerse allochtonen.

In zeven van de tien huishoudens is inmiddels een computer aanwezig. Dit
geldt zowel voor autochtone als voor allochtone huishoudens. Vooral de twee-
de generatie niet-westerse allochtonen beschikt over een pc thuis. Zij nemen
met 80 procent de koppositie in, terwijl de eerste generatie niet-westerse al-
lochtonen met 57 procent het minst vaak thuis met de computer kan werken.
Ook hiervoor is de leeftijd cruciaal: indien er geen leeftijdsverschillen zouden
zijn, dan kon 47 procent van de niet-westerse allochtonen die in het buitenland
zijn geboren over een computer thuis beschikken, en 55 procent van de niet-
westerse allochtonen die in Nederland zijn geboren. De verschillen tussen de
westerse allochtonen en autochtonen zouden dan geheel verdwijnen.

32 Centraal Bureau voor de Statistiek



Allochtonen in Nederland 2004 33

4.3 Computerbezit, 2002

Personal computer in huishouden
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Tweede generatie

4.2 Contacten en activiteiten, 2002

1 Keer per week
contact met familie

1 Keer per week
contact met vrienden
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