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VOORWOORD
Begin 2005 begon ik aan mijn proefschrift. Ik had op dat moment nog geen
onderwerp. Het was net na de moord op Theo van Gogh en samen met heel
veel anderen vroeg ik me af wat er aan de hand was in Nederland. In de
kranten verschenen koppen zoals: ‘de verharde stad’, ‘een botsing tussen ratio
en emotie’ en ‘imams waarschuwen voor radicalisering’ om de situatie te
verwoorden. Ik wilde in mijn eigen stad en onder leeftijdsgenoten op zoek
naar verhalen, meningen en vooral ook antwoord krijgen op mijn vragen. Zo
ontstonden de eerste ideeën voor dit proefschrift.
Mijn proefschriftavontuur begon vervolgens met het schrijven van
een onderzoeksvoorstel en het verkennen van de mogelijkheden voor een
grootschalig Amsterdams veldwerk. Het krijgen van toestemming voor het
trekken van een steekproef van Amsterdammers van verschillende herkomst
bleek de eerste grote hobbel voor mijn onderzoek. Het bleef enige tijd onzeker
of het zou lukken, maar net voor de zomer van 2007 kon het veldwerk dan ook
echt beginnen. Het zorgde voor leuke, boeiende, hartverwarmende en soms
ook verwarrende gesprekken met jonge Amsterdammers in alle uithoeken van
de stad. Allereerst met de leerlingen van een VWO-4 klas van de Openbare
Scholengemeenschap Reigersbos in Amsterdam Zuidoost, waar we de
vragenlijst uitprobeerden. En later met de respondenten met wie ik afsprak
voor diepte-interviews. Zij ontvingen mij gastvrij bij hen thuis, of kwamen
naar een café of naar de universiteit. Aan veel gesprekken bewaar ik mooie
herinneringen. Zoals aan de vrolijke Fatiha met wie ik op een middag afsprak
in De Balie, dichtbij het Leidseplein in Amsterdam. Zij vertelde mij dat ze
er heel erg om kan lachen als zij met haar hoofddoek op naar een Jordanees
café gaat en uit volle borst André Hazes meezingt. Dat verwachten ze niet van
een meisje met een hoofddoek, je zou hun gezichten moeten zien! Doordat
ik een kijkje nam in de gedachtewereld van mijn respondenten, leerde ik
ook veel over mezelf. Ik hoor overduidelijk bij de groep ‘jullie Hollanders’,
met mijn blonde haar en blauwe ogen. En het tussen twee culturen zitten
bleek ook voor mij op te gaan. Toen ik na een interview vertelde dat ik niet
in Amsterdam ben opgegroeid, maar in Zeeland, merkte Anja op dat ik
dan eigenlijk net als zij, tussen twee culturen zit. Niet de Nederlandse en
Hindoestaanse zoals in haar geval, maar de ‘dorpse’ en de ‘Amsterdamse’
cultuur. Alle respondenten die de vragenlijst invulden of meewerkten aan een
diepte-interview en de VWO-leerlingen wil ik hartelijk bedanken voor hun
gastvrijheid en openhartige verhalen. Zonder jullie medewerking had ik dit
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proefschrift nooit kunnen schrijven. Niemand wordt in dit proefschrift met
de eigen naam genoemd, maar ik hoop dat jullie jezelf wel herkennen in de
verhalen die ik heb opgetekend.
Naast de vele gesprekken met stadsgenoten, zorgde mijn promotieonderzoek
ook voor andere gedenkwaardige ontmoetingen en samenwerking. Veel
mensen leverden, ieder op geheel eigen wijze, een belangrijke bijdrage aan
mijn onderzoek. Zowel op de universiteit als daarbuiten. Op de universiteit
wil ik allereerst Virginie Mamadouh, mijn co-promotor bedanken. Virginie,
jouw kennis, enorme betrokkenheid, waardevolle input en rotsvast vertrouwen
in mijn kunnen waren een onmisbare bijdrage aan mijn onderzoek en dit
proefschrift. Ik begrijp nog altijd niet hoe het jou lukte, naast jouw drukke
werkzaamheden, ook nog alle kranten, documentaires en nieuwsprogramma’s
bij te houden. Altijd weer bracht jij mij op de hoogte van waardevolle en
verrassende nieuwtjes ter inspiratie voor mijn onderzoek. Rapteksten,
webfora, informatieve websites en krantenartikelen, aan jouw oog ontglipt
haast niets! Ik bewaar mooie herinneringen aan ons bezoek aan Libanon,
waar jij jouw voorzichtigheid uiteindelijk liet varen en we de demonstraties
van dichtbij gingen bekijken. En ook aan ons verblijf in het bijzondere hotel
in San Francisco denk ik nog altijd met een glimlach terug.
Hans Knippenberg, mijn promotor, wil ik bedanken voor de kansen die hij
mij heeft gegeven en zijn waardevolle commentaar op mijn teksten. Gertjan
Dijkink, mijn tweede co-promotor, zorgde op de juiste momenten voor
extra inspiratie en verhelderende theoretische inzichten. Gertjan, ik heb veel
geleerd van de scriptieprojecten die wij samen hebben gedaan over diaspora’s
en politiek conflict en heb grote bewondering voor jouw enorme kennis en
wetenschapsdrive. Ik kijk vol verwachting uit naar het verschijnen van jouw
volgende boek!
Het veldwerk van mijn onderzoek had ik nooit zo grootschalig kunnen
aanpakken zonder Marian Visser van de Gemeente Amsterdam. Zij was de
schakel tussen mijn onderzoek en het Wij Amsterdammers programma.
Jeroen Slot en Hester Booi maakten de veldwerkplannen mogelijk door
hun hulp bij het organiseren van de steekproef en het benaderen van de
respondenten. Samen met Marian Visser en Jeroen Slot vormden Joris Rijbroek
en Renske Emmelkamp namens de gemeente de begeleidingscommissie
voor het vaststellen van de vragenlijst. Ik wil hen allemaal bedanken voor
het meedenken en voor hun goede ideeën. Nathan Rozema en zijn team
bij Labyrinth Onderzoeksbureau leverden een belangrijke bijdrage aan het
uitvoeren van het Amsterdamse veldwerk. Het was zeker geen gemakkelijke
opgave en ik bedank Nathan in het bijzonder voor zijn betrokkenheid,
enthousiasme, doorzettingsvermogen en interesse in mijn onderzoek.
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Paolo de Mas, Asis Aynan, Zeynep Kadirbeyoğlu, Said Bouddouft en
Nadia Bouras wil ik bedanken, omdat zij mij hielpen meer grip te krijgen
op de Marokkaanse en Turkse situatie. Sjoerd de Vos was onmisbaar bij de
statistische analyses en Merel, Renske en Siebrigje bij het uittypen van de
interviews.
Mijn collega’s bij de UvA zorgden voor de broodnodige ontspanning en
gezelligheid, tijdens en na werktijd. Met alle tijd die ik de afgelopen jaren
op de UvA doorbracht, zijn fijne kamergenoten heel belangrijk. Na een
korte tijd op de zolder, kwam ik terecht bij Rogier en Manuel. Jullie humor,
muziekdiscussies en passie voor de Tour de France gaven mij een andere kijk
op promoveren. Jullie zorgden ervoor dat ik altijd met veel plezier op de fiets
naar Roeterseiland stapte. De laatste jaren van mijn promotie deelde ik deze
kamer, lief en leed met Annika en Marjolein. Bij jullie kon ik met alle grotere
en kleinere levenskwesties terecht, van HEMA-ondergoed en afzakkende
panties tot inspiratiedipjes en statistiekproblemen. Ik vond het heel bijzonder
en vooral ook heel spannend om jullie paranimf te zijn, en ben blij dat jullie
nu tijdens de verdediging naast mij staan. Bedankt voor al die onvergetelijke
momenten. De heerlijke koffie en peptalks van Mendel en Wouter hebben
zeker ook bijgedragen aan de goede afloop van mijn proefschrift. En ook
Amanda, Brooke, Cathelijne, Edith, Els, Fenne, Francesca, Hebe, Melika,
Michaël, Nadav, Perry, Willem, Robert, Thea, Tineke, Marianne, Puikang
en Guida zorgden er allemaal voor dat de afgelopen jaren bij AMIDSt een
superleuke tijd waren. Sabine, Simone, Rick en Elif bedankt voor de fijne
samenwerking en inspiratie in het IMES PhDlab.
Tijdens mijn onderzoek en het schrijven van het proefschrift waren ook
alle vrienden en familie om mij heen belangrijk. Niet alleen voor afleiding en
leuke plannen, maar ook voor inspiratie en hulp bij de ontelbare zaken die bij
het schrijven van een proefschrift komen kijken. Een aantal wil ik hier nog
speciaal noemen. Jilles, bedankt dat jouw huis ook een beetje mijn kantoor
mocht zijn, voor de koffie- en lunchpauzes en de ‘we hebben het verdiend’
wijntjes. Samen aan het werk is zoveel leuker dan alleen! Jij leverde een
belangrijke bijdrage aan de laatste loodjes, waardoor ze een stuk minder zwaar
waren. Eefke, Joanna, Frederieke, Josselien, Linda, Marije, Naomi, Pleuntje
en Willeke bedankt voor het kritisch lezen van delen van mijn proefschrift. En
Aart, zonder jouw bijdrage zag dit boek er nu niet zo mooi uit.
Pap en mam, van jullie heb ik veel waardevolle karaktereigenschappen
meegekregen, zoals zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen, die onmisbaar
bleken bij het schrijven van een proefschrift. Jullie zijn er altijd en overal voor
steun, gezelligheid en relativering en zijn een goed voorbeeld van hoe je van
iedere dag zoveel mogelijk kunt genieten. Mar, als grote zus heb jij mij al vaak
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het goede voorbeeld gegeven, zo ook met het schrijven van een proefschrift. Ik
kan altijd op jou en op jouw wijze raad rekenen. En tot slot bedank ik vooral
ook David. Bedankt voor het vertrouwen, de liefde, gewoon voor wie je bent.
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Hoofdstuk 1

STEDELIJKE JONGEREN
ALS FLEXIBELE BURGERS

1. STEDELIJKE JONGEREN ALS FLEXIBELE BURGERS
In geen enkele Nederlandse stad zijn er zoveel nationaliteiten als in Amsterdam.
Op 1 januari 2009 telde Amsterdam maar liefst 177 nationaliteiten. 1 De
Amsterdammers spreken een veelheid aan talen en praktiseren verschillende
godsdiensten of geen godsdienst. Deze diversiteit kleurt het straatbeeld, door
eettentjes en uitgaansgelegenheden voor alle smaken, een internationaal aanbod
op de markt, de bouw van tempels en moskeeën, verschillende kledingsstijlen
en andere uiterlijkheden van de mensen op straat. Deze diversiteit betekent
ook dat veel Amsterdammers een dubbele nationaliteit hebben. Ongeveer
een kwart van de baby’s in Amsterdam heeft bij de geboorte een dubbele
nationaliteit. Dit is veel meer dan tien jaar geleden. De toename van dubbele
nationaliteiten, evenals de enorme diversiteit in grote steden roepen vragen op
over de betekenis van staatsburgerschap, niet alleen in Nederland maar ook in
andere landen.2
Aihwa Ong (1999) liet eind jaren negentig zien dat voor een internationaal
georiënteerde Chinese zakelijke elite staatsburgerschap flexibel is geworden.
Zij maken strategisch gebruik van meerdere staatsburgerschappen voor het
verzamelen van macht en kapitaal. Afhankelijk van de politieke en economische
omstandigheden geniet het ene staatsburgerschap de voorkeur boven het
andere. Het wijst op twee manieren naar de flexibiliteit van staatsburgerschap.
Allereerst verschuift de betekenis van staatsburgerschap, doordat de emotionele
betekenis op de achtergrond verdwijnt. Ten tweede verliest staatsburgerschap
de functie van exclusief bindmiddel in een samenleving. De vraag is of deze
flexibiliteit vooral terug te vinden is bij een zakelijke elite, of dat ook voor andere
burgers staatsburgerschap flexibel is geworden. Deze mogelijke flexibiliteit, de
verschuivende betekenis van staatsburgerschap, heeft de afgelopen jaren in
Nederland geregeld tot discussies geleid, vooral ook als het gaat om jongeren.
In Nederland staan inmiddels ruim een miljoen mensen geregistreerd
met een dubbele nationaliteit, dat betekent dat zij naast de Nederlandse
nationaliteit ten minste nog één andere nationaliteit bezitten. Dit is twee keer
zoveel als tien jaar geleden (CBS 2009). Het toenemende aantal mensen met
een dubbele nationaliteit betekent niet dat het wordt geaccepteerd als een
voldongen feit. Aan het eind van 2008 ontstond in Nederland opnieuw discussie
over dubbele nationaliteiten. Nadat eerder vooral de dubbele nationaliteit van
Dienst Persoons- en Geo-informatie, Amsterdam telt 177 nationaliteiten, één meer dan
in 2008, 23 april 2009.
2
Kwart baby's met twee passen, Het Parool, 7 maart 2007.
1
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politici de discussie bepaalden, was het deze keer de vermeende inmenging
van een buitenlandse overheid met Nederlandse burgers. De aanleiding was
de vermeende spionage door een politieagent van Marokkaanse herkomst
voor de Marokkaanse geheime dienst, waardoor een discussie ontstond
over de lange arm van de Marokkaanse overheid. Een groep MarokkaanseNederlanders, waaronder politici en schrijvers, spraken zich kritisch uit over
de bemoeienissen van de Marokkaanse overheid. Zij wezen in een open brief
in De Volkskrant op ‘de politieke, juridische en maatschappelijke complicaties
die Nederlandse burgers met een Marokkaanse achtergrond ervaren in hun
relatie met de Marokkaanse staat.’3 Soms wordt ongewenst hun Marokkaanse
staatsburgerschap geactiveerd in hun Nederlandse leven, bijvoorbeeld als het
gaat om familierecht en de naamkeuze voor hun eigen kinderen. Marokko
hanteert een voornamenbeleid en het Marokkaanse consulaat verstrekt in
principe geen Marokkaans paspoort of identiteitskaart aan personen met
een niet geaccepteerde voornaam. Op deze manier kunnen ouders met de
Marokkaanse nationaliteit beperkt worden in de voornaamkeuze voor hun
kinderen. En in Nederland afgehandelde echtscheidingen worden niet erkend
in Marokko als deze niet voldoen aan de Marokkaanse wetgeving. Dit wijst
enerzijds op de inflexibiliteit van hun burgerschap en anderzijds op de
flexibiliteit van soevereiniteit.
In de discussies over de lange arm van de Marokkaanse overheid ligt de
nadruk echter vooral op loyaliteit, niet op de flexibiliteit van staatsburgerschap.
Nationaliteit wordt daarbij naar voren gebracht als een zero-sum game. Het
hebben van een buitenlandse nationaliteit naast de Nederlandse zaait dan twijfel
over iemands loyaliteit aan Nederland. Een dubbele nationaliteit betekent
een dubbele loyaliteit en vormt een belemmering voor het integratieproces is
de heersende gedachte. Vooral dubbele nationaliteiten van de in Nederland
geboren kinderen van migranten liggen gevoelig. Zij staan immers symbool
voor de toekomst van de integratie van migrantengemeenschappen en juist van
hen wordt verwacht dat zij eenduidig kiezen voor de Nederlandse samenleving
waarin zij zijn opgegroeid.
Het idee dat nationaliteit een zero-sum game is, komt ook op andere
manieren terug. Bijvoorbeeld bij internationale voetbalwedstrijden. De
beruchte voetbalvraag moet duidelijk maken waar iemands loyaliteit ligt
in bijvoorbeeld de aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal: ‘Als
het Turkse elftal tegen het Nederlands elftal speelt, voor wie juich je dan?’
De keuze van voetballers met een dubbele nationaliteit voor een nationaal
elftal ligt gevoelig. Een voorkeur voor het ene nationale elftal wordt al snel
3
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Nederlandse burgers, geen onderdanen van Marokko, De Volkskrant, 8 oktober 2008.

uitgelegd als een keuze tegen het andere nationale elftal en gezien als uiting
van een beperkte identificatie. De keuze voor het Nederlandse elftal van de
in Nederland opgegroeide Khalid Boularouz en Ibrahim Affelay, beiden van
Marokkaanse herkomst, ontlokte de nodige discussie op sites zoals Marokko.
nl. Het is een gevoelskwestie, vond een deelnemer aan de discussie: ‘voel je je
Marokkaans dan kies je voor Marokko, voel je je meer Nederlander dan speel
je voor Nederland.’ De Marokkaans-Nederlandse voetballer Ali Boussaboun
koos om voor het Marokkaanse elftal uit te komen. Hij bevestigde in een
documentaire over voetballers met een dubbele nationaliteit dat het gaat
om een gevoelskwestie. ‘Ik voel me Marokkaans. Dat zit in mijn opvoeding
maar ook in hoe ik gezien word. Ik ben in Nederland altijd gezien als een
Marokkaan’, aldus Boussaboun.4 De vraag is echter of het wel altijd een
gevoelskwestie is. Misschien zijn de voetballers vooral flexibele burgers in
de betekenis dat zij hun staatsburgerschappen strategisch inzetten om hun
kansen en mogelijkheden optimaal te benutten. In de discussie op Marokko.nl
wordt ook deze kant belicht. Een keuze voor een nationaal elftal is dan vooral
een rationele afweging in een voetbalcarrière en een antwoord op de vraag:
waar krijg ik de meeste kansen? Sommigen zien deze afweging als logisch en
legitiem, terwijl anderen het afkeurenswaardig of zelfs verraad vinden.
De flexibiliteit van staatsburgerschap kan zich ook uiten in het verschuiven
van het schaalniveau waarop sociaal integratie wordt nagestreefd. De grote
steden zijn de afgelopen decennia verkleurd. De term superdiversiteit wordt
in de mond genomen als typering voor wereldsteden zoals Amsterdam.
Met deze superdiversiteit wordt niet alleen diversiteit van de stadsbewoners
naar herkomstland of etniciteit bedoeld, maar ook naar type migratie
(arbeidsmigratie, gezinsvorming, vluchteling) en juridische status (Vertovec
2007). In veel grote steden is de meerderheid van de jongeren van buitenlandse
herkomst. De veronderstelling is dat zij opgroeien met twee culturen, die van
Nederland en die van hun ouders. Juist deze jongeren zouden de interculturele
competenties bezitten om zich in de verschillende culturen staande te houden
en rekken de betekenis van bestaande identiteiten op. Meer dan de Nederlandse
identiteit zou de stedelijke identiteit, waarin elementen samenkomen uit de
diverse (sub)culturen die de stad rijk is, jongeren aan elkaar binden.
De ‘denationalisering’ van de stedelijke ruimte roept de vraag op
van wie de stad nu eigenlijk is (Sassen 2002). De veranderingen in de
bevolkingssamenstelling van de grote steden zorgen niet alleen voor herkenning,
maar ook voor gevoelens van vervreemding en kunnen de veranderingen
nostalgische gevoelens mobiliseren. Sommigen voelen zich niet meer thuis in
4

Voetballers met twee paspoorten, Zembla, 12 september 2005.
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het gekleurde straatbeeld van de stad en verlangen terug naar de tijden waarin
de autochtone bevolking het beeld bepaalde. Een vertolker van de gevoelens
van vervreemding van de burger in de Nederlandse politieke arena is politicus
Geert Wilders. Hij riep tijdens de algemene politieke beschouwingen op 16
september 2009 op tot het herveroveren van het Nederlandse straatbeeld, dat
volgens hem steeds meer gaat lijken op Mekka en Teheran. Hoofddoekjes,
boerka’s en djellaba’s moeten wat hem betreft uit het Nederlandse straatbeeld
verdwijnen. Hij stelde zelfs provocerend voor een belasting in te voeren op het
dragen van een hoofddoek. Het leverde een stroom aan kritiek op, maar de
toon in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, waar de zijn
partij de PVV meedeed in Almere en Den Haag, was gezet. Het terugveroveren
van de stedelijke ruimte was een speerpunt in de lokale verkiezingsstrijd in
beide steden, waar de PVV als één van de winnaars uit de bus kwam.
Het onderzoek dat in dit boek wordt gepresenteerd gaat in op de vraag
in hoeverre stedelijke jongvolwassenen flexibele burgers zijn. Dit onderzoek
bekijkt de flexibiliteit van burgerschap door de relatie tussen identificatie
met woonland, woonplaats en herkomstland centraal te stellen. Hoe
manoeuvreren stedelijke jongvolwassenen tussen deze identiteiten? Wat
betekent de Nederlandse identiteit en nationaliteit nog voor jongeren in
tijden van internationalisering? Welke invulling geven zij aan de lokale en
nationale identiteiten? En welke rol hebben de stedelijke identiteit en de
herkomstlandidentiteit?
Dit onderzoek: een leeswijzer
Het theoretische kader van het onderzoek wordt toegelicht in hoofdstuk
2. Centraal staat de betekenis van nationale identiteit en staatsburgerschap
en de relatie tussen territoriale identiteiten. Daarnaast worden territoriale
identiteiten van jongeren besproken vanuit een integratie- en een
transnationaal perspectief. Hoofdstuk 3 gaat in op de onderzoeksvragen en
licht de onderzoeksaanpak toe. Twee perspectieven komen in dit onderzoek
aan bod: identificatie van bovenaf (door de staat) en van onderaf (door
jongvolwassenen). Hoofdstuk 4 beschrijft het perspectief van bovenaf. Hierin
komen het Nederlandse burgerschapsregime en de burgerschapsregimes van
de herkomstlanden aan bod, en wordt aan de hand van recente voorbeelden
geïllustreerd wat er gebeurt als deze burgerschapsregimes elkaar ontmoeten.
Dit geeft inzicht in de gevoeligheden die op dit moment een rol spelen bij
nationaliteits- en identiteitsvraagstukken. De hoofdstukken 5, 6 en 7 bespreken
het identificatieproces van onderaf aan de hand van de resultaten van enquêtes
en diepte-interviews met Amsterdamse jongvolwassenen van verschillende
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herkomst. In hoofdstuk 5 gaat het om de identificatie van jongvolwassenen met
Amsterdam en Nederland en de relatie tussen beide identiteiten. Hoofdstuk
6 belicht de identificatie van jongvolwassenen van de ‘tweede generatie’ met
het geboorteland van hun ouders. Daarnaast bekijkt dit hoofdstuk de relatie
tussen identificatie met Nederland en de identificatie met het geboorteland
van de ouders. Hoofdstuk 7 brengt het lokale, nationale en transnationale
niveau samen en bespreekt de voorkeuren die de jongvolwassenen uitspreken
voor bepaalde identiteiten en waarom zij dit doen. Het laatste hoofdstuk vat
de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek samen.
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Hoofdstuk 2

GRENZELOOS & BEGRENSD
De verschuivende betekenis van nationale
identiteit en staatsburgerschap

2. GRENZELOOS & BEGRENSD
De verschuivende betekenis van
nationale identiteit en staatsburgerschap
Internationaal toerisme, internationale migratie, wereldwijde economische
vervlechtingen en uitgebreide mogelijkheden op het gebied van internationale
communicatie, om een paar aspecten te noemen, zorgen voor verbindingen
tussen mensen en verschillende plaatsen op de wereld. De mogelijkheden om
internationale contacten te behouden zijn toegenomen en de kosten drastisch
verminderd. Vliegtickets zijn goedkoper geworden en via internet bellen naar
de andere kant van de wereld kost bijna niets. De culturele diversiteit binnen
landsgrenzen is toegenomen en een steeds grotere groep heeft meer dan
één staatsburgerschap. Staatsgrenzen verliezen aan belang omdat de fysieke
en virtuele mobiliteit van mensen toeneemt. Hierdoor vallen territorium,
identiteit en staatsburgerschap lang niet altijd samen. Het samenvallen van
deze aspecten was overigens nooit een gegeven, maar het is tegenwoordige
minder vanzelfsprekend geworden. Een wereld van flows, gekenmerkt door
een grote internationale mobiliteit van mensen, goederen en ideeën, betekent
niet per definitie een wereld zonder staten of grenzen. Nationale staten staan
bijvoorbeeld nog steeds centraal in onze opvattingen over waarin nieuwkomers
moeten integreren. In discussies over integratie gaat het nog altijd om hoe
je een goede burger van Nederland, Duitsland of Frankrijk wordt en niet
hoe je een goede Europeaan of Amsterdammer wordt. En voor vluchtelingen
zijn nationale grenzen nog heel tastbaar. De band tussen staatsburgerschap,
identiteit en territorium is echter geen gegeven. Er is sprake van een continue
herdefiniëring van nationale soevereiniteit.
Het eerste deel van dit hoofdstuk doorgrond de complexe relatie tussen
staatsburgerschap, territorium en identiteit door te kijken naar de rol van de
nationale staat en de invulling van nationale identiteit en staatsburgerschap.
Het belicht twee tegengestelde ontwikkelingen: de splitsing van de
traditionele eenheid van staatsburgerschap, territorium en de nationale
identiteit enerzijds en een neo-nationalistische trend anderzijds. Het tweede
deel van dit hoofdstuk verkent allereerst de identificatie van onderaf en de
manier waarop mensen in een transnationale wereld invulling gegeven aan
nationale identiteit en burgerschap. Daarna komt het identificatieproces van
jongeren aan bod. Jongvolwassenen zijn bij uitstek een groep die zich relatief
vaak tijdelijk of permanent in het buitenland vestigt. De ‘modale emigrant’
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uit Nederland vertrekt voor het dertigste levensjaar (Van Dalen & Henkens
2008) en ook vluchtelingen en immigranten die naar Europa komen zijn
relatief jong (Klaver & Van der Welle 2009). Tegelijkertijd is ook een grote
groep jongvolwassenen behoorlijk honkvast. Degenen die de stap zetten hun
geboorteland te verlaten zijn altijd nog een kleine minderheid. Dit betekent
overigens niet dat de blijvers niet worden beïnvloed door de toegenomen
internationale migratie. Stedelijke jongeren groeien op in steden waar geen
enkele etnische groep een duidelijke meerderheid vormt. Ook binnen de
groepen is er een enorme diversiteit, bijvoorbeeld in generaties, verblijfstitels
en leeftijden. Kinderen van migranten, al zijn zij zelf niet gemigreerd, groeien
wel op met twee culturen en er zijn mogelijkheden te over om relaties met
mensen in het herkomstland van de ouders aan te gaan en te onderhouden.
Wat betekent het opgroeien in de superdiversiteit van de stedelijke omgeving
voor het identificatieproces? Het laatste deel van dit hoofdstuk beantwoordt
deze vraag vanuit twee benaderingen: een integratie- en een transnationaal
perspectief.

2.1 HERDEFINIËRING VAN DE NATIONALE SOEVEREINITEIT
In een wereld waar het overschrijden van nationale grenzen steeds
gemakkelijker wordt en ook problemen zoals terrorisme en milieuvervuiling
zich duidelijk niet houden aan nationale grenzen, doemt steeds vaker de
vraag op hoe belangrijk de nationale staat nog is. Een voortdurend proces
van deterritorialisering verandert de aard van het Westphaalse model van
staatspolitiek. Exclusieve staatsoevereiniteit wordt ondermijnd op drie
aspecten: controle, het toekennen van rechten en plichten, en identiteit
(Dijkink, te verschijnen). Nieuwe netwerken en verbanden ontstaan en die
tarten het belang van de nationale staat. Tegelijkertijd is er een tegengestelde
trend waarneembaar die wel wordt aangeduid als renationalisering (Pries
2009) of neo-nationalisme (Dijkink & Van der Welle 2009). Dit betekent
een herbevestiging van exclusieve staatssoevereiniteit op de drie hierboven
genoemde aspecten van staatssoevereiniteit.
Deterritorialisering en denationalisering
In zijn veel besproken artikel over territorialiteit stelt Ruggie (1993) dat het
samenvallen van alle autoriteiten in een soevereine natiestaat is achterhaald.
Er is sprake van een splitsing tussen territorium en autoriteit. Dit betekent
dat veel minder dan voorheen activiteiten kunnen worden teruggebracht tot
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één territorium, tot één nationale soevereine staat. Multinationals en NGO’s
onttrekken zich aan controle van staten en bevoegdheden worden van de
nationale staat overgeheveld naar de Europese Commissie of gedecentraliseerd
naar de lokale staat (Dijkink & Knippenberg 2001:18). Dit beperkt de
controle mogelijkheden van de nationale staat.
Staatsburgerschap is een belangrijk middel voor natievorming door de
exclusieve rechten en plichten die erbij horen. Met staatsburgerschap kan
een staat verschil te maken tussen binnen en buiten, tussen wie erbij hoort
en wie niet. In het toekennen van staatsburgerschap is steeds minder sprake
van exclusieve nationale soevereiniteit. Er is een verschuiving gaande naar een
universeel mensenrechtendiscours ten koste van rechten exclusief verbonden
aan het lidmaatschap van een nationale staat. Verschillende internationale
verdragen, zoals het Verdrag tot beperking van Staatloosheid (1961) en het Europees
Verdrag inzake Nationaliteit (1963, 1977, 1997), hebben het individuele recht
op burgerschap versterkt, ten koste van het exclusieve recht van de staat om
de regels ten aanzien van staatsburgerschap te bepalen (Faist 2007: 175).
Deze verdragen zetten natiestaten onder druk om bepaalde rechten ook toe
te kennen aan inwoners die formeel geen staatsburgers zijn. Soysal (1994)
wijst op de opkomst van een nieuwe vorm van burgerschap, een postnationaal
burgerschap. Het nationale model van burgerschap verliest terrein aan een
meer universeel model van lidmaatschap. Rechten die voorheen gebaseerd
waren op nationaal staatsburgerschap, kennen staten ook toe op grond van
verblijf (Soysal 1994). Hierdoor wordt het onderscheid tussen insiders en
outsiders, of staatsburgers en vreemdelingen, minder scherp. Hammar (1990)
introduceerde het begrip denizen, een combinatie van de woorden deny en
citizenship, voor vreemdelingen met een permanente verblijfsstatus, die op basis
van dit verblijf bepaalde rechten hebben, maar geen staatsburger zijn. Ook de
toenemende tolerantie voor dubbele nationaliteiten kan een teken zijn van de
afnemende exclusiviteit van burgerrechten. Doordat de kans op internationale
conflicten of veiligheidsrisico’s als gevolg van dubbele nationaliteiten tot een
minimum zijn beperkt, is een algemene trend van acceptatie van dubbele
nationaliteiten mogelijk (Spiro 2002). Het toenemende aantal mensen met
een dubbele nationaliteit onderstreept deze gedachte. De samenhang tussen
identiteit, rechten en staatsburgerschap is daardoor niet langer een gegeven.
Omdat er steeds vaker een mismatch is tussen het territorium waar mensen
verblijven en het territorium waarvan zij staatsburgerschap bezitten, zijn er
verschillende alternatieven aangedragen voor het verlenen van burgerrechten.
Een lokaal of stedelijk burgerschap is één van deze alternatieven. Het
definiëren en toekennen van lidmaatschap en rechten gebeurt dan op grond
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van verblijf en is losgekoppeld van nationaliteit, met de mogelijkheid om te
beschikken over meerdere ‘lokale burgerschappen’ in verschillende landen
(Bauböck 2003). Een ander alternatief is kosmopolitisch burgerschap, waarbij
burgers niet alleen vertegenwoordigd door staten maar ook door mondiale
besluitvormingsorganen. De verantwoordelijkheid voor mensenrechten
zou dan idealiter moeten liggen bij een mondiaal parlement en niet bij
nationale staten (Archibugi 2004). Bauböck (2008, 2009) pleit voor een
derde alternatief, een stake-holder burgerschap, beschikbaar voor iedereen die
een permanent belang heeft bij lidmaatschap en politieke participatie in de
betreffende samenleving.
Naast uitdagingen op het gebied van controle en het toekennen van
rechten en plichten zijn er ook uitdagingen op de identiteitsdimensie van
staatsburgerschap. Door de toenemende internationale mobiliteit hebben
burgers een grotere affiniteit met gebeurtenissen elders in de wereld.
Bijvoorbeeld NGO’s, zoals Amnesty International of Greenpeace blijken
in staat de internationale publieke opinie te beïnvloeden en transnationaal
te mobiliseren. Daarnaast is de samenstelling van de bevolking binnen
nationale staatsgrenzen heterogener geworden, waardoor grenzen tussen
bevolkingsgroepen vervagen. Mensen zijn niet langer geworteld in één
nationale gemeenschap, maar in meerdere (Glick Schiller e.a. 1992, Smith
& Guarnizo 1998). Lokale, grensoverschrijdende en universele identiteiten
winnen daardoor aan belang boven de nationale identiteit (Dijkink &
Knippenberg 2001: 18). Dit roept de vraag op wat het schaalniveau is
waarop overheden sociale samenhang en een gemeenschappelijke identiteit
zouden moeten nastreven. Grote West-Europese en Amerikaanse steden
bieden ruimte aan een enorme culturele diversiteit en bieden daarom de
mogelijkheid voor kosmopolitisme van binnenuit, dat bestaande ideeën
over de nationale identiteit uitdaagt (Bauböck 2003). Zeker als burgers de
nationale identiteitspolitiek als uitsluitend ervaren kan de stedelijke identiteit
kan aan belang winnen.
Door snelle en goedkope communicatie via internet, maar ook door
de beschikbaarheid van een breed scala aan internationale media kunnen
migranten meer dan vroeger de herkomstidentiteit behouden. De nationale
identiteit is ‘portable’ geworden (Sassen 1998: 121). Transnationale
ervaringen voeden meer kosmopolitische opvattingen over verbondenheid en
betrokkenheid, die de nationale grenzen overstijgen. De leefwereld van veel
mensen bestaat uit meer dan één land. Zij leven eerder in een transnationaal
dorp (Levitt 2001), dan in een begrensde nationale staat. Aspecten die
vroeger nog nauw samenhingen met de nationale identiteit en het nationale

30

territorium, zoals religie en religiebeleving, kunnen veel minder dan voorheen
worden teruggebracht tot een bepaald territorium. Internationale migratie
heeft vooral in de grote West-Europese steden gezorgd voor een toename
van de religieuze diversiteit. Immigratie uit niet-westerse landen bracht
een enorme verscheidenheid aan culturen en religies binnen de Europese
landen, zoals het hindoeïsme en de islam. Deze religieuze verscheidenheid
heeft, in combinatie met de secularisering van de autochtone bevolking,
het religieuze landschap binnen staten veranderd. Moderne staten hebben
minder controle en invloed binnen de eigen staatsgrenzen. Dit betekent ook
minder controle op de kerken en religiebeleving binnen de landsgrenzen
(Henkel & Knippenberg 2005, Dijkink & Knippenberg 2001). Ondanks
sterke verschillen tussen Europese staten is er een algemene tendens richting
een minder sterke band of samenwerking tussen de staat en de dominante
kerk(en) (Knippenberg 2005). Religie als belanrijk onderdeel van de nationale
identiteit is dan ook lang niet meer zo vanzelfsprekend als enkele decennia
geleden. Op de identiteitsdimensie ondervindt de staat concurrentie van een
veelheid aan religieuze instituties die nationale grenzen overstijgen. Door deze
deterritorialisering van religie, verslapt de band tussen religie en territorium
en kan religie als grensoverschrijdende verbeelde gemeenschap juist aan belang
winnen (Henkel & Knippenberg 2005, Yuval-Davis e.a. 2005:516).
Neo-nationalisme
De afbrokkeling van staatssoevereiniteit voedt ook de herbevestiging van
de nationale soevereiniteit. Gevoelens van onveiligheid en angst als reactie
op de hierboven beschreven trends van deterritorialisering wakkeren de roep
om het beschermen van de nationale soevereiniteit op de genoemde drie
aspecten, controle, rechten en plichten en identiteit aan. Op het moment
dat een maatschappelijke kwestie wordt gezien als een veiligheidskwestie,
dan wordt het tegelijkertijd een kwestie waarin de staat dringend moet
ingrijpen (Kuus & Agnew 2008). Juist in tijden van crisis, of het nu gaat
om een multiculturele crisis of een financiële crisis, lijkt de roep om meer
protectionisme gerechtvaardigd. De oorlog tegen terrorisme laat duidelijk zien
hoe maatschappelijke vraagstukken over etnische minderheden veranderen in
veiligheidsvraagstukken, die verregaande beschermingsmaatregelen van de staat
rechtvaardigen (Kuus & Agnew 2008: 100). Overheden zetten een scala aan
instrumenten in zoals preventief fouilleren, intensivering van grenscontroles en
de uitbreiding van mogelijkheden om iemand staatsburgerschap te ontnemen
als hij of zij een potentiële bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.
Door complexe problemen terug te brengen tot een kwestie van nationale
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veiligheid krijgt de territoriale natiestaat voorrang ten opzichte van andere
schaalniveaus zoals het lokale of globale schaalniveau (ibid.). Het bewaken
van en controle op de eigen nationale grenzen krijgt prioriteit.
Ondanks dat verschillende rechten die niet meer exclusief verbonden
zijn aan staatsburgerschap is de nationale staat nog altijd belangrijk voor
burgerrechten. Stateloosheid is niet voor niets problematisch. Denizens
beschikken dan misschien over de meeste sociaaleconomische en burgerlijke
rechten, over het algemeen hebben zij geen stemrecht. Het denizenschap
blijft daarmee toch een soort van tweederangsburgerschap (Jacobs 1998).
Zolang denizens niet naturaliseren, kunnen zij in de meeste landen niet
stemmen. Asielzoekers in procedure kunnen ook maar beperkt aanspraak
maken op burgerrechten. Zij kunnen wel aanspraak maken op de vrijheid
van meningsuiting, maar de regelgeving van het gastland beperkt bijvoorbeeld
hun bewegingsvrijheid en hun recht op arbeid (Benhabib 2007). Door
beleid dat immigratie aan banden legt en strengere voorwaarden stelt voor
het verkrijgen van staatsburgerschap verdedigen nationale staten de grenzen
van hun politieke gemeenschap (Benhabib 2007). De Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens erkent dan wel het recht van mensen om te
emigreren, maar het recht om te immigreren is hierin niet vastgelegd (ibid.).
Ook de toenemende tolerantie van staten jegens dubbele betekent niet dat de
nationale staat er minder toe doet. Staten hebben over het algemeen minder
weerstand tegen staatsburgers die in het buitenland wonen en daar een tweede
staatsburgerschap krijgen dan tegen immigranten die naturaliseren en hun
oude staatsburgerschap behouden (Faist 2007: 16).
Op de identiteitsdimensies speelt de herbevestiging van de nationale
identiteit. In plaats dat staatsburgerschap als cultureel uitsluitingsmechanisme
aan belang inboet, lijkt de roep hierom in veel Europese landen juist sterker
te worden. Het behouden van het cultureel-etnische karakter van de
natie is in West-Europa weer een prominent onderwerp als het gaat om de
integratie van nieuwkomers en etnische minderheden in de samenleving.
Voorwaarden voor staatsburgerschap zijn in veel West-Europese landen de
laatste jaren aangescherpt en de identiteitsdimensie wordt sterker aangezet
in de inburgerings- en naturalisatieprocedure. Inburgeringsexamens
en naturalisatieceremonies moeten de symbolische betekenis van het
staatburgerschap versterken. Overheden introduceerden of herintroduceerden
een afstandsverplichting van de originele nationaliteit bij naturalisatie om
dubbele loyaliteiten te voorkomen. Emoties, gevoelens, culturele normen
en waarden, culturele symbolen en tradities, spelen weer een centrale rol in
discussies over sociale integratie (Tonkens e.a. 2008). De roep om verdediging

32

van de nationale cultuur blijkt vaak samen te gaan met gevoelens van
onveiligheid. Identiteitskwesties en het voortbestaan van de nationale cultuur
staan over het algemeen centraal in discussies over nationale veiligheid (Kuus
& Agnew 2008: 99).
Ook kan de nationale invloed uitoefenen op het ontstaan van transnationale
identiteiten. Sommige staten zijn actief betrokken bij het ondersteunen
en vormgeven van transnationale identiteiten en het behouden van de
loyaliteit van hun migranten (Gamlen 2006/2008a, Brand 2005, Koslowski
2005). Emigratielanden verwachten niet langer dat hun emigranten zullen
terugkeren en proberen daarom op afstand invloed uit te oefenen door middel
diasporavorming en de integratie van de diaspora. Bij diasporavorming gaat
het om beleid dat de band met de ‘expats’ bevestigt en erkent zoals: onderwijs
in taal en cultuur, aandacht voor de groep in de media, uitgebreide consulaire
activiteiten en het oprichten van een speciaal ministerie. Bij beleid gericht
op de integratie van de diaspora gaat het om het verstrekken van rechten
(dubbele nationaliteit, stemrecht, vertegenwoordiging in politieke arena) en
plichten (belasting, investeringen, militaire dienst) aan de diaspora. Op deze
manier proberen staten transnationale identiteiten te sturen.
Grenzeloos en begrensd: parallelle trends
De complexiteit van internationalisering kan niet worden teruggebracht
tot een elkaar uitsluitende tweedeling tussen een grenzeloze wereld en een
begrensde wereld van nationale staten. Een dergelijke tweedeling negeert de
complexe relaties tussen schaalniveaus, de begrenzing van transnationalisme
en de globalisering van binnenlandse politiek. De afbrokkeling van de
nationale soevereiniteit en de herbevestiging van de nationale soevereiniteit
moeten dan ook niet worden gezien als elkaar uitsluitende processen. Deze
twee processen bestaan naast elkaar en beïnvloeden elkaar, waardoor er sprake
is van een continue herdefiniëring van de nationale soevereiniteit (Dijkink
& Van der Welle 2009, Agnew 2005). Het betekent ook dat er nieuwe
vormen van territorialiteit ontstaan, waarbij relaties tussen staten zich niet
alleen afspelen op inter-staatniveau maar ook tussen regio’s of tussen steden.
Deze nieuwe vorm van internationale relaties komt bijvoorbeeld terug in een
term als glocalisering (Robertson 1995, Swyngedouw 1997). Globalisering
en lokalisering zijn dan niet elkaar uitsluitende, maar elkaar aanvullende
trends. Staten voeren een internationaal beleid via de regio’s of steden. De
verschuivende betekenis van de nationale identiteit en staatsburgerschap roept
vragen op over de relatie tussen territoriale identiteiten. Het verdere hoofdstuk
richt zich, na een korte verkenning van identiteitsvorming, op de relatie tussen
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de nationale identiteiten onderling en tussen de nationale identiteit en andere
territoriale identiteiten.

2.2 IDENTIFICATIE EN TERRITORIALE KADERS
De nationale identiteit is belangrijk voor de legitimiteit van de nationale staat.
Identiteit verwijst in dit geval niet zozeer naar het unieke aan een persoon, maar
juist naar de verhouding tussen het individu en de omringende samenleving,
naar het behoren tot een bepaalde groep en een gemeenschappelijke
groepsidentiteit (Verkuyten 2005). Het is een sociale identiteit die betekenis
krijgt van bovenaf door instituties als de overheid, nationale media en het
onderwijs en van onderaf door ontmoetingen, participatie en ervaringen. Het
begrip identiteit kan verwijzen naar verschillende soms tegenstrijdige noties.
Allereerst kan een identiteit verwijzen naar relationele of naar categoriale
aspecten. Iemand kan zichzelf of iemand anders identificeren op grond van
relaties met anderen (familierelaties, vriendschap etc.). Aan de andere kant kan
iemand zichzelf (of iemand anders) identificeren op grond van een bepaalde
sociale classificatie, bijvoorbeeld sociale klasse, ras, etniciteit, nationaliteit
of staatsburgerschap (Brubaker & Cooper 2000:15). Ten tweede kunnen
identiteiten verwijzen naar vastomlijnde combinaties van gedragingen,
overtuigingen en voorkeuren, maar tegelijkertijd zijn identiteiten continu in
beweging. Hun betekenis verandert door ontmoetingen en ervaringen. Wat
het betekende om katholiek te zijn in de vorige eeuw was anders dan wat het
anno 2010 betekent. Ten derde kunnen identiteiten verwijzen naar een eigen
keuze of naar opgelegde aspecten. Een sociale identiteit is de uitkomst van
contacten tussen mensen, iemand kan zich identificeren met een bepaalde
groep of door anderen met deze groep worden geïdentificeerd. Dit proces kan
conflictueus zijn. Het kan zijn dat iemand zich niet herkent in de identiteit die
anderen hem of haar opleggen. Ten vierde kunnen identiteiten zowel verwijzen
naar erfenissen uit het verleden, als naar het heden en plannen of wensen
voor de toekomst. Een identiteit kan berusten op de migratiegeschiedenis
van ouders, maar ook op nieuwe activiteiten of een andere levensfase. Tot slot
kunnen identiteiten een andere betekenis hebben of andere prioriteit krijgen
afhankelijk van de plaats of situatie waarin iemand zich bevindt. Op onbekend
terrein, bijvoorbeeld op vakantie in het buitenland, kan iemand zich meer
bewust zijn van de eigen nationale identiteit. En een religieuze identiteit kan
belangrijker worden na emigratie. De religie fungeert dan als een houvast in
een nieuwe onbekende samenleving.
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Juist deze tegenstrijdigheden maken het bestuderen van het
identificatieproces interessant. Dit proces bevat verschillende elementen, zoals
betekenisgeving, prioritering, verwachtingspatronen, identificatiebarrières
en de rol van plaats. Hieronder wordt het algemene identificatieproces eerst
verder toegelicht en daarna worden territoriale identiteitsvorming en de relatie
tussen territoriale identiteiten bekeken.
Identificatieprocessen: machtsverschillen, verwachtingspatronen en prioritering
Bij zelfidentificatie staat de eigen keus centraal en hoe een individu zichzelf
plaatst ten opzichte van anderen. Bij identificatie door anderen gaat het
om opgelegde identiteiten, dat wil zeggen hoe iemand wordt gezien en
geclassificeerd door anderen. Zelfidentificatie en identificatie door anderen
vallen niet per definitie samen. Iemand kan zich identificeren met een
bepaalde groep, maar door anderen niet als lid van die groep worden gezien.
Ook kan het zijn dat iemand zich niet herkent in de categorie waar hij of zij
door anderen wordt ingedeeld. In de meeste gevallen zijn er beperkingen in de
keuzevrijheid. Er zijn bepaalde identificatiebarrières, die moeilijk te elimineren
zijn. Zoals Bradley (1996:212) benadrukt kunnen slechts weinigen kiezen om
Engels, man en lid van de middenklasse te zijn, als zij zijn geboren als Indiër,
vrouw en in een familie van arbeiders (Bradley 1996: 212). Machtsverschillen
beperken de individuele keuzevrijheid. De staat bijvoorbeeld is nog altijd een
belangrijke identificeerder, met de macht om te categoriseren en te bepalen
wie erbij hoort en wie niet. Dergelijke categorisering is geen vaststaand
gegeven en kan wel van onderaf worden betwist. Zelfs als er sprake is van
zeer ongelijke machtsverhoudingen, waarbij een bepaalde classificatie wordt
opgelegd met verstrekkende gevolgen, denk bijvoorbeeld aan slavernij of de
onaanraakbaren (Dalits) in India, kan de classificatie van onderaf een andere
betekenis krijgen toegedicht. De term geuzennaam verwijst naar een dergelijk
identificatieproces. De groep neemt een naam die oorspronkelijk fungeerde
als een negatieve classificatie over, en deze krijgt binnen de groep een positieve
betekenis. Naast machtsverhoudingen speelt ook zichtbaarheid een belangrijke
rol bij classificatie. De term ‘zichtbare minderheden’ verwijst naar groepen
die er duidelijk anders uitzien dan de meerderheidsgroep, bijvoorbeeld op
grond van huidskleur. Deze zichtbare minderheden kunnen moeilijker aan
bepaalde classificatie ontkomen, en worden bijvoorbeeld continu benaderd of
beoordeeld op grond van hun uiterlijke kenmerken.
Jezelf identificeren als lid van een etnische groep betekent overigens niet
automatisch dat je jezelf ook identificeert met die groep. Dit lidmaatschap kan
voor iemand totaal onbelangrijk zijn of verstoken zijn van elke emotionele
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betrokkenheid. Jezelf categoriseren als lid van een bepaalde groep kan bestaan
zonder gevoelens van verbondenheid of zonder dat het lidmaatschap enige
emotionele betekenis heeft (Verkuyten 1999:67). Voor iemand die zich
identificeert met een etnische groep heeft het lidmaatschap wel degelijk
betekenis en zorgt het bijvoorbeeld voor gevoelens van trots of schaamte
(ibid.).
Categoriale identiteiten gaan vaak gepaard met bepaalde verwachtingen
over het gedrag van de leden. De betekenis van de identiteit is afhankelijk van
de omstandigheden en het wisselen van identiteit verandert de verwachtingen.
‘Van een zelfde persoon wordt als politieagent iets anders verwacht dan als vader’
(Verkuyten 1999: 56). De labelling theorie, afkomstig uit de sociologie van
afwijkend gedrag (Becker 1963), veronderstelt dat als mensen op een bepaalde
manier worden gedefinieerd door anderen dit belangrijke en vaak onvoorziene
consequenties heeft voor hun gedrag. Als personen of groepen worden
gelabeld als afwijkend leidt dit tot belangrijke en vaak ongewilde gevolgen op
het niveau van individueel gedrag (Abercrombie e.a. 2000:189). Bijvoorbeeld,
als iemand door anderen langdurig als crimineel wordt bestempeld dan zal het
criminele gedrag van deze persoon worden aangewakkerd.
Het is een misvatting het identificatieproces te zien als een zero-sum game. Er
is niet zoiets als een beperkte hoeveelheid identiteit, zodat sterke identificatie
met het één automatisch ten koste gaat van identificatie met het ander. Een
sterke etnische identiteit hoeft bijvoorbeeld niet ten koste te gaan van een
nationale identiteit. Identiteiten kunnen met elkaar concurreren, conflicteren
of probleemloos samenvallen. Soms is er sprake van een hiërarchie van
identiteiten, waarbij de ene belangrijker is dan de ander. Door te kijken naar
relaties tussen identiteiten en de betekenis die mensen daaraan toedichten kan
dit spanningsveld worden belicht.
De relatie tussen territoriale identiteiten
Elke plaats heeft een unieke mix van fysieke elementen (bv. natuur, gebouwen),
mensen, symbolen en betekenissen. Iedere plaats heeft zo een unieke
persoonlijkheid, kortom een unieke territoriale identiteit. Deze identiteit
beïnvloedt de perceptie die mensen hebben van deze plaats en kan van invloed
zijn op hun gedrag. Het kan hen beïnvloeden in de keuze ergens wel of niet
heen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan leuke winkelstraten, probleemwijken en
goudkusten. Ook gedragen mensen zich niet overal op dezelfde manier. Zij
gedragen zich bijvoorbeeld anders op vakantie dan thuis.
De identiteit van een territorium en de territoriale identiteit van de bewoners
worden vaak door elkaar gehaald. De locatie, het klimaat de morfologie van

36

een plaats, provincie, land, of werelddeel scheppen bepaalde verwachtingen die
vervolgens als typerende eigenschappen aan de bewoners worden toegedicht.
De hieruit voortvloeiende stereotiepen kunnen zowel positief als negatief zijn.
In het geval van negatieve stereotypering op grond van woonplaats wordt
ook wel gesproken van territoriale stigmatisering. Hele groepen worden als
probleemgroep of risicogroep gezien, omdat zij wonen in een wijk die in de
publieke opinie bekend staat als een probleemwijk, bijvoorbeeld jongeren in
de banlieues in Frankrijk of in de Amerikaanse getto’s (Wacquant 2007). De
identiteit van het territorium en de territoriale identiteit van de bewoners
komen echter niet automatisch overeen (Paasi 1997). Plaatsen hebben een
betekenis voor mensen en zij identificeren zich met bepaalde plaatsen. Zij
vinden dat zij bij die plaats horen, zij voelen zich daar thuis. Dit is iets anders
dan de vereenzelviging tussen persoon en plaats.
Naast een emotionele component hebben territoriale identiteiten, als ze
samenvallen met een (lokale, nationale, regionale) staat ook een duidelijke
politieke component, het lidmaatschap in een ruimtelijk afgebakende
politieke gemeenschap. Idealiter valt deze betekenis samen met een emotionele
verbondenheid van de staatsburgers. Een collectieve identiteit, die gevoelens
van loyaliteit en verbondenheid opwekt in een politiek afgebakende ruimte
(Berezin 2003:13). Eerder in dit hoofdstuk kwam al aan de orde dat dit niet
altijd het geval is. Staten kunnen wel allerlei voorwaarden scheppen voor de
betekenis van staatsburgerschap, maar zij kunnen niet direct bepalen hoe de
burgers staatsburgerschap gebruiken en beleven.
Eén persoon kan zich vele territoriale identiteiten aanmeten en zich
identificeren met: de buurt, de woonplaats, het woonland, het herkomstland,
Europa, de wereld. Deze identiteiten bestaan niet in afzondering, maar juist in
relatie tot elkaar. Ze kunnen mooi in elkaar vallen of met elkaar concurreren.
Bij de relaties tussen territoria kan een onderscheid worden gemaakt tussen
horizontale en verticale relaties. Bij horizontale relaties gaat het om plaatsen
die naast elkaar bestaan, dat wil zeggen op hetzelfde schaalniveau (bv. tussen
twee steden). Bij verticale relaties gaat het om identiteiten op verschillende
schaalniveaus. Het ene territorium kan dan een onderdeel zijn van het andere:
de buurt, ligt in een bepaald stadsdeel, het stadsdeel is onderdeel van een stad
en de stad weer van een bepaalde provincie, enzovoorts. In dit geval verschilt
vaak ook het abstractieniveau van eigen ervaringen van een bepaalde plaats,
naar kennis via overdracht (verhalen van anderen, onderwijs, media).
Bij verticale relaties wordt er vaak vanuit gegaan dat de complementariteit
van de identiteiten op de verschillende schaalniveaus overheerst. De
metafoor van de Russische matrushkapop, waarin steeds kleiner wordende
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poppetjes precies in elkaar passen staat hiervoor symbool. Een stedelijke
identiteit past in een regionale identiteit en deze past vervolgens weer in de
nationale identiteit. In de verticale hiërarchie is vooral de hegemonie van
nationale identiteiten opvallend. Zeker in Europa werd een groot deel van de
twintigste eeuw gekenmerkt door de dominantie van nationale identiteiten.
Staatsvorming en natievorming hebben veelal geleid tot de verwachting dat
burgers de nationale identiteit boven alle andere stellen. Loyaliteit aan de
staat gaat voor loyaliteit aan de regio of de stad is de heersende gedachte. De
nationale identiteit staat dan aan top van de piramide van in elkaar genestelde
identiteiten (nested identities, zoals Herb & Kaplan (1999) ze noemen).
Deze hiërarchie is echter lang niet overal vanzelfsprekend en onbetwist.
Er zijn genoeg voorbeelden die wijzen op een veel complexere verhouding
tussen territoriale identiteiten. Regionalisering, transnationale migratie,
europeanisering en mondialisering beïnvloeden de verticale relaties. Een
complexe relatie tussen de regionale identiteit en de nationale identiteit is
er bijvoorbeeld in Spanje (Schrijver 2006). Voor nationalistische Basken die
streven naar de onafhankelijkheid van Baskenland is de Baskische identiteit
niet probleemloos gerangschikt tussen de lokale en de nationale identiteit.
Ook de integratieliteratuur betwist de prominentie van de nationale
identiteit. Het klassieke integratiemodel van Berry (1997) onderscheidt vier
mogelijke strategieën van migranten in een nieuwe nationale samenleving.
Zij kunnen kiezen tussen bindingen aangaan met de oorspronkelijke cultuur
of bindingen aangaan met het land van herkomst. Daarnaast kunnen ze
gemarginaliseerd raken doordat ze met beiden landen geen binding hebben.
Maar veel vaker is het geen of, of verhaal. Migranten kunnen ook bindingen
aangaan met beide culturen. Er ontstaan transnationale, hybride en
geïmporteerde identiteiten (Ong 1999, Mitchell 1997, Giampapa 2001, Lang
2005, Berry & Sabatier 2009). Het zijn de grote steden waar deze diversiteit
duidelijk zichtbaar is. Migrantengemeenschappen concentreren zich in de
grote steden en herkennen zich in de stedelijke diversiteit. Hierdoor kan de
stedelijke identiteit aan belang winnen boven de nationale identiteit. Tot
slot fungeert een verregaande Europese eenwording in het publieke debat in
verschillende Europese landen bovenal als een bedreiging van de nationale
identiteit. De Europese identiteit wordt dan niet als overkoepelend gezien,
maar als concurrent van de nationale identiteit.
Bij horizontale relaties, tussen identiteiten op een zelfde schaalniveau is
het gebruikelijker te benadrukken dat de meervoudige territoriale identiteiten
conflicterend kunnen zijn. De ene identiteit gaat ten koste van de andere. Deze
relaties zijn nauw verbonden met de mobiliteit van mensen; zij verhuizen,
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reizen, emigreren en forensen, waardoor velen zich verbonden voelen
met meer dan één land, meerdere steden of regio’s. Vooral een combinatie
van verschillende nationale identiteiten is interessant. Over het algemeen
wordt aangenomen dat in het geval van een dubbele nationaliteit alleen het
staatsburgerschap waar men woont actief is. Er is dan geen sprake van twee
functionele nationaliteiten, want het extraterritoriale staatsburgerschap slaapt
(Faist 2000:202). Tegelijkertijd, kan het extraterritoriale staatsburgerschap
ook ongewild actief worden. Een voorbeeld met verstrekkende gevolgen
zijn de gevallen van ‘extraordinary rendition’ waar mensen met de dubbele
nationaliteit in bijvoorbeeld de Verenigde Staten werden opgepakt op
verdenking van terrorisme en werden uitgezet voor verhoor naar een land
in het Midden-Oosten, waarvan zij ook de nationaliteit hadden, waar zij
vervolgens werden gemarteld (Stasiulis & Ross 2006). Overheden zijn dus
flexibel geworden in hun soevereiniteitsmanagement (Ong 2005, Stasiulis
& Ross 2006). Deze flexibele soevereiniteit geeft een nieuwe richting aan
de relaties tussen nationale staten onderling en tussen staten en mensen
met uiteenlopende burgerschapsstatussen in een tijd van geïntensiveerde
wereldhandel, mondiale sociale bewegingen en gedeterritorialiseerde oorlog
(Stasiulis & Ross 2006). Het betekent onzekerheid over de status van
bipatriden in een geïnternationaliseerde wereld en heeft invloed op de manier
waarop zij verschillende staatsburgerschappen kunnen inzetten.
Discussies over de voor- en nadelen van een dubbele nationaliteit bieden
aanknopingspunt voor de manier waarop bipatride burgers hun nationaliteiten
ervaren en inzetten. Burgerschappen kunnen concurreren, elkaar versterkende
burgerschappen, of flexibel worden ingezet (Van der Welle 2006, Hansen &
Weil 2002, Bauböck 2009).
In het geval van concurrerende burgerschappen gaan twee nationaliteiten
niet automatisch geruisloos samen, maar kunnen zij zorgen voor concurrerende
loyaliteiten en concurrerende rechten en plichten. Allereerst benadrukken
tegenstanders van een dubbele nationaliteit de ondeelbaarheid en exclusiviteit
van loyaliteit. Het idee is dat staten in tijden van oorlog en internationale
conflicten hun burgers met een dubbele nationaliteit niet kunnen vertrouwen.
Tegelijkertijd betekent het onzekerheid voor de burgers op welke staat zij
kunnen terugvallen. Daarnaast kunnen rechten en plichten in de ene staat
concurreren of zelfs conflicteren met rechten en plichten in de andere staat,
bijvoorbeeld op het gebied van familierecht. Zo wordt een in het ene land
formeel bevestigde echtscheiding, in een ander land mogelijk niet altijd erkend
(Van der Welle 2006).
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Een andere invalshoek is het flexibele staatsburgerschap. Bipatride burgers
kunnen hun staatsburgerschappen flexibel inzetten en zo aan beperkingen
door nationale wetgeving ontkomen. In de context van het mondiale
kapitalisme introduceerde Ong (1999) eind jaren negentig de term ‘flexibel
staatsburgerschap’. Een zakelijke elite heeft behoefte aan een juridische basis
in verschillende staten en verzamelt strategisch verschillende paspoorten. Deze
zakenmensen zetten burgerschap flexibel in voor het verzamelen van kapitaal
en macht. Afhankelijk van de omstandigheden geniet het ene staatsburgerschap
de voorkeur boven het andere, en afhankelijk van de situatie doen zij een beroep
op de bijbehorende rechten en plichten van het extraterritoriale burgerschap of
niet. Naast een zakelijke elite zijn er ook andere groepen die staatsburgerschap
strategisch gebruiken. Bijvoorbeeld in Canada brak er in de zomer van 2006
een discussie los over de zogenaamde ‘gemaks-Canadezen’. 5 De term werd in
dit geval gebruikt voor de groep Libanezen die ooit in Canada heeft gewoond,
het Canadese staatsburgerschap heeft gekregen en vervolgens is teruggekeerd
naar Libanon met behoud van het Canadese staatsburgerschap. Het verwijt
aan deze groep was dat zij het Canadese staatsburgerschap slechts gebruiken
als een vangnet en er alleen een beroep op doen als het gaat om publieke
gezondheidszorg en evacuatie in het geval van oorlog. Dit zorgt binnen het
woonland ook voor ongelijkheid tussen degenen met de mogelijkheid een
beroep te doen op een andere staat en degenen die afhankelijk zijn van de staat
waarin zij wonen.
Een positievere kijk op de dubbele nationaliteit benadrukt dat meerdere
nationaliteiten veelal prima samen gaan en elkaar positief kunnen beïnvloeden.
Een voorbeeld hiervan is het idee dat het toestaan van dubbele nationaliteiten de
drempel tot naturalisatie in het woonland verlaagt en daardoor de participatie
van burgers in het woonland ten goede komt. Een ander argument is dat
bipatride burgers democratische waarden kunnen verspreiden als zij actief zijn
in meerdere politieke arena’s (Spiro 2002).

Canadians of Convenience; Het parlementslid Garth Turner gebruikte deze term in zijn
blog en vervolgens pikte de Canadese pers het op: http://www.garth.ca/weblog/2006/07/
(Here’s your torch) en http://www.garth.ca/weblog/2006/08/07/letter-from-egypt/
(Letter from Egypt).
5
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2.3 JONGEREN EN DE VERSCHUIVENDE BETEKENIS VAN DE
NATIONALE IDENTITEIT
Als het gaat om de verschuivende betekenis van de nationale identiteit staan
jongeren zijn volop in de belangstelling. Voor overheden zijn jongeren zowel
een bron van zorg voor de nationale identiteit en de sociale cohesie, als een
blik op de toekomst. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vooral jongeren
vatbaar zijn voor radicalisering (Slootman & Tillie, 2006, Buijs et al, 2006).
Tegelijkertijd zijn het de jongerenculturen die tornen aan grenzen van de
mainstream cultuur. Zij bepalen de toekomstige invulling van de nationale
identiteit. Wat betekent de nationale identiteit eigenlijk nog voor jongeren,
die tegenwoordig beschikken over de haast onbeperkte mogelijkheden voor
internationale communicatie en die opgroeien in steden gekenmerkt door
een enorme bevolkingsdiversiteit? De nationale identificatie van jongeren
kan zowel vanuit een integratieperspectief, als vanuit een transnationaal
perspectief worden bekeken. Een integratieperspectief belicht in hoeverre
jongeren, en dan vooral degenen van buitenlandse herkomst zich identificeren
met het land waar zij opgroeien. In het transnationale perspectief staan de
grensoverschrijdende netwerken van de jongeren centraal en hoe deze nieuwe
en hybride identiteiten creëren.
Het nationale integratieperspectief
Beleidsmakers, politici en onderzoekers volgen de integratie van de tweede
generatie migrantenjongeren in West-Europa en Amerikaanse op de voet. Zij
zien deze jongeren als de graadmeter voor de stand van de integratie van de
migrantengemeenschap in de toekomst (Lindo & De Vries 1998). Het sociale
integratieproces van jongeren kan in navolging van Esser (2001/2003) worden
bekeken aan de hand van vier dimensies: positionering, acculturatie, interactie
en identificatie. Positionering betekent de positie die de jongeren verwerven
op cruciale maatschappelijke terreinen, zoals het onderwijs of de arbeidsmarkt.
Acculturatie verwijst naar het bezitten van de juiste kennis en vaardigheden
(bijvoorbeeld de taal en omgangsvormen, normen) om betekenisvol te
kunnen participeren in de samenleving. De interactiedimensie houdt in dat
er sprake is van contacten tussen de jongeren uit minderheidsgroepen en
met de dominante groep in de samenleving. De identificatie dimensie tot
slot, verwijst naar de inpassing of uitsluiting van de jongeren in een bestaand
sociaal systeem. Het gaat om gevoelens van loyaliteit en verbondenheid met
de samenleving, het gevoel erbij te horen en te worden geaccepteerd. Het is
bij deze dimensie belangrijk dat jongeren hun ‘expressieve behoeften kunnen
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verwezenlijken en in staat worden gesteld hun individuele en collectieve
identiteit te ontwikkelen’ (Engbersen 2009: 62).
Het integratieproces is geen eenzijdig proces, waar alleen nieuwkomers of
minderheidsgroepen een inspanning moeten leveren. Integratie confronteert
ook de dominante groep met culturele veranderingen. Een multiculturele
samenleving kent ingebouwde spanningen tussen de verschillende dimensies van
sociale integratie. Sociale normen begrenzen bijvoorbeeld dat manier waarop
groepen uiting kunnen geven aan hun identiteit en stellen voorwaarden aan
integratie op de arbeidsmarkt (Engbersen & Gabriëls 2005, Engbersen 2009) .
Het bestaan en de aard van groepsgrenzen beïnvloedt het integratie- en
identificatieproces van jongeren. Alba (2005) onderscheidt heldere (bright)
en vage (blurred) groepsgrenzen. Heldere groepsgrenzen betekenen een
scherp onderscheid en moeilijk te overschrijden grenzen tussen groepen. De
grenzen worden volgens Alba gevormd door staatsburgerschap, religie, ras en
taal. Deze grenzen kunnen voor een etnische groep verschillen per nationale
context en binnen de nationale context zijn er per etnische groep andere
grenzen. Discriminatie-ervaringen en het gevoel afgewezen te worden door
de dominante samenleving kunnen etnische groepsgrenzen versterken. Dit
wordt reactieve etniciteit genoemd (Portes & Rumbaut 2001). Als reactie op
discriminatie en vooroordelen kiezen jongeren ervoor hun etnische identiteit
te benadrukken en zich af te zetten tegen de meerderheidsidentiteit.
Wat als belangrijke en kenmerkende aspecten van integratie wordt
gezien verschilt door de tijd en is afhankelijk van zowel de nationale als de
internationale context. Bij de integratie van tweede generatiemigrantenjongeren
lag in eerste instantie de nadruk vooral op hun positionering. De voornaamste
vragen waren: ‘hoe doen ze het op school?’, ‘vinden ze aansluiting op de
arbeidsmarkt?’ en ‘doen ze het beter dan hun ouders?’ (bv. Crul 2000, Crul &
Vermeulen 2003, Crul & Pásztor 2007, Kasinitz e.a. 2008). De antwoorden
op deze vragen zijn niet eenduidig. Sociaaleconomische integratie blijkt
meer dan eens geen lineair traject en verschilt tussen etnische groepen maar
ook bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen. De laatste jaren verschuift de
aandacht in Europese politieke discussies naar de identiteitsdimensie van het
integratieproces. Een sterke oriëntatie op het herkomstland van de ouders
of een conservatieve geloofsopvatting worden dan als snel uitgelegd als
integratiebelemmerend. Identificatie met het woonland wordt gezien als het
sluitstuk van succesvolle integratie. Ook in onderzoek komt er meer aandacht
voor de identiteitsdimensie, bijvoorbeeld voor de rol van de religieuze en
etnische identiteiten in het integratieproces (bv. Timmerman e.a. 2003,
Entzinger & Dourleijn 2008, Ketner 2008).
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Een thema dat veel onderzoekers bezighoudt is waarin de tweede
generatiejongeren nu eigenlijk integreren. De samenleving bestaat immers uit
verschillende sociaaleconomische en etnische groepen en de vraag is bij welke
groepen de jongeren aansluiting vinden. Twee specifieke integratiekaders
trekken de aandacht: het integreren in de lage sociaaleconomische klasse of
‘armoedeculturen’ en het integreren in de grootstedelijke context. Portes en
Zhou (1993) wijzen op gesegmenteerde assimilatie, wat betekent dat voor
een deel van de tweede generatie migrantenjongeren assimilatie niet zorgt
voor sociale acceptatie en economische vooruitgang. Zij ‘integreren’ juist in
de lage economische klasse. Zij onderscheiden in de Amerikaanse context drie
aspecten die jongeren kwetsbaar maken voor deze manier van assimileren:
uiterlijke kenmerken en daaraan gekoppelde vooroordelen, sterke banden
met Amerikaanse minderheidsgroepen (bijvoorbeeld in de door ‘zwarte’
Amerikanen gedomineerde getto’s) en het gebrek aan mogelijkheden voor
opwaartse sociale mobiliteit door economische herstructurering (Portes
& Zhou, 1993, Zhou 1997). Zij ontwikkelen, ondanks een hoge mate
van acculturatie, een vijandige houding ten aanzien van de dominante
blanke samenleving, vergelijkbaar met die van de ‘autochtone’ Amerikaanse
minderheden. Dit patroon van ‘neerwaartse sociaaleconomische mobiliteit’
blijkt in de Amerikaanse context karakteristiek zijn voor groepen als de
Mexicanen en Haïtianen (Vermeulen 2010). Voor sociaaleconomische
mobiliteit is assimilatie geen vereiste en verschillende studies wijzen er
zelfs op dat juist ook het vasthouden aan de cultuur van het herkomstland
en een hechte etnische gemeenschap een positieve bijdrage kunnen leveren
aan opwaartse sociale mobiliteit (Zhou 1997). Het behouden van de eigen
cultuur fungeert als het ware als een buffer tegen neerwaartse assimilatie.
Dit patroon doet zich in de Amerikaanse context voor bij groepen zoals de
Cubanen en Vietnamezen (Vermeulen 2010). Ook in de Europese context
wordt ondersteuning gevonden voor het idee van gesegmenteerde assimilatie.
Vooral de Noord-Afrikaanse bevolkingsgroepen lijken kwetsbaar zijn voor
neerwaartse sociaaleconomische mobiliteit (Vermeulen 2010). Een groot
verschil tussen de Amerikaanse en Europese context is, dat ras en huidskleur
in Amerika een veel prominentere rol spelen dan in Europa. In Europa ligt
de nadruk op moslims als het gaat over integratieproblematiek (Vermeulen
2010). Ook ontbreken in Europa de grote getto’s die worden gedomineerd
door een bevolkingsgroep (Crul & Vermeulen 2003).
Naast interesse in welk deel van de bevolking de tweede generatie
migrantenjongeren integreren, wordt ook de vraag gesteld op welk schaalniveau
jongeren nu eigenlijk integreren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de
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nationale context van invloed is op het integratieproces (Thompson & Crul
2007, Crul & Vermeulen 2003, Koopmans & De Wit 2005). Maar behalve de
invloed van de nationale context is ook de lokale integratiecontext belangrijk
om het integratieproces te begrijpen (Foner 2004, Ellis & Almgren 2009).
Institutionele structuren, de arbeidsmarkt, de bevolkingssamenstelling en
allerlei andere factoren die relevant zijn voor de integratie van migranten en
hun nakomelingen kunnen sterk variëren binnen een nationale context en dat
zorgt voor specifieke integratiekaders. De grootstedelijke context, waar een
groot deel van de tweede generatie migrantenjongeren woont, is zo een specifiek
integratiekader. Een enorme diversiteit en etnische mix kenmerken de grote
Europese steden en in bepaalde stadsdelen maakt de autochtone bevolking
al lang niet meer de meerderheid van de bevolking uit. De tweede generatie
migrantenjongeren groeien op met deze superdiversiteit en een groot deel van
het integratieproces voltrekt zich tussen verschillende etnische groepen en niet
automatisch met de autochtone bevolking (Vertovec 2006/2007). De jongeren
van buitenlandse herkomst bepalen in de grote steden mede wat erbij horen
betekent, in een context waar autochtoon niet de norm is. Dit kan juist bij de
autochtone jongeren in deze buurten tot gevoelens van vervreemding leiden,
en dan zijn zij het juist die mogelijk achterblijven in het sociaal-culturele
integratieproces.
Het transnationaal perspectief
Nationale identificatie van jongeren, zeker als zij van buitenlandse herkomst
zijn, is in onderzoek de afgelopen tien jaar vooral bekeken vanuit het hierboven
toegelichte integratieperspectief (bv. Crul, 2000, Crul & Heering 2007,
Kasinitz e.a. 2008, Berry & Sabatier 2009, Ersanilli 2009). Deze onderzoeken
belichten slechts zijdelings de band met het herkomstland van de ouders. Er
was weinig aandacht voor de manier waarop hun identiteiten vorm krijgen
en hoe nieuwe identiteiten ontstaan als gevolg van allerlei connecties met
verschillende plaatsen over de landsgrenzen heen, maar ook door contact
met andere groepen in hun woonland en woonplaats. Een transnationaal
perspectief op hun identiteitsvorming ontbrak de laatste jaren veelal.
Een transnationaal perspectief benadrukt juist het belang van netwerken
van mensen en het tegelijkertijd betrokken zijn bij of actief zijn in meer
dan één land (Vertovec 1999, Van Amersfoort 2001, Portes e.a. 2001). Niet
aanpassing of inpassing van jongeren in de samenleving staat dan centraal,
maar de verschillende loyaliteiten die ontstaan en ideeën die zij hebben
over hun identiteit en (staats)burgerschap als gevolg van hun banden met
meerdere plaatsen (Mazzucato 2004). Het gaat niet alleen om het woonland
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en het herkomstland, maar ook om allerlei andere plaatsen in de wereld die
de migranten verbinden met hun landgenoten en geloofsgenoten (Levitt
2009), een grensoverschrijdende gemeenschap. Het is belangrijk bij deze
grensoverschrijdende praktijken het territoriale aspect niet uit het oog te
verliezen. Transnationale praktijken zijn begrensd door mogelijkheden en
beperkingen in de specifieke plaatsen waar ze plaatsvinden. Voor de sociale
constructie van plaats is lokale betekenisgeving, het specifieke territorium, de
wet en regelgeving en de economische ontwikkeling nog altijd richtinggevend
(Guarnizo & Smith 1998:12). Maar ook de wet en regelgeving, beleid en
ontwikkelingen in de herkomstlanden spelen een rol in het vormen van
transnationale activiteiten. Voor de rol van de staat in het herkomstland
(van hun ouders) is betrekkelijk weinig aandacht, terwijl het diasporabeleid
ook gevolgen heeft voor de kinderen van migranten. Ook zij kunnen in
aanmerking komen voor een dubbele nationaliteit en bijbehorende rechten
en mogelijkheden, maar ook plichten. Niet alleen van emigranten, maar ook
van hun kinderen verwacht de staat dat zij op afstand een bijdrage leveren
aan het herkomstland, bijvoorbeeld door middel van geldovermakingen,
investeringen of lobbyactiviteiten (Brand 2005, Gamlen 2008a, Fouron &
Glick Schiller 2001).
Nu het aantal kinderen van migranten in veel landen omvangrijk is en
een grote groep de volwassenheid heeft bereikt is de laatste jaren een begin
gemaakt met onderzoek naar hun transnationale betrokkenheid en hoe deze
verschilt van hun ouders (Levitt & Waters 2002, Haller & Landolt 2005,
Fouron & Glick Schiller 2001, Straβburger 2004). De eerste uitkomsten
wijzen op een zekere continuïteit in betrokkenheid bij of oriëntatie op het
herkomstland over generaties, al zijn er grote verschillen tussen etnische
groepen en binnen groepen naar bijvoorbeeld opleidingsniveau en leeftijd,
maar ook naar stedelijke context. De intensiteit en inhoud van transnationale
betrokkenheid variëren enorm. Er is een groot verschil tussen de zogenaamde
transmigranten, jongvolwassenen die in twee of meer staten leven en werken
en daardoor geïntegreerd zijn in meer dan één samenleving (Fouron &
Glick Schiller 2001) en jongvolwassen van wie transnationale banden vooral
bestaan uit chatten en telefoongesprekken, vakantietripjes en nostalgische
sentimenten. De vraag is nu hoe hun herkomstlandidentiteit samengaat met
de woonlandidentiteit.
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2.4 TOT SLOT: EEN NIEUWE GENERATIE FLEXIBELE BURGERS?
Deterritorialisering en denationalisering enerzijds en renationalisering
anderzijds zijn geen elkaar uitsluitende trends. Het zijn twee ontwikkelingen
die naast elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden en ervoor zorgen dat de betekenis
van de nationale identiteit en staatsburgerschap veranderen. Om de vraag te
beantwoorden in hoeverre jongeren flexibele burgers zijn, volstaat niet om
alleen naar identiteitsvorming van onderaf of alleen naar identiteitsvorming
van bovenaf te kijken. Beide perspectieven zijn nodig om inzicht te krijgen
in de huidige betekenis van de nationale identiteit en staatsburgerschap en
worden in dit onderzoek samengebracht.
Het proces van globalisering maakt het noodzakelijk om verschillende
niveaus van sociale integratie en dus ook van identificatie te onderscheiden
(Engbersen 2009: 74): (1) het lokale, (2) het nationale en (3) het
transnationale of grensoverschrijdende niveau. Interessant zijn in dit kader
de relaties tussen de territoriale identiteiten. Vanwege de in dit hoofdstuk
beschreven ontwikkelingen van een zeer grote diversiteit in de grote steden
en een groeiend aantal mensen met een dubbele nationaliteit zijn vooral de
relaties tussen twee nationale identiteiten en tussen de nationale identiteit
en de stedelijke identiteit relevant. Dit hoofdstuk heeft duidelijk gemaakt
dat de hiërarchie van territoriale identiteiten verandert en het primaire
karakter van de nationale identiteit geen vaststaand feit is. De religieuze,
etnische en culturele diversiteit binnen de nationale grenzen neemt toe en
komt vooral samen in de grote steden. Dit roept de vraag op in hoeverre een
nationale identiteit nog past in de toenemende diversiteit van de grote steden?
Ook de tolerantie voor dubbele nationaliteiten roept de vraag op wat een
nationaliteit dan nog betekent en hoe verschillende nationaliteiten worden
gecombineerd? Deze vragen vormen het uitgangspunt van dit onderzoek naar
de identiteitsvorming van Amsterdamse jongeren.
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3. ONDERZOEKSAANPAK
Onderzoeksvragen, centrale begrippen en methoden
Integratievraagstukken zijn in Nederland steeds vaker identiteitskwesties en
onderwerp van discussie in de politiek en in de media. De verschuivingen
in het Nederlandse integratiedebat bleven niet onbelicht (bv. Duyvendak
e.a. 2008a/b, Tonkens e.a. 2008). Er zijn recent echter weinig onderzoeken
uitgevoerd naar de betekenis die jongeren geven aan de nationale identiteit
en hoe hun Nederlandse identiteit zich verhoudt tot andere territoriale
identiteiten, zoals de stedelijke identiteit en de herkomstlandidentiteit. Ook
was er weinig aandacht voor de relatie tussen het Nederlandse integratiebeleid
en het beleid van de herkomstlanden en wat dit betekent voor tweede generatie
migrantenjongeren.
Studies waarin het thema identificatie met Nederland wel aan de orde
komt zijn de afgelopen jaren vooral gedaan binnen een integratiekader.
Identificatie met Nederland is dan, naast sociaaleconomische positie en
participatie, één van de aspecten van het integratieproces. In de grootschalige
surveys die worden gebruikt voor de jaarlijkse rapportages over de integratie
van etnische minderheden in Nederland (bv. Gijsberts & Dagevos 2009)
wordt bijvoorbeeld gevraagd naar de identificatie van allochtonen met de
eigen etnische groep en identificatie als Nederlander. Er is echter, zowel als
het gaat om de autochtone als om de allochtone groep, weinig aandacht voor
de achterliggende gedachten. Waarom geven mensen bepaalde antwoorden?
En wat betekent het Nederlanderschap voor hen nu eigenlijk? Of herkennen
jongeren zich in de identiteitslabels die beleidsmakers en politici gebruiken?
In deze nationale integratiestudies blijft de specifieke lokale integratiecontext
van de Nederlandse grote steden veelal onderbelicht. Een aantal studies
hebben wel enige aandacht besteed aan de identificatie van jongeren met de
stad, maar wat nu precies de rol nu precies van de stedelijke identiteit is, blijft
onbeantwoord (bv. Entzinger & Dourleijn 2008).
Veel emigratiestaten voeren een actief beleid ten aanzien van hun bevolking
in het buitenland, het zogenaamde diaspora-engagement beleid of kortweg
diasporabeleid. Desondanks hebben slechts enkele wetenschappers zich tot nu
toe beziggehouden met een systematische verkenning van het diasporabeleid
van emigratiestaten (Gamlen 2008, Brand 2005). De vraag hoe dit beleid
zich verhoudt tot het integratiebeleid in het woonland en welke conflicten
dit mogelijk met zich meebrengt voor de tweede generatie migrantenjongeren
is nog grotendeels onbeantwoord. Wel zijn er verschillende studies die de
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dubbele nationaliteit bekijken. Deze studies kijken echter hoofdzakelijk
vanuit een beleidsperspectief naar dubbele nationaliteit (Bauböck e.a. 2009,
Faist 2007, Hansen & Weil 2002, Spiro 2002) en beantwoorden niet de
vraag hoe burgers hun nationaliteiten gebruiken en beleven, en er is weinig
aandacht voor de relatie tussen de nationaliteiten. Is het inderdaad zo dat de
nationaliteit van het woonland actief is en de andere nationaliteit slechts op de
achtergrond aanwezig is, of gaan mensen heel bewust en strategisch om met
hun nationaliteiten?
Eén groep jongeren is in het bijzonder interessant voor de betekenis
van nationale identiteiten: de tweede generatie. Lange tijd was de tweede
generatie in Nederland, de kinderen van migranten, nog te jong om te
kunnen onderzoeken hoe hun transnationale identificatie en betrokkenheid
zich vormt. Nu de tweede generatie in grote getale de volwassenheid bereikt,
is onderzoek mogelijk naar hun transnationale betrokkenheid, los van die van
hun ouders. Hierdoor kan worden beantwoord welke betekenis zij geven aan
de herkomstlandidentiteit en het extraterritoriale staatsburgerschap en hoe
deze zich verhouden tot hun identificatie met Nederland en hun Nederlandse
nationaliteit.
Door de rol van buitenlandse inmenging in nationale identiteitskwesties
expliciet in dit onderzoek te betrekken, te kijken naar de relatie tussen
territoriale identiteiten en het perspectief van stedelijke jongeren centraal te
stellen hoopt deze studie bij te kunnen dragen aan het debat over de rol van
stedelijke identiteiten, nationale identiteiten en staatsburgerschap en over de
herdefiniëring van soevereiniteit.
Onderzoeksvragen
In dit onderzoek staat de relatie tussen verschillende territoriale identiteiten
centraal, wat inzicht moet geven in flexibiliteit van burgerschap. Flexibiliteit
heeft in dit geval twee betekenissen. Enerzijds kan burgerschap flexibel
zijn doordat, in het geval van de dubbele nationaliteit, burgers hun
staatsburgerschappen strategisch inzetten. Afhankelijk van de omstandigheden
en context geniet het ene staatsburgerschap de voorkeur boven het andere.
Anderzijds kan burgerschap flexibel zijn omdat een ander schaalniveau voor
identificatie naar voren wordt geschoven ten koste van de prominentie van het
nationale niveau. Om inzicht te krijgen in de flexibiliteit van staatsburgerschap
kijkt dit onderzoek zowel naar de horizontale relatie tussen twee nationale
identiteiten (woonland en herkomstland) als naar de verticale relatie tussen de
stedelijke en de nationale identiteit (woonplaats en woonland). Deze relaties
worden vanuit het perspectief van bovenaf (de staten) en vanuit het individuele
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perspectief van onderaf (de stedelijke jongeren) bekeken. De centrale vraag
van het onderzoek luidt:
In hoeverre zijn stedelijke jongeren flexibele burgers? Hoe
verhouden de stedelijke en de herkomstlandidentiteit zich tot de
woonlandidentiteit?
Het onderzoek valt uiteen in drie deelvragen:
1. De eerste vraag betreft het perspectief van bovenaf, van de staten. Hoe
vullen de Nederlandse overheid en de overheden van de herkomstlanden
het staatsburgerschap en de nationale identiteit in en hoe verhouden deze
invullingen zich tot elkaar? En wat is de rol van de stedelijke integratiecontext
en de stedelijke identiteit?
2. De tweede vraag betreft de invulling die jongeren geven aan identificatie
met de stad en het land waar zij wonen en hoe deze twee identiteiten zich tot
elkaar verhouden. Zijn er verschillen te ontdekken op grond van herkomst,
geslacht, leeftijd en opleidingsniveau?
3. De derde vraag betreft de invullingen die tweede generatie migrantenjongeren
geven aan identificatie met hun woonland en het geboorteland van hun
ouders en hoe deze twee identiteiten zich tot elkaar verhouden. Ook hier
speelt de vraag of er verschillen zijn op grond van herkomst, geslacht,
leeftijd en opleidingsniveau.

3.1 IDENTITEITEN VAN BOVENAF: BURGERSCHAPSREGIMES
Een belangrijk uitgangspunt van deze studie is dat beleid en instituties
dienen als een leidraad voor het gedrag van burgers. Zij bepalen wat wel
en wat niet mag. Daarnaast zijn zij ook richtinggevend in het proces van
identiteitsvorming en de ideeën over burgerschap. Hierbij spelen niet alleen
bepaalde rechten en plichten die worden gekoppeld aan lidmaatschap van de
staat een rol, maar zijn ook de maatschappelijke en publieke discussies over
burgerschap en identiteit van belang.
Om inzicht te krijgen in het perspectief van bovenaf wordt de staat in deze
studie dan ook breed gedefinieerd. Het gehele burgerschapsregime onder de
loep genomen. De term burgerschapsregime verwijst zowel naar institutionele
als naar discursieve structuren (zie ook Koopmans & Statham 2005, Faist 2007).
De institutionele structuur betreft allereerst de invulling en afbakening van de
53

verantwoordelijkheden van de staat (bijvoorbeeld een autoritair of democratisch
regime, scheiding tussen kerk en staat of staatsgodsdienst). Daarnaast gaat het
om de toekenning van staatsburgerschap: wie komt hiervoor in aanmerking
en op grond waarvan, en wat zijn de rechten, plichten en verwachtingen van
de staatsburgers. Bij de discursieve structuren gaat het om de onderliggende
waardesystemen en overtuigingen rondom het thema van sociale integratie en
nationale identiteit zowel in het politieke als in het bredere publieke debat over
sociale integratie en de nationale identiteit. Hoe worden het integratiebeleid
en de wijzingen daarbinnen beargumenteerd, gelegitimeerd en bediscussieerd?
Voor de herkomstlanden ligt de nadruk op het diasporabeleid dat zij voeren.
De term diaspora verwijst in dit geval naar een transnationale gemeenschap
met een ‘thuisland’ en is dus niet beperkt tot groepen met een traumatische
geschiedenis, zoals sommigen suggereren (Faist 2000: 197). Diasporabeleid
verwijst naar het beleid van herkomstlanden om de band met de diaspora te
versterken en op het verstrekken van rechten en plichten aan de diaspora om
de betrokkenheid te ondersteunen (Gamlen 2006).
De verwachting is dat nationale invullingen van (staats)burgerschap
van invloed zijn op identiteitsvorming. Nationale burgerschapsregimes
kunnen echter niet los worden gezien van het internationale systeem van
soevereine staten waarvan ze deel uitmaken. Staten hebben bij het definiëren
van staatsburgerschap te maken met Europese regelgeving en een duidelijk
aanwezige mensenrechtencultuur, maar ook met regelgeving in andere
staten. Dit onderzoek kijkt naar de verhoudingen tussen verschillende
burgerschapsregimes (herkomstland en woonland) en wat er gebeurt als deze
burgerschapsregimes elkaar ontmoeten. De verwachting is dat juist deze
ontmoetingen de gevoeligheden blootleggen rondom de soevereiniteit van
nationale staten, zowel in het woonland als in het herkomstland.

3.2 IDENTIFICATIE VAN ONDERAF
Territoriale identiteiten verwijzen niet alleen naar een culturele verwantschap
met een samenleving, bijvoorbeeld de Nederlandse, maar ook naar identificatie
met het land zelf en de instituties die het land vertegenwoordigen, zoals
de overheid. Idealiter vallen de sociaal-culturele identificatie, de politieke
identificatie en de institutioneel gevormde identiteitscategorieën met
elkaar samen. In werkelijkheid zijn er echter vaak spanningen tussen deze
verschillende aspecten van territoriale identiteiten. Deze drie aspecten hebben
telkens een emotionele en een gedragscomponent en zijn voor dit onderzoek
als volgt gedefinieerd:
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Sociaal-culturele identificatie
De emotionele component van dit aspect omvat gevoelens van verbondenheid,
thuis, trots, veiligheid en de identificatie met een bepaalde bevolkingsgroep.
De gedragscomponent omvat acties die de sociaal-culturele identificatie
ondersteunen, zoals sociale contacten en toekomstplannen.
Politieke identificatie
De emotionele component van dit aspect omvat vertrouwen in instituties zoals
de overheid, politieke partijen en de media en politiek zelfvertrouwen van de
jongeren. De gedragscomponent bestaat uit: nieuwsconsumptie, stemgedrag
en de betrokkenheid bij de politieke situatie.
Identiteitslabels
Met betrekking tot identiteitslabels kan een onderscheid worden gemaakt tussen
institutioneel gevormde identiteitslabels (zoals allochtoon en autochtoon)
en van onderaf gevormde identiteitslabels. In het onderzoek is aan jongeren
gevraagd wat zij vinden van gangbare identiteitslabels die in het beleid en
het publieke debat worden gebruikt en aan welke identiteitslabels zij zelf de
voorkeur geven. Als uitgangspunt is in de vragenlijst gebruikgemaakt van de
zogenaamde Moreno-vraag, waarbij twee territoriale identiteiten tegenover
elkaar worden geplaatst (Moreno 2006). Voor dit onderzoek zijn de stedelijke
identiteit en de herkomstlandidentiteit tegenover de woonlandidentiteit
geplaatst.

3.3 DE AFBAKENING VAN DE ONDERZOEKSGROEP EN ONDERZOEKSLOCATIE
Het was voor deze studie niet mogelijk om meerdere steden en alle etnische
groepen in het onderzoek te betrekken. De studie beperkt zich tot de
grootstedelijke context van Amsterdam en vier groepen jongeren op grond
van het geboorteland van hun beide ouders: Marokko, Turkije, Suriname
en Nederland. De groep jongeren is daarnaast ook verder afgebakend naar
leeftijd (18-30 jaar), geboorteland (Nederland) en woonduur in Amsterdam
(minimaal 5 jaar). Deze keuzes worden hieronder toegelicht.
Woonplaats Amsterdam
Er zijn verschillende redenen waarom Amsterdam een interessante
onderzoekslocatie is voor de relatie tussen territoriale identiteiten. Allereerst
kent Amsterdam een veelheid aan nationaliteiten, leeftijden, godsdiensten
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enzovoorts. Deze superdiversiteit is kenmerkend voor Amsterdam (Slot &
Janssen 2010). De stad is niet alleen de container waar al deze verschillende
levensstijlen en culturen samenkomen, maar produceert ook verschillen
en brengt identiteiten samen (Isin 2002). Juist daardoor zijn grote steden
interessant voor onderzoek naar de relatie tussen verschillende identiteiten. Ten
tweede zijn tweede generatie migrantenjongeren voornamelijk stadskinderen.
Zij wonen vooral in de grote steden, waar bovendien hun aandeel toeneemt.
Een grote stad als Amsterdam is daarom een voor de hand liggende keuze
bij onderzoek naar de identificatie van tweede generatie migrantenjongeren.
Op dit moment is bijna de helft van de Amsterdammers van buitenlandse
herkomst (O+S 2008). Onder jongeren tot 24 jaar is dit percentage veel
hoger. Een ruime meerderheid (61%) van de Amsterdamse jongeren is van
buitenlandse herkomst. De tweede generatie vormt een groot en groeiend deel
van de jongeren en is belangrijk voor de sociale verhoudingen in Amsterdam
in de toekomst.
Amsterdam is een stad die veel jongeren aantrekt, die niet in Amsterdam zijn
geboren. Zij komen naar Amsterdam om te studeren of om er te gaan werken.
Veel vaker dan de tweede generatie migrantenjongeren zijn de jongeren van
Nederlandse herkomst buiten Amsterdam geboren. De woonduur in de stad
kan van invloed zijn op de identificatie van jongeren met Amsterdam en de
Amsterdammers. Om de verschillen in woonduur enigszins te beperken en
jongeren die voor een korte tijd in Amsterdam wonen uit te sluiten is ervoor
gekozen alleen jongeren die minimaal vijf jaar aaneengesloten in Amsterdam
wonen in het onderzoek op te nemen.
Jongvolwassenen; 18-30 jaar
Een aanzienlijk deel van de tweede generatie migrantenjongeren heeft
inmiddels de volwassenheid bereikt, maar het is echter nog altijd een hele
jonge groep. Meer dan negentig procent van de tweede generatie Marokkanen
en Turken en ruim 86 procent van de tweede generatie Surinamers is jonger
dan 30 jaar (CBS 2009, beide ouders geboren in het buitenland). Voor dit
onderzoek is gekozen voor de wat oudere groep jongeren, de jongvolwassenen
van achttien tot dertig jaar. Er zijn verschillende redenen om een wat oudere
groep te onderzoeken. Op achttienjarige leeftijd is de identiteitsvorming en
de bijbehorende verwarring al geruime tijd aan de gang, waardoor zij beter
kunnen reflecteren op dit proces. Achttien jaar is ook de kiesgerechtigde
leeftijd en is dan ook een belangrijke drempel voor politieke betrokkenheid
en politieke identificatie.

56

Geboren in Nederland en van Nederlandse, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse
herkomst
Om het mogelijk te maken verschillen in herkomst in het onderzoek te
betrekken, zijn de vier grootste groepen jongvolwassenen naar herkomstland
onderzocht. Alleen de jongvolwassenen die zijn geboren in Nederland en
waarvan beide ouders zijn geboren in Nederland, Marokko, Turkije of
Suriname zijn opgenomen in het onderzoek. In de huidige grootstedelijke
context waarin de jonge generatie autochtonen zeker geen meerderheid meer
vormt, is het achterhaald om de autochtone groep als norm te hanteren. De
jongvolwassenen van Nederlandse herkomst zijn in dit onderzoek dan ook
bewust geen referentiegroep, maar een afzonderlijke onderzoeksgroep. De
verwachting is dat de vier groepen verschillen, omdat zij te maken hebben
met andere politieke situaties in het geboorteland van de ouders en anders
worden gedefinieerd in het Nederlandse maatschappelijke en politieke debat.
Onderzoek en beleidsstatistieken gebruikt verscheidene definities van de
tweede generatie. Bij een brede definitie wordt iemand tot de tweede generatie
gerekend als ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren en
de persoon zelf in het woonland is geboren. In sommige gevallen wordt deze
definitie uitgebreid tot iedereen van wie één van de ouders in het buitenland
is geboren en zelf in het woonland is geboren of voor het zesde levensjaar
is gekomen. In dit onderzoek is ervoor gekozen een strengere definitie aan
te houden. Voor de vergelijkbaarheid zijn daarom alleen degenen die zelf
in Nederland zijn geboren en van wie beide ouders in Marokko, Turkije of
Suriname zijn geboren, meegenomen in het onderzoek.

3.4 ONDERZOEKSAANPAK
Het onderzoek bestaat uit twee delen, die elk een ander perspectief op de
territoriale identiteiten blootleggen: het perspectief van bovenaf van de staten
en het perspectief van onderaf van de jongvolwassenen. Beide perspectieven
vragen om andere onderzoeksmethoden.
Van bovenaf: beleid en publiek debat
Voor het perspectief van bovenaf (de verschillende burgerschapsregimes)
is gebruik gemaakt van divers onderzoeksmateriaal, zoals bestaande weten regelgeving, beleidsstukken, officiële toespraken van of gepubliceerde
interviews met beleidsmakers en politici, krantenartikelen en online fora.

57

Daarnaast is gebruik gemaakt van beschikbare literatuur op het gebied van de
burgerschapsregimes van Nederland, Marokko, Turkije en Suriname.
Van onderaf: vragenlijsten en interviews
Om het perspectief van onderaf (vanuit de jongeren) in beeld te brengen is
gebruik gemaakt van vragenlijsten en interviews. De vragenlijst bevatte vragen
over de politieke en sociaal-culturele identificatie met Amsterdam, Nederland
en indien relevant het geboorteland van de ouders. Daarnaast waren er ook
vragen over de sociaaldemografische achtergrond van de respondenten (leeftijd,
opleidingsniveau, geboorteplaats, gezinssituatie e.d.) en hun religieuze
overtuiging (zie bijlage 1). Voor de aanvullende diepte-interviews was, op
grond van de resultaten uit het enquêteonderzoek, een itemlijst opgesteld van
onderwerpen die in de gesprekken aan de orde moesten komen (zie bijlage 2).
Tijdens de interviews stelde ik zo weinig mogelijk directe vragen, maar vroeg
door op de identiteitslabels, ervaringen en thema’s die de respondent zelf naar
voren bracht.
Voor het enquêteonderzoek werd een gestratificeerde a-selecte steekproef
getrokken uit de gemeentelijke Basisadministratie Amsterdam (GBA) (hierna
grote steekproef ), die daarna is aangevuld met een kleinere gestratificeerde
steekproef in een aantal concentratiebuurten (hierna kleine steekproef ). In
totaal werden ruim vijfduizend jongvolwassenen uit het GBA getrokken. Al
deze jongvolwassenen hebben allereerst in de periode april 2007 tot en met
november 2007 een brief ontvangen van de Gemeente Amsterdam waarin
het onderzoek werd aangekondigd. Vervolgens is een groep interviewers van
Onderzoeksbureau Labyrinth aan de slag gegaan om de jongvolwassenen te
bereiken voor een face-to-face interview. Zij bezochten daarvoor meerdere
malen en op diverse tijdstippen de in het GBA geregistreerde woonadressen van
de jongvolwassenen in de steekproef. Wegens enigszins tegenvallende respons
en grote afstanden tussen de adressen was het noodzakelijk de grote steekproef
aan te vullen met een kleinere steekproef uit enkele ‘concentratiebuurten’
waar veel jongvolwassenen van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse herkomst
wonen. Dit leverde echter niet het gewenste resultaat op. Veel jongvolwassenen
waren moeilijk te bereiken.
Om een grotere groep jongvolwassenen te bereiken verstuurde de gemeente
opnieuw een brief aan alle jongvolwassenen in de steekproef met wie nog geen
face-to-face interview was gehouden. In deze brief werden zij uitgenodigd de
vragenlijst op internet in te vullen. Zij ontvingen een unieke inlogcode, zodat
iedere aangeschreven persoon slechts één keer de vragenlijst kon invullen.
Als dank voor hun deelname werd hen een cadeaubon van tien euro in het
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vooruitzicht gesteld. Deze aanpak zorgde ervoor dat in een relatief korte
periode toch nog veel jongvolwassenen uit de steekproef werden bereikt.
In de periode oktober 2007 tot en met februari 2008 zijn de
jongvolwassenen die in de vragenlijst hadden aangegeven te willen deelnemen
aan vervolgonderzoek via e-mail benaderd voor een aanvullend diepteinterview. Zij beslisten zelf waar zij het interview wilden laten plaatsvinden.
Dit kon zijn bij hen thuis, op de universiteit, in een horecagelegenheid, in
hun eigen werkomgeving of op iedere andere locatie die hen geschikt leek. De
interviews varieerden in lengte van ongeveer een uur tot maximaal drie uur.

3.5 RESPONS EN REPRESENTATIVITEIT
Het enquêteonderzoek
In totaal hebben 1.268 Amsterdamse jongvolwassenen de vragenlijst ingevuld.
Ongeveer een kwart (26%) van de vragenlijsten is face-to-face afgenomen. Bijna
driekwart (73%) van de respondent vulde de vragenlijst zelf op internet in.
Slechts een enkeling heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid de vragenlijst
schriftelijk in te vullen en terug te sturen. In totaal is er een respons behaald van
bijna een kwart (24,5%). De respons was het hoogst onder jongvolwassenen
van Nederlandse herkomst en het laagst onder jongvolwassenen van Turkse
herkomst (zie tabel 3.1). Een klein deel van de respondenten viel niet in de
doelgroep en een deel van de vragenlijsten was niet volledig of onzorgvuldig
ingevuld. Hierdoor zijn uiteindelijk 1.132 ingevulde vragenlijsten gebruikt
voor de analyses.
Tabel 3.1 Respons, omvang steekproef en netto respons
% response

Omvang steekproef

Opgenomen voor analyse:
netto respons

Nederland

32,3

1.123

318

Marokko

22,4

1.422

299

Turkije

20,9

1.306

259

Suriname

22,7

1.316

257

Totaal

24,5

5.167

1.132

Geboorteland ouders

Gezien de hoge non-respons is het belangrijk mogelijke selectiviteit in de respons
op te sporen. Door selectie in de non-respons kan er een oververtegenwoordiging
of juist een ondervertegenwoordiging van bepaalde subgroepen ontstaan. Exacte
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en beschikbare gegevens wat betreft samenstelling van de gehele doelgroep naar
leeftijd en geslacht maken controle op deze variabelen mogelijk. Vrouwen en
25-30 jarigen bleken oververtegenwoordigd in de respons (zie tabel 3.2). Op
grond van de gegevens is een weging toegepast op het databestand. Dit betekent
dat groepen die ondervertegenwoordigd zijn, bijvoorbeeld jonge mannen van
Marokkaanse herkomst een gewicht groter dan 1 krijgen toebedeeld. Groepen
die oververtegenwoordigd zijn krijgen een gewicht kleiner dan 1. Op deze
manier blijft het totaal aantal respondenten gelijk.
Tabel 3.2 Respons op basis van leeftijd en geslacht vergeleken met totale populatie doelgroep
(in % naar geboorteland ouders)

Geboorteland ouders
Nederland
Doelpop.

Marokko

Resp. Doelpop.

Turkije

Resp. Doelpop.

Suriname
Resp. Doelpop.

Resp.

18 t/m 24 man

21,5

17,5

34,9

23,7

34,0

25,2

33,1

23,1

25 t/m 30 man

26,9

29,0

15,4

12,7

19,7

23,6

15,9

11,0

18 t/m 24 vrouw

20,6

17,5

34,2

37,8

29,0

32,8

32,3

40,0

25 t/m 30 vrouw

30,9

36,0

15,5

25,8

17,3

18,4

18,7

25,9

Totaal
N

100

100

100

100

100

100

100

100

36.796

314

7.185

291

4.002

250

6.749

255

Bron: O+S steekproefkader & IDAmsterdam

Uit verschillende enquêteonderzoeken blijkt dat laagopgeleiden vaak
ondervertegenwoordigd zijn in enquête onderzoeken (Stoop 2005). Er zijn
echter geen cijfers over de verdeling naar opleidingsniveau van de gehele
onderzoekspopulatie. Wel konden de cijfers worden vergeleken met de
instroom in het hoger onderwijs (Integratiekaart 2006) van 18, 19 en 20
jarigen om een indicatie te krijgen van de verdeling naar hoog (hbo/wo) en
laag- tot middenhoogopgeleid in de vier groepen. De hoogopgeleiden (hbo/
wo) lijken iets oververtegenwoordigd in de respons (zie figuur 3.1). Dit kan
echter ook het gevolg zijn van de precieze doelgroep: geboren in Nederland
en een strikte definitie van herkomst (op grond van beide ouders). De
integratiekaart gebruikt een andere definitie voor de tweede generatie: zelf of
minimaal één van de ouders geboren in Marokko, Turkije of Suriname. Door
de beperkte vergelijkbaarheid is ervoor gekozen geen weging op grond van dit
kenmerk aan te brengen.
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Na weging kunnen, met in acht neming van de beperkingen die hierboven
zijn geschetst, de resultaten van de enquête representatief worden geacht voor
de onderzoekspopulatie op grond van leeftijd, geslacht en opleiding. Dit neemt
echter niet alle zorg over de hoge non-response weg. De verwachting is dat
jongvolwassenen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en zich bezighouden
met integratie of diversiteit zijn oververtegenwoordigd in dit onderzoek.
Voor een deel van de jongeren werd hun deelname overigens vooral door de
financiële prikkel bepaald en niet zozeer door interesse in het onderwerp.
Dit werd duidelijk toen ik de respondenten benaderde voor deelname aan
de diepte-interviews. Sommigen waren alleen bereid tot deelname aan
vervolgonderzoek als hier een financiële vergoeding tegenover zou staan.
Figuur 3.1 Selectiviteit van de enquête respons op basis van opleidingsniveau
(in % naar geboorteland ouders / herkomstgroep)

Surinaamse herkomst

41
42

Turkse herkomst

35
29

Marokkaanse herkomst

47
33

Nederlandse herkomst

64
54

Instroom hoger onderwijs*

Hoogopgeleide respondenten (hbo/wo)**

* bron: IB-groep, SSB in Integratiekaart 2006
** na weging op grond van geslacht en leeftijd

De interviews
Ruim vijfhonderd jongvolwassenen zijn via e-mail benaderd voor het afnemen
van een vervolginterview naar aanleiding van de door hen ingevulde enquête.
In totaal kwamen er 120 reacties op mijn e-mailverzoek: 66 afwijzingen en 54
afspraken. De 54 afspraken leidden tot 50 succesvol afgeronde interviews. Er
zijn verschillende redenen voor het beperkte aantal reacties en toezeggingen.
Allereerst bleken verschillende e-mailadressen niet (meer) te werken. Verder
zijn e-mails een zeer anonieme manier om mensen te benaderen, waardoor
er weinig (sociale) druk bestaat om te antwoorden. De jongvolwassenen die
wel reageerden, maar niet wilden meewerken, gaven hiervoor verschillende
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redenen. Zij zagen af van deelname wegens persoonlijke omstandigheden
zoals ziekte, zwangerschap, verhuizing, overlijden naaste, een drukke baan
of studie. Daarnaast weigerde zoals gezegd een deel omdat een financiële
vergoeding, zoals bij deelname aan de online enquête, ontbrak.
Alle vier groepen jongvolwassenen zijn vertegenwoordigd in het
kwalitatieve deel van het onderzoek (zie tabel 3.3). Ook was er voldoende
diversiteit op grond van geslacht en leeftijd. Net als in de enquête respons,
zijn hoogopgeleiden in de geïnterviewde groep oververtegenwoordigd en
zijn de lager opgeleiden ondervertegenwoordigd. Er is één specifieke groep
die in het geheel niet bereikt is voor dit deel van het onderzoek, namelijk
de laagopgeleide mannen van Marokkaanse herkomst. Het ontbreken van
laagopgeleiden mannen van Marokkaanse herkomst in het kwalitatieve
gedeelte van het onderzoek kan de resultaten enigszins hebben beïnvloed. Dit
is een groep die volop in de negatieve aandacht staat. De meiden doen het
goed op school, maar de jongens van
Marokkaanse herkomst blijven achter
Tabel 3.3 Respondenten kwalitatieve
(CBS 2008, Crul & Pásztor 2007).
onderzoek
Daarnaast wijzen onderzoeken op
n
de hoge criminaliteitscijfers onder,
Geboorteland ouders
en overlast door, jongens van
Nederland
13
Marokkaanse herkomst (Korf 2001,
Marokko
9
Van San & Leerkes 2001, Blom e.a.
Turkije
13
2005). De media spreekt bijvoorbeeld
Suriname
15
over
‘Marokkaanse
raddraaiers’,
Nederland
13
‘Marokkaanse probleemjongens’ en
Geslacht
zelfs van ‘Marokkaanse straatterrorisMan
22
ten’.6 Dit kan van invloed zijn op
Vrouw
28
de identificatie met woonplaats,
Opleidingsniveau
woonland en herkomstland van deze
Laag / middenhoog opgeleid
17
jongens en de identiteitslabels die
Hoogopgeleid (hbo / wo)
33
zij gebruiken. Hun perspectief mist
Leeftijd
in het kwalitatieve gedeelte van dit
18-24
23
onderzoek. De interviewrespondenten
25-31
27
zijn geen representatieve groep,
Marokkaanse raddraaiers aanspreken op gedrag, De Volkskrant, 21 november 2008.
Hé jochie, goed werk afgeleverd vandaag; Marokkaanse probleemjongens moeten aan
de slag, NRC Next, 21 oktober 2008. Wilders gebruikt “Marokkaanse straatterroristen”
in het debat naar aanleiding van problemen met een groep jongens van Marokkaanse
herkomst in Gouda. Hierover werd bericht in de media: Wilders valt toch weer het
meeste op; Eerste dag Politieke beschouwingen, NRC Next, 18 september 2008.
6
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daarvoor is het aantal ook te klein. De interviews zijn dan ook vooral bedoeld
om de resultaten die uit de enquête naar voren kwamen te kunnen duiden.
Daarnaast bieden deze gesprekken aanknopingspunten voor aspecten van
identiteitsvorming die niet gemakkelijke via enquêtevragen naar voren kunnen
worden gebracht.

3.6 OVER DE ROL VAN DE ONDERZOEKER
Alle interviews zijn door mijzelf afgenomen en mijn aanwezigheid kan de
uitkomsten op verschillende manieren hebben beïnvloed. Voor een groot
deel van de jonge Amsterdammers in dit onderzoek ben ik anders. Zo ben
ik geen geboren en getogen Amsterdammer, zoals velen van hen. Ook ben ik
geen allochtoon zoals een groot deel van de respondenten. Daarnaast werk
ik op de universiteit, een wereld die lang niet bij alle jonge Amsterdammers
bekend is. Het feit dat de respondenten mij als ‘anders’ classificeerden kwam
in verschillende interviews aan de orde. Ik hoor blijkbaar bij de groep ‘jullie
Hollanders’. Mensen zoals ik, krijgen immers haast nooit vragen over hun
herkomst. Daarom ben ik anders. Een allochtoon is niet blond en blank
en heeft geen blauwe ogen, zoals ik. Respondenten wezen mij daar ook op:
‘Dat komt toch door je kleurtje. Of doordat je er weer anders uitziet dan
bijvoorbeeld jij. Dat mensen heel vaak zoiets hebben van, ja maar, hè, waar
kom je dan oorspronkelijk vandaan?’
Tegelijkertijd zijn er ook veel overeenkomsten tussen de respondenten en
mij en komen onze belevingswerelden dichtbij elkaar. We vallen in dezelfde
leeftijdcategorie, wonen in Amsterdam, wonen soms in dezelfde buurt, hebben
gestudeerd aan dezelfde universiteit, of gaan uit naar dezelfde kroegen of clubs.
Tijdens de gesprekken was ik dan ook vaak zowel outsider als insider, of werd
ik van outsider ineens meer insider. Voorafgaand aan de interviews vertelde ik
slechts weinig over mezelf. Aan het einde van het interview kwamen er vaak
vragen over mijn achtergrond. In deze nagesprekken bleek meer dan eens dat
veronderstelde verschillen, ineens minder verschillend zijn in de ogen van de
respondent. Een verschil veranderde soms zelfs in een overeenkomst. Als ik
Anja van Surinaams-Hindoestaanse herkomst na het interview vertel over het
dorp in Zeeland waar ik ben opgegroeid, en hoe ik op mijn achttiende in de
grote stad Amsterdam terecht kwam, merkt zij op dat ik eigenlijk, net als zij,
tussen twee culturen in zit. Zij ziet zichzelf als ‘tussen twee culturen’, tussen
de Nederlandse en de Hindoestaanse cultuur. Maar ik zit volgens haar ‘tussen
de dorpse en de stadse cultuur’.
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Dat ik in een dorp ben opgegroeid en autochtoon ben was geen barrière voor
de jongvolwassenen om soms openlijk hun kritiek te uiten op autochtonen en
op ‘de dorpelingen’. Juist de kritiek op de culturele diversiteit in Amsterdam en
op ‘allochtonen’ lag gevoelig. Eén van de respondenten die zich hierover kritisch
had uitgelaten en zich soms niet meer thuis voelde in de buurt waar hij woonde
nam meerdere keren contact met mij op. Allereerst om te vragen of hij ‘toch
niet te negatief was geweest’ en ‘wat anderen allemaal hadden geantwoord’,
en daarna nog een keer om mij op het hart te drukken nooit zijn naam en
werkkring openbaar te maken. Hij wilde geen last met zijn uitspraken. Mogelijk
zijn deze gevoelens in het onderzoek onderbelicht, mede doordat jongeren bang
zijn weg te worden gezet als racist of als iemand die discrimineert.

3.7 KENNISMAKING MET DE JONGE AMSTERDAMMERS
De samenstelling van de vier groepen jonge Amsterdammers in dit onderzoek
naar opleiding, geboorteplaats, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsituatie en religie
toont een aantal grote verschillen. Allereerst is er een duidelijk verschil in
samenstelling tussen jongvolwassenen van buitenlandse herkomst en de
autochtone jongeren. De groep jongvolwassenen van buitenlandse herkomst
is over het algemeen gemiddeld wat jonger en lager opgeleid dan de groep
autochtone jongvolwassenen. Maar dit zijn niet de enige verschillen. De tweede
generatie migrantenjongeren in dit onderzoek zijn ook veel vaker geboren en
getogen in Amsterdam dan de jongvolwassenen van Nederlandse herkomst in
dit onderzoek (figuur 3.2). Slechts een klein deel van de jongvolwassenen van
Marokkaanse, Turkse of Surinaamse herkomst is buiten Amsterdam geboren.
Onder de jongvolwassenen van Nederlandse herkomst is meer dan één derde
(39%) niet in Amsterdam geboren.
Figuur 3.2 Geboorteplaats
(in % naar geboorteland ouders)
39.3

60.7

Suriname

84,5

95.7

Turkije

Marokko
84.5

Amsterdam
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Anders

8,4

91,6
8.4
95,7
15.5

91.6

Nederland

15,5

4.3

60,7

4,3
39,3

Leeftijd speelt een belangrijke rol als het gaat om de huidige woonsituatie van de
jongvolwassenen (tabel 3.4). Een ruime meerderheid van de jongvolwassenen
tussen de 18-24 jaar woont thuis bij zijn of haar ouders. Een kleinere groep
is alleenstaand of woont samen zonder kinderen. Een enkeling van de 18-24
jarigen van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse herkomst heeft kinderen.
De verschillen in woonsituatie tussen de vier groepen jongvolwassenen zijn
groter in de leeftijdscategorie 25-30 jaar. De 25-30 jarigen van Marokkaanse
en Surinaamse herkomst wonen veel vaker nog thuis bij hun ouders dan
de jongvolwassenen van Nederlandse en Turkse herkomst. Ongeveer één
derde (30%) van de jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse
herkomst in die leeftijdscategorie woont thuis bij hun ouders. Onder de
jongvolwassenen van Nederlandse herkomst is dit slechts zeven procent en
onder de jongvolwassenen van Turkse herkomst dertien procent. De 25-30
jarigen van Turkse herkomst zijn veel vaker dan de anderen samenwonend
of getrouwd met kinderen. En de 25-30 jarigen van Nederlandse herkomst
zijn vaker alleenstaand of samenwonend dan wel getrouwd zonder kinderen
dan de jongvolwassenen van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse herkomst in
dezelfde leeftijdscategorie.
Tabel 3.4 Woonsituatie
(in % naar geboorteland ouders en leeftijdsgroep)

Nederland

Marokko

Turkije

Suriname

18-24 25-30 18-24 25-30 18-24 25-30 18-24 25-30
Thuiswonend

67,7

6,6

64,2

30,0

67,1

13,0

78,3

28,7

Alleenstaand zonder kinderen

12,8

34,1

9,0

23,3

5,7

10,9

7,2

21,8

Alleenstaand met kinderen

0,0

1,6

0,5

4,4

0,6

4,3

1,8

14,9

12,0

36,8

7,0

12,2

5,1

16,3

1,8

14,9

Samenwonend/getrouwd met kinderen

0,0

14,8

3,5

26,7

3,8

50,0

1,8

16,1

Anders

7,5

6,0

15,9

3,3

17,8

5,5

9,0

2,2

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

100

Samenwonend/getrouwd zonder kinderen

Ook als het gaat om arbeidssituatie of opleiding speelt leeftijd een belangrijke
rol (tabel 3.5). De meerderheid van de 18-24 jarigen volgt op dit moment een
opleiding. Er zijn geen grote verschillen tussen de vier groepen jongvolwassenen.
Onder de 18-24 jarigen van Nederlandse herkomst is het aandeel dat werkt
wat groter, maar dit kan verklaard worden doordat deze groep gemiddeld
wat ouder is. Onder de 25-30 jarigen is een ruime meerderheid werkzaam in
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voltijd of deeltijd. De 25-30 jarigen van Turkse herkomst volgen minder vaak
een opleiding voltijd of naast een parttime baan dan de andere 25-30 jarigen.
Ook houden zij zich, vaker dan de andere jongvolwassenen, hoofdzakelijk
bezig met de huishoudelijke en zorgtaken. Dit is te verklaren doordat zij ook
veel vaker al getrouwd zijn en kinderen hebben (tabel 3.4).
Tabel 3.5 Arbeids- of opleidingsituatie die het meest van toepassing is
(in % naar geboorteland ouders en leeftijdsgroep)

Nederland

Marokko

Turkije

Suriname

18-24

25-30

18-24

25-30

18-24

25-30

18-24

25-30

Opleiding

59,8

11,0

69,3

17,1

65,1

9,0

71,9

11,8

Werk

25,7

71,4

18,1

59,1

18,7

65,1

14,6

70,6

Studeren en werken

4,5

7,7

5,0

5,7

7,1

2,2

6,7

4,7

Werkloos

3,8

1,1

0,5

5,7

3,2

5,6

2,4

8,2

Huishoudelijke/zorgtaken

0,0

3,3

1,0

3,4

1,3

9,0

0,6

2,4

Anders

6,1

5,5

6,0

9,1

4,5

9,0

3,7

2,4

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

100

Er is een groot verschil tussen de jongvolwassenen van Nederlandse
herkomst en de jongvolwassenen van buitenlandse herkomst wat betreft
godsdienstige overtuiging (figuur 3.3). Onder de jongvolwassenen van
Nederlandse herkomst rekent slechts een hele kleine groep (7%) zich tot
een godsdienst, kerk of religieuze groepering. Onder de jongvolwassenen
van Marokkaanse en Turkse herkomst is dat de overgrote meerderheid (93%
en 83%). Bijna altijd rekenen zij zich tot de islam. De jongvolwassenen van
Surinaamse herkomst nemen een middenpositie in; bijna de helft rekent zich
tot een godsdienst, waarbij het christendom, het hindoeïsme en de islam het
meest voorkomen.
Bij het analyseren van de resultaten van het enquêteonderzoek en het
duiden van gevonden verschillen tussen de vier groepen jongvolwassenen is
het belangrijk de hierboven beschreven verschillen tussen de groepen mee te
nemen. Bij gevonden verschillen tussen groepen is steeds gecontroleerd of
deze verklaard kunnen worden door verschil in opleidingsniveau, leeftijd en
geslacht. Waar invloed van andere kenmerken werd verwacht zijn deze zoveel
mogelijk meegenomen in de analyses.
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Figuur 3.3 Behoren tot een godsdienst, kerk of religieuze groepering
(in % naar geboorteland ouders)

Suriname
Turkije
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3.8 DE PRESENTATIE VAN HET ONDERZOEKSMATERIAAL
Aan het einde van dit hoofdstuk zijn nog een paar opmerkingen over de
presentatie van de onderzoeksresultaten in dit proefschrift op zijn plaats.
Allereerst is het belangrijk te benadrukken dat door de keuze van de specifieke
onderzoeksgroep het onmogelijk is uitspraken te doen over alle jongvolwassenen
in Amsterdam. Jongeren van andere herkomst, van gemengde herkomst of in
het buitenland geboren hebben niet aan het onderzoek kunnen deelnemen.
Ook sloot de eis van een woonduur van vijf jaar in Amsterdam een deel van
de jongeren uit. De totale onderzoekspopulatie omvat ruim een derde van het
totale aantal 18-30 jarigen in Amsterdam. De onderzoeksresultaten zijn dus
niet representatief voor alle Amsterdamse jongvolwassenen. Daarom zullen de
onderzoeksresultaten in de hierop volgende hoofdstukken per groep worden
gepresenteerd.
Ondanks dat de onderzoeksresultaten in deze studie worden gepresenteerd
op grond van het geboorteland van de ouders betekent het niet dat deze
groepen homogeen en vastomlijnd zijn. Het is niet de bedoeling om deze
identiteitslabels te herbevestigen, maar juist te zien hoe jongvolwassenen
deze gebruiken of afwijzen. Het hoeft lang niet altijd zo te zijn dat herkomst
bepaalde verschillen tussen de groepen jongvolwassenen verklaart. Het is
belangrijk ook de diversiteit binnen de vier groepen te benadrukken. Bij
verschillen tussen de groepen is altijd eerst gekeken of de verschillen verklaard
kunnen worden door opleidingsniveau, leeftijd of geslacht. Als er significante
verschillen zijn op grond van deze variabelen worden deze in de hoofdstukken
genoemd. Bij de presentatie van de resultaten zijn in principe alleen de ‘valide
antwoorden’ opgenomen in de figuren, dat wil zeggen dat de categorie ‘weet
niet’ of de jongeren die geen antwoord hebben gegeven op de vraag niet worden
meegenomen. Alleen in de gevallen dat meer dan vijf procent van de jongeren
in deze categorie viel, is deze wel opgenomen in de betreffende figuren.
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Alle namen van de geïnterviewde jonge Amsterdammers die aan het woord
komen gefingeerd. Om de privacy van alle respondenten verder te garanderen
heb ik ervoor gekozen geen expliciete vermeldingen te maken van de
werkomgeving van de respondenten of andere activiteiten die hun identiteit
mogelijkerwijs aan de lezer zou kunnen onthullen.
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Hoofdstuk 4

ONTMOETINGEN TUSSEN
BURGERSCHAPSREGIMES
Woonland, woonplaats en herkomstland

4. ONTMOETINGEN TUSSEN BURGERSCHAPSREGIMES
Woonland, woonplaats en herkomstland
Voor staten waarvan een steeds grotere groep burgers permanent of
voor lange tijd in het buitenland verblijft, vormen de grenzen van het
territorium niet automatisch de grenzen van de soevereiniteit. De verbeelde
nationale gemeenschap breidt zich over landsgrenzen uit om ook de
migrantengemeenschappen te omvatten. De emigranten en vaak ook hun
nakomelingen worden geïntegreerd in het idee van de natie en krijgen bepaalde
privileges. Staten richten zelfs ministeries voor emigrantenzaken op. De
emigratiestaten bieden hun emigranten de mogelijkheid het staatsburgerschap
te behouden, zelfs als zij naturaliseren in het land van vestiging. Veel
immigratielanden tolereren een dubbele nationaliteit, waardoor in deze
landen het aantal mensen met een dubbele nationaliteit fors is toegenomen.
Burgers met een dubbele nationaliteit zijn voor rechten en plichten niet
exclusief afhankelijk van de nationale staat waarin zij wonen. Internationale
zakenmensen en intellectuelen beoordelen dit veelal positief onder het motto:
in deze tijden van globalisering zijn wij allemaal migranten en hebben behoefte
aan een juridische basis in meerdere landen. De voorstanders van meervoudige
nationaliteiten vinden het passen bij de huidige tijd van internationalisering
en benadrukken dat het de bijbehorende mobiliteit vergemakkelijkt. Ook
zien ze in meervoudige nationaliteiten de mogelijkheid om democratie en
mensenrechten te exporteren naar het buitenland. Bipatride burgers, die
politiek actief zijn in de democratie van het land waar ze wonen, zullen de
democratische waarden waarschijnlijk internaliseren, is de opvatting. Als deze
burgers dan ook actief blijven in het land van herkomst zullen zij deze waarden
als het ware exporteren. Als dit het geval is, kan een dubbele nationaliteit een
hulpmiddel zijn bij het verspreiden van de democratie (Spiro 2002: 28).
Verschillende academici hebben als reactie op de toename van dubbele
staatsburgers een pleidooi gehouden voor een meer kosmopolitische of postnationale benadering van staatsburgerschap, waarbij individuen worden
vertegenwoordigd in grensoverschrijdende instituties (Archibugi 2004, Soysal
1994). Op dit moment is het staatsburgerschap nog altijd sterk verankerd in
de nationale staat en zorgt de dubbele nationaliteit voor ontmoetingen tussen
de burgerschapsregimes van het woon- en emigratieland. Dit gaat niet altijd
zonder wrijving, omdat de rechten en plichten van de afzonderlijke regimes
tegenstrijdig kunnen zijn (Van der Welle 2006). Tussen de nationale staten
roept het dan ook vragen op over de soevereiniteit, en dus over de legitimiteit,
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omvang en vorm van inmenging met landgenoten in het buitenland. Brand
(2005:33) spreekt van een potentiële ‘botsing tussen soevereine staten’, of in
ieder geval ‘een krachtmeting’ tussen staten, als emigratiestaten initiatieven
ontplooien om hun burgers in het buitenland aan zich te binden om zo
hun soevereiniteit te behouden of te versterken. Daadwerkelijke botsingen
liggen volgens haar het meest voor de hand als er sprake is van verschillende
regimetypen, bijvoorbeeld bij ontmoetingen tussen westerse verzorgingsstaten
en autoritaire (niet democratische, niet verzorgings-) staten (Brand 2005).
Ook in Nederland heeft de actieve bemoeienis van de herkomstlanden met
migranten tot soevereiniteitsbotsingen geleid. Deze botsingen geven inzicht
in de gevoeligheid van identiteitskwesties in Nederland. Identiteitskwesties,
in de zin van wie hoort erbij en wie niet door de ogen van staten, staan in dit
hoofdstuk centraal.
Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de verschuivingen in het Nederlandse
integratiedebat en de gevolgen daarvan voor de betekenis van de nationale
identiteit en de veranderingen in de doelgroepen van het beleid. Het tweede
deel gaat in op de specifieke integratiecontext van Amsterdam. Het derde deel
belicht de betrokkenheid van Marokko, Turkije en Suriname bij emigranten
en hun nakomelingen, en gaat in op de mogelijke consequenties daarvan
voor mensen in Nederland. Het vierde en laatste deel beschrijft de publieke
opschudding die recent ontstond over buitenlandse inmenging in nationale
identiteitskwesties.

4.1 VAN MINDERHEDENBELEID NAAR ‘GECULTURALISEERD’ 			
BURGERSCHAPSBELEID
In de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw werd Nederland vooral
gezien als een emigratieland. De Nederlandse overheid moedigde burgers
zelfs aan om het land te verlaten. Het was de tijd van de wederopbouw en
er was een groot tekort aan woningen. Meer mensen vertrokken, dan er het
land binnenkwamen. Populaire bestemmingen waren Australië en Canada.
Het beeld van Nederland als emigratieland veranderde met de komst van
de gastarbeiders. In de jaren zestig voerde de Nederlandse overheid een
actief wervingsbeleid voor arbeiders. Allereerst kwamen er gastarbeiders uit
Spanje en Italië, maar door concurrentie werd het arbeidsoverschot in deze
landen snel kleiner (De Beer 1998). Daarom sloot Nederland in 1964 een
wervingsovereenkomst met Turkije en vijf jaar later met Marokko. Met de
komst van de arbeidsmigranten en later hun vrouwen en kinderen, werd
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Nederland langzaamaan een immigratieland, waar meer mensen het land
binnenkwamen dan er vertrokken.
Het verblijf van de immigranten werd in eerste instantie gezien als iets
tijdelijks. Zij waren te gast in Nederland om te werken en zouden uiteindelijk
terugkeren naar het land van herkomst. Een specifiek beleid voor het integreren
van deze groepen in de Nederlandse samenleving vonden de beleidsmakers dan
ook niet noodzakelijk. De nadruk lag op het behoud van de eigen cultuur van
de immigranten om hun terugkeer gemakkelijk te maken. Het ‘Onderwijs in
Eigen Taal en Cultuur’ (OETC) was daarvoor een belangrijk instrument. Het
OETC werd in 1974 geïntroduceerd in het Nederlandse onderwijssysteem
voor de kinderen van migranten.7
Toen het halverwege de jaren zeventig economisch minder ging werd de
arbeidsmigratie naar Nederland beperkt. De toestroom van immigranten
uit Marokko en Turkije nam in deze periode echter toe. Dit kwam door
gezinsherenigingen. De arbeidsmigranten besloten, door grote verschillen
in welvaart tussen de herkomstlanden en Nederland en door het steeds
restrictievere toelatingsbeleid van Nederland, toch niet terug te keren maar
hun familie naar Nederland te halen. Toen duidelijk werd dat de gastarbeiders
en hun families zouden blijven bleef het behouden van de eigen cultuur
in eerste instantie nog het uitgangspunt voor het Nederlandse beleid. Het
OETC en later het 'Onderwijs in Allochtone Levende Talen' (OALT) werd
bijvoorbeeld gezien als belangrijk voor het zelfvertrouwen van de kinderen
en voor hun functioneren binnen de familie. Daarnaast zou het een positieve
invloed hebben op het onderwijs in de Nederlandse taal. Het credo van het
integratiebeleid in de jaren tachtig was integreren met behoud van de eigen
culturele identiteit. Dit paste in de Nederlandse traditie van verzuiling en
emancipatie in eigen kring (Knippenberg & De Pater 1988).
De nadruk op integratie met behoud van de eigen cultuur kwam in
het begin van de jaren negentig onder druk te staan. De onvrede over het
Nederlandse integratiebeleid nam toe. Een artikel in De Volkskrant van
Frits Bolkestein, destijds fractievoorzitter van de VVD, waarin hij stelde
dat de integratie van minderheden ‘met lef moest worden aangepakt’ was
de aanleiding voor het eerste nationale minderheden debat. De kritiek van
Bolkestein en zijn medestanders was dat het huidige beleid had geleid tot
het ‘doodknuffelen van allochtonen’. De etnische minderheden hadden zich
teveel in eigen kring kunnen terugtrekken in plaats van in de samenleving te
integreren (Prins 2002). Als iedereen onveranderd zou vasthouden aan zijn of
OETC werd opgevolgd door Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT). Bij
OALT lag de focus op taal en niet op cultuur.
7
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haar eigen cultuur, dan zou dit het integratieproces ernstig belemmeren. Dit
minderhedendebat was een opmaat voor veranderingen in het Nederlandse
integratiebeleid. De aandacht verschoof van een accommoderend beleid
voor verschillende minderheidsgroepen, naar een meer individuele aanpak.
Integratie en participatie vormden de belangrijkste pijlers van het nieuwe
integratiebeleid en emancipatie in eigen kring werd losgelaten. Een gevolg
was bijvoorbeeld dat de subsidie voor ‘Onderwijs in Allochtone Levende
Talen’ (OALT) werd afgeschaft, om de ‘cultivering van de eigen identiteit van
minderheden’ te ontmoedigen.8
In de jaren negentig begon de islamkritiek aan een ware opmars in het
publieke debat. Frits Bolkestein noemde in het begin van de jaren negentig de
islam in tegenspraak met de liberale principes van scheiding van kerk en staat,
vrijheid van meningsuiting, tolerantie en de gelijkwaardigheid van mannen en
vrouwen. Een belangrijke vraag was voor hem dan ook welke culturele waarden
moesten domineren: die van de niet-moslims die de meerderheid vormen, of die
van de moslimminderheid?9 In de zomer van 2001 begon Pim Fortuyn aan een
snelle opmars op het politieke toneel. In korte tijd kreeg hij veel Nederlandse
kiezers achter zich. De lokale politieke partij Leefbaar Rotterdam haalde met
Pim Fortuyn als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2002
meer dan een derde van de stemmen. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen
later dat jaar veroverde hij met zijn eigen politieke partij, de Lijst Pim Fortuyn
(LPF), uit het niets maar liefst 26 zetels. Pim Fortuyn was, zoals hij zelf zei, in
‘koude oorlog met de islam’.10 Hij noemde de islam een ‘achterlijke cultuur’
en zag de islamitische cultuur als onverenigbaar met Nederlandse normen en
waarden zoals de scheiding van kerk en staat, de omgang tussen mannen en
vrouwen en de verhoudingen tussen kinderen en ouders. 11
Vanaf 2002 stond Ayaan Hirsi Ali met haar islamkritiek volop in de politieke
schijnwerpers. Zij nam de stelling in dat de PvdA in het integratievraagstuk
werd gegijzeld door aanhangers van het multiculturalisme enerzijds en het
moslimconservatisme anderzijds. Omdat zij zich niet langer kon vinden in de
Brief Integratiebeleid Nieuwe Stijl, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 203, nr.
1 pg. 12.
9
Frits Bolkestein (VVD) (1991). On the collapse of the Soviet Union. Liberal International
Conference, Luzern, 6 september 2001, beschikbaar via www.liberal-international.org
10
Voor een koude oorlog met de islam; Pim Fortuyn, lijsttrekkers-kandidaat van Leefbaar
Nederland, gaat ‘voor goud’, Rotterdams Dagblad, 29 augustus 2001.
11
Pim Fortuyn, Tegen de islamisering van onze cultuur (1997), ‘De islam is een achterlijke
cultuur’. Herstel van de grenscontroles en apparatuur in de havens, de luchthavens en aan
de grenzen van België en Duitsland, Frank Poorthuis & Hans Wansink, De Volkskrant, 9
februari 2002.
8
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standpunten van de PvdA in het integratievraagstuk, verruilde zij deze partij
voor de VVD. De media besteedde veel aandacht aan haar felle uitspraken
over de islam. Vooral de uitspraken: ‘gemeten aan bepaalde criteria kan de
islam een achterlijke godsdienst worden genoemd’ en ‘Mohammed was naar
westerse maatstaven een perverse man’ deden veel stof opwaaien. 12 Ook de
film Submission, die zij in 2004 maakte met Theo van Gogh, kon rekenen op
enorme media-aandacht. In deze film stelden de filmmakers vooral huiselijk
geweld en de positie van vrouwen in islamitische gezinnen aan de kaak.
De aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington, de
oorlogen in Irak en Afghanistan en de moord op Theo van Gogh in november
2004 versterkten de islamkritiek.13 Geert Wilders fungeert de laatste jaren
als de personificatie van de islamkritiek in Nederland. Zijn anti-islam film
Fitna trok in maart 2008 internationale aandacht, net als zijn strijd tegen de
‘islamisering van Nederland’. Geert Wilders ziet de islamitische cultuur als
een grote bedreiging voor de Nederlandse cultuur. De Nederlandse cultuur
moet worden verdedigd stelde hij eind 2007 nog maar eens duidelijk in een
interview met HP/De Tijd:
Onze cultuur [is] een betere dan die van veel immigranten. Daar begint
de analyse voor mij. We moeten vervolgens erkennen dat we overspoeld
worden door een cultuur die wezensvreemd is aan de onze. De islamitische
cultuur is erop uit ons bestaan te ondergraven. Al eeuwenlang wil de islam
op imperialistische wijze domineren. We zijn niet meer gewend om voor
onszelf en onze cultuur op te komen. Dat is niet alleen in Nederland zo.
Ook andere Westerse landen lijden onder dat vermijdingsgedrag. 14

Door de islamkritiek staat godsdienst en religiebeleving op de integratieagenda.
Steeds weer speelt op de achtergrond in integratiediscussies de scheiding tussen
kerk en staat. Er is discussie over de wenselijkheid van islamlessen op openbare
scholen, overheidssteun aan moskeeën, de financiering van imamopleidingen
in Nederland, subsidies voor organisaties op religieuze grondslag en het
aanpakken van radicalisering door gebruik te maken van de religieuze
infrastructuur. Op dit laatste punt pleitte minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst in februari 2009 bij een symposium
Hirsi Ali: Mohammed is een perverse tiran, Trouw, 25 januari 2003.
Jean Tillie (2008) spreekt over het schokeffect van 9/11 en het multiculturele trauma
van 9/11, Duyvendak e.a. (2008a) stellen dat Nederland in de greep is van angst.
14
Niemoller (2007). Wilders spreekt: Ik capituleer niet – Interview. HP/ De Tijd,
december 2007.
12

13
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over deradicalisering voor het inzetten van godsdienstgeleerden om zo een
ingang te krijgen bij radicale groepen. 15
Vier pijlers kenmerken het Nederlandse sociale en politieke debat sinds
het begin van het nieuwe millennium (Rath 2009). Allereerst is het sociale en
politieke debat drastisch veranderd, met de opkomst van het nieuwe realisme
(Prins 2002). De vertolkers van dit discours presenteren zich als personen die de
feiten onder ogen durven te zien en als woordvoerders van de ‘gewone mensen’.
Het Nederlandse integratiedebat is naar hun mening in de ban van politieke
correctheid, waardoor de problemen met etnische minderheden niet worden
benoemd. De tweede pijler is dat immigranten voornamelijk langs etnische
en religieuze lijnen worden gedefinieerd en dat hun gedrag wordt gekoppeld
aan culturele, etnische en religieuze tradities uit de herkomstlanden. De derde
pijler is de opvatting dat het integratieprobleem kan worden opgelost door het
oplossen van etnische en religieuze verschillen, door geografische spreiding,
assimilatie of, indien nodig, door dwang. De vierde pijler is het verloren
vertrouwen in de zelfredzaamheid van nieuwkomers in de samenleving. Het is
de overheid die een succes moet maken van het integratieproces (Rath 2009).
Deze vier pijlers waarop het huidige integratiedebat rust, spelen door in de
wijze waarop het Nederlanderschap wordt ingevuld en welke groepen worden
geformuleerd als aandachtsgroepen voor het integratiebeleid.
De verschuivende betekenis van het Nederlanderschap
De veranderingen in het minderhedenbeleid vertaalden zich ook in een andere
visie op naturalisatie. Tot 1992 was de enkelvoudige nationaliteit de norm in
Nederland, meervoudige nationaliteit diende te worden voorkomen. Er moest
afstand worden gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit bij verkrijging
van de Nederlandse nationaliteit. Vanaf 1992 bestond er een breed gedeelde
steun voor het toelaten van de dubbele nationaliteit in de Tweede Kamer 16
om zo het aantal naturalisaties onder migranten te vergroten. De afstandseis
werd daardoor in de praktijk niet meer toegepast, maar het wetsvoorstel om
dubbele nationaliteit toe te staan is nooit goedgekeurd door de Eerste Kamer
(Van Oers 2008). Het idee was dat naturalisatie de integratie van migranten
zou bevorderen. De soepele opstelling ten aanzien van de dubbele nationaliteit
zorgde voor een toename van het aantal naturalisaties. Er kwam echter steeds
Toespraak minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst bij
opening symposium de-radicalisering in Den Haag, 4 februari 2009. http://www.bzk.nl/
actueel/toespraken/116720/toespraak-minister_d.
16
Tussen 1992-1997 werd de afstandseis niet toegepast, maar deze eis is nooit officieel
geschrapt ( Van Oers 2008).
15
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minder ruimte voor het institutionaliseren van etnische diversiteit. De
toename van naturalisatie tot Nederlander met behoud van de oorspronkelijke
nationaliteit (dus de toename van personen met een dubbele nationaliteit) was
een bron van zorg voor een aantal politieke partijen die zich afvroegen of het
Nederlandse staatsburgerschap hierdoor niet aan waarde verloor. Zij pleiten
voor naturalisatie als de bekroning van een succesvol afgerond integratietraject
en niet als een middel ter bevordering van integratie (De Hart 2005). Sinds
1997 wordt de afstandseis opnieuw nageleefd. De dubbele nationaliteit wordt
uitgelegd als een belemmering voor integratie in de Nederlandse samenleving.
Daarnaast is de opvatting dat een sterke betekenisvolle nationale identiteit
kan fungeren als oplossing voor integratieproblemen steeds meer gemeengoed
in het integratiebeleid. Het idee is dat door het eenvoudiger maken van
naturalisatie de betekenis van de Nederlandse nationaliteit verzwakt. Om
ervoor te zorgen dat de Nederlandse nationaliteit weer de hoofdprijs is, zoals
toenmalig minister van Integratie en Immigratie Rita Verdonk het destijds
formuleerde,17 zijn in 2003 de eisen voor het verkrijgen van de Nederlandse
nationaliteit verscherpt. Een heel proces van inburgeren gaat vooraf aan
de uiteindelijke naturalisatie. Het inburgeringexamen test de kennis van
de Nederlandse taal en van de Nederlandse samenleving van toekomstige
Nederlanders. Een ceremonie sluit het naturalisatieproces af, waarbij de
naturalisandi sinds maart 2009 een mondelinge verklaring van verbondenheid
moeten afleggen. De naturalisatieceremonie moet het bewustzijn van het
Nederlandse staatsburgerschap versterken, aldus Rita Verdonk:
Het Nederlanderschap is meer dan uitsluitend staatsburgerschap. Dat
komt doordat de samenleving niet alleen een rechtsgemeenschap is, maar
ook een waardengemeenschap. Als waardengemeenschap is de samenleving
te karakteriseren als een samenwerkingsverband van burgers die zich op
basis van vrijwilligheid gebonden weten aan het naleven, in stand houden
en zo nodig verdedigen van een aantal kernwaarden. De verklaring van
verbondenheid is mede de uitdrukking van de weloverwogen loyaliteit aan
deze waardengemeenschap.18
Notaverslag vaste commissie voor Justitie, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004,
27083 / 29543, nr. 63 & het Tweede Kamer debat over naturalisatieprocedures, Handelingen, vergaderjaar 2005-2006, nr. 6.
18
Nota van Minister Rita Verdonk aan de Tweede Kamer over de invoering van een verklaring van verbondenheid, d.d. 13 november 2006: Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007,
30 584 (R 1811). Bewustwording bevorderen van het staatsburgerschap is nog steeds het
expliciete doel van de naturalisatieceremonie, zie brief Minister Eberhard van der Laan, d.d.
11 december 2008, Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 268, nr. 11.
17
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Deze woorden van minister Verdonk onderstrepen dat er veel nadruk
ligt op de emotionele waarde van de Nederlandse nationaliteit (De Hart
2007; Van Oers 2008). Het uitgangspunt is dat als migranten zich niet
identificeren met Nederland, hun integratie is mislukt. Het bijwonen van de
naturalisatieceremonie is ook verplicht voor degenen die opteren voor het
Nederlanderschap. Dat zijn onder andere in Nederland geboren kinderen
waarvan de ouders niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Van hen
wordt verwacht dat zij al goed geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving,
waardoor zij niet de gehele naturalisatieprocedure hoeven te doorlopen.
De ceremonie zou echter ook voor optanten van belang zijn omdat het de
betekenis van het Nederlanderschap benadrukt. Het verplichten van deze
ceremonie voor de jonge optanten is vanaf het begin af aan bediscussieerd.
Bij de bespreking van de wijzigingen in de Rijkswet op het Nederlanderschap
(27 juni 2008) stond dit punt ook op de agenda. Verschillende Kamerleden
en betrokkenen vanuit de gemeenten benadrukten dat het hier gaat om een
speciale categorie, waaraan apart aandacht zou moeten worden besteed. De
destijds betrokken minister van Wonen Wijken en Integratie Eberhard van
der Laan schreef eind 2008 in een brief naar de Tweede Kamer:
(De) wens is om jonge optanten, die een aparte voorgeschiedenis
hebben, specifieke aandacht te geven in de ceremonie. Het gaat hier
om jongeren die in Nederland zijn geboren en getogen en nauwelijks
verschillen, afgezien van hun verblijfsrechtelijke status, van de autochtone
Nederlandse jongeren. Hun positie is dan ook wezenlijk anders dan de
positie van naturalisandi die veelal op latere leeftijd naar Nederland zijn
gekomen. Sommige gemeenten organiseren dan ook een aparte ceremonie
voor optanten, die er dan voor kunnen kiezen aan die ceremonie of aan
de reguliere ceremonie deel te nemen. Andere gemeenten besteden tijdens
de reguliere ceremonie al specifieke aandacht aan de positie van (jonge)
optanten.19

Het begint bij taal, roepen de campagnes van de Nederlandse overheid,
maar het is duidelijk dat het beheersen van de Nederlandse taal niet meer
voldoende is om voor het Nederlanderschap in aanmerking te komen. Het
Nederlanderschap wordt verbonden aan een waardengemeenschap en aan

Brief van de Minister Eberhard van der Laan aan de Tweede Kamer inzake de naturalisatieceremonie, d.d. 1 december 2008: Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31
268, nr. 11.
19
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enkelvoudige loyaliteit, maar wat loyaliteit aan Nederland nu precies betekent
is onduidelijk.
Verschuiving van de doelgroep van het integratiebeleid
In het integratiedebat ligt steeds meer nadruk op religie, maar de
veronderstelling dat de plek waar je geboren bent, of waar je ouders geboren
zijn, er toe doet in het integratieproces blijft echter hardnekkig. Vanaf de jaren
negentig wordt in het Nederlandse integratiebeleid niet langer gesproken over
etnische minderheden, maar over allochtonen. De betekenis van deze categorie
werd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eind jaren negentig
vastgelegd als: ‘een persoon waarvan ten minste één van de ouders in het
buitenland is geboren’. De andere groep zijn dan de autochtonen, ‘personen
van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar zij
zelf zijn geboren. Het leek een objectievere term dan etnische minderheden,
omdat het was gebaseerd op objectieve demografische criteria: iemands
geboorteland en het geboorteland van de ouders (Groenendijk 2007: 102).
Omdat allochtoon een veelomvattend begrip is, waaronder ook veel groepen
vielen op dat moment helemaal niet in beeld waren bij de overheidsinstanties,
ontstond de behoefte meer differentiatie aan te brengen. Er werd onderscheid
aangebracht tussen de eerste generatie en tweede generatie allochtonen en
tussen westerse en niet westerse allochtonen. De eerste generatie migranten is
zelf in het buitenland geboren. De tweede generatie migranten is geboren in
Nederland, maar heeft ten minste één ouder die in het buitenland is geboren.
Westerse allochtonen zijn afkomstig uit Noord Amerika, Oceanië of Europa
(exclusief Turkije) en op grond van hun sociaal economische en sociaal
culturele positie worden ‘allochtonen uit Indonesië en Japan ook tot de westerse
allochtonen gerekend’.20 Niet-westerse allochtonen zijn afkomstig uit landen
in de rest van de wereld. Het mag duidelijk zijn dat er van het oorspronkelijke
objectieve uitgangspunt van het begrip allochtoon niet veel meer over is, nu
het wordt gekoppeld aan etnische en sociaal-culturele kenmerken. Het begrip
allochtoon is ondertussen gemeengoed in de gehele samenleving, zowel voor
het aanduiden van migranten als voor kinderen van migranten. Het wordt
gebruikt in beleidsstukken, wetenschappelijke artikelen en in de media. Het
veelvuldig gebruik van het begrip heeft een aantal gevolgen.
Het onderscheid dat wordt gemaakt tussen ‘binnen of buiten Nederland
geboren zijn’ voedt het wij-zij denken, ‘die van hier tegenover die van
elders’. Het begrip heeft daarmee het karakter van een etnische categorie
20

http://www.cbs.nl: Technische toelichting, toelichting concept allochtoon.
81

(Groenendijk 2007:104). Dit blijkt ook uit het feit dat als iemand in
Nederland geboren wordt uit buitenlandse ouders, het geboorteland van de
ouders doorslaggevend is. Het werkt uitsluitend. Een grote groep Nederlandse
staatsburgers wordt op grond van hun geboorteplaats of die van hun ouders als
‘de ander’ geclassificeerd. Daarnaast heeft de term allochtoon een duidelijke
negatieve bijklank gekregen. Dit begon met het maken van een onderscheid
tussen westerse en niet-westerse allochtonen. Dit onderscheid werd gemaakt
omdat de ene groep door beleidsmakers wel als problematisch werd gezien en
de andere groep niet (Groenendijk 2007) Als het tegenwoordig in de media
gaat over allochtonen, gaat het over de ‘niet westerse’ groep en wordt de groep
in verband gebracht met problemen als werkeloosheid, schoolachterstand,
probleemwijken of criminaliteit. Deze berichtgeving versterkt de negatieve
connotatie van de term allochtoon.
De doelgroepen van het integratiebeleid zijn aan verandering onderhevig
en worden telkens opnieuw gedefinieerd. In de jaren zeventig maakten
beleidsmakers zich zorgen over de radicaliserende jonge Molukkers die
zich ‘afkeerden van de Nederlandse samenleving’. Het verbeteren van de
maatschappelijke vooruitzichten voor de tweede generatie Molukkers moest
deze radicalisering een halt toe roepen (zie ook Jones 2007: 127). In de jaren
tachtig verschoof de aandacht naar de Surinamers, die na de onafhankelijkheid
van Suriname in groten getale naar Nederland waren gekomen. Het ging niet
langer om Surinaamse Nederlanders of Rijksgenoten, maar over Surinamers
en hun integratieproblemen. In de jaren negentig verdwenen de Surinaamse
Nederlanders langzaamaan van de politieke integratieagenda (Jones 2007).
De Marokkaanse en in mindere mate de Turkse Nederlanders werden het
middelpunt van discussies over het falende Nederlandse integratiebeleid.
In het nieuwe millennium verschoof de aandacht van herkomstland naar
religie, naar moslims als bedreiging voor de sociale cohesie. De aandacht
richt zich vooral op de jonge generatie, de kinderen van migranten uit
moslimlanden. De sociaaleconomische en culturele integratie van deze groep
zou achterblijven bij de verwachtingen. Daarbij kwamen zorgen over de
radicalisering van de in Nederland geboren moslimjongeren. De aanslagen in
London in de zomer van 2005, gepleegd door jongens geboren en getogen in
Engeland, en de moord op Theo van Gogh eind 2004, gepleegd door een in
Nederland opgegroeide jongen van Marokkaanse herkomst, maakten immers
duidelijk dat de dreiging niet noodzakelijkerwijs van buiten kwam.
In de Nederlandse discussie verschoof de afgelopen decennia het accent
naar sociaal-culturele integratie als alternatief voor of als aanvulling op
sociaaleconomische participatie. Waarden en normen moeten niet alleen worden
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gerespecteerd, maar ook worden gedeeld en uitgedragen. Evelien Tonkens
e.a. (2008) constateren een proces van ‘culturalisering van burgerschap’. Dat
wil zeggen ‘een proces waarbij cultuur (emoties, verbondenheid, culturele
waarden en normen, culturele symbolen en tradities, inclusief religie) een
centrale rol is gaan spelen in het debat over sociale integratie’ (Tonkens e.a.
2008:6). Verschillende academici proberen deze culturalisering te verklaren.
Jean Tillie (2008) signaleert dat etnische diversiteit in een samenleving op
korte termijn leidt tot ‘sociale desoriëntatie en schildpaddengedrag’. Het
sociale isolement in de samenleving zorgt voor verhitte discussies ‘over
‘de’ Nederlandse cultuur, over Marokkaanse ‘straat-terroristen’ en over
‘extremistische’ moslims’ (2008:140). Jan Willen Duyvendak en anderen
(2008a) stellen dat de Nederlandse samenleving de laatste jaren de ‘luiken heeft
dichtgegooid’ en dat de verklaring hiervoor ligt bij ‘de angst van de elite voor
het verlies van status en invloed’. Vanuit verschillende hoeken is er kritiek op
de culturalisering van het integratiedebat, omdat het polarisatie en uitsluiting
in de hand zou werken. Er gaan in de politieke arena dan ook stemmen op om
het integratiedebat vooral weer op grond van sociaaleconomische mobiliteit
te voeren (WRR 2007).21 Dit heeft tot op heden nog niet tot een kentering
geleid in de politieke discussies.

4.2 DE AMSTERDAMSE STEDELIJKE INTEGRATIECONTEXT
De lokale integratiecontext van Amsterdam verschilt van die van de nationale
integratiecontext, maar ook van die van andere steden in Nederland.
Verschuivingen in het nationale discours over integratie en identiteit kunnen
dan ook verschillend uitpakken op lokaal niveau. Er zijn discrepanties tussen
het nationale burgerschapsbeleid en de praktische uitvoering hiervan op
gemeenteniveau (Poppelaars & Scholten 2008, Uitermark e.a. 2005) Er is
één nationaal burgerschapsbeleid, maar er is verschil tussen bijvoorbeeld de
Rotterdamse aanpak en de Amsterdamse aanpak. De grote steden zijn niet
simpelweg een container waar verschillen elkaar tegenkomen, de stad genereert
verschillen en verbindt identiteiten. De stad is het strijdveld waar groepen
hun identiteiten definiëren, hun eisen naar voren brengen, strijd voeren en
hun burgerschapsrechten, plichten en principes onder woorden brengen (Isin
2002: 283-284). Het dynamische karakter van het stedelijk dagelijks leven zou
Zie ook verslag naar aanleiding van het Algemeen Overleg over de Jaarnota Integratiebeleid 2007-2011, vastgelegd 11 februari 2009: Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009,
31268, nr. 14.
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weleens de beste voedingsbodem kunnen zijn voor het ontstaan van hybride
identiteiten. Om de rol van de stad in integratie en identiteitskwesties in het
‘post-multiculturele tijdperk’ in kaart te brengen, is Amsterdam interessant,
omdat er meer dan in andere steden, een vruchtbare bodem is voor een beleid
gebaseerd op emancipatie en interculturele dialoog (Uitermark e.a. 2005).
Het maakt van Amsterdam een specifieke integratiecontext.
Allereerst heeft Amsterdam een diverse bevolking wat betreft leeftijd,
opleidingsniveau en etniciteit, en kenmerken de stadsbuurten zich vooral
door een sociale mix. Wat diversiteit betreft is in Nederland alleen Rotterdam
vergelijkbaar met Amsterdam. Andere grote steden zoals Den Haag en
Utrecht hebben een minder heterogene bevolking. De ruimtelijke segregatie
langs etnische en sociaaleconomische lijnen is in Amsterdam niet heel sterk.
Verschillende groepen leven niet in afgescheiden werelden, en de stad biedt
voldoende ruimte voor contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen. Er
zijn geen echte no-go gebieden, zoals in sommige grote Amerikaanse steden.
Ten tweede heeft de stad een redelijk gezonde economie, een levendig
maatschappelijk middenveld en culturele sector waardoor de stad aantrekkelijk
is voor uiteenlopende bevolkingsgroepen. Meer dan Rotterdam weet Amsterdam
de hoger opgeleiden en de middenklasse in de stad te houden. Tegelijkertijd
is de druk op de Amsterdamse woningmarkt groot. Het beleid gericht op het
mengen van lage inkomensgroepen en midden inkomensgroepen heeft in
Amsterdam dan ook een vrijblijvender karakter dan in Rotterdam (Veldboer
& Van der Graaf 2007). Ten derde heeft Amsterdam een imago van tolerantie
door een gematigde aanpak van radicale groeperingen (Soja 2000). Tot slot is
ook de politieke situatie in Amsterdam van belang. De rechts-nationalistische
en conservatieve partijen die in andere steden, zoals Rotterdam en Den Haag,
en op het nationale politieke niveau de laatste jaren sterk opkwamen kregen in
Amsterdam minder voet aan de grond. In Rotterdam haalde de lokale politieke
partij Leefbaar Rotterdam, met Pim Fortuyn als lijsttrekker, op 6 maart 2002
meer dan een derde van de stemmen. Hiermee werd deze partij in één klap
de grootste partij in Rotterdam. Bij de daarop volgende verkiezingen in 2006
en 2010 bleef Leefbaar Rotterdam sterk vertegenwoordigd in de Rotterdamse
politiek. In Den Haag en Almere deed bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2010 de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders mee met de verkiezingen.
In Den Haag werd de PVV één van de grootste partijen en in Almere werd de
partij de grootste. In Amsterdam is de Partij van de Arbeid (PvdA) al jaren de
grootste partij, en er is ook altijd een sterke linkse oppositie geweest. Dit bleef
ook bijna de laatste gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 onveranderd.
De PvdA verloor wel een aantal zetels, maar zij bleef de grootste politieke partij.
84

Diversiteit als speerpunt
De afgelopen decennia heeft in het Amsterdamse integratiebeleid dezelfde
verschuiving plaatsgevonden als op nationaal niveau, maar de accenten en
uitwerking zijn anders. Toen eind jaren negentig het minderhedenbeleid
onder druk kwam te staan, koos Amsterdam als één van de eerste gemeenten
voor diversiteit als speerpunt van het integratiebeleid. Vooral de positieve
kanten van diversiteit worden benadrukt. Culturele diversiteit wordt gezien
als een belangrijke bijdrage aan het positieve imago van de stad. De bedoeling
was een ‘counter discourse’ te creëren waarin etnische minderheden niet
automatisch als een probleem worden gezien (Uitermark e.a. 2005). Kansen
door diversiteit staan centraal in plaats van problemen. ‘De smeltkroes van
culturen, de internationale ontmoetingsruimte, de ontwikkeling van nieuwe
leefstijlen, dat is onze handel, daar functioneert de stad op’, aldus Ahmed
Aboutaleb in zijn voormalige functie als wethouder. 22 Het groepsdenken,
zoals dat ten tijde van het minderhedenbeleid gebruikelijk was, is verruild
voor een meer individuele en tegelijkertijd overkoepelende benadering.
Alle Amsterdammers moeten allereerst integreren in de Amsterdamse
samenleving. Zij moeten ‘onderdeel uitmaken van het verhaal Amsterdam’. 23
Nu groepsvorming op basis van etniciteit wordt afgewezen is ‘mengen’ een
sleutelwoord geworden. Menging van bevolkingsgroepen moet neutraliseren
(Uitermark e.a. 2007). In het Amsterdamse diversiteitsbeleid is het doorbreken
van negatieve stereotypen belangrijk. Het beleid richt zich op contacten en
ontmoetingen tussen verschillende bevolkingsgroepen en het overbrengen van
een positieve boodschap, bijvoorbeeld via een stadssoap op de lokale televisie
en de postercampagne ‘wat doe jij voor de stad?’.
De islamkritiek maakte in de periode na 2000 in Amsterdamse niet een
zelfde opmars als in de nationale politieke arena. De Amsterdamse overheid
koos ervoor het diversiteitsbeleid te continueren en vooral in te zetten op
de binding tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het doel is contact te
zoeken met de verschillende religieuze en migrantenorganisaties om sociaal
isolement en escalatie van de situatie te voorkomen (Vermeulen 2008). Dit
vormde ook de basisgedachte voor het Actieplan Wij Amsterdammers, dat het
gemeentebestuur enkele weken na de moord op Theo van Gogh lanceerde. 24
In het actieplan staat naast het bestrijden van radicalisering en de aanpak van
terrorisme het creëren van een wij-gevoel onder de Amsterdamse bevolking
Amsterdamlezing, Ahmed Aboutaleb, 25 april 2006.
Gemeente Amsterdam (2006), Wij Amsterdammers II: investeren in mensen en het stellen
van grenzen. Het vervolg op actieprogramma Wij Amsterdammers (pg. 10).
24
Gemeente Amsterdam (2004), Actieplan Wij Amsterdammers, 19 november 2004.
22
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centraal. Door het vergroten van de sociale cohesie en het versterken van het
lokale burgerschap moet het wij-gevoel worden ondersteund. Het Actieplan
kreeg een vervolg in de beleidsnotitie Wij Amsterdammers II: investeren
in mensen en het stellen van grenzen, waarvan de essentie is: ‘het versterken
van positief emotioneel contact tussen individuen en groepen om negatieve
beeldvorming te ontkrachten en bindend overbruggend sociaal kapitaal op te
bouwen.’25
Het afstappen van een minderhedenbeleid had in Amsterdam een aantal
duidelijke gevolgen en zorgde voor tegenstrijdigheid tussen enerzijds geen
onderscheid maken tussen etnische groepen en anderzijds de behoefte de
diversiteit expliciet te benoemen. Zo werd het idee subsidies te geven aan
organisaties die zich richten op één specifieke etnische groep losgelaten.
Tegelijkertijd bleek juist in de periode na de moord op Theo van Gogh dat er
ook behoefte was aan vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap
als gesprekspartners. ‘De’ Marokkaanse gemeenschap werd gevraagd van zich
te laten horen en zich te mobiliseren (Uitermark e.a. 2005). Dit staat haaks
op de verschuiving van een minderhedenbeleid naar een diversiteitsbeleid
waarbij etnisch homogene organisaties in principe niet worden gesteund.
Maar omdat in de beeldvorming problemen aan bepaalde bevolkingsgroepen
worden toegeschreven, wendt de gemeente zich uiteindelijk toch tot deze
etnisch homogene organisaties (ibid.).
Een tweede tegenstrijdigheid komt naar voren bij het streven van
Amsterdamse beleidsmakers naar ‘management by speech’ door inclusief
taalgebruik. Iedereen moet in eerste instantie worden aangesproken als
Amsterdammer en niet als lid van een etnische groep. Het idee is niet langer
te spreken over Turken maar over Turkse Amsterdammers, en niet over
Marokkaanse hangjongeren maar over ‘jongeren die zich vervelen’. Inclusief
taalgebruik in beleidsdocumenten en door lokale politici moet het wij-gevoel
van de Amsterdammers stimuleren. Bestuurders moeten hierbij het goede
voorbeeld geven. Inclusief taalgebruik is een belangrijk onderdeel in de notitie
Wij Amsterdammers II. Subsidieaanvragen in het kader van het programma
moesten bijvoorbeeld ook worden beoordeeld op inclusief taalgebruik. Toen
de gemeente de notitie aan Amsterdamse burgers en vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties voorlegde in vijf zogenaamde stadsgesprekken,
om de ‘gemoedsbewegingen’ te peilen bleek dat het ideaal van inclusief
taalgebruik wel wat frictie met zich meebrengt. Vertegenwoordigers van
Gemeente Amsterdam (2006), Wij Amsterdammers II: Investeren in mensen en het stellen
van grenzen. Het vervolg op actieprogramma Wij Amsterdammers.
25
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de organisaties hadden juist wel behoefte specifieke groepen te benoemen,
omdat het nu eenmaal hun doelgroep of achterban is. En het blijft ook
voor de gemeente lastig, want bepaalde groepen Amsterdammers worden
immers toch specifiek gelabeld: ‘Marokkaanse Amsterdammers’ of ‘Turkse
Amsterdammers’, dus verschillen worden nog altijd benoemd. Bovendien
heeft een dergelijk initiatief alleen zin als het breed wordt gedragen door
verschillende Amsterdamse bevolkingsgroepen, maar vooral ook door de
media. Het taalgebruik in de Nederlandse lokale en nationale media heeft
meer invloed op de beeldvorming dan het taalgebruik in Amsterdamse
beleidsstukken. Het streven naar een inclusief taalgebruik laat een paradox
zien. Volledig inclusief taalgebruik vermindert de diversiteit en heeft als gevaar
dat de dominante meerderheid norm wordt. Wil je toch diversiteit aangeven,
dan benadruk je tegelijkertijd de verschillen waarvan het de bedoeling was dat
zij vermeden werden (Van der Welle 2007).
De boel bij elkaar houden
De ‘boel een beetje bij elkaar houden’ was de ambitie die burgemeester Job
Cohen uitsprak bij zijn aantreden in 2001. Bijna tien jaar later is het nog
altijd het uitgangspunt van Cohen getuige de rode draad die het vormde in
zijn toespraak waarin hij zich kandidaat stelde als lijsttrekker voor de PvdA
voor de landelijke verkiezingen van 2010. Gedurende zijn burgemeesterschap
werd ‘de boel bij elkaar houden’ de Amsterdamse lijfspreuk en een belangrijk
vast element van het Amsterdamse politieke imago. Met deze uitspraak had
Job Cohen in eerste instantie vooral de situatie in Amsterdam Zuidoost in
gedachten, waar op dat moment Surinamers zich organiseerden in een ‘Zwart
Beraad’.26 Gedurende zijn burgemeesterschap verschoof echter de aandacht
van de problematiek in de Bijlmer naar de problematiek in de Amsterdamse
westelijke tuinsteden en naar de inwoners van Marokkaanse en Turkse
herkomst.27 Na de moord op Theo van Gogh waren moslimjongeren het
aandachtspunt, en lag de nadruk van het beleid op het verkleinen van de
afstand tussen groepen:
Het Zwart Beraad ontstond eind jaren negentig na onenigheid over de besteding van
Europese subsidies in de Bijlmer. De werkgroep die de subsidie moest verdelen bestond
voornamelijk uit blanken. ‘Zwarte’ deelraadleden, ambtenaren en enkele vertegenwoordigers van (Afrikaanse) organisaties organiseerden zich in het Zwart Beraad en bekritiseerde het stadsdeelbestuur omdat het ambtelijke apparaat in de Bijlmer helemaal geen
afspiegeling was van de bevolkingssamenstelling van Zuidoost. Huidskleur werd boven
politieke kleur gesteld. Deze kwestie zette de verhoudingen tussen ‘zwarten’ en ‘blanken’
in Amsterdam Zuidoost op scherp (zie ook Dukes 2006).
27
Interview met Job Cohen: Zo hard als Job, Dagblad De Pers, 28 december 2007.
26
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Jonge Amsterdammers moeten perspectief hebben op een opleiding en
op werk. Een voltooide opleiding en een baan dragen bij aan identiteit en
acceptatie en maken de kans op ontsporing en extremisme kleiner. Voor
veel allochtone jongeren is er de realiteit van discriminatie bij stages en
werkloosheid. Dat is mogelijke brandstof voor erger, en het vergroot de
afstand tussen groepen.28

De Amsterdamse aanpak met de nadruk op het verbinden van de verschillende
bevolkingsgroepen is in de lokale politieke arena niet onomstreden. De
doeltreffendheid van dit beleid is herhaaldelijk in twijfel getrokken. Na
de moord op Theo van Gogh, maar ook na de rellen in het Amsterdamse
stadsdeel Slotervaart in het najaar van 2007 laaide de discussie op. Een veel
gehoord verwijt was dat burgemeester Job Cohen alleen maar ‘thee drinkt’
en de problemen niet hard genoeg aanpakt. 29 Tegelijkertijd benadrukt de
gemeente dat de aanpak van het college zowel hard als zacht is. Zacht staat
voor het uitgangspunt van de stad als plaats waar mensen kansen zien en
pakken en zich veilig voelen. De harde aanpak betekent het niet tolereren van
extremisme en er alles aan doen ‘onze stad te verdedigen tegen welke aanslag
dan ook’.30 Vooral de PvdA’er Ahmed Marcouch31 was als voorzitter van
stadsdeel Slotervaart binnen de Amsterdamse gemeentepolitiek een duidelijke
vertolker van een hardere aanpak, met zijn uitgesproken opvatting dat hard
straffen helpt en zijn pleidooi om de wet te veranderen zodat probleemjongeren
langer kunnen worden vastgehouden. In oktober 2007 ontstonden rellen in
Slotervaart nadat een jongen het politiebureau was binnengelopen en twee
politieagenten had neergeschoten, waarna hij zelf werd doodgeschoten. In de
dagen na deze rellen herhaalde de stadsdeelvoorzitter zijn uitgangspunt:
Ik heb eerder geroepen dat het 5 voor 12 is, en dat er iets meer met deze
groep moet gebeuren dan het alleen aanbieden van recreatiemogelijkheden.
Met deze groep etterbakken van het kaliber tuig moet je korte metten

Gemeente Amsterdam (2006), Wij Amsterdammers II: Investeren in mensen en het stellen
van grenzen. Het vervolg op actieprogramma Wij Amsterdammers (pg. 3).
29
Zie bijvoorbeeld 2005 naar aanleiding van zijn vermelding op de lijst van Europese
helden van Time Magazine voor zijn optreden na de moord op Theo van Gogh: Job Cohen:
echte held of slapjanus?, Algemeen Dagblad, 4 oktober 2005. En ook: Thee drinken in de
moskee, Het Parool, 20 november 2004.
30
Gemeente Amsterdam (2006), Wij Amsterdammers II: Investeren in mensen en het stellen
van grenzen. Het vervolg op actieprogramma Wij Amsterdammers (pg. 4).
31
De lijn Marcouch (harde aanpak, straffen) versus de lijn Job Cohen (de dialoog).
28
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maken. Pakkans vergroten, straffen en gedragsbehandelingen, zodat ze niet
in hun slachtofferrol blijven zitten, en van daaruit perspectief bieden. 32

Oplossingen voor polarisering en radicalisering worden allereerst in het
alledaagse leven in de stad gezocht en het versterken van een overbruggende
stedelijke identiteit moet uitkomst bieden. In de integratienotitie ‘Erbij horen
en meedoen’ noemde het Amsterdamse College respect voor en tolerantie
jegens andere burgers en het kunnen omgaan met verschillen expliciet als
onderdeel van het stedelijk burgerschap. 33
Amsterdam is een specifieke integratiecontext, door zowel de samenstelling
van de stedelijke bevolking, maar ook door het Amsterdamse beleid waar de
accenten van het integratiebeleid de laatste jaren anders lagen dan op het
nationale niveau.

4.3 HET ‘DIASPORABELEID’ VAN DE HERKOMSTLANDEN
Niet alleen de Nederlandse en Amsterdamse beleidsmakers richten zich op
het integratieproces van migrantengroepen en hun nakomelingen. Ook
herkomstlanden mengen zich in de integratie- en identiteitsdiscussies van
hun ‘landgenoten’ in Nederland. Sommige herkomstlanden voeren een
actief diasporabeleid om de band met hen te behouden of te versterken. Een
diasporabeleid wil in dit geval zeggen, een beleid gericht op het ‘managen’ van
de emigratiestromen en de migrantengemeenschap in het buitenland en het
doorvoeren van verschillende maatregelen om deze groep bij het herkomstland
te betrekken. De Turkse overheid vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat Turkse
kinderen in het buitenland onderwezen worden in hun ‘oorspronkelijke taal,
cultuur en geschiedenis’.34 Herhaaldelijk zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld
over de invloed van het beleid in de herkomstlanden op het integratieproces
in Nederland. De vraag is hoe de betrokkenheid van de herkomstlanden er
nu precies uit ziet voor de grootste migrantengemeenschappen in Nederland,
afkomstig uit Suriname, Marokko en Turkije. Voordat in meer detail wordt
ingegaan op het diasporabeleid van deze herkomstlanden is het belangrijk de

Geciteerd in: Ahmed Marcouch doet er alles aan om meer schade in Slotervaart te
voorkomen, Algemeen Dagblad, 18 oktober 2007.
33
Gemeente Amsterdam (2005) Erbij horen en meedoen. Uitgangspunten voor integratie in
de gemeente Amsterdam.
34
www.mfa.gov.tr/mfa Turks living Abroad (2006).
32
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achtergrond en omvang van de emigratie uit deze landen naar Nederland te
belichten.
Gastarbeiders en hun nakomelingen
In de jaren zestig en begin jaren zeventig kampte West-Europa met een
gebrek aan arbeiders en werden buitenlandse arbeiders geworven voor
vooral laaggeschoolde en ongeschoolde banen. Dit zorgde voor grootschalige
arbeidsmigratie, onder andere uit Turkije en Marokko. De arbeidsmigratie
was selectief. De Marokkaanse overheid stimuleerde arbeidsmigratie vanuit
het Rifgebied vanwege de hoge werkloosheid aldaar en om de sociale en
politieke onrust in dit gebied de kop in te drukken (De Haas 2007). Daarnaast
kwamen er ook kleinere groepen uit het zuiden van Marokko, rondom Agadir
en Ouarzazate naar Nederland (Van Amersfoort & Van Heelsum 2007).
Figuur 4.1 Bevolkingsgroep naar herkomstland (eerste en tweede generatie) 1972-2009
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De migranten uit Marokko waren in eerste instantie vooral ongeschoolde
of laaggeschoolde mannen. De Turkse arbeidsmigranten kwamen vooral uit
de afgelegen gebieden in het binnenland van Turkije en de Zwarte Zeekust.
Zij waren net als de Marokkaanse arbeidsmigranten veelal ongeschoolde of
laaggeschoolde mannen (Böcker 2000, De Beer 1998). De oliecrisis in 1973
maakte een einde aan de toestroom van arbeidsmigranten. De Marokkaanse
en Turkse gemeenschappen in West-Europa bleven groeien, voornamelijk
door familieherenigingen, gezinsvorming en relatief hoge geboortecijfers.
In de jaren zeventig en tachtig kwamen ook vluchtelingen uit Marokko en
Turkije naar West-Europa. Als gevolg van de politieke ongeregeldheden en
een militaire coup in Turkije, kwamen vooral Koerdische vluchtelingen naar
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Marokko

West-Europa. Het aantal Turkse asielzoekers dat in Nederland terecht kwam
was echter beperkt. Met minder dan duizend aanvragen per jaar was het slechts
een fractie van de totale Turkse migratie naar Nederland (Böcker 2000). In de
jaren zeventig en tachtig ontvluchtten veel leden van de linkse oppositie het
repressieve regime van de Marokkaanse Koning Hassan II. Het waren de ‘Jaren
van Lood’, waarin alle potentiële bedreigingen voor de positie van de koning
hardhandig werden aangepakt. Ook het aantal Marokkaanse asielzoekers dat
naar Nederland kwam was echter klein (Böcker 2000). Deze migratie nam
vervolgens af door strengere asielwetgeving in Europa en door verbeteringen
in de mensenrechtensituatie in Turkije en Marokko (zie bijvoorbeeld Avci &
Kirişci 2006, Adolf 2005).
In 2008 woonden ongeveer vijf miljoen Turkse burgers in het buitenland.
Vier miljoen woonden in Europa, waarvan het merendeel (ongeveer 70%) in
Duitsland. De resterende miljoen Turken in het buitenland woonden voornamelijk
in Noord Amerika, Australië en het Midden Oosten.35 Volgens het Marokkaanse
ministerie voor ‘Marokkanen woonachtig in het buitenland’ wonen ruim drie
miljoen Marokkanen in het buitenland waarvan twee derde in de Europese
landen Frankrijk, Nederland, België, Italië en Spanje. De meeste Marokkanen in
het buitenland wonen in Frankrijk. Maar deze twee bevolkingsgroepen zijn ook
van aanzienlijke omvang in Nederland. In 2008 werden 372.714 personen tot
de Turkse bevolkingsgroep gerekend en 335.127 personen tot de Marokkaanse
bevolkingsgroep (CBS Statline 2008). Deze bevolkingsgroepen bestaan
tegenwoordig voor de helft uit migranten en voor de andere helft uit de tweede
generatie, de nakomelingen van migranten (figuur 4.2).36
Postkoloniale migranten uit Suriname
De grote groep Surinamers in Nederland is geen gevolg van arbeidsmigratie,
maar een uitvloeisel van de koloniale periode. Ruim 300 jaar lang,
van 1667 tot 1975 was Suriname een kolonie van Nederland. Tot de
onafhankelijkheidsverklaring op 25 november 1975 was Suriname een
onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden en waren de Surinamers
Nederlandse burgers. Al tijdens de koloniale periode was er migratie vanuit
Suriname naar Nederland. In de jaren vijftig en begin jaren zestig waren
het vooral avonturiers uit de Surinaamse middenklasse die naar Nederland
emigreerden en een elite die haar kinderen voor studie naar Nederland stuurde.
Na de verkiezingen van 1973, kwam er een migratiegolf op gang als het gevolg
http://www.mfa.gov.tr/the-expatriate-turkish-citizens.en.mfa.
Volgens de officiële definitie, dat wil zeggen ten minste één ouder geboren in Marokko
of Turkije en zelf geboren in Nederland.
35
36
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Figuur 4.2 Samenstelling bevolkingsgroep naar generatie in 1988 en 2008
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van oplopende spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen en de
onzekere economische situatie. Mensen uit alle lagen van de Surinaamse
samenleving vertrokken (De Beer 1998; Gowricharn 2004). De migratie
vanuit Suriname bereikte echter pas een hoogtepunt in de periode rondom en
direct na de onafhankelijkheid. In de periode tussen 1974 en 1980 verlieten
tachtigduizend mensen Suriname, ongeveer twintig procent van de bevolking
(Van Niekerk 2007). In 1980 introduceerde Nederland de visumplicht en
nam de migratie af (Van Niekerk 2007). Dit was ook het laatste jaar waarin
de bevolking van Suriname kon kiezen voor de Nederlandse nationaliteit (De
Beer 1998: 246). De staatsgreep van 1980 en de decembermoorden in 1982
leidden nog wel tot een lichte toename in de migratie naar Nederland (De
Beer 1998: 247). De slechte economische situatie in Suriname eind jaren
tachtig zorgde voor de laatste migratiegolf vanuit Suriname naar Nederland
(De Beer 1998: 247). De migratiestromen uit Suriname zijn na de enorme
uitstroom in de jaren tachtig redelijk stabiel gebleven (Van Niekerk 2007).
In 2008 telde Nederland 335.799 mensen van Surinaamse herkomst. Bijna
de helft (45%) behoorde tot de tweede generatie. De Surinaamse gemeenschap
in Nederland is bijna net zo groot als de totale Surinaamse bevolking. De
Surinaamse gemeenschap in Nederland woont vooral in de grote steden
met de grootste concentratie in Amsterdam. De gemeenschap is etnisch en
religieus divers. De drie grootste groepen zijn van Creoolse, Hindoestaanse
of Javaanse herkomst. Het christendom, de islam en het hindoeïsme zijn de
meest voorkomende godsdiensten.
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4.3.1 ONTWIKKELING VAN DIASPORABELEID

De achtergrond van migratie, de omvang van de groep, maar ook bilaterale
relaties spelen een belangrijke rol in de houding die herkomstlanden aannemen
tegenover de emigranten die zich inmiddels langdurig in het buitenland
hebben gevestigd. Dit kan verschillen van totale onverschilligheid tot de
intentie de bevolking in het buitenland zoveel mogelijk bij het herkomstland
te betrekken. Maar ook de landen die een diasporabeleid voeren, kleuren
dit beleid op verschillende manieren in. Gamlen (2006) onderscheidt drie
typen diasporabeleid. Allereerst ‘capaciteitsopbouw’, dat wil zeggen het
ontwikkelen van een op de staat georiënteerde transnationale gemeenschap
door symbolische natievorming en bijbehorende staatsinstituties. Een tweede
type is het verstrekken van rechten aan de migrantengemeenschap in het
buitenland. En een derde type is het opleggen van bepaalde plichten aan de
migrantengemeenschap, gebaseerd op de gedachte dat de emigranten loyaliteit
verschuldigd zijn aan de staat. Marokko, Turkije en Suriname verschillen in de
mate waarin zij de band met de migrantengemeenschappen in het buitenland
willen behouden en welke keuzes zij daarbij maken.
Marokko en Turkije en de migrantengemeenschap
Zowel de Marokkaanse als de Turkse overheid gingen er in eerste instantie
van uit dat de gastarbeiders na verloop van tijd terug zouden keren. In de
jaren zeventig voerden zij dan ook beleid gevoerd om remigratie te faciliteren
(De Haas 2007, De Beer 1998, Vermeulen & Penninx 2000). Mogelijkheden
voor het behouden van de Turkse nationaliteit bij naturalisatie waren op dat
moment niet aan de orde, want er werd niet verwacht dat de gastarbeiders
zouden naturaliseren tot Nederlander. Wel maakten de Marokkaanse en
Turkse overheid zich zorgen over de democratische vrijheden, zoals de vrijheid
van organisatie in Nederland. Marokkaanse en Turkse overheidsorganisaties
moesten tegenwicht bieden aan oppositiepartijen die in Europa actief waren. De
activiteiten van het Turkse directoraat voor godsdienstzaken, Diyanet, werden
uitgebreid naar Europese landen om tegenwicht te bieden aan oppositiegroepen
die de gastarbeiders en politieke migranten buiten Turkije oprichtten (Ögelman
2005).37 Het hoofdkantoor van Diyanet in Europa is gevestigd in Keulen.
De Nederlandse vertegenwoordiging van Diyanet, de Islamitische Stichting
Nederland, werd opgericht in 1982.38 Diyanet vertegenwoordigt de officiële
Onderzoeksrapport B: Rol overheden landen van herkomst: Turkije en Marokko
Tweede Kamer, Vergaderjaar 2003-2004, 28 689, nr. 13, pg. 86.
38
In 1979 werd de Turks islamitisch Culturele Federatie opgericht die wordt gezien als
nauw verwant aan Diyanet. Het doel van de organisatie bij oprichting was de contacten
37
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Turkse islam, dat wil zeggen de soennitische niet-politieke islam, en valt onder
de Turkse overheid. Het samengaan van de seculiere staat en de islam staat
centraal (Doomernik 1991: 56). Vanaf de oprichting is het imago van Diyanet
als moderne liberale organisatie belangrijk geweest (Doomernik 1991: 57).
Diyanet houdt zich in Nederland bezig met het bouwen en onderhouden
van moskeeën, het leveren van imams en het organiseren van verschillende
sociaal culturele en religieuze activiteiten. Met de vertegenwoordiging van
verschillende Turkse politieke partijen en bewegingen en de oprichting
van Diyanet, werden Turkse politieke tegenstellingen getransplanteerd naar
Nederland (Nell 2008:151). Marokko richtte in 1973 Amicales des travailleurs
et commerçants Marocains á l’étranger (Amicales). Iets later vestigde Amicales
zich ook in een aantal Nederlandse steden. Het officiële doel van de Amicales
was om de Marokkaanse gastarbeiders in Europa te begeleiden in het contact
met de consulaten en de twee nationale overheden en om zich bezig te
houden met de sociale positie van migranten en hun gezinnen (Brand 2005).
Dit betekende in de praktijk dat deze organisatie de migranten probeerde
te binden aan de Marokkaanse staat en de meer radicale en activistische
elementen binnen de Marokkaanse arbeidersgemeenschap probeerde tegen te
werken (Brand 2005, De Haas 2007).39 Naast het bieden van tegenwicht aan
oppositiepartijen die in de democratische West Europese landen voet aan de
grond kregen, speelden voor Marokko en Turkije ook economische belangen
een belangrijke rol in de wens de band met de migranten in stand te houden.
De geldovermakingen vormden een belangrijk aandeel in de buitenlandse
deviezen van zowel de Marokkaanse als de Turkse overheid (De Haas & Plug
2006, Içduygu 2009).
De Marokkaanse en Turkse overheid bekeken de integratie van hun
landgenoten met enige argwaan. Vooral de Marokkaanse overheid zag er in
eerste instantie niet veel in dat haar landgenoten zouden integreren in en
politiek actief deel zouden nemen aan de Nederlandse samenleving en voerde
een sterk repressief beleid. Mogelijke politieke oppositie van buitenaf moest
worden voorkomen en integratie zou de stroom geldovermakingen kunnen
doen opdrogen (De Haas & Plug 2006:610). In 1985 deed de koning tijdens
met Diyanet in Turkije onderhouden, maar het was ook een reactie op de Sufi groeperingen Süleymancilar en Curcu en Milli Görüs die in Europa gedijden. ( Avci 2005,
Azak, 2008). Deze oppositionele partijen waren in West-Europa in de jaren ’70 beter
georganiseerd dan Diyanet. Vooral in Duitsland waren deze groepen goed georganiseerd.
(Doomernik 1991).
39
Zie ook: Onderzoeksrapport B: Rol overheden landen van herkomst: Turkije en
Marokko, Tweede Kamer, Vergaderjaar 2003-2004, 28 689 nr. 13.
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een bezoek aan Frankrijk een beroep op zijn onderdanen geen gebruik te
maken van het lokale kiesrecht, wat in Nederland inmiddels was toegekend aan
migranten en in Frankrijk werd overwogen (Bouddouft 2001). De activiteiten
van de Amicales waren omstreden en de organisatie werd in verband gebracht
met repressie en intimidatie van politiek actieve Marokkanen in het buitenland.
Het was in de periode van 1970 tot in de jaren tachtig niet ongebruikelijk
dat links georiënteerde Marokkaanse dissidenten die in Europa woonden,
werden lastig gevallen als zij vrienden of familie bezochten in Marokko (De
Haas 2007: 18). Vanaf het begin van de jaren negentig begon de Marokkaanse
overheid in te zien dat het zeer repressieve beleid niet de gewenste resultaten
opleverde, maar juist het wantrouwen onder de migranten ten aanzien van
de Marokkaanse overheid had versterkt (De Haas & Plug 2006: 610, De
Haas 2007). Ook de samenstelling van de Marocains Résidents à l’étranger
(MRE) was inmiddels veranderd. Deze bestond niet meer hoofdzakelijk uit
alleenwonende mannen, maar uit families. Het lag niet langer in de lijn der
verwachting dat zij uiteindelijk zouden terugkeren naar Marokko. Om het
imago van Marokko onder de MRE te verbeteren werd Operatie ‘Marhaba’
(welkom) opgestart. Een verwelkomingscampagne voor de MRE tijdens
hun zomervakantie met als doel corruptie en intimidatie door douane en
politieagenten aan te pakken (De Haas 2007/ Hassan II, sinds 2000 taak van
Stichting Mohammed V). De Marhaba campagnes gebruiken slogans zoals:
‘waar we ook wonen, Marokko leeft in ons’, om de band tussen Marokko en
de Marokkanen in het buitenland te onderstrepen.
Naarmate het besef groeide dat de migratie niet van tijdelijke aard was maar
permanent, richtten zowel de Marokkaanse als de Turkse overheden hun pijlen
op integratie van de migranten in het vestigingsland. Hiermee kwam ook de
sociaaleconomische positie van migranten in de landen van vestiging op de
agenda. Juist goed geïntegreerde emigranten zouden beter zijn voor Marokko en
Turkije. Zij zijn potentiële investeerders, een bron van buitenlandse deviezen en
kunnen fungeren als een politieke lobby voor Marokkaanse en Turkse belangen.
De overheden richten zich steeds meer op de hoogopgeleide en succesvolle
migranten, als ook op de tweede generatie. In 1995 richtte de Turkse overheid,
vanwege zorgelijke berichten over de positie van Turkse emigranten in Europa
en het verwateren van hun Turkse identiteit, een speciale commissie op voor
Turken woonachtig in het buitenland. Deze commissie is sinds 2000 niet
meer actief, maar verschillende ministeries monitoren de demografische en
sociaaleconomische positie van migranten en hun kinderen en het Nederlandse
integratiebeleid (Nell 2008: 171). Het Turkse ministerie van Buitenlandse
Zaken onderstreept dat zij verlangt dat Turken die in het buitenland wonen
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volledig integreren in de sociale omgeving. ‘Zonder integratie kan succes niet
gemakkelijk worden bereikt’, stelt het ministerie.40 Zowel premier Tayyip
Erdogan als de staatssecretaris voor religieuze zaken en Turken in het buitenland
Mehmet Aydin onderstreepten in toespraken het belang van integratie, maar
wel met behoud van de eigen Turkse identiteit (Avci & Kirişci 2006). Op 10
februari 2008 bevestigde de Turkse premier nog eens nadrukkelijk de Turkse
zienswijze. Tijdens een toespraak voor duizenden Turks-Europese toehoorders
in Keulen riep hij zijn landgenoten op niet teveel te assimileren in de Duitse
samenleving. Hij noemde assimilatie zelfs een misdaad tegen de menselijkheid. 41
De Marokkaanse koning onderstreept dat de MRE een sleutelrol spelen in de
modernisering, het culturele leven, de sociale harmonie en de democratisering van
Marokko.42 De migranten worden niet langer gezien als simpele geldovermakers
(devisards) of als oplossing voor de werkloosheid. Zij zijn potentiële investeerders
en zakenlieden, verbonden aan Marokko door sociale en culturele banden
(De Haas 2006: 610, Brand 2005). Door investeringen, geldovermakingen
en het inzetten van hun ervaringen en talenten leveren MRE een belangrijke
bijdrage aan de ontwikkeling van Marokko.43 De overheid ziet actieve politieke
participatie in het land van vestiging niet langer als een bedreiging. In Marokko
geldt Ahmed Aboutaleb als een voorbeeld van een succesvolle Marokkaan en hij
wordt dan ook regelmatig in de Marokkaanse media geroemd. Integratie in de
Nederlandse samenleving is gewenst, zolang het gaat om integratie met behoud
van de eigen culturele identiteit.
Er is een verschil tussen Marokko en Turkije als het gaat om de rol van
religie in het diasporabeleid. Voor de Turkse overheid was religie vanaf het
begin belangrijk in het beleid ten aanzien van de Turkse gemeenschappen
in het buitenland.44 Het Turkse Diyanet voorziet de bij hen aangesloten
moskeeën van imams voor perioden van enkele jaren en zendt ook religieuze
ambtenaren voor kortere perioden naar Europa. 45 In 2008 werkten meer dan
duizend religieuze ambtenaren in het buitenland. 46 Voor de Marokkaanse
www.mfa.gov.tr/mfa.
De uitspraken van Erdogan kwamen aan bod in diverse Nederlandse en Duitse media,
bijvoorbeeld: Uitspraken Erdogan niet goed gevallen’. NRC Handelsblad, 11 februari
2008.
42
Koninklijke toespraak bij de herdenking van de Groene Mars, 6 november 2006.
43
Een voorbeeld was het ‘Global Forum of Moroccan Competences Abroad’ (FINCOME),
met de bedoeling experts van Marokkaanse origine te betrekken bij de ontwikkeling van
het Marokkaanse academisch onderzoek. De website is inmiddels niet meer in de lucht.
44
Onderzoeksrapport B Rol overheden landen van herkomst: Turkije en Marokko,
Tweede Kamer, Vergaderjaar 2003-2004, 28 689 nr. 13.
45
http://www.diyanet.gov.tr/English/default.asp.
46
www.mfa.gov.tr/the-expatriate-turkish-citizens.en.mfa.
40
41
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overheid wint de religieuze invloedsfeer in het buitenland aan belang. Er is tot
dusver geen structuur zoals het Turkse Diyanet die de ‘Marokkaanse’ moskeeën
van imams voorziet. Wel zendt de Marokkaanse overheid imams naar het
buitenland voor korte perioden. Tijdens speciale religieuze feestdagen, zoals
de Ramadan en het Suikerfeest, komen veel imams uit Marokko preken in
de Nederlandse moskeeën. Het is de bedoeling dat religieuze beambten niet
alleen een religieuze, maar ook een nationale boodschap vertolken. Daarnaast
moeten zij aandacht besteden aan het leven van moslims in de gastlanden. 47
De ongerustheid over de opkomst van de fundamentalistische islam, zowel
in Marokko als in het buitenland, zorgt voor de nadruk op het uitdragen
van ‘de Marokkaanse islam’. De Marokkaanse koning, die tevens de rol van
religieuze leider heeft, wil hervormingen doorvoeren in het religieuze bestel
om het hoofd te bieden aan de groeiende fundamentalistische religieuze
bewegingen. Om religieus fundamentalisme en extremisme onder de
Marokkaanse migranten in Europa de kop in te drukken en de religieuze band
met Marokko te bevestigen is de koning voornemens een ‘Raad van Oelema
voor de Marokkaanse gemeenschap in Europa’ op te zetten. Het doel van
een dergelijke raad is het behouden van de Marokkaanse identiteit, geloof
en waarden en zo religieus fundamentalisme en extremisme te bestrijden. 48
Verschillende Marokkaanse en Turkse overheidsfunctionarissen hebben hun
zorgen uitgesproken over de religieuze identiteiten van Marokkanen en Turken
in Nederland en de doelstelling een ‘Nederlandse islam’ te willen creëren. Een
juridische adviseur van de Turkse ambassade in Den Haag verwoordde deze
zorgen. ‘Homegrown’ imams zijn volgens hem interessant, maar kunnen ook
misleidend zijn en iets anders bewerkstelligen dan de Nederlandse staat voor
ogen heeft. Het zou juist islamitisch radicalisme en de politieke islam in de
hand kunnen werken. Terwijl Turkse imams geen politieke doelen zouden
hebben, goed opgeleid en seculier zouden zijn. 49

A hundred religious scholars to lecture Moroccan Expatriates in Ramadan. Maghreb
Arabe Presse, 10 april 2006, Over 150 religious scholars to lecture Moroccan expats during
Ramadan, Maghreb Arabe Presse, 14 september 2007, Over 170 preachers to lecture
Moroccan expats during Ramadan, Maghreb Arabe Presse, 9 januari 2008, persoonlijke
communicatie met Said Bouddouft, 20 oktober 2006 en 1 maart 2007.
48
Toespraak van de koning voor de Raad van Ulema, Rabat 27 september 2008, beschikbaar via Maghreb Arabe Presse (www.map.ma): ‘To make sure the principle of closeness to
the Moroccan people also includes my loyal subjects abroad, I have decided to set up the Ulema
Council for the Moroccan community in Europe, a measure which is designed to address the
specific religious and cultural issues of this community, and to preserve its Moroccan identity,
its Faith and its authentic values in the face of religious fundamentalism and extremism.’
49
Gesprek met Dhr. Resul Sahinol, Turkse Ambassade Den Haag, 25 oktober 2006.
47
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Suriname’s ambivalente relatie met de Surinaamse Nederlanders
Suriname voert geen actief diasporabeleid om de banden met de Surinaamse
Nederlanders aan te halen, hun betrokkenheid bij of loyaliteit aan Suriname te
garanderen. Het betrekken van de Surinaamse Nederlanders ligt gevoelig. Toen
Suriname onafhankelijk werd, stonden de voormalig rijksgenoten voor de keuze:
Surinamer of Nederlander. Velen kozen voor de veiligheid en economische
zekerheid van een bestaan in Nederland en de Nederlandse nationaliteit. Bij
de achterblijvers lag dit soms gevoelig. Zij voelden zich in de steek gelaten.
Een keuze voor Nederland was als het ware een keuze tegen het nieuwe
onafhankelijke Suriname. Deze sentimenten bestaan nog steeds, waardoor
actieve politieke betrokkenheid van Surinaamse Nederlanders gevoelig ligt (Nell
2008:201). Naar aanleiding van haar onderzoek naar de transnationale politieke
betrokkenheid van Nederlandse Surinamers stelt Liza Nell:
‘Nederlandse-Surinamers hebben in Suriname een slecht imago. Ze worden
gezien als arrogant en betweterig. Remigranten worden met de nodige
argwaan bekeken. Ook wordt hun verweten dat zij het land in de steek
hebben gelaten toen het moeilijk werd in de jaren tachtig. Jullie hebben
ons hier laten pinaren, klinkt het dan. Er gaat zeker tien jaar overheen voor
remigranten weer als volwaardig Surinamer worden beschouwd.’ 50

Aan de andere kant is Nederland voor de Surinamers wel een belangrijk
referentiepunt, voor reizen, studie, familiebanden en financiële ondersteuning.
Een meerderheid van de Surinaamse bevolking heeft directe familie
(ouders, broers, zussen of kinderen) in Nederland (Van Niekerk 2005). De
geldovermakingen van Surinaamse Nederlanders en hun uitgaven als toerist
zijn van groot belang voor de Surinaamse economie. Het lijkt er echter op
dat overheidsfunctionarissen zich niet uitdrukkelijk bezighouden met de
geldovermakingen. De Surinaamse overheid probeert bijvoorbeeld niet te
monitoren hoeveel geldovermakingen uit het buitenland binnenkomen
(Unger & Siegel 2006), zoals andere emigratielanden als Turkije en Marokko
dat wel doen.51

Interview met Liza Nell over haar proefschrift ‘Transnational Migrant Politics in the
Netherlands’ in Het Parool, 30 december 2008 (zie ook Nell 2008:201).
51
Het monitoren van geldovermakingen is ook lastig door de diverse informele en formele
kanalen waardoor deze geldovermakingen binnenkomen.
50
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4.3.2 DUBBELE NATIONALITEIT

Het staatsburgerschap in het land van herkomst voor migranten en hun
nakomelingen kan twee kanten op werken. Enerzijds faciliteert deze formele
band de bemoeienis van een staat met de bevolking in het buitenland. De
staat kan bijvoorbeeld bepaalde plichten opleggen, zoals het betalen van
belastingen of het vervullen van dienstplicht. Anderzijds faciliteert het
transnationale activiteiten en internationale mobiliteit. Het maakt het reizen
naar het herkomstland gemakkelijk en kan actieve politieke betrokkenheid
door middel van actief of passief kiesrecht mogelijk maken. Steeds vaker
ondersteunen emigratielanden de dubbele nationaliteit. Het staatsburgerschap
van het herkomstland gaat dan niet automatisch verloren als de emigrant de
nationaliteit van het vestigingsland aanneemt. Of een dubbele nationaliteit
mogelijk is, hangt echter ook af van de wetgeving in het land van vestiging.
De mogelijkheden voor het hebben van een dubbele nationaliteit variëren in
Nederland voor de Marokkaanse, Turkse en Surinaamse bevolkingsgroepen
in Nederland, doordat de herkomstlanden elk een ander nationaliteitsbeleid
voeren.
De onvervreemdbare Marokkaanse nationaliteit
Toekenning van de Marokkaanse nationaliteit geschied niet op grond van
geboorteplaats, maar op grond van de nationaliteit van de ouders, het ius
sanguinis principe. Tot 2006 kregen kinderen van Marokkaanse migranten
automatisch de Marokkaanse nationaliteit bij hun geboorte als hun vader
de Marokkaanse nationaliteit bezat. Vrouwen konden hun Marokkaanse
nationaliteit niet doorgeven aan hun kinderen, behalve als de kinderen in
Marokko werden geboren en twee jaar voor meerderjarigheid de Marokkaanse
nationaliteit hadden aangevraagd, of als de vader onbekend of stateloos was.
In 2007 werd de Marokkaanse nationaliteitswetgeving aangepast, zodat ook
vrouwen, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, hun Marokkaanse
nationaliteit kunnen doorgeven aan hun kinderen, ook als de kinderen in het
buitenland worden geboren. Indien de moeder of de vader de Marokkaanse
nationaliteit bezit, krijgt het kind automatisch de Marokkaanse nationaliteit
bij geboorte. Het uitgangspunt van de Marokkaanse nationaliteitswetgeving
is: ‘eens een Marokkaan, altijd een Marokkaan’. Het Marokkaanse
staatsburgerschap kan niet worden opgezegd. Ook niet bij een langdurig
verblijf in het buitenland, bij het verstrijken van generaties of bij het aannemen
van een andere nationaliteit.
Naast een juridische band geldt de Marokkaanse nationaliteit ook als een
spirituele band. De Marokkaanse koning is namelijk niet alleen staatshoofd,
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maar ook de ‘leider der gelovigen’ (Amir al-Muminin). Daarom ligt het
opzeggen van de Marokkaanse nationaliteit gevoelig. Het opzeggen van de
nationaliteit zou als het ware (in de ogen van de Marokkaanse autoriteit)
geloofsafvalligheid betekenen en de Marokkaanse soevereiniteit schaden. 52
Alleen de koning kan beslissen iemand de Marokkaanse nationaliteit door
middel van een decreet te ontnemen.
De Marokkaanse overheid staat een dubbele nationaliteit toe. Omdat
de Marokkaanse nationaliteit onvervreemdbaar is, ontstaat bij naturalisatie
van Marokkanen tot Nederlander een dubbele nationaliteit. Bijna de gehele
(97%) Marokkaanse bevolkingsgroep in Nederland heeft de Marokkaanse
nationaliteit. Ruim driekwart beschikt over de Marokkaanse en de Nederlandse
nationaliteit (CBS Statline 2009). Het beleid van een onvervreemdbare
Marokkaanse nationaliteit wordt in het buitenland uitgevoerd door middel
van het Marokkaanse identiteitskaartsysteem. Marokkaanse migranten en hun
nakomelingen moeten in het bezit zijn van een Marokkaanse identiteitskaart,
ook al beschikken zij over een Nederlands of ander buitenlands paspoort. Om
een dergelijke kaart te verkrijgen dienen zij zich registeren bij het Marokkaanse
consulaat (De Haas 2007: 44).
Een dubbele nationaliteit of speciale burgerschapsstatus voor Turkse Nederlanders
Verkrijging van de Turkse nationaliteit berust allereerst op het ius sanguinis
principe en wordt verleend op grond van Turkse herkomst. Om stateloosheid
te verkomen wordt dit aangevuld met het ius soli principe; het verstrekken
van de nationaliteit op grond van iemands geboorteplaats. In juridische zin
is ‘iedereen die verbonden is aan de Turkse staat door staatsburgerschap een
Turk’ en hebben zij dezelfde rechten en plichten, ook de Turken woonachtig
in het buitenland. De afgelopen decennia zijn er wel veranderingen geweest
in de Turkse nationaliteitswetgeving, veelal ingegeven door de grote groep
Turken in het buitenland.
In de periode 1980 – 2000 was vooral de emigratie vanuit Turkije bepalend
voor veranderingen in het Turkse burgerschapsbeleid (Tiryakioğlu 2006).
Het besef dat de Turkse gastarbeiders niet terug zouden keren naar Turkije,
maar in Europa zouden blijven leidde in 1981 tot een verandering van de
nationaliteitswetgeving (Kadirbeyoğlu 2007). Tot die tijd verloren migranten
automatisch de Turkse nationaliteit, als zij naturaliseerden in het land waar zij
zich hadden gevestigd. Vanaf 1981 werd het mogelijk een andere nationaliteit
aan te nemen, zonder de Turkse nationaliteit te verliezen, of om na verlies
52
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Interview met Said Bouddouft, 20 oktober 2006, Alphen aan den Rijn.

van de Turkse nationaliteit deze opnieuw te verkrijgen. De Turkse staat zag
het toestaan van een dubbele nationaliteit als een kans om negatieve gevolgen
van emigratie te overwinnen en tegelijkertijd oplossingen te bieden voor de
problemen van de Turkse burgers in het buitenland (Kadirbeyoğlu 2007).
Het toestaan van een dubbele nationaliteit betekent niet automatisch dat
dit mogelijk is voor alle Turken woonachtig in het buitenland. 53 Duitsland
bijvoorbeeld, het belangrijkste vestigingsland van Turkse migranten, staat
dubbele nationaliteit niet toe. Dit was een reden voor Turkije om extra
maatregelen te nemen. Turkije voerde in 1995 de ‘roze kaart’ (Pembe Kart) in,
die de houder ongeveer gelijke rechten verschaft als de Turkse staatsburgers,
zoals het recht op verblijf, erfrecht, het recht een bedrijf te beginnen. De
houders van de ‘roze kaart’ (sinds 2004 ‘blauwe kaart’) zijn wel uitgesloten
van deelname aan lokale en nationale verkiezingen en vallen niet onder de
militaire dienstplicht (Kadirbeyoğlu 2007, Avci & Kirişci 2006:148, Çaglar
2002). Deze speciale status was overigens niet bedoeld voor minderheden die
hun Turkse staatsburgerschap hadden verloren omdat zij werden gezien als
een bedreiging voor de Turkse veiligheid (Kadirbeyoğlu 2007). Er zijn twijfels
over het succes van deze maatregel. Een nieuwe regering kan de bestaande
regelgeving makkelijk veranderen of niet uitvoeren. Het voortbestaan van de
speciale status (blauwe kaart) zou te onzeker zijn en daarom teveel risico’s
betekenen voor de migranten, bijvoorbeeld het verliezen van bezittingen als
de speciale status weer zou worden ingetrokken. 54 Vertrouwen is belangrijk
om dergelijke maatregelen te doen slagen. Juist hieraan ontbreekt het nogal
eens bij deze vorm van ‘burgerschap light’ (Çaglar 2002).
Turkije staat een dubbele nationaliteit toe, gelegitimeerd door de stelling
dat alle Turken gelijke rechten zouden moeten hebben. ‘Turkse migranten
moeten niet worden gezien en behandeld als buitenlanders, maar als
individuen met dezelfde verantwoordelijkheden (als andere Turken) en
moeten daarom gelijke rechten genieten als andere leden van de samenleving’,
stelt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. 55 Bijna de gehele Turkse
gemeenschap in Nederland heeft de Turkse nationaliteit. Ongeveer driekwart
heeft een dubbele nationaliteit, zij hebben naast de Turkse nationaliteit ook de
Nederlandse nationaliteit. Het hoge percentage met een dubbele nationaliteit,
ondanks dat de Turkse nationaliteit in tegenstelling tot de Marokkaanse wel
Begin 2009 verwijst de website van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken naar
‘Expatriate Turkish Citizens’ (zie www.mfa.gov.tr/the-expatriate-turkish-citizens.en.mfa),
daarvoor was de term ‘Turks living abroad’ gebruikelijk.
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Persoonlijke communicatie met Zeynep Kadirbeyoğlu 23 maart 2009.
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http://www.mfa.gov.tr/mfa.
53
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vervreemdbaar is, heeft te maken met de vele uitzonderingsmogelijkheden in
de Nederlandse nationaliteitswet die het behouden van de Turkse nationaliteit
bij naturalisatie tot Nederlander mogelijk en aantrekkelijk maken. Kinderen
die in Nederland worden geboren en ouders hebben met alleen de Turkse
nationaliteit, krijgen bij geboorte alleen de Turkse nationaliteit. Zij kunnen op
latere leeftijd opteren voor het Nederlanderschap en hoeven bij naturalisatie
geen afstand te doen van hun Turkse nationaliteit.
Dubbele nationaliteit door Suriname ongewenst verklaard
Suriname hanteert voor het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit het ius
sanguinis a patre als hoofdregel. Kinderen met een Surinaamse vader krijgen
de Surinaamse nationaliteit bij de geboorte. Kinderen van een Surinaamse
moeder krijgen alleen de Surinaamse nationaliteit als de vader onbekend
of statenloos is (AVCZ 2008). Naast de reguliere nationaliteitswetgeving
speelt ook de toescheidingsovereenkomst tussen Nederland en Suriname een
belangrijke rol in de nationaliteitstoewijzing. Bij de onafhankelijkheid van
Suriname in 1975 werd in de toescheidingsovereenkomst (TO) vastgelegd wie
de Nederlandse nationaliteit kon behouden en wie de Surinaamse nationaliteit
zou krijgen. Toekenning van de Surinaamse nationaliteit gebeurde op grond
van een combinatie van woonplaats, geboorteplaats en afstamming (langs
vaderlijke lijn) (Jones 2007). ‘Meerderjarigen die in Suriname geboren waren
en op het tijdstip van de inwerkingtreding van de TO in Suriname woonachtig
waren, werden geacht tot de ‘Surinaamse natie’ te behoren’ (Jones 2007:242).
Nederlandse Surinamers hadden gedurende tien jaar het recht om te opteren
voor de Surinaamse nationaliteit. Daarnaast werd vastgelegd dat meerderjarige
Nederlanders die in Suriname geboren zijn altijd en onvoorwaardelijk met
hun gezin tot de Republiek Suriname moeten worden toegelaten en in alle
opzichten als Surinamer dienen te worden behandeld. 56 Aanvankelijk kregen
zij na twee jaar verblijf in Suriname automatisch de Surinaamse nationaliteit
waardoor de Nederlandse nationaliteit verloren ging. Deze laatste bepaling
werd in 1994 echter geschrapt. Voor Surinamers van ‘Nederlands herkomst’
gold een optieregeling. Meerderjarigen die in Suriname waren geboren en
woonden (op het moment van onafhankelijkheid) en van wie de ouders
‘buiten Suriname als Nederlander zijn geboren’ konden binnen een jaar na
onafhankelijkheid op verzoek hun Nederlandse nationaliteit terugkrijgen.
Maar zelfs als zij dit verzoek niet op tijd indienden, konden zij over het
algemeen zonder moeite hun Nederlanderschap terugkrijgen (Jones 2007:
56
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Artikel 5, lid 2 van de Toescheidingsovereenkomst.

243). De speciale status voor Nederlandse Surinamers, om bij terugkeer in
Suriname in alle opzichten als Surinamer te moeten worden behandeld, is
zeker geen garantie. De Surinaamse regering had en heeft veel moeite met de
acceptatie van dit artikel. Surinaamse Nederlanders hadden bijvoorbeeld een
ongelijke positie op de arbeidsmarkt, bij het toewijzen van volkswoningen,
het verwerven van grond en het afsluiten van een lening bij een bank (Jones
2007: 252).
Suriname staat het behouden van de Surinaamse nationaliteit bij het
aannemen van een andere nationaliteit niet toe. De Surinaamse nationaliteit
vervalt automatisch als een andere nationaliteit wordt aangenomen. Er
ontstond dan ook discussie toen bleek dat Rabin Parmessar van de Nationale
Democratische Partij (NDP), een kandidaat voor de presidentsverkiezingen
in 2005, zijn Nederlandse nationaliteit niet had opgezegd. Zeker van
presidentskandidaten werd verwacht dat zij zonder reserves voor Suriname
zouden kiezen.57 Ondanks dat zowel Nederland als Suriname een dubbele
nationaliteit probeert te vermijden, zijn er toch Nederlandse Surinamers
die beide nationaliteiten hebben. Een dubbele nationaliteit is bijvoorbeeld
mogelijk voor kinderen van wie de moeder de Nederlandse nationaliteit
heeft en de vader de Surinaamse nationaliteit. Ook Surinamers geboren in
Nederland, die opteren voor het Nederlanderschap kunnen hun Surinaamse
nationaliteit behouden. Volgens cijfers van het CBS bezit ruim vier procent
van Surinaamse gemeenschap naast de Nederlandse nationaliteit ook de
Surinaamse nationaliteit.
4.3.3 EEN ACTIEF EXTRATERRITORIAAL BURGERSCHAP

Een meerderheid van de bevolking van Marokkaanse en Turkse herkomst
in Nederland heeft, ondanks het ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse
overheid een dubbele nationaliteit: de Marokkaanse of Turkse nationaliteit
naast de Nederlandse. Daarmee hebben zij ook een formele band met Marokko
en Turkije, waar zij geen hoofdverblijf hebben. Vaak wordt verondersteld dat
in geval van een dubbele nationaliteit alleen de nationaliteit van het woonland
actief is. Toch zijn er genoeg aanwijzingen dat een deel van de bipatriden
wel degelijk gebruikt maakt van het extraterritoriale staatsburgerschap,
bijvoorbeeld door te gaan stemmen of zich verkiesbaar te stellen bij verkiezingen.
Het extraterritoriale staatsburgerschap kan ook ongewenst actief worden
en worden opgelegd. Een extreem voorbeeld daarvan waren de bijzondere
Suriname in de greep van ‘dubbele nationaliteit’, Radio Nederland Wereldomroep, 25 juli
2005 (www.rnw.nl).
57
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uitzettingen in het kader van de Amerikaanse ‘war on terror’ (Stasiulis & Ross
2006 ). Verdachten van terrorisme met een dubbele nationaliteit werden
overgebracht naar het land waarvan zij ook het staatsburgerschap hadden
(vaak in het Midden-Oosten) en werden daar gemarteld. Hieronder wordt,
naast de mogelijkheden voor politieke betrokkenheid aan de hand van een
aantal voorbeelden, besproken wanneer het hebben van het staatsburgerschap
van een land waar je niet woont kan worden geactiveerd.
Politieke rechten en betrokkenheid
Iedereen die in het bezit is van de Marokkaanse of Turkse nationaliteit
kan stemmen bij verkiezingen in Marokko en Turkije, ook degenen die
permanent in het buitenland wonen. Om te kunnen stemmen voor de
Marokkaanse verkiezingen moeten de Marokkanen in het buitenland in de
verkiezingsperiode wel afreizen naar Marokko. Het is niet mogelijk om bij
consulaten of ambassades een stem uit te brengen. Dit was tot voor kort ook het
geval voor de Turkse verkiezingen.58 Vroeger organiseerden de Turkse politieke
partijen AKP en REFAH, partijen gebaseerd op politieke islam, vervoer voor
Turken woonachtig in Duitsland, zodat zij bij de grens hun stem konden
uitbrengen tijdens nationale verkiezingen. De verwachting was immers dat de
meerderheid van de in Duitsland wonende Turken conservatief en islamitisch
zou stemmen. Tijdens de laatste verkiezingen in Turkije, die plaatsvonden
in de zomerperiode wanneer veel migranten voor vakantie naar Turkije
gaan, werden stembureaus geïnstalleerd bij de grenzen en op de luchthaven.
Vooralsnog is het aantal Turken woonachtig in het buitenland dat een stem
uitbrengt tijdens verkiezingen beperkt (Avci & Kirişci, 2006:145). Daar komt
mogelijk bij de volgende verkiezingen verandering in. Sinds de AKP regeert
zijn er maatregelen genomen om het stemmen van Turken woonachtig in het
buitenland te faciliteren. Er is inmiddels een wet aangenomen die het stemmen
bij de grens en in consulaten mogelijk maakt (Kadirbeyoğlu 2009). 59
De betrokkenheid van Marocains Résidents à l’étranger (MRE) bij de
Marokkaanse politiek stond in november 2005 ter discussie naar aanleiding
van een toespraak van Koning Mohammed VI ter gelegenheid van de
herdenking van de Groene Mars. Hierin kondigde hij veranderingen in de
Marokkaanse kieswet aan om de politieke participatie van MRE te faciliteren
en te vergroten. De koning gaf aan de stembureaus in Europa opnieuw te
Persoonlijke communicatie met Saïd Bouddouft, 26 oktober 2006 / 1 maart 2007 en
met Resul Sahinol 25 oktober 2006.
59
Persoonlijke communicatie via e-mail met Zeynep Kadirbeyoğlu 23 maart 2009.
58

104

willen invoeren en een officieel vertegenwoordigingsorgaan van MRE in te
stellen.60 Het voorstel voor het herintroduceren van de Europese stembureaus
werd later ingetrokken omdat, naast logistieke problemen, de uitkomst van
verkiezingen in Europa te onvoorspelbaar was. 61 De mogelijkheid bestond
dat dit voorstel de populariteit van (orthodox) islamitische partijen zou doen
stijgen (Brousky 2006). De officiële vertegenwoordiging van migranten in
Marokko in ‘De Raad van de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland’
(Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger – CCME) is wel doorgevoerd.
De Raad trad op 21 december 2007 aan en heeft op dit moment 37 leden,
voornamelijk uit Europa. De Frans-Marokkaanse gemeenschap is het sterkst
vertegenwoordigd in de Raad. Vier Marokkaanse Nederlanders zijn lid van de
CCME.62 De huidige leden zijn aangesteld voor een periode van vier jaar en zijn
vooral geselecteerd op individuele kwaliteiten en niet als vertegenwoordigers
van bepaalde organisaties.63 In de Raad zijn ook doelbewust voormalige
opponenten van het Marokkaanse regime opgenomen. Naast de afzonderlijke
leden hebben ook vertegenwoordigers van andere Marokkaanse instellingen die
zich bezighouden met de MRE, het IRCAM en de Marokkaanse ombudsman,
als observateurs zitting in de raad.64 Het doel van de Raad is de Marokkaanse
overheid te adviseren over zaken die de MRE aangaan. In de uitnodiging voor
een persconferentie leggen de Nederlandse vertegenwoordigers uit:
Als adviesorgaan houdt de CCME toezicht op het Marokkaanse beleid
met betrekking tot de emigrantengemeenschap, waarbij de rechten van
Marokkaanse migranten en hun nakomelingen gewaarborgd worden.
Een belangrijke doelstelling van de CCME is een bijdrage te leveren aan
bilaterale betrekkingen tussen de Marokkaanse staat en de landen waar
Marokkaanse emigranten zich gevestigd hebben. 65

Royal Speech marking the 30th anniversary of the Green March, 6 november 2005,
Engelse vertaling beschikbaar via Maghreb Arabe Presse, www.map.ma/eng.
61
Persoonlijke communicatie met Saïd Bouddouft, 26 oktober 2006 / 1 maart 2007.
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www.marocainsdumonde.gov.ma Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger
63
Persoonlijke communicatie met Nadia Bouras, 9 maart 2009. De mensen zijn
aangewezen, niet verkozen.
64
De observateurs: (1) De Hoge Raad voor Oelema’s, (2) Raad en organisaties voor
Marokkaanse oelema’s in het buitenland, (3) Stichting Hassan II, (3) Stichting
Mohammed V voor solidariteit, (4) de Raad voor de Mensenrechten (CCDH), (5) Diwan
Al Madhalim (soort ombudsman), (6) Koninklijk Instituut voor de Amazigh cultuur.
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Uitnodiging voor het bijwonen van de ‘officiele presentatie van de CCME aan het
Nederlandse publiek op woensdag 3 december 2008 in Perscentrum Nieuwpoort te Den
Haag.
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Bij de eerste plenaire bijeenkomst van de Raad in de zomer van 2008 zijn
zes werkgroepen opgericht die een beeld geven van de prioriteiten van de
Raad: (1) burgerschap en politieke participatie, (2) cultuur, onderwijs en
identiteit, (3) vrouwen en de ‘nieuwe’ generatie (4) beleid en politiek (5)
ontwikkeling (6) religie en godsdienstonderwijs. 66 Nadia Bouras, Nederlands
lid van de werkgroep vrouwen, ziet de Raad vooral als een kans om problemen
aan te kaarten die de Marokkanen in het buitenland ondervinden van de
Marokkaanse wetgeving. Wat de invloed van de adviezen van de Raad gaat
zijn moet worden afgewacht.
Het Marokkaanse familierecht
Het Marokkaanse familierecht (Mudawwana) heeft gevolgen voor de
Marokkanen in Nederland. Het kwam meerdere keren in opspraak wegens de
slechte positie van Marokkaanse vrouwen. Zo werd het feit dat Marokkaanse
mannen hun huwelijk mondeling konden beëindigen bekritiseerd. Het bleek
dat een aantal Marokkaanse vrouwen, woonachtig in Nederland, tijdens de
vakantie in Marokko werden verstoten en achtergelaten zonder Nederlandse
verblijfs- of identiteitsdocumenten. De eerste drie jaar van het huwelijk is de
verblijfsvergunning van de vrouw gekoppeld aan die van haar man, en als zij
zonder papieren wordt achtergelaten in Marokko kan zij dan ook niet terugkeren
naar Nederland.67 In 2004 zijn enkele grote veranderingen doorgevoerd in
het Marokkaanse familierecht. De positie van de vrouw is verbeterd en er
zijn minder tegenstrijdigheden en conflicten tussen de Marokkaanse en de
Nederlandse wetgeving. Het is voor vrouwen gemakkelijker geworden om
te scheiden en de huwbare leeftijd voor meisjes is opgeschroefd van vijftien
naar achttien jaar. In Nederland gesloten huwelijken worden voortaan
erkend indien twee islamitische getuigen aanwezig zijn en een bruidsschat is
betaald. Het Marokkaanse consulaat verstuurt de huwelijksakte vervolgens
naar Marokko, waar deze bij de familierechtbank moet worden erkend. Als
Marokkaanse Nederlanders willen dat hun huwelijk in beide landen wordt
erkend, moeten zij hiermee rekening houden.

http://www.ccme.org.ma/upload/documents/document109.pdf Presentatie CCME.
Zie: Met nek aangekeken in Marokko. Gedumpte Marokkaanse vrouwen vinden na
terugkeer weinig respect., Metro, 17 juni 2005 en . Interpellatie inzake het achterlaten
van vrouwen en kinderen in Marokko, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 742,
nr. 19.
66
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Het namenrecht
Marokko en Turkije voeren een restrictief voornamenbeleid. Ook dit heeft
gevolgen voor Marokkanen en Turken woonachtig in het buitenland. Vooral
het Marokkaanse voornamenbeleid kwam de laatste jaren in opspraak. Het
Marokkaanse recht accepteert alleen voornamen met een Marokkaans karakter
geaccepteerd. De Marokkaanse consulaten in Nederland beschikken over een
lijst met door de Marokkaanse overheid erkende voornamen. De lijst bestaat
voornamelijk uit Arabische voornamen.68 Christelijke voornamen en de
meeste Amazigh (Berber) voornamen worden in principe niet geaccepteerd.
Nederlandse gemeenten hanteren deze Marokkaanse namenlijst ter informatie
als ouders met een Marokkaanse nationaliteit hun kind komen inschrijven.
Zij adviseren in geval van twijfel contact op te nemen met het consulaat.
Het Marokkaanse consulaat verstrekt in principe geen Marokkaans paspoort
of identiteitskaart aan personen met niet-geaccepteerde voornamen. 69
Ouders kunnen wel een verzoek indienen voor acceptatie van de door hen
gekozen voornaam bij de Marokkaanse overheid. Deze procedure kan lang
duren en succes is niet gegarandeerd.70 Er is overigens wel een verschil tussen
monopatride en bipatride burgers. Bipatride burgers met een Marokkaanse
en Nederlandse nationaliteit die hun hoofdverblijf in Nederland hebben
vallen volgens Jessurun D’Oliveira (2009) in principe onder het Nederlandse
namenrecht. Monopatride burgers, met alleen een Marokkaanse nationaliteit
die hun hoofdverblijf in Nederland hebben moeten zich wel houden aan
het Marokkaanse namenrecht. Echter, omdat het Marokkaanse namenrecht
gekoppeld is aan het nationaliteitsrecht en de Marokkaanse nationaliteit
onvervreemdbaar is, is het Marokkaanse namenrecht in alle situaties toepasbaar.
Turkije kent geen officiële namenlijsten, maar voornamen moeten wel binnen
de Turkse cultuur passen en mogen het kind niet schaden. Buitenlandse
voornamen worden niet geaccepteerd.71 Het Turkse consulaat adviseert Turken
in het buitenland over de juiste spelling. Deze wet is omstreden omdat er te
weinig ruimte zou zijn voor Koerdische voornamen.

De lijst is te vinden op de website van het Marokkaanse consulaat te Rotterdam: http://
cgmrotterdam.nl/informatie/meisjesnamen.html / http://cgmrotterdam.nl/informatie/
Jongensnamen.html.
69
www.loket.amsterdam.nl, Keuze voornaam kind, bijzonderheden. Het voorbeeld van
het Marokkaanse consulaat wordt expliciet vermeld. EenVandaag, 23 februari 2009.
70
Interview met Said Bouddouft, 20 oktober 2006, reportage EenVandaag, 23 februari
2009 over het gebruik van de namenlijst op het Marokkaanse consulaat.
71
Zie www.loket.amsterdam.nl: Keuze voornaam kind met buitenlandse nationaliteit
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De dienstplicht
Militaire dienstplicht is een klassiek middel voor staten om de nationale
cultuur te versterken (Van Amersfoort 2001:20, Knippenberg & De Pater
1988 ). Dienstplicht is ook een middel om de band met de bevolking in
het buitenland te beïnvloeden. Tot 31 augustus 2006 kende Marokko een
militaire dienstplicht voor alle mannen tussen de 18 en 39 jaar. Dit betekende
echter niet dat alle mannen ook daadwerkelijk werden opgeroepen voor
militaire dienst. Er waren meer dan genoeg vrijwilligers die zich aanmelden. 72
Daarom werden mannelijke MRE ook niet opgeroepen voor militaire dienst.
De situatie voor mannen met de Turkse nationaliteit, woonachtig buiten
Turkije, is anders. Turkije kent een militaire dienstplicht van vijftien maanden
voor alle mannen met een Turkse nationaliteit vanaf twintig jaar. Sinds 1992
hoeven Turken die zijn geëmigreerd voor hun achttiende levensjaar of in
het buitenland zijn geboren én dienstplicht hebben vervuld in het land van
vestiging geen dienstplicht meer te vervullen in Turkije (Kadirbeyoğlu 2007
en 2009).73 Daarnaast hoeven houders van het ‘Turkse staatsburgerschap light’
(blauwe kaart) sinds 1995 geen militaire dienst te vervullen (Kadirbeyoğlu
2007: 137). Aangezien Nederland geen dienstplicht meer kent en de meeste
Turkse Nederlanders de Turkse nationaliteit bezitten, blijft de dienstplicht in
Turkije van kracht. Turken in Nederland kunnen de dienstplicht grotendeels
afkopen,74waarna zij nog 21 dagen basisopleiding in Turkije moet vervullen.
Zij kunnen uitstel van dienstplicht aanvragen tot hun 38ste levensjaar. Voor
het 45ste levensjaar moeten zij de militaire dienst hebben vervuld of afgekocht. 75
Tot voor kort kon iemands Turkse nationaliteit worden ontnomen als deze
persoon de militaire dienstplicht niet op enige wijze had vervuld. 76 Het is
tegenwoordig in principe mogelijk afstand te doen van de Turkse nationaliteit
zonder dat de militaire dienstplicht is vervuld of afgekocht, als wordt voldaan
Immigration and Refugee Board of Canada, Morocco: Whether military service is compulsory for men in Morocco; whether all persons of age receive a call-up notice; penalties
imposed upon those who refuse to enlist; whether persons who refuse to serve are prosecuted (2004-2007), 31 Oktober 2007, MAR102604.E, beschikbaar op: http://www.
unhcr.org/refworld/docid/47d6546223.html [laatst bezocht op 12 maart 2010].
73
Zie ook Wet nummer 1111, Turkse Krijgsrecht (1992).
74
Kosten voor het afkopen: € 5.112,-- voor mannen tot 38 en € 7.668,-- voor mannen
van 39 – 44 jaar.
75
Nederlandse Turken en Turkse dienstplicht, Nieuwsbericht Immigratie- en Naturalisatiedienst 3 juli 2008. http://www.ind.nl/nl/inbedrijf/actueel/Nederlandse_Turken_en_
Turkse_dienstplicht.asp.
76
Op 29 mei 2009 werd een nieuwe wet aanvaard door het Turkse parlement waardoor
de Turkse nationaliteit niet langer verloren gaat als de militaire dienstplicht niet wordt
vervuld (Kadirbeyoğlu 2009).
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aan een aantal voorwaarden.77 Maar mocht de enige reden om afstand te
doen van de Turkse nationaliteit zijn dat iemand geen militaire dienst wil
vervullen, dan kan in de praktijk het opzeggen van de nationaliteit worden
bemoeilijkt en uitmonden in lange procedures (Doomernik & Cilissen,
2008).78 Het voorbeeld van de Turkse dienstplicht laat zien dat -ondanks dat
er vaak vanuit wordt gegaan dat het extraterritoriale staatsburgerschap vooral
symbolisch is of slechts op de achtergrond aanwezig- in sommige situaties het
staatsburgerschap wel degelijk gewenst of ongewenst kan worden geactiveerd.

4.4 ONTMOETINGEN TUSSEN NATIONALE BURGERSCHAPSREGIMES
De hierboven beschreven buitenlandse inmenging met Nederlandse
ingezetenen heeft de afgelopen jaren geregeld tot maatschappelijke discussies
geleid. De laatste jaren volgden de incidenten zich snel op. Bemoeienissen
vanuit de herkomstlanden worden over het algemeen gezien als een inbreuk
op de soevereiniteit van Nederland en als ongewenste bemoeienis met
Nederlandse burgers. Maar ook het Nederlandse burgerschapsregime strekt
zich uit over de landsgrenzen en botst daar met de landsbelangen. In de
postkoloniale verhoudingen tussen Nederland en Suriname gaat het niet
om de wenselijkheid van Surinaamse invloed in Nederland maar juist om de
wenselijkheid van Nederlandse inmenging in Suriname. Deze paragraaf gaat
allereerst in op de discussies over Marokkaanse en Turkse bemoeienis met
Nederlandse burgers. Vervolgens worden de postkoloniale gevoeligheden over
de Nederlandse bemoeienis met Surinaamse zaken beschreven.
4.4.1 BUITENLANDSE INMENGING IN NEDERLANDSE ZAKEN79

Zolang de verwachting was dat de arbeiders uit Marokko en Turkije slechts
tijdelijk in Nederland zouden blijven, gold inmenging van de buitenlandse
De voorwaarden zijn: meerderjarig en handelingsbekwaam, in het bezit van de nationaliteit van een andere staat, niet wordt gezocht voor een misdrijf (het niet naleven
van de regels van de Turkse dienstplicht is in Turkije een strafbaar feit) of andere fiscale
of strafrechtelijke belemmeringen (bijvoorbeeld belastingschulden). Zie: Nederlandse
Turken en Turkse dienstplicht, Nieuwsbericht Immigratie- en Naturalisatiedienst 3 juli
2008. http://www.ind.nl/nl/inbedrijf/actueel/Nederlandse_Turken_en_Turkse_dienstplicht.asp.
78
Zie ook de Brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de Turkse dienstplicht:
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006 – 2007, 31 088, nr. 1.
79
Ten dele eerder verschenen als Dijkink en Van der Welle (2009).
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staten niet altijd als een probleem. De overheden van de herkomstlanden
waren bijvoorbeeld actief betrokken bij het Onderwijs in Eigen Taal en
Cultuur (OETC). Zo ontstond ook de tegenstrijdige situatie dat kinderen
van Marokkaanse herkomst onderwijs kregen in het Arabisch, naast het Frans
de officiële voertaal van Marokko, terwijl de meerderheid thuis een Berber
dialect sprak (Van Amersfoort & Van Heelsum 2007). Met het besef dat
zij permanent in Nederland zouden blijven veranderde dit gezichtspunt en
kwam de nadruk te liggen op de integratie van Marokkanen en Turken in
Nederland en is buitenlandse inmenging problematischer. Toch was er ook in
de beginperiode al wrijving tussen het Nederlandse beleid en het beleid van
de herkomstlanden.
De Marokkaanse organisatie Amicales was vanaf de oprichting omstreden
en vooral in Nederland was de oppositie tegen deze organisatie sterk (Brand
2005). Tegenstanders zagen Amicales als een instrument om politieke controle
uit te oefenen over linkse en Berberactivisten (Van Amersfoort & Van Heelsum
2007). De positie van Amicales was onhoudbaar en de Marokkaanse regering
besefte dat zij een andere weg moest inslaan om de band met de Marokkanen
in het buitenland te behouden. Zelfs de toenmalige koning Hassan II moest
uiteindelijk toegeven dat deze organisatie te ver ging in vriendjespolitiek
en corruptie. In 1986 beloofde hij tijdens een toespraak dat Amicales zou
worden gereorganiseerd tot een meer representatieve en democratische
organisatie (Brand 2005: 74). Ook over de rol van Diyanet in Nederland was
vanaf de oprichting discussie, al was de organisatie wel minder omstreden
dan Amicales. De gevoeligheid betrof vooral de vraag of imams uit Turkije
hun taak in Nederlandse moskeeën wel goed zouden kunnen uitvoeren en
of imams niet beter in Nederland konden worden opgeleid (Avci 2005). In
2003 deed de Commissie Blok in het kader van een onderzoek naar het succes
van het Nederlandse integratiebeleid, een aanvullend bronnenonderzoek
naar de invloed van ‘overheden in de landen van herkomst op integratie
van landgenoten in Nederland’.80 De conclusies van dit onderzoek waren
niet eenduidig. De onderzoekers concludeerden dat er over de effecten op
de integratie van de migranten en hun nakomelingen in de Nederlandse
samenleving geen oordeel te vellen was op basis van de onderzochte bronnen.
Alleen het ‘intimiderende’ beleid van de Marokkaanse overheid in de jaren
negentig beoordeelde de Commissie als integratiebelemmerend, al bleef het
voor de onderzoekers onduidelijk in welke mate dit het geval was. 81
Rapport B: Rol overheden landen van herkomst: Turkije en Marokko. Tweede Kamer,
vergaderjaar 2003-2004, 28 689, nr. 13, pg. 67-128.
81
Ibid, pg. 112.
80
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Inmiddels is de Marokkaanse diasporapolitiek verregaand geïnstitutionaliseerd82 en van intimidatie zoals in de tijd van Amicales is de laatste jaren geen
melding gemaakt. Het aantreden en het beleid van Koning Mohammed VI
heeft ook grote invloed gehad op het imago van Marokko. De ‘Commissie
voor verzoening en gerechtigheid’, opgericht in 2003, onderzocht de
verdwijningen en willekeurige opsluiting ten tijde van ‘de jaren van lood’ onder
Koning Hassan II. De positie van de vrouw is verbeterd door wijzigingen
in het Marokkaanse familierecht. Ondanks deze veranderingen bestaat er
nog steeds scepsis over de daadwerkelijke vrijheid van meningsuiting en of
de verschillende instituties ten behoeve van de MRE hun mooie woorden
daadwerkelijk in daden omzetten (Brand 2005, De Haas 2007). Daarnaast is
de angst en het wantrouwen onder MRE ten opzichte van de Marokkaanse
autoriteiten nog niet verdwenen, zeker onder de eerste generatie migranten.
Een tekenend voorbeeld hiervan is een anekdote die Samira Bouchibti,
destijds Kamerlid namens de Partij van de Arbeid en geboren in Marokko,
vertelde in een panel over politieke hervorming in Marokko. Toen zij haar
moeder eerder die dag aan de telefoon had en vertelde waar zij die avond naar
toe ging, drukte haar moeder haar op het hart toch vooral niets negatiefs over
de Marokkaanse koning te zeggen.
Diyanet is in Nederland nog steeds actief en levert nog altijd een groot deel
van de imams, ondanks het uitgangspunt van het Nederlandse beleid imams
zoveel mogelijk in Nederland op te leiden. Het aanbod van in Nederland
opgeleide imams is echter nog lang niet toereikend, en daarom voorziet Diyanet
ook in een behoefte van de Turkse bevolking in Nederland. 83 De imams uit
In 1990 werd het Ministerie voor MRE opgericht. Dit leidde tot ergernis bij het
Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken die de MRE als hun thema beschouwden. Ook leidde de oprichting tot irritatie bij de ambassadeurs en de Amicales (Belguendouz 2006, Brand 2005). Als gevolg van de kritiek werd het ministerie in 1997 alweer
opgeheven.). In 2002 werd er opnieuw een Ministerie voor MRE in het leven geroepen.
Dit keer echter onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken en zonder eigen budget
of personeel (De Haas 2007). Andere overheidsorganisaties die zich bezighouden met
de MRE zijn de Stichting Hassan II (opgericht in 1990)en de Stichting Mohammed V
(opgericht in 1999).
83
Diyanet werd betrokken bij het ontwikkelen van een Nederlandse imamopleiding,
maar stapte zelf uit het initiatief omdat zij het hbo-niveau onvoldoende achtte (Tweede
Kamer 2006-2007, 30 810, nrs. 1-2). Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en
Integratie sprak toen wel de wens uit dat Diyanet op de één of andere manier betrokken
zouden blijven, omdat zij een groot aantal moskeeën vertegenwoordigd. De gesprekken
bleken lastig omdat het niet de bedoeling is dat Diyanet ‘bepaalt hoe in Nederland met
de imamopleidingen wordt omgegaan. Het is immers de uitdrukkelijke wens van de
Kamer om buitenlandse invloed zoveel mogelijk te verminderen’, aldus de minister. Er
werden zorgen geuit door leden van de algemene commissie integratiebeleid over het feit
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Turkije moeten tegenwoordig wel, ook als zij tijdelijk naar Nederland komen,
een inburgeringscursus volgen.
Ondanks doelstellingen van de Marokkaanse en Turkse overheid betreffende
de Marokkanen en Turken in Nederland steeds meer stroken met die van de
Nederlandse overheid, zoals de sociaaleconomische integratie en het bestrijden
van radicalisering onder migrantengroepen, leiden claims op de loyaliteit en
identiteit van migranten nog geregeld tot wrijvingen (Dijkink & Van der
Welle 2009). In de periode 2006-2008 was er een reeks aan ‘buitenlandse
bemoeienissen’ die tot een publiek debat leidden. Deze voorvallen worden
hieronder besproken.
Het Turkse lange afstandsnationalisme
Het lange afstandsnationalisme van Turkije hield vooral de gemoederen bezig
vanwege het standpunt van Turkije over de Armeense genocide. Sommige
Europese landen, zoals Zwitserland en Frankrijk, hebben wetgeving die het
ontkennen van genocide strafbaar stelt. In het Nederlandse recht is er geen
wetgeving die het ontkennen, trivialiseren, rechtvaardigen of goedkeuren
van genocide strafbaar stelt. Zulke uitingen kunnen wel onder specifieke
discriminatiebepalingen vallen (Brants e.a. 2007). In 2004 nam de Kamer
een motie aan waarin de regering werd verzocht om binnen de dialoog met
Turkije in het kader van de toetredingsonderhandelingen ‘voortdurend en
nadrukkelijk de erkenning van de Armeense genocide aan de orde te stellen.’ 84
Het officiële standpunt van de Turkse overheid dat de Armeense genocide aan
het begin van de vorige eeuw niet heeft plaatsgevonden, moet ter discussie
worden gesteld. Daarna bleef het even stil rondom de ‘Armeense kwestie’.
In de zomer van 2006 kwam de kwestie indirect weer op de agenda omdat
de ChristenUnie een wetsvoorstel indiende om het in de openbaarheid
ontkennen, bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord
en misdrijven tegen de menselijkheid strafbaar te stellen. 85
dat Diyanet nog steeds gemakkelijk imams uit Turkije kan laten overkomen, wat wordt
gezien als ongewenst. (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 300 VI, nr. 177), De
instroom van Turkse imams van Diyanet dient te worden afgebouwd, maar tewerkstellingsvergunningen worden verleend zolang er niet genoeg aanbod is van ‘Nederlandse
imams’ (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 304, nrs. 1-2, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 800 VIII en 29 800 VI, nr. 201).
84
Motie van het lid Rouvoet c.s., Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 21 501-20
(Europese Raad).
85
Het wetsvoorstel is tot op heden niet aangenomen. De Raad van State oordeelde dat de
huidige wetgeving al toereikend is voor het strafbaar stellen van de situaties waarop het
wetsvoorstel voorziet. Een nieuwe wet zou daarom overbodig zijn. Ondanks deze kritiek
wordt er door de ChristenUnie nog altijd gewerkt aan het wetsvoorstel.
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Later dat jaar, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen kwam de
kwestie echter nog veel prominenter op de agenda van de politieke partijen. De
aanleiding was een brief van de Federatie voor Armeense Organisaties in Nederland
(FAON) aan het CDA, waarin zij duidelijkheid vroeg over de kandidaatstelling
van Ayhan Tonca voor de opkomende verkiezingen. Volgens de FAON had deze
politicus van Turkse herkomst de Armeense genocide openlijk ontkend. FAON
vroeg zich af of hij zich wel voor honderd procent zou kunnen inzetten voor
de Nederlandse nationale belangen, en eiste duidelijkheid over de opvattingen
van de heer Tonca en van beide andere kandidaten van Turkse herkomst op de
kieslijst van het CDA. Toen het actualiteitenprogramma NOVA in een uitzending
aandacht besteedde aan deze kwestie barstte een publieke en politieke discussie
los.86 De toenmalig partijvoorzitster van het CDA, Marja van Bijsterveld vroeg
zich af of, zelfs als Ayhan Tonca afstand zou doen van zijn vroegere uitspraken,
hij dan nog wel geloofwaardig zou zijn.
De media-aandacht voerde de druk op kandidaten van Turkse herkomst
op de kieslijsten van de politieke partijen op om zich uit te spreken over
de Armeense kwestie. Allereerst legden de CDA-kandidaten Ayhan Tonca
en Osman Elmaci een officiële verklaring af. Hierin stelden zij dat, indien
zij zitting hadden gehad in de Tweede Kamer toen de motie inzake de
Armeense genocide werd behandeld, zij het standpunt van het CDA hadden
onderschreven en voor de motie van de ChristenUnie zouden hebben gestemd.
Een paar dagen later meldde de Turkse krant Sabah Anrupa een ander verhaal.
De twee kandidaten vertelden in een interview met deze krant dat zij zouden
blijven ontkennen dat de Armeense genocide ooit heeft plaatsgevonden, ook
nu zij kandidaat staan voor de verkiezingen. 87
Een tweede verklaring volgde van Erdinc Sacan, kandidaat voor de PvdA
en initiatiefnemer van de website siyaset.nl, een initiatief van politici van
Turkse komaf om politieke participatie te bevorderen. De chatbox van deze
website zou een platform zijn voor ontkenners van de genocide. Erdinc Sacan
verklaarde dat hij zichzelf schaart achter het partijstandpunt over de Armeense
genocide, maar dat hij zich niet in staat acht een stellig standpunt in te nemen.
Hij wil daartoe ook niet gedwongen worden. ‘Ik heb altijd gezegd dat historici
in deze kwestie het laatste woord moeten hebben, niet leken als ik’, stelde
Sacan. Uiteindelijk moesten alle drie kandidaten afstand doen van hun plaats
op de kieslijst voor de verkiezingen van 2006.

NOVA, 20 september 2006.
Drie politici weigeren Turkse verantwoordelijkheid voor genocide op Armenen te
erkennen; CDA: er was een onhoudbare positie ontstaan, Het Parool, 27 september 2006.
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Ook Nebahat Albayrak, Tweede Kamerlid van Turkse herkomst (PvdA),
voelde zich uiteindelijk gedwongen zich uit te spreken over de kwestie. Begin
oktober 2006 schreef zij samen met haar partijgenoot Frans Timmermans
voor de krant Trouw een reactie op de politieke discussie die was ontstaan.
Hierin stelden zij dat Turken, ook in Europa het debat over het ‘uitmoorden
van de Armeense bevolking’ moeten aangaan. Over de term genocide
spraken zij zich niet uit. Dat noemden zij ‘voer voor juristen’. 88 Dit kwam
Albayrak op het verwijt te staan de Armeense genocide niet openlijk te willen
erkennen. Fatma Koser Kaya, kandidaat voor D66, weigerde in navolging van
de partijvoorzitter Alexander Pechtold zich uit te spreken over de Armeense
genocide. Op haar website vroeg zij zich af waarom eigenlijk alleen de politici
van Turkse herkomst zich hierover openlijk moesten uit te spreken:
Waar het nu om gaat, hier in Nederland? Waarom worden Nederlandse
kandidaat-politici van Turkse komaf plotseling aan de schandpaal genageld
en gedwongen om zich te bekennen tot het genocide-standpunt, op straffe
van verwijdering van de kieslijst? Waarom wordt Nederlandse kandidaten die
toevallig een andere haarkleur hebben niet gevraagd wat zij vinden van de naoorlogse gebeurtenissen in Indonesië, bijvoorbeeld? Zijn de verhoudingen
tussen Nederland en Indonesië soms minder actueel en belangrijk?
Trouwens, als je dan tóch het debat over 1915 wilt aangaan: waarom wordt
niet-Turkse kandidaten niet dezelfde vraag gesteld? Doet het er soms
toe wat je herkomst is als het gaat om een beoordeling van historische
gebeurtenissen? Wat nu als een autochtone Nederlandse politicus de
Armeense genocide zou ontkennen? Wordt hij dan óók van de kieslijst
geschrapt?89

Deze uitspraken leverden haar steun op vanuit de Turkse gemeenschap. Turkse
organisaties in Nederland verspreidden een e-mail waarin zij vijf redenen
gaven om op Koser Kaya te stemmen, waaronder haar weigering zich uit te
spreken over de Armeense genocide. De voorkeursstemmen waarmee Koser
Kaya uiteindelijk in de Tweede Kamer kwam werden toegeschreven aan de
proteststemmen van de Turks-Nederlandse kiezers. 90
Albayrak en Timmermans over de Armeense genocide. Zie de fouten uit het verleden
onder ogen, Trouw, 3 oktober 2006.
89
Ach het is zo fijn om een Nederlander van Turkse afkomst te zijn, 15 december 2006:
http://fatmakoserkaya.nl/news/item/Ach_het_is_zo_fijn__een_Nederlander_van_
Turkse_afkomst_te_zijn/.
90
Zie bijvoorbeeld: Fatma Koser Kaya: ik wil de kiezers danken, Volkskrant, 27
november 2006.
88

114

Door de politieke onrust en discussie die ontstonden rondom de Armeense
kwestie brachten ook een aantal soevereiniteitsbotsingen aan het licht. Allereerst
kwamen mogelijke negatieve consequenties naar voren van het hebben van
een extraterritoriaal Turks staatsburgerschap. Het openlijk erkennen van de
Armeense genocide is strafbaar in Turkije. De Turkse nationalistische advocaat
Kemal Kerincsiz concludeerde dat de kandidaten Tonca en Elmaci Artikel 301
van het Turkse wetboek van strafrecht hadden overtreden, omdat zij hadden
ingestemd met het partijstandpunt van het CDA. Op grond hiervan kunnen
zij vervolgd worden in Turkije. Artikel 301 stelt het publiekelijk beledigen van
de Turkse identiteit strafbaar.91 De advocaat concludeerde:
Ze vallen zeker onder artikel 301. Volgens dit artikel is het verboden
om de Turkse identiteit, het leger en de regering te beledigen. Met hun
handtekening onder de verklaring van de christen-democraten hebben
deze twee heren de Turkse identiteit met voeten getreden. 92

Een aantal maanden later dreigde Kemal Kerincsiz in een uitzending van
EenVandaag dat Nebahat Albayrak, inmiddels staatssecretaris van justitie, kon
worden vervolgd als zou blijken dat zij als Kamerlid een motie had gesteund
waarin de Turkse identiteit werd beledigd door het erkennen van de Armeense
genocide.93 Zijn opmerkingen maakten duidelijk welke juridische gevolgen
een dubbele nationaliteit zou kunnen hebben. De politieke discussie ging
echter vooral om loyaliteit. Kamerlid Geert Wilders (PVV) stelde Albayrak’s
loyaliteit aan Nederland ter discussie. Haar loyaliteit zou door het niet expliciet
erkennen van de Armeense genocide twijfelachtig zijn. In een interview met
NRC Handelsblad merkt hij op:

Artikel 301 van het Turkse strafrecht is vaak bediscussieerd, zowel binnen Turkije als
daarbuiten. Vooral ook naar aanleiding van het aanklagen van enkele journalisten en
publicisten zoals Orhan Pamuk & Hrant Dink. Het artikel was ook één van de onderhandelingspunten met betrekking tot de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU.
Een gewijzigde versie van Artikel 301 is per 8 mei 2008 in werking getreden. De ‘Turkse
identiteit’ (Turkishness) is vervangen door ‘Turkse natie’ en de maximale straf is teruggebracht van 3 naar 2 jaar. In hoeverre deze wijzigingen daadwerkelijk tot veranderingen
zullen leiden in de uitvoering moet nog worden afgewacht. Ook ‘de Turkse natie’ is een
vage term en voor meerdere uitleg vatbaar. (zie Bülent Algan, German Law Journal, 12,
1 december 2008: The Brand New Version of Article 301 of Turkish Penal Code and the
Future of Freedom of Expression Cases in Turkey).
92
Erdal Balci, Zeker process tegen CDA’ers; Turkije en de Armeense genocide, Trouw, 26
september 2006.
93
EenVandaag, 15 maart 2007.
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Ik zeg niet dat ze misbruik van haar dubbele nationaliteit zal maken, ik zeg
alleen dat ze de schijn van belangenverstrengeling oproept. Stel dat er ooit
eens een oorlog uitbreekt, wiens belangen dien je dan? 94

Ook het stemadvies van de Turkse organisaties zorgde voor onrust onder de
Nederlandse politici, omdat in NOVA het gerucht naar buiten kwam dat het
stemadvies afkomstig was van het Turkse ministerie voor Algemene Zaken.
Het werd gezien als een poging van de Turkse staat om direct invloed uit te
oefenen op Turkse Nederlanders, en als een aantasting van de Nederlandse
soevereiniteit. De partijvoorzitter van D66, Alexander Pechtold, reageerde
op de vermeende invloed van de Turkse staat op het stemgedrag van Turkse
Nederlanders:
Als blijkt dat vanuit een Turks ministerie actie is ondernomen, is het
duidelijk dat dit niet kan. Je bemoeit je niet met andermans binnenlandse
politiek.95

De Turkse autoriteiten spraken tegen dat zij iets te maken hadden met het
stemadvies.96 Mede als reactie op de Armeense kwestie in de aanloop naar de
verkiezingen, diende de partij van Geert Wilders (PVV) in februari 2007 een
motie in waarin de loyaliteit van bewindslieden met een dubbele nationaliteit
ter discussie werd gesteld. PVV stelde in deze motie dat het van groot belang
is dat leden van het kabinet zich uitsluitend inzetten voor het Nederlandse
belang en dat dit niet te verenigen is met een dubbele nationaliteit. De partij
pleitte ervoor dat personen die naast de Nederlandse een andere nationaliteit
hebben niet langer toegelaten worden tot het kabinet. 97 Alle andere politieke
partijen stemden tegen de motie.
Een andere politiek gevoelige kwestie is de Turkse dienstplicht. Begin 2008
werden er verschillende Kamervragen gesteld over de mogelijke financiële
en sociale gevolgen van het vervullen van de dienstplicht in Turkije voor
bipatride Turks-Nederlandse mannen.98 De vraag was of het vervullen van de
dienstplicht de integratie van Turkse Nederlanders belemmert. Naar aanleiding
Het koninkrijk van Allah zal er nooit komen. NRC Handelsblad, 27 februari 2007.
Onrust over stemadvies ‘Turkse staat’; Turkse lobby voor D66’er, Trouw, 8 december
2006.
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van de Kamervragen gaf de minister voor Wonen, Wijken en Integratie de
opdracht voor een onderzoek naar de relatie tussen het moeten vervullen van
de militaire dienstplicht in Turkije en de integratie van Turks-Nederlandse
mannen. De onderzoekers concluderen echter dat er vanuit het perspectief van
de Turkse mannen die zij spraken, en daarin gesteund door de gesprekken met
experts, in ‘algemene termen kan worden gesteld dat er geen negatieve invloed
blijkt uit te gaan van het vervullen van de Turkse dienstplicht voor bipatride
mannen op hun integratie- of die van hun gezinsleden – in de Nederlandse
samenleving’ (Doomernik & Cilessen 2008).
De lange arm van Marokko
Er waren de afgelopen jaren verschillende gebeurtenissen die de publieke
discussie over bemoeienis van de Marokkaanse overheid met de Marokkaanse
gemeenschap in Nederland aanwakkerden. Vooral vier gebeurtenissen kregen
veel aandacht in de Nederlandse media en in de politieke arena: (1) de
onvervreemdbaarheid van de Marokkaanse nationaliteit, (2) de Hoge Raad
voor MRE (CCME), (3) vermeende spionage en (4) het terugroepen van
imams naar Marokko.
Het niet kunnen opzeggen van de Marokkaanse nationaliteit conflicteert
duidelijk met de Nederlandse wens de dubbele nationaliteit zoveel mogelijk te
voorkomen. Dit leidt dan ook geregeld tot spanningen. In juni 2005 bezocht
toenmalig minister van Justitie Rita Verdonk Marokko op uitnodiging van
Nouzha Chekrouni, destijds de minister verantwoordelijk voor de MRE. Tijdens
het bezoek drong zij aan op het heroverwegen van de onvervreemdbaarheid
van de Marokkaanse nationaliteit. Een enkelvoudige Nederlandse nationaliteit
voor de derde generatie zou de integratie in de Nederlandse samenleving ten
goede komen. Dit pleidooi leidde tot irritatie aan Marokkaanse zijde. Een
vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie benadrukte dat er over het
behouden van de Marokkaanse nationaliteit over generaties niet kan worden
onderhandeld. ‘Marokko zal nooit de Marokkaanse nationaliteit van iemand
afnemen die deze heeft geërfd van zijn vader of grootvader, het is een kwestie
van soevereiniteit waarover niet kan worden onderhandeld’, stelde zij. 99
De Hoge Raad voor MRE kwam een half jaar voor de uiteindelijke oprichting
al onder vuur te liggen, door de rol van Tweede Kamerlid Khadija Arib in
een adviescommissie van de Marokkaanse mensenrechtenorganisatie Conseil
Immigrants marocains en Hollande: désaccord sur la double nationalité, Le Matin,
15 juni 2005 : ‘Le Maroc ne peut et nu pourra jamais retirer la nationalité marocaine à
guelqu’un qui en a hérité par son père ou son grand-père … il s’agit d’une question de
souveraineté non négociable’.
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Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH). Het doel van de adviescommissie
was aanbevelingen doen voor een nieuw Marokkaans ‘migrantenbeleid’ en
specifiek voor de oprichting van de Hoge Raad voor MRE. De Tweede Kamer
bekritiseerde de positie van Khadija Arib in de adviesraad omdat deze zou
botsen met haar functie als parlementariër. Ook verschillende Marokkaanse
Nederlanders waren kritisch. De journalist Asis Aynan vergeleek de adviesraad
met Amicales, en zag het als een nieuwe manier om controle te kunnen
uitoefenen en vroeg zich af wiens belangen een Hoge Raad voor Migranten
zou behartigen.
‘Ik vind het echt controle wat ze doen, daarom trek ik de lijn naar Amicales.
(…) Marokko is gek geworden, wie heeft het hier over migranten?
Sodemieter op, ik heb een Nederlands paspoort. Je gaat mijn belangen
helemaal niet behartigen. Ik stem op de PvdA of GroenLinks, ik ben lid
van een vakbond, ik ben lid van weet ik veel wat. Behartigen van mijn
belangen, waar heb je het nou over? Wil je een eeuwige migrant van me
maken? Dus ja, en dat willen ze. Waarom? Omdat je dan verbonden blijft
met Marokko.’100

Het commentaar van Asis Aynan verwijst naar kritiek die ook bij de laatste
bijeenkomst van de adviesraad in Rabat werd geuit. De eerste generatie drukt
een stempel op het debat over de op te richten raad, en woorden als gastland
en diaspora werden gebruikt om hun situatie weer te geven. ‘Het zijn woorden
uit het verleden die niets te maken hebben met de huidige realiteit. Er ontstaat
nu een nieuwe generatie die zich prima weet te redden in hun land’, aldus Paul
Scheffer, die door Khadija Arib was uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 101
Ook na de uiteindelijke oprichting, eind 2007, blijft de CCME omstreden.
Publicist Mohammed Benzakour benadrukte dat het de Raad ontbreekt
aan legitimiteit, draagvlak en bekendheid. Het is geen afspiegeling van de
Marokkaanse samenleving in Europa: ‘Ze is geen platform voor de Europese
migranten, ze is een nieuw instrument in de tentakels van Marokko’. Schrijver
Hassan Bahara bestempelde de CCME als een obstakel voor integratie van
Marokkanen in Nederland, omdat het als doelstelling heeft de Marokkanen
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2007.
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Marokkaans te houden.102 Nadia Bouras (CCME) merkt dat tegenstellingen
van vroeger nog steeds binnen de (actieve) Marokkaanse gemeenschap
spelen. Tegenstellingen tussen het Komitee Marokaanse Arbeiders Nederland
(KMAN) en Amicales en tussen Berbers en Arabieren. Maar zij ziet zichzelf
als iemand die buiten deze tegenstellingen staat. Zij is immers hier geboren
en getogen, tweede generatie en zij hoort niet bij een van die groepen. Haar
achtergrond is zowel Berber als Arabisch. Vanwege de kritiek en vragen over
de oprichting van de raad organiseerden de Nederlandse leden een driedaagse
kennismaking in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Daar kwamen slechts
een handjevol mensen op af.103
Halverwege september 2008 zorgde het ontslag van een Rotterdamse
politieagent voor een stroom aan berichtgeving en discussie over de lange
arm van de Marokkaanse overheid. De media meldden dat een politieagent
van Marokkaanse herkomst werd verdacht van spionage voor de geheime
dienst van Marokko. De officiële verklaring van het Openbaar Ministerie in
Rotterdam luidde dat onderzoek had uitgewezen dat er sprake was van ernstig
plichtsverzuim. Naar aanleiding van dit bericht bevestigde het Rotterdamse
gemeenteraadslid van Marokkaanse herkomst Fouad el Haji in diverse
Nederlandse media dat de arm van de Marokkaanse overheid diep reikt in de
Nederlandse samenleving en dat diverse Marokkaans-Nederlandse politici in
het verleden benaderd zijn door de Marokkaanse geheime dienst. 104
Het actualiteitenprogramma NOVA confronteerde vervolgens de vier
parlementariërs van Marokkaanse herkomst met de kwestie en vroeg of zij
ooit waren benaderd door de Marokkaanse overheid. Alle vier 105 benadrukten
dat zij nog nooit waren benaderd. Khadija Arib (PvdA) legde uit dat in
het verleden actieve leden van de Marokkaanse gemeenschap wel werden
benaderd, maar zij gaf aan geen signalen te hebben dat deze praktijken op dit
moment ook nog voorkomen. Naima Azough (GroenLinks) verzuchtte, dat
door de opmerkingen van Fouad el Haji ineens alle politici van Marokkaanse
herkomst verdacht zijn. Zij eiste, dat als iemand op deze manier deze kwestie
wil aansnijden, er dan ook namen moeten worden genoemd zodat de
betrokkenen kunnen worden aangesproken.
Hassan Bahara: Marokko wil invloed op Marokkaanse diaspora vergroten, Allochtonenweblog, 10 november 2008.
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Op grond van hun herkomst stonden de politici van Marokkaanse komaf
ineens ongevraagd in de belangstelling en moesten zij zich uitspreken over de
vermeende lange arm van de Marokkaanse overheid. Dit riep wel irritatie op.
Tofik Dibi (GroenLinks) reageerde dat hij niet een soort Marokkaanse James
Bond is en vroeg zich af waarom aan hem een reactie werd gevraagd. De
Marokkaanse geheime dienst zou net zo goed autochtonen kunnen benaderen
en dat zou misschien zelfs geloofwaardiger zijn. 106
Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties confronteerde
Minster Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken zijn Marokkaanse
tegenhanger Mohamed Benaissa met de kwestie. Hij benadrukte dat Nederland
met Marokko wil samenwerken op het gebied van veiligheid en het voorkomen
van radicalisering, maar dat dit alleen via officiële kanalen moet gebeuren.
Een paar weken later liet een groep Marokkaanse-Nederlanders, waaronder
politici, schrijvers en leraren, zich kritisch uit over de bemoeienissen van de
Marokkaanse overheid via een open brief aan De Volkskrant.
‘Wij zijn burgers van Nederland en keuren elke bemoeienis van de
Marokkaanse overheid met ons leven hier af. Wij wijzen op de politieke,
juridische en maatschappelijke complicaties die Nederlandse burgers met
een Marokkaanse achtergrond ervaren in hun relatie met de Marokkaanse
staat. Op het vlak van vrouwenrechten, nationaliteit, naamkeuze voor
eigen kinderen, religieuze oriëntatie en seksuele voorkeur lopen veel nieuwe
Nederlanders vast, elke dag. Wij willen baas zijn over ons eigen leven in
Nederland. Wij, maar vooral onze kinderen, zijn geen onderdanen van de
koning van Marokko. Wij kiezen voor burgerschap van Nederland. Binding
houden met familie en cultuur, of ons bekommeren om misstanden in
Marokko, doen wij liever op vrijwillige basis’. 107

Zij gaven aan soms het gevoel te hebben klem te zitten door hun dubbele
nationaliteit. Zij willen geen flexibel Nederlands burgerschap, wat betekent
dat soms hun Marokkaans staatsburgerschap voor hun Nederlands
staatsburgerschap komt, bijvoorbeeld bij het kiezen van een voornaam voor
hun kinderen, of zaken als huwelijk en echtscheiding.
Enkele weken na deze open brief benadrukte een andere groep prominente
Marokkaanse Nederlanders dat de verbondenheid met Marokko evident is en
legitiem en niet telkens weer ter discussie zou moeten staan. Zij presenteerden
hun statement niet expliciet als een reactie op de open brief in De Volkskrant,
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NOVA, 18 september 2008.
Nederlandse burgers, geen onderdanen Marokko, De Volkskrant, 8 oktober 2008.

maar namen duidelijk een ander standpunt in. In deze oproep wendden zij
zich vooral tot de Nederlandse overheid. Zij verspreiden de oproep onder
de verschillende politieke partijen. In het manifest hekelden de Marokkaanse
Nederlanders de dominante opvatting dat betrokkenheid bij Marokko
integratie in Nederland in de weg staat en pleitten zij voor een positievere
houding ten aanzien van Marokko:
De Marokkaanse samenleving is veranderd. Er zijn belangrijke stappen
gezet op weg naar meer democratisering: er is meer aandacht voor
mensenrechten, de positie van vrouwen is verbeterd en er is erkenning van
diversiteit van de Marokkaanse cultuur en erfgoed. Marokko is er nog lang
niet, maar verdient aanmoediging en kan wel op onze steun rekenen. 108

Als reactie op alle media-aandacht stelden verschillende Kamerleden vragen aan
de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie en het CDA
vroeg een spoeddebat aan over de activiteiten van de Marokkaanse geheime
dienst in Nederland. Net als met de Armeense genocide, ging het debat over
hoe inmenging van een buitenlandse overheid de Nederlandse soevereiniteit
aantast. Ook in dit debat stond de dubbele nationaliteit ter discussie wegens
conflicterende rechten en plichten. Er werd gesuggereerd dat in het geval van
spionage voor een buitenlandse overheid, de betrokkenen het Nederlandse
staatsburgerschap zou moeten worden ontnomen. In het debat onderstreepten
de Kamerleden dat betrokkenheid bij het land van herkomst gebaseerd moet
zijn op vrije wil, en dat alle vormen van dwang dienen te worden afgekeurd. In
het spoeddebat stelde de Minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst,
dat migranten een kwetsbare groep zijn voor manipulatie van een buitenlandse
overheid en dat het belangrijk is hen weerbaarder te maken:
Iedereen die bij de politie werkt en die over informatie kan beschikken is
kwetsbaar en moet gewezen worden op het feit dat men gebruikt kan worden
door buitenlandse inlichtingendiensten. Het hebben van een andere etnische
achtergrond is natuurlijk ook een kwetsbaarheid. Er is geen enkele reden om
te zeggen dat dit niet zo is. Deze casus in Rotterdam laat dat ook weer zien.
Laten wij nu niet doen alsof dit betekent dat alle Marokkanen of Turken
spioneren. Dat is helemaal niet aan de orde, maar je moet erop letten dat
108
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mensen met een andere etnische achtergrond op grond daarvan weerbaarheid
moeten creëren tegen activiteiten van Marokkaanse inlichtingendiensten.
Tegelijkertijd brachten politici in het debat ook naar voren dat er wel
degelijk een gemeenschappelijk belang is voor de Marokkaanse en Nederlandse
inlichtingendiensten, namelijk de strijd tegen radicalisering. Er is een gedeeld
besef dat het noodzakelijk is over samenwerking op dit gebied goede afspraken
te maken, omdat Nederlandse belangen en problemen niet ophouden bij de
nationale grenzen. Tekenend hiervoor is de reactie van Jeroen Dijsselbloem
(PvdA) in het debat, op zijn collega Verdonk (TON) die vindt dat het niet
mogelijk moet zijn dat Marokko zich bemoeit met Nederlandse zaken:
Het is mevrouw Verdonk wellicht ontgaan, maar ook in Marokko worden
aanslagen gepleegd. Sterker nog, islamisten plegen daar zeer geregeld
aanslagen. Veel van de terroristen die in Marokko actief zijn, blijken
banden te hebben met Europese netwerken. Mevrouw Verdonk kan dan
denken dat het allemaal nationale fenomenen zijn, ik denk dat terrorisme
echt een internationaal fenomeen is. Is het dan logisch om daarin samen te
werken? Ja, dat hoop ik wel! Ik hoop ook dat Nederland goed samenwerkt
met België, Frankrijk, Spanje en de Noord-Afrikaanse landen. Mevrouw
Verdonk heeft misschien de illusie dat het zich allemaal in de Nederlandse
polder afspeelt, maar die illusie heb ik niet. 109

Het debat leidde uiteindelijk tot twee moties die verband hielden met de
Marokkaanse spionagekwestie. De eerste motie verzocht de regering om ‘een
totaaloverzicht van de verschillende migrantengroepen in Nederland die op
dit moment kwetsbaar zijn voor ongewenste inmenging en daarbij met een
concreet plan van aanpak te komen om deze groepen weerbaarder te maken’.
De tweede motie stelde dat de pogingen van de Marokkaanse overheid om
grip te krijgen op Nederlandse Marokkanen ongewenst zijn en dat de aanpak
van deze praktijken op Europees niveau zou moeten plaatsvinden. De motie
verzocht de regering in Europees verband initiatief te nemen en een voorstel
te doen voor een Europese aanpak.110 Beide moties werden aangenomen.111
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Tegelijk met de vermeende spionage kwam een andere vorm van buitenlandse
invloed in beeld, namelijk in religieuze zaken. Al in juli 2008 stelden
Kamerleden vragen aan de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie over
het initiatief van het Marokkaanse Ministerie voor Religieuze Zaken om zeven
imams naar Nederland te sturen tijdens Ramadan. Het doel van de uitzending
was de ‘Marokkaanse Nederlanders te behoeden voor extremistische preken,
en hun wortels en tradities niet te doen vergeten’. De vraag aan de minister
was of zij van mening was dat het hier ging om een verregaande poging
van de Marokkaanse overheid om invloed uit te oefenen op de bevolking
in het buitenland en dat dit schadelijk was voor het integratieproces. 112 De
minister antwoordde dat in een gesprek met de Marokkaanse ambassadeur
nogmaals was ‘onderstreept dat contacten tussen een vreemde mogendheid en
haar (voormalige) onderdanen in Nederland enkel op basis van vrijwilligheid
mogen plaatsvinden en de integratie niet mogen belemmeren.’ Zij meende dat
het meestal de Marokkaanse moskeeën zelf zijn, die het initiatief nemen om
Marokkaanse imams uit te nodigen tijdens de ramadan. 113
Een paar maanden later kwam er echter opnieuw kritiek op Marokkaanse
inmenging in religieuze zaken in Nederland. De aanleiding was dit keer
een persbericht van het Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland
(SMN), een organisatie die bekend staat als kritisch ten opzichte van de
Marokkaanse autoriteiten, waarin zij hun bezorgdheid uitten over ‘inmenging
van Rabat via imams in Nederland’.114 Verschillende imams die werkzaam
waren in Nederland zouden ‘terug zijn geroepen’ naar Marokko om instructies
te krijgen van de Marokkaanse overheid. Door hun woordkeuze maakten zij
expliciet dat het niet zou gaan om een zelfgekozen bezoek aan Marokko. Het
voorgenomen bezoek van de imams was bedoeld om deel te nemen aan een
conferentie die door de Marokkaanse autoriteiten was gefinancierd, en waar
150 imams, werkzaam in diverse Europese en Scandinavische landen, zouden
samenkomen. Tijdens deze conferentie zouden zij worden geïnformeerd over
de hervormingen van de religieuze instellingen in Marokko die als doel hebben
islamitisch fundamentalisme te voorkomen. Onder de deelnemers bevonden
zich ook 35 imams die in Nederland werken, waaronder negen imams die als
geestelijk verzorgers in dienst zijn van de Nederlandse overheid. In reactie
Kamervragen over imams uit Marokko. Aanhangsel van de Handelingen, Vergaderjaar
2007-2009, nr. 3529.
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op het persbericht bevestigde de voorzitter van de Vereniging van Imams in
Nederland (VIN), Khammar el-Bakkali, dat de Marokkaanse overheid de
reiskosten voor het bijwonen van deze conferentie betaalde, maar hij ontkende
dat er sprake was van het terugroepen van imams naar Marokko. De imams
waren op eigen initiatief naar Marokko vertrokken.
Verschillende Nederlandse politici zagen in het voorval echter een
bevestiging van inmenging door de Marokkaanse overheid. De imamkwestie
kwam dan ook terug in het spoeddebat over de activiteiten van de Marokkaanse
inlichtingendienst. In het debat speelde allereerst het feit dat de Nederlandse
overheid niet was geïnformeerd over het feit dat de geestelijke verzorgers
die in dienst waren van de overheid naar Marokko wilden afreizen voor een
conferentie. Ten tweede riep de conferentie discussie op omdat inmenging van
een staat in religieuze zaken als conflicterend werd gezien met de Nederlandse
norm van scheiding tussen kerk en staat. Toenmalig Minster van Justitie Ernst
Hirsch Ballin stelde:
De minister van Justitie en de staatssecretaris van Justitie hebben zich niet
te bemoeien met de inhoud van de geloofsverkondiging. De zendende
instanties moeten erop toezien dat er geen dingen gebeuren die onverenigbaar
zijn met het ambt van geestelijk verzorger in het gevangeniswezen. (...)
Het is dus de verantwoordelijkheid van de aangewezen Nederlandse
zendende instantie om over het religieuze aspect te oordelen en het is
onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wat er wordt gedaan
in het gevangeniswezen, of het nu door geestelijke verzorgers of anderen
is, in overeenstemming is met onze verantwoordelijkheid voor de orde
binnen het gevangeniswezen. Daar hoort natuurlijk ook het voorkomen
van terroristische activiteiten bij en de voorbereidingen daartoe. Het is
uitsluitend binnen deze kaders dat imams, aalmoezeniers, predikanten en
humanistische raadslieden zich mogen laten informeren over wat behoort
tot hun geloofsgoed. Dat mag ook van over de grens komen, hetgeen niet
helemaal nieuw is. Het betekent wel dat het binnen die ordelijke kaders
moet plaatsvinden en dat het niet een zaak is van een andere staat. Dat
behoort dus ook tot wat wij zullen aanleggen als criterium voor deelname
aan deze conferentie.115

De derde zorg was de Marokkaanse bemoeienis met de religieuze identiteit
van Marokkaanse Nederlanders. ‘Laat Marokko stoppen met het inwrijven
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van Arabische, islamitische, Marokkaanse identiteit’, stelde CDA-kamerlid
Madeleine van Toorenburg. Verschillende deelnemers aan het debat
benadrukten het belang van het stimuleren van een Nederlandse islam.
Het promoten van de Marokkaanse islam zou de mogelijkheden voor de
ontwikkeling van een Nederlandse islam beperken.
Naar aanleiding van het debat werden drie moties ingediend over de
religieuze beïnvloeding. De eerste motie stelde dat de Marokkaanse overheid
de bewegingsvrijheid en integratie van Marokkaanse Nederlanders belemmert.
De motie verzocht de regering onder andere de religieuze beïnvloeding
tijdens het eerstkomende bezoek aan Marokko te bespreken. De tweede motie
verzocht de regering uit te spreken dat beïnvloeding van Nederlandse imams
door de Marokkaanse overheid ongewenst is. De derde motie stelde dat het
onacceptabel is dat de imams werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen,
hun werkgever het ministerie van Justitie niet vooraf van hun reis naar
Marokko op de hoogte hebben gebracht. De motie verzoekt de regering de
negen betreffende imams uit hun functie te ontheffen. 116 De eerste motie werd
na indiening ingetrokken, de tweede werd aangenomen en de derde tot slot
kreeg onvoldoende steun en werd dan ook afgewezen. 117
Na verdere bestudering en gesprekken met de deelnemers concludeerde
de Minister van Justitie dat de imams niet onder druk naar Marokko waren
afgereisd en dat zij geen instructies hadden ontvangen van het Marokkaanse
Ministerie van Religieuze Zaken.118 Volgens de imams die de conferentie
hadden bezocht, hebben zij tijdens de conferentie toegelicht hoe zij de positie
van moslims en religieuze minderheden in Nederland ervaren.
4.4.2 POSTKOLONIALE GEVOELIGHEDEN

Het opzeggen van de toescheidingsovereenkomst (TO) heeft op dit moment
de prioriteit van de Surinaamse regering. Suriname vindt dat de TO zijn
voornaamste werk heeft gedaan, namelijk het toekennen van nationaliteiten.
Nederland vindt echter dat de rechten van een groep Nederlanders van
Surinaamse herkomst wel voldoende moeten worden gegarandeerd. Volgens
minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken is er vanaf het begin van
de TO onenigheid geweest over de reikwijdte van de rechten die Surinaamse
Voortzetting debat Marokkaanse inlichtingendiensten in Nederland. Tweede Kamer,
Vergaderjaar 2008-2009, 288 44.
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Nederlanders in Suriname kunnen ontlenen op grond van artikel 5.2. Er zijn
volgens de minister twee visies:
‘Een tekstuele visie die maximale uitleg geeft aan de rechten die een
Nederlander van Surinaamse herkomst aan artikel 5.2 van de TO kan
ontlenen. De tweede visie stelt dat “behandeling gelijk een Surinamer”
haar grenzen kent, die liggen in de Surinaamse grondwet. De Surinaamse
grondwet hanteert de Surinaamse nationaliteit als criterium voor bepaalde
rechten zoals het kiesrecht.119

Volgens de minister zijn er binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland
ook twee opvattingen over de TO. De eerste groep wil een allesomvattende
uitleg van de toescheidingsovereenkomst, inclusief kiesrecht. 120 De tweede
groep hecht vooral aan het behouden van zijn positie op het gebied van
vestiging en verblijf, arbeid, investeringen en onroerend goed. 121 Zij wijzen
op voorzieningen zoals die zijn getroffen in Turkije met het introduceren van
de ‘pink card’ en in India met de ‘People of Indian Origin Card’.122 Toenmalig
president Ronald Venetiaan stelde tijdens een werkbezoek van een vaste
commissie voor Buitenlandse Zaken aan Suriname dat er zo snel mogelijk een
einde moet worden gemaakt aan de ‘onduidelijkheid over de afbakening van de
in Nederland wonende Surinaamse gemeenschap die in Suriname haar rechten
kan doen gelden’. Ook benadrukte hij dat Nederlandse Surinamers die met
behoud van hun Nederlandse nationaliteit een bijdrage willen leveren aan de
opbouw van Suriname ‘reële verwachtingen moeten hebben over de door hen
te spelen rol en de voor hen te bieden handelingsruimte’. 123 Het toestaan van
een dubbele nationaliteit blijft een heikel discussiepunt in Suriname. Onlangs
werd het idee geopperd om Nederlandse voetballers van Surinaamse herkomst
de Surinaamse nationaliteit te verschaffen naast hun Nederlandse nationaliteit
zodat zij kunnen uitkomen voor het nationale Surinaamse voetbal elftal. Een
commissie moet advies uitbrengen over de mogelijkheden en gevolgen van
een dergelijke maatregel. Jurist en voormalig procureur-generaal in Suriname
Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de Toescheidingsovereenkomst
met Suriname, Tweede Kamer, 2008-2009, 20 361, nr. 134.
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Armand van der San wijst in een interview met De Ware Tijd124 op mogelijk
ongewenste consequenties van het toestaan van een dubbele nationaliteit
zonder dat daar voorwaarden aan worden gesteld. Het heeft volgens hem niet
zozeer met postkoloniale gevoeligheden te maken, maar vooral met de omvang
van de Surinaamse bevolking die woont in het buitenland. ‘Als je precies
zoveel buitenlanders als bijna je hele bevolking tot staatsburger maakt, heb
je binnen de kortste keren dat je land vanuit het buitenland wordt bestuurd’,
stelt hij. Het stellen van voorwaarden aan het verstrekken van de dubbele
nationaliteit, bijvoorbeeld het niet verlenen van actief of passief stemrecht aan
personen die in het buitenland wonen, zou hiervoor een oplossing kunnen
zijn. Tot slot benadrukt de jurist dat aangezien het gaat om Nederlandse
voetballers, de kwestie niet geregeld kan worden zonder medewerking van
Nederland. Nederlanders die de nationaliteit van Suriname krijgen, verliezen
van rechtswege het Nederlanderschap. ‘De praktijk wijst uit dat Surinamers
die de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen, niet zo makkelijk bereid
zijn om die op te geven’, aldus de jurist. 125

4.5 IDENTITEITSKWESTIES EN SOEVEREINITEITSBOTSINGEN
In de afzonderlijke burgerschapsregimes van Amsterdam, Nederland en
de herkomstlanden vallen een aantal dingen op. De culturalisering van
het Nederlandse integratiedebat heeft gevolgen voor de invulling die de
Nederlandse nationaliteit krijgt. De nadruk ligt op een ‘gedeeld burgerschap’,
dat wil zeggen een gedeelde opvatting over wat het Nederlanderschap
inhoudt. Het stimuleren van een gedeelde cultuur, waarden en normen
moet de nationale identiteit sterker maken en dient als oplossing voor
integratieproblemen. De integratieproblemen worden vooral langs etnische en
religieuze lijnen gedefinieerd. Exclusieve loyaliteit is gewenst, dat wil zeggen
één enkele nationaliteit. De dubbele nationaliteit is een bedreiging. Discussies
over dubbele nationaliteit zijn selectief en gaan vooral over de situatie van
Marokkaanse en Turkse Nederlanders, en niet over Italiaanse Nederlanders of
Amerikaanse Nederlanders.
De bevolkingssamenstelling van Amsterdam en de lokale politieke situatie
zorgen voor een specifiek integratiekader. Waar in het discours over de
nationale identiteit de nadruk ligt op exclusiviteit en het versterken van de
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betekenis, wordt het potentieel van de stedelijke identiteit juist gezocht in
het benadrukken van de diversiteit. Juist de diversiteit waar de Amsterdamse
identiteit voor staat, biedt de mogelijkheid om mensen met elkaar te verbinden
en dempt de verschillen, zo is de gedachte. De stedelijke identiteit kan op deze
manier mogelijk een alternatief bieden voor de meer uitsluitend ingekleurde
Nederlandse nationale identiteit.
De betrokkenheid van de verschillende emigratielanden bij hun
bevolking in het buitenland verschilt sterk. In de postkoloniale verhouding
tussen Nederland en Suriname ligt actieve betrokkenheid van Surinaamse
Nederlanders gevoelig. Wie kiest voor Nederland, heeft Suriname de rug
toegekeerd. Suriname voert geen actieve diasporapolitiek en staat een
dubbele nationaliteit in principe niet toe. Tegelijkertijd is de transnationale
verbondenheid tussen Nederland en Suriname onverminderd sterk, omdat de
meerderheid van de Surinaamse bevolking directe familie heeft in Nederland.
Marokko en Turkije voeren wel een actieve diasporapolitiek. Een Turkse of
Marokkaanse nationaliteit, veelal naast de Nederlandse, is meer regel dan
uitzondering onder de bevolkingsgroep van Marokkaanse en Turkse herkomst
in Nederland. Het extraterritoriale staatsburgerschap is lang niet altijd puur
symbolisch. Het kan wel degelijk consequenties hebben voor de betrokkenen,
bijvoorbeeld bij de naamgeving van kinderen of door militaire dienstplicht.
Het zorgt voor ontmoetingen tussen burgerschapsregimes die de afgelopen
jaren geregeld voor wrijving tussen het woonland en het herkomstland zorgde.
Als de nationale burgerschapsregimes elkaar ontmoeten komen de
gevoeligheden rondom staatsburgerschap en de nationale identiteit duidelijk
naar voren. De recente uitbarstingen in het publieke debat over ‘buitenlandse
inmenging’ zeggen meer over Nederlandse gevoeligheden, dan dat er sprake is
van een toename van dergelijke inmenging. Nu terugkeer al lang een gepasseerd
station is, er is afgestapt van emancipatie in eigen kring en de nadruk ligt op de
sociaal-culturele integratie in Nederland, wordt buitenlandse bemoeienis gezien
als belemmering voor het integratieproces en als inbreuk op de Nederlandse
soevereiniteit. De discussies die de afgelopen jaar ontstonden blijven veelal
hangen in de ongewenstheid van buitenlandse controle of beïnvloeding van
Nederlandse burgers. Exclusieve loyaliteit is het uitgangspunt. Zelden gaan
de discussies dieper in op de processen achter deze soevereiniteitskwesties.
Het probleem dat wordt vermeden is dat soevereiniteit altijd een kwestie is
van bilaterale of multilaterale verdragen en dat ook gezamenlijke belangen,
zoals veiligheid, een rol spelen. Ook de mogelijke gevolgen van flexibele
soevereiniteit blijven in Nederland vooralsnog onbesproken.
De tweede generatie migrantenjongeren staan in de belangstelling van
zowel Nederland als van de herkomstlanden. De vraag hoe zij integreren in
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de Nederlandse samenleving is steeds meer een identiteitskwestie geworden.
Tegelijkertijd is de in Nederland succesvolle tweede generatie interessant
voor de herkomstlanden als potentiële lobbygroep of investeerder. Vooral
veel jongeren van Marokkaanse en Turkse herkomst bezitten de dubbele
nationaliteit en hebben daarmee allerhande mogelijkheden als transnationale
burgers te opereren. Hoe houden deze jongeren zich staande in een
netwerksamenleving waarin de verschillende burgerschapsregimes elkaar
ontmoeten en soevereiniteit flexibel kan zijn? Hoe flexibel zijn zij eigenlijk
zelf in het inzetten van hun nationaliteiten? Een andere vraag is in hoeverre
de grootstedelijke context van Amsterdam, met een enorme diversiteit en een
specifiek politiek imago, succesvol is in het dempen van de verschillen tussen
jongeren van diverse herkomst. Hoe aantrekkelijk is de stad en de stedelijke
identiteit nu eigenlijk voor jongeren? Hoe gebruiken zij de stedelijke identiteit
en zijn er verschillen tussen de verschillende groepen jongeren? De volgende
hoofdstukken bekijken de relatie tussen de lokale en nationale identiteiten
door de ogen van Amsterdamse jongvolwassenen van Marokkaanse, Turkse,
Surinaamse en Nederlandse herkomst.
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5. GEDEELDE STAD, VERDEELDE GEVOELENS
Identificatie met Nederland en Amsterdam
In het Nederlandse integratiedebat ligt veel nadruk op een gedeelde culturele
identiteit. De onderliggende gedachte is dat de Nederlandse nationaliteit
voorheen niet sterk genoeg was gedefinieerd, waardoor het voor migranten
niet duidelijk was waarin zij nu eigenlijk precies moeten integreren. ‘De
vraag naar inburgering roept een wedervraag op: Inburgering, ja, maar
waarin dan? Een samenleving die weinig of niets over zichzelf heeft te
zeggen valt dan snel door de mand’, stelt Paul Scheffer in zijn boek Het
land van aankomst (2007: 44) waarin hij terugblikt op het Nederlandse
integratiedebat van de afgelopen jaren. Succesvolle integratie betekent vanuit
dit oogpunt een zoektocht naar gedeelde waarden, normen en gebruiken die
het Nederlanderschap betekenis geven. De verwachting is dat een gedeelde
opvatting over het Nederlanderschap groepsgrenzen kan doen vervagen en
het conflictloos samenleven kan ondersteunen. Een gedeelde opvatting vraagt
echter van migranten en autochtonen om zelfonderzoek. ‘Wie aan migranten
vraagt kritisch naar hun tradities te kijken, moet ook zelf bereid zijn om eigen
vanzelfsprekendheden tegen het licht te houden’ (Scheffer 2007: 47). De
vraag is echter of een gedeeld Nederlanderschap daadwerkelijk de oplossing
is voor spanningen tussen groepen in de samenleving. Vaak zijn problemen
zoals slechte woonomstandigheden, criminaliteit en werkloosheid niet direct
toe te schrijven aan een gebrek aan een gedeelde identiteit (WRR 2007).
Daarnaast gaat de aandacht voor gedeelde waarden en normen en voor de
culturele aspecten van het Nederlanderschap geregeld gepaard met het
problematiseren van sterke transnationale en religieuze identificaties. Dit kan
de groepsgrenzen juist versterken doordat sommige groepen in de samenleving
het Nederlanderschap als ‘buiten hun bereik’ zien.
In de grote steden liggen de verhoudingen vaak anders dan in de rest van
het land. Steden zijn van oudsher smeltkroezen van verschillende culturen, en
staan symbool voor diversiteit, hybridisering, tolerantie en kosmopolitisme.
Doordat geen enkele groep een overduidelijke meerderheid heeft is het voor
migranten gemakkelijker een plek op te eisen en de stad als de hunne te
beschouwen en zich de stedelijke identiteit toe te eigenen (Tonkens e.a 2008).
De superdiversiteit in de grote steden vraagt om interculturele competenties,
code-switching en het schakelen tussen verschillende culturele repertoires
(Vertovec 2007). De enorme diversiteit in de grote steden betekent echter
niet automatisch sociale menging en culturele kruisbestuiving. Ook in de

Nederlandse steden tekenen zich concentratiegebieden af langs etnische
en sociaaleconomische lijnen en maken beleidsmakers zich zorgen of de
verschillende bevolkingsgroepen wel genoeg met elkaar in contact komen.
Dit hoofdstuk bekijkt de culturalisering van het integratiedebat en de
stedelijke samenleving door de ogen van de Amsterdamse jongvolwassenen.
Centraal staat hoe zij zich identificeren met de stad en met Nederland en
welke betekenis zij geven aan de Amsterdamse en Nederlandse identiteit. Het
hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Het eerste deel gaat in op gevoelens
van verbondenheid, trots en thuis en de groepsverhoudingen in de stad. Het
tweede deel beschrijft wat het betekent om Amsterdammer of Nederlander te
zijn en met wie de jongvolwassenen zich identificeren. Het derde deel kijkt
naar de politieke identificatie en betrokkenheid van de jongvolwassenen bij
de nationale en lokale politiek. Het vierde deel schetst de identificatiebarrières
die de jongvolwassenen ervaren in het dagelijks leven en in het Nederlandse
integratiedebat. Het vijfde en laatste deel gaat in op de vraag of jongvolwassenen
hun toekomst in Nederland zien.

5.1 OVER THUIS, TROTS EN GESCHEIDEN WERELDEN
Het geboren zijn in een land en daar zijn opgegroeid zijn belangrijk voor het
ontstaan van een band met een land. De jongvolwassenen in dit onderzoek zijn
allemaal geboren en getogen in Nederland. Zij zijn in dezelfde tijd opgegroeid
en volwassenen geworden. Zij zijn generatiegenoten en delen daarmee een
bepaalde geschiedenis. De overgrote meerderheid van de jongvolwassenen
voelt zich verbonden met, en thuis in, Nederland. Slechts een kleine groep
(5-7%) voelt zich niet verbonden met Nederland (figuur 5.1). Over trots zijn
op Nederland zijn de meningen wat meer verdeeld. Minder jongvolwassenen
zeggen dat zij trots zijn op Nederland, dan dat zij zich ermee verbonden of thuis
voelen. Trots is een lastig begrip. De jongvolwassenen zien nu eenmaal ook
dingen die beter zouden kunnen. Douha legt uit waarom het voor haar lastig is
om ronduit te zeggen dat je trots bent op Nederland. Als zij Nederland vergelijkt
met andere landen, dan is zij wel trots op Nederland. Maar tegelijkertijd zijn er
in Nederland genoeg zaken waarop zij niet trots is. Zij vertelt:
Nou, weet je, ik ben sowieso trots op Nederland. Er is echt niks beters
dan Nederland. Ik heb ook andere dingen gezien. Ik ben in Zwitserland
geweest, en ik heb gezien wat het leven daar kost. Nou, dan is Nederland
echt top, vergeleken met andere landen. Alles wat er is, is er eigenlijk. Maar
je wilt natuurlijk altijd meer, laat ik het zo zeggen. Tuurlijk, het is gewoon
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zonde, mensen in de bijstand of zo. Dan denk ik, die kan je eigenlijk wel
gewoon beter helpen. Mensen die het echt verdienen hè. Niet mensen
die een dubbel leven hebben en die een uitkering trekken en daarnaast
ook werken. Die mogen van mij echt gestraft worden. Maar bijvoorbeeld
mensen die dat echt verdienen en die echt hulp nodig hebben. Dat ze daar
gewoon klaar voor staan. Weet je, in plaats van elke keer een asielzoeker
naar Nederland halen en dit en dat. Dan denk ik, investeer in die mensen
die hier al zijn, weet je. Toekomst voor de jongeren, huiswerkklas, die
dingen enzo. (Douha, vrouw, 28 jaar, Marokkaanse herkomst)
Figuur 5.1 Emotionele identificatie met Nederland
(in % naar geboorteland ouders)
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De jongvolwassenen geven in de gesprekken zeer uiteenlopende redenen
waarom zij trots zijn op Nederland. Vooral vrijheid en de verzorgingsstaat
vormen de rode draad in de antwoorden. Bijvoorbeeld Amanda, zij heeft het
er wel eens met haar vriend over, die van Surinaams-Hindoestaanse herkomst
is, dat we toch blij moeten zijn met de mogelijkheden die Nederland biedt in
vergelijking met landen zoals India of Suriname:
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Nederland is een heel vrij land. Ik heb het er met mijn vriend wel over.
En dan zie je dingen over India of over Suriname of over welk land dan
ook. En dan denk ik, oh, wat ben ik toch blij dat hij daar toch niet is
opgegroeid. Echt verschrikkelijk. En dan, kinderhandel, en veel armoede
enzo. En dan denk ik, hier is ook armoede. Absoluut. Daar ben ik
helemaal van overtuigd. Maar er zijn wel nog mogelijkheden. Je hebt de
voedselbank, en nog een tegemoetkoming. Zorgtoeslag, noem maar op
wat allemaal. Er zijn mogelijkheden. En ik denk daar dus niet. Tenminste,
een beetje kort door de bocht, maar daar heb je dat niet allemaal. Een
soort opvangsysteem van ‘je komt er wel’. En dat heb ik hier toch altijd
wel het gevoel. (Amanda, vrouw, 30 jaar, Nederlandse herkomst)

De gevoelens van verbondenheid, thuis en trots overziend zijn de verschillen
tussen de vier groepen jongvolwassenen klein. Jongvolwassenen die het aan
dergelijke gevoelens ontbreekt zijn duidelijk een kleine minderheid.
De betekenis van de Nederlandse nationaliteit en enkelvoudige loyaliteit
De jongvolwassenen hebben veelal weinig problemen met de functioneelculturele claims in het huidige burgerschapsbeleid (Tonkens e.a. 2008), zoals
het spreken van de Nederlandse taal in het openbaar of thuis, het volgen
van inburgeringscursussen en het kennen van Nederlandse tradities. Zij
vinden het belangrijk dat mensen Nederlands kunnen spreken en hun weg
kunnen vinden in de Nederlandse samenleving. Wel ervaart een deel van
de jongvolwassenen van buitenlandse herkomst dat zij van de ‘Nederlandse
identiteit’ zijn uitgesloten, doordat zij door anderen toch constant worden
bestempeld als allochtoon, als moslim, als buitenlander. Zij hebben moeite
met de claim op ‘je Nederlander voelen’. De meningen zijn verdeeld over
het belang van ‘je Nederlander voelen’ om iemand als Nederlander te zien.
Mohammed ervaart dat hij telkens weer allereerst als Marokkaan wordt
gezien, gekoppeld aan vooroordelen over criminaliteit of andere problemen,
en verzucht:
Als nou iedereen eens als gelijk wordt beschouwd, als je iedereen
Nederlander noemt, dan gaat iedereen zich ook Nederlander voelen’. (…)
Daarom zeg ik ook van zorg er eerst voor dat mensen trots zijn omdat
ze Nederlander zijn. Maar ja, dan krijg je weer het probleem wat is een
Nederlander? Ja, zorg ervoor dat die bestaat! (Mohammed, man, 19 jaar,
Marokkaanse herkomst)
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Maar ook sommige jongvolwassenen van Nederlandse herkomst hebben moeite
met het ‘Nederlander gevoel’ en benadrukken dat zij niet ‘nationalistisch zijn
ingesteld’. Aart vindt dat er teveel aandacht is voor de identiteitsdimensie
integratie, terwijl de aandacht zou moeten uitgaan naar participatie:
Ik ben ook helemaal geen nationalist. Ik voel me geen Brabander, ook geen
Nederlander en geen Amsterdammer. Omdat ik het totaal niet relevant
vindt op welk stukje aarde ik toevallig net geboren ben. (..) Ja ik kan me
wel prima vinden eigenlijk [in de woorden van Máxima]. Het is juist zeg
maar door heel erg te bestempelen van, jij hoort bij die groep en jij bij
die groep, daar worden de verschillen echt niet minder van ofzo. Dan
wordt de participatie niet makkelijker. Ja, de integratie waar dan iedereen
het over heeft, die op zich natuurlijk veel minder belangrijk is dan de
participatie. Ja ik weet niet, dat voedt alleen maar gewoon de verschillen.
(Aart, man, 30 jaar, Nederlandse herkomst)

Aart verwijst naar de inmiddels beroemde woorden van prinses Máxima
waarin zij stelde dat ‘de Nederlander niet bestaat’ (zie hoofdstuk 1). Zij deed
deze uitspraak in een toespraak ter gelegenheid van het verschijnen van het
rapport Identificatie met Nederland in september 2007, waarna een heftige
discussie losbrak in de Nederlandse media. Deze kwestie was een hot item
tijdens de interviewperiode van dit onderzoek. Aart was dan ook niet de enige
die verwees naar de uitspraken van Máxima. Velen waren het eigenlijk wel
met haar eens en spraken dan ook hun verbazing uit over de enorme discussie
die als gevolg van haar uitspraken losbarste. ‘Ik vond het niet heel schokkend
wat ze zei, en de reacties erop vond ik ook wel een beetje overtrokken eerlijk
gezegd’, reageert de 25-jarige Miranda van Surinaamse herkomst.
In oktober 2006 werd de naturalisatieceremonie een verplicht onderdeel
bij verkrijging van het Nederlanderschap. Nog maar weinig jongvolwassenen
hebben dan ook ervaring met deze ceremonie. Eén van de weinigen die een
ceremonie moest bijwonen om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen is
de inmiddels 22-jarige Hafida. Zij heeft, op het moment van het interview,
sinds een jaar de Nederlandse nationaliteit. Maar dat maakt van haar nog geen
Nederlander vindt zij zelf. Mensen die zij tegenkomt op straat kijken volgens
haar heel anders naar haar. Voor Hafida is de Nederlandse nationaliteit iets
puur formeels, zonder gevoel erbij. Ook zij maakt dus een scheiding tussen
‘Nederlander zijn’ en je ‘Nederlander voelen’. De naturalisatieceremonie die
zij moest bijwonen om de nationaliteit te krijgen vond zij ronduit belachelijk
en heeft niet gezorgd voor een diepere betekenis van haar Nederlanderschap:
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Ik ben wel hier geboren, maar ik vind, de term Nederlander is echt, als je
Nederlandse bent. Als één van je ouders echt wettelijk Nederlandse is, of
beide je ouders. Sinds kort [heb ik de Nederlandse nationaliteit], dat wel.
Mijn nationaliteit is Nederlandse, maar that’s it. Ik heb daar echt een hele
persoonlijke mening over. Ik kan eigenlijk gewoon zeggen dat ik het er
niet mee eens ben dat je, omdat je een Nederlands paspoort hebt ineens
Nederlander bent. Het is gewoon niet logisch voor mijn verstand. Zoals
ik al zei, ik word op straat toch anders aangekeken. Dus ja, het klopt niet.
IW: Heb je ook een naturalisatieceremonie bij moeten wonen?
Dat vond ik belachelijk! Ik vond het echt overbodig. Er was een hele speech
over dat ze aandacht zouden besteden aan het heuglijke feit dat iedereen
in die zaal toen Nederlander was geworden. Ik vond het persoonlijk
overbodig. (…) Als jij persoonlijk de mening hebt dat je gewoon helemaal
geen Nederlander bent geworden daardoor, ja, dan vind je dat overbodig
inderdaad. Ja, het is dat ik m’n nationaliteit niet zou krijgen als ik niet
aanwezig was. Dus ik moest er wel heen. Maar anders had ik het zeker
overgeslagen. (Hafida, vrouw, 22 jaar, Marokkaanse herkomst)

Maar er zijn ook andere meningen over de naturalisatieceremonie.
Meliha hoort om haar heen wel veel negatieve geluiden over de verplichte
naturalisatieceremonie, maar zelf vindt zij het een goed idee. Een vriendin van
haar moet, kort na ons gesprek, de ceremonie bijwonen en die is helemaal niet
zo ‘Hollands’ vindt Meliha. Zij denkt dat de ceremonie haar vriendin en andere
allochtonen wel meer bewust zullen maken dat zij ook ‘Hollander’ zijn:
Wat ik wel leuk vind, dat je nu deel moet nemen aan een ceremonie hè.
Ja, [ik vind dat] top. Zeker, ga lekker het volkslied meezingen. (…) Heel
veel mensen zijn ertegen, maar ik vind het een goed idee. Ja, omdat je niet
alleen je paspoort hebt en hup, je bent een Hollander, weet je. Hoe zal ik
het zeggen? Je woont in Nederland weet je, ik kan het niet uitleggen. (…)
Even kijken hoor, ja, je bent een Hollander. Het is een welkomst weet je,
met het volkslied, dat hoort erbij. En ik vind gewoon dat heel veel meer
allochtonen, zodra ze daar deel aan nemen, dat ze toch wel een tikkie van
gedachten zullen veranderen. Hé, [Nederland] is toch niet zo slecht als we
denken. (Meliha, vrouw, 22 jaar, Turkse herkomst)

De afgelopen jaren is er veel discussie ontstaan over de kwestie dubbele
nationaliteit. Het werd in verband gebracht met gebrek aan eenduidige loyaliteit
aan Nederland en de mogelijkheid dat andere landen hun invloed zouden doen
gelden op Nederlandse staatsburgers. Het uitgangspunt van de Nederlandse
nationaliteitswetgeving is dat de dubbele nationaliteit zoveel mogelijk moet
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worden vermeden. De jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst,
die doorgaans zelf een dubbele nationaliteit hebben, oordelen veelal positief
over de dubbele nationaliteit. Meer dan driekwart staat positief tegenover een
dubbele nationaliteit, slechts een enkeling is negatief. Zij oordelen positief omdat
het uiting geeft aan hun verbondenheid met meerdere landen tegelijkertijd,
het reizen gemakkelijker maakt of omdat zij het zelf hebben en er verder niks
van merken of geen last van hebben. Zij irriteren zich aan de koppeling die de
afgelopen jaren herhaaldelijk werd gemaakt in de Nederlandse media en politiek
tussen loyaliteitsproblemen en een dubbele nationaliteit. Farida begrijpt de hele
commotie rondom de dubbele nationaliteit eigenlijk niet en heeft het idee dat
het alleen maar tegengesteld werkt. De Marokkaanse nationaliteit wordt niet
minder belangrijk, maar juist belangrijker:
Ik snap de hele heisa ook niet over dubbele nationaliteit. Of jij aan iemand
kan zien of die een dubbele nationaliteit heeft en wat ie er mee doet. Niet
loyaal en alles. Dan denk ik, ja je bent hier geboren, je woont hier, je werkt
hier, je betaalt belasting. Ik bedoel, maar ja, die discussies altijd. Wat ik wel
merkte, ook mensen die ik ken, die alleen een Nederlands paspoort hadden,
die hadden zoiets van oh jullie beginnen te zeiken? Is goed, dan ga ik nu
ook een Marokkaans paspoort aanvragen. Alleen maar om te, wat moet ik
zeggen, om te jennen. Van jullie beginnen erover, ik had eigenlijk alleen
maar één paspoort, maar nu jullie er over beginnen, ga ik een Marokkaans
paspoort aanvragen. (Farida, vrouw, 28 jaar, Marokkaanse herkomst)

De jongvolwassenen van Nederlandse en Surinaamse herkomst staan vaker
negatief tegenover een dubbele nationaliteit. Ongeveer een kwart van de
jongvolwassenen van Nederlandse herkomst en vijftien procent van degenen
van Surinaamse herkomst is negatief. Redenen die vooral worden gegeven voor
een negatieve houding zijn de mogelijkheid om je te verschuilen achter een
andere nationaliteit, van ‘twee walletjes eten’ en dat het slecht is voor integratie
in Nederland. Kortom, de bipatride jongvolwassenen zien vooral voordelen
van een dubbele nationaliteit, terwijl een flink deel van de jongvolwassenen
met alleen de Nederlandse nationaliteit het oneerlijk of onwenselijk vindt.
Het belang van de stad
De meeste arbeidsmigranten vanuit Marokko en Turkije, maar ook de
migranten uit Suriname, kwamen in de Nederlandse grote steden terecht.
Kinderen van migranten groeien dan ook vooral in grote steden op. De
jongvolwassenen van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse herkomst in
dit onderzoek, zijn dan ook veelal opgegroeid in Amsterdam. Onder hun
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leeftijdsgenoten van Nederlandse herkomst is bijna de helft (39%) niet in
Amsterdam geboren (figuur 3.2). Zij zijn op latere leeftijd naar Amsterdam
gekomen, bijvoorbeeld om te studeren of te werken. Ondanks dit verschil
zijn er geen verschillen tussen de vier groepen jongvolwassenen voor wat
betreft hun emotionele identificatie met Amsterdam (figuur 5.2). Zij zijn
trots Amsterdammer te zijn, voelen zich verbonden met en thuis in de stad.
Slechts een enkeling voelt zich niet thuis in, of verbonden met, Amsterdam.
De jongvolwassenen voelen zich vaker verbonden met Amsterdam, dan met
Nederland. Vooral bij de jongvolwassenen van buitenlandse herkomst is het
verschil aanzienlijk. Zij zijn meer gericht op de stad waar zij wonen, dan op
Nederland als geheel.
De dagelijkse leefwereld beperkt zich voor de meeste jonge Amsterdammers
niet tot de buurt waar zij wonen. Zij bewegen zich door de hele stad en zijn
voor hun sociale contacten niet alleen afhankelijk van de buurt. Zij gaan in de
ene buurt naar school, werken in een andere, zijn al meerdere keren verhuisd
en kennen verschillende delen van de stad goed. Maar het ervaren van sociale
en economische problemen in de buurt (criminaliteit, vandalisme, veel
werkloosheid e.d.) of een negatief imago van de buurt in de media beperken
ook gevoelens van verbondenheid met de buurt. De meeste jongvolwassenen,
zowel van Nederlandse als buitenlandse herkomst, voelen zich dan ook meer
verbonden met de stad als geheel dan met de buurt waar zij wonen. Tegelijkertijd
is de buurt waar zij wonen of waar zij zijn opgegroeid wel belangrijk voor
hun oriëntatie op de rest van de stad en de buurten waar zij zich al dan niet
veilig voelen. Bijvoorbeeld, degenen die in Amsterdam Oost wonen, hebben
vaak niets op met West en andersom hebben degenen die in West wonen
niets op met Oost. Het Amsterdam van veel jongeren beperkt zich toch tot
een bepaald deel van de stad, waarbij sommige buurten duidelijk niet tot
de dagelijkse leefwereld behoren. Daarnaast lijkt de buurt overigens wel een
belangrijkere rol te spelen voor jongens van Marokkaanse herkomst, dan voor
de anderen. Zij zijn veel meer georiënteerd op de buurt waar zij wonen. Hun
naaste vrienden wonen vaker in dezelfde buurt of hetzelfde stadsdeel en zij
voelen zich vaker verbonden met de buurt. Dit zou te maken kunnen hebben
met de ‘straatcultuur’ onder jongens van Marokkaanse herkomst waarin de
buurt en het ‘van de buurt zijn’ een belangrijke rol speelt. 126
De jonge Amsterdammers zijn vooral te spreken over de diversiteit in de
stad, alle verschillende culturen, nationaliteiten en leefstijlen die er te vinden
Uit zijn onderzoek naar opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens
concludeert De Jong (2007) dat dit groepsgedrag vooral verklaard kan worden vanuit een
typische straatcultuur, en niet vanuit ‘de Marokkaanse cultuur’.
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Figuur 5.2 Emotionele identificatie met Amsterdam
(in % naar geboorteland ouders)
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zijn. Zij zien Amsterdam als een tolerante stad, een stad waar veel mogelijk is
en waar verschillende culturen naast elkaar bestaan (figuur 5.3). Mohammed
heeft het erg naar zijn zin in Amsterdam en is trots op de vrijheid die de
stad volgens hem kenmerkt: ‘Amsterdam is een vrije stad. Veel culturen door
elkaar heen. En in de meeste gevallen kan iedereen goed met elkaar omgaan,
ja leuk’. Het imago van Amsterdam als tolerante stad is iets waarmee de jonge
Amsterdammers graag geassocieerd willen worden. Bijvoorbeeld als je in het
buitenland bent en vertelt dat je uit Amsterdam komt, dan geeft dat meestal
een positief beeld. Jari is trots op Amsterdam door de reputatie van de stad
naar buiten toe als een ‘tolerante stad waar in principe een heleboel mogelijk
is voordat iemand je op je vingers tikt en die gastvrij is voor mensen uit alle
141

Figuur 5.3 Imago van Amsterdam
(in % naar geboorteland ouders)
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landen’. Het is gemakkelijker om er trots op te zijn dat je uit Amsterdam
komt, dan dat je uit Nederland komt vinden verschillende jongvolwassenen.
Anne bijvoorbeeld is toch eerder trots dat zij Amsterdammer is, dan dat zij ‘uit
Holland komt’ en merkt dat ook in haar vriendenkring:
Het Amsterdam gevoel leeft inderdaad heel erg. Dat merk ik ook wel om
me heen, bij vrienden, vriendinnen. En ja inderdaad, je linkt jezelf eerder
tot Amsterdam dan tot Nederland. (…) Dan ben ik er trotser op dat ik
een Amsterdammer ben, dan van nou ik kom uit Nederland. Als ik in
het buitenland ben dan is het niet ik kom van Holland. Nee, ik kom van
Amsterdam. En de buitenlanders die weten dat ook meestal wel, want ja
Amsterdam staat toch wel bekend om zijn drugsbeleid en softdrugsbeleid,
noem maar op. (Anne, vrouw, 23 jaar, Surinaamse herkomst)

Het imago van Amsterdam als tolerante stad staat echter onder druk. Veel
jongvolwassenen zien spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen
in Amsterdam (figuur 5.4). De jongvolwassenen van Nederlandse herkomst
vinden vaker dat er spanningen zijn dan de andere jongvolwassenen. Bijna
driekwart van hen ervaart spanningen. Geslacht speelt een grote rol. Vrouwen
ervaren vaker spanningen dan mannen. Aan de jongeren die spanningen
ervaren tussen verschillende bevolkingsgroepen in Amsterdam werd gevraagd
tussen welke bevolkingsgroepen er volgens hen spanningen zijn. Het
meest worden Nederlanders (of autochtonen) tegenover een andere groep
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geplaatst direct gevolgd door spanningen tussen Marokkanen en andere
bevolkingsgroepen. De meest genoemde specifieke spanning is die tussen
Nederlanders en Marokkanen. Spanningen tussen moslims en niet-moslims
of spanningen tussen Turken of Surinamers en een andere bevolkingsgroep
worden veel minder vaak genoemd.
Figuur 5.4 Spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdam
(in % naar geboorteland ouders)
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Gedeelde en gescheiden leefwerelden
Ondanks dat de culturele diversiteit in Amsterdam groot is, betekent wonen
in Amsterdam niet automatisch dat de leefwereld van de jongvolwassenen
ook etnisch divers is. Voor een groot deel van de jongvolwassenen bestaat
de vriendengroep geheel of grotendeels uit mensen met dezelfde etnische
achtergrond. De jongvolwassenen van Nederlandse herkomst die niet in
Amsterdam zijn opgegroeid, hebben het vaakst een etnisch homogene
vriendengroep. Tijdens hun opleiding of in hun huidige werk komen zij
nauwelijks in aanraking met allochtonen. Maria, die is geboren en opgegroeid
in het zuiden van Nederland, heeft het gevoel dat haar leven in Amsterdam
compleet ‘gescheiden is van allochtonen’. Zij leeft in een ‘mono-cultuur’,
zoals ze zelf zegt en dat is jammer vindt zij. Karin, die is opgegroeid in de
provincie Utrecht en universitair geschoold, heeft een vergelijkbaar gevoel. Zij
heeft soms het idee dat zij in een ‘gouden kooi’ leeft. Haar vriendengroep en
omgeving zijn lang niet zo divers als Amsterdam, zowel wat betreft etniciteit
als sociaal-economische status. Zij legt uit:
Ik ben eigenlijk altijd opgegroeid op hele fijne plekken. Ik heb altijd
mensen om mij heen gehad die van goede komaf zijn, die geschoold zijn.
Ik heb altijd lekker gewoond waar het veilig is. Waar je gewoon beschermd
wordt, door weet ik wat voor voorzieningen om mij heen. Dus ik ben
nooit echt in aanraking geweest met onveiligheid, criminaliteit, noem het
maar op. Net als dat ik op de Prinsengracht gewoond heb. Daar zie je echt
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geen allochtoon, werkelijk niet. Ik bedoel, ik woonde daar echt een beetje
op het mooiste deel van de Prinsengracht. Dat is echt alleen maar rijk en
blank dus ja. Dan denk je echt dat er niks aan de hand is, snap je, want
je leeft in een gouden kooi eigenlijk. Dus dat gevoel heb ik wel eens bij
mezelf, dat ik denk ik zie niet wat er allemaal is. Ik leef zo’n beschermd
leventje. Ik weet niet wat er om me heen allemaal gebeurt. (…) Wat ik op
straat tegenkom als het dan gaat om allochtonen ofzo, ik vind ze eigenlijk
allemaal heel aardig, en heel fijn. Ik heb nog nooit een vechtpartij op
straat gezien ofzo. Ik heb me nog nooit bedreigd gevoeld. Ik heb ook
nog nooit gezien dat andere mensen elkaar aan het uitschelden waren of
verkeerd bejegenden. Ik weet niet, ik word er niet mee geconfronteerd in
mijn leven. (Karin, vrouw, 27 jaar, Nederlandse herkomst)

De verschillende buurten in Amsterdam hebben elk hun eigen karakter en
imago en verschillen sterk in bevolkingssamenstelling naar etniciteit, maar
ook naar sociaal-economische positie. Er zijn verschillende opvattingen over
de rol die de bevolkingssamenstelling van een buurt speelt in de contacten
tussen groepen en de wederzijdse beeldvorming. ‘Etnisch’ homogene buurten
worden door de Nederlandse beleidsmakers vooral als een probleem gezien.
Ongemengd wonen zou de integratie belemmeren, doordat verschillende
groepen niet meer met elkaar in contact komen. Zoveel mogelijk ‘menging’
tot stand brengen is het ideaal (Veldboer e.a. 2007). Maar er is geen consensus
over de gevolgen van wonen in een etnisch homogene omgeving. Als een
etnisch homogene omgeving gepaard gaat met een sterk sociaal netwerk
waarop mensen terug kunnen vallen, zou het juist de participatie in de
samenleving ten goede kunnen komen en overbruggend kunnen werken naar
de bredere samenleving. Tegelijkertijd wordt ervan uitgegaan dat toenemend
contact tussen groepen de wederzijdse beeldvorming positief beïnvloedt. Dit
gaat echter niet altijd op. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er, in een buurt
of organisatie in verandering, ‘een evenwicht blijft tussen mensen met meer
en minder maatschappelijk aanzien en vermogen. Hoe sneller en massaler,
hoe ongecontroleerder de instroom is, hoe groter de fricties en het ongemak
over de veranderende identiteit van de organisatie of de wijk’ (Veldboer e.a.
2007:17). Op grond van dit onderzoek kan niet worden gekeken wat de
invloed is van de bevolkingssamenstelling van de buurt op de sociale contacten
van jongvolwassenen en de beeldvorming over bepaalde bevolkingsgroepen. 127
Wel is het interessant te zien hoe zij zelf hun woonomgeving ervaren en hoe
Voor een discussie over en onderzoek naar de gevolgen van de samenstelling van de
buurt voor onderlinge contacten en beeldvorming zie Gijsberts e.a. 2010.
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zij deze het liefst zien. Delen zij het mengingsideaal of zijn zij vooral op zoek
naar een buurt waarin mensen wonen met dezelfde cultuur als zij?
De jongvolwassenen waarderen de culturele diversiteit van Amsterdam
positief en het ideaal van gemengde woonomgevingen is bij hen dan ook
populair. De jongvolwassenen van Nederlandse herkomst geven wel vaker aan
te willen wonen in een buurt waarin vooral mensen met dezelfde cultuur
wonen (figuur 5.5). In de gesprekken leggen de jongvolwassenen uit waarom
zij dat zo belangrijk vinden. Bijvoorbeeld Soraya die vertelt dat toen zij met
haar man een paar jaar geleden een huis wilde kopen in Amsterdam, zij bewust
op zoek ging naar een multiculturele omgeving. Die vond zij uiteindelijk in
Amsterdam Noord:
Toen ik heb gekocht, ben ik ook specifiek naar [een multiculturele
omgeving] op zoek gegaan. Kijk, als ik nou bijvoorbeeld in West zou
hebben gewoond, daar zijn echt veel Marokkanen, Turken en Surinamers.
Dat is gewoon echt buitenlands bijna. Het is wel leuk, maar het zou ook
leuk zijn als je hier en daar blond ziet weet je. Dat is ook wel belangrijk.
Dan gaan we weer naar dat multiculturele hè. Dat vind ik gewoon echt
belangrijk. En dat is ook belangrijk in dit stadje. (Soraya, vrouw, 26 jaar,
Marokkaanse herkomst)
Figuur 5.5 Ik woon het liefst in een buurt waarin vooral mensen wonen met dezelfde cultuur als ik
(in % naar geboorteland ouders)
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Maar er is ook een groep die toch het liefst woont in een buurt waarin vooral
mensen met dezelfde cultuur als zijzelf wonen. Richelle is opgegroeid in
Reigersbos in Amsterdam Zuidoost. Juist de herkenning, door een concentratie
van mensen met dezelfde huidskleur of culturele achtergrond als die van haar
zelf, zorgt ervoor dat zij zich thuis voelt in Zuidoost. In Zuidoost gaat zij
gemakkelijk op in de massa. Dat is anders in andere delen van de stad, zoals
Amsterdam West:
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Ik moet wel eerlijk toegeven, in Amsterdam Zuidoost, in de Bijlmer enzo,
daar voel ik me wel heel erg thuis. Dat zijn ook allemaal mensen van
hetzelfde, ja ook allemaal bruine mensen enzo. Dat vind ik wel gewoon
prettig. Als ik in West ben, heb ik zoiets: waar ben ik beland? Maar
Amsterdam Zuidoost, dan heb ik zoiets van hier voel ik me wel thuis. Want
in West, ja daar voel ik me echt zo’n buitenlander. Allemaal Marokkanen
en Turken. Rij je zo in de metro en dan kom je vanaf Duivendrecht. En
dan kom je in Strandvliet en dan denk je: ja! Nu kom ik weer in mijn eigen
buurt. (Richelle, vrouw, 20 jaar, Surinaamse herkomst)

De bevolkingssamenstelling van verschillende Amsterdamse buurten is de
afgelopen dertig jaar sterk veranderd. Deze veranderingen worden lang niet altijd
gewaardeerd. Verschillende jongvolwassenen van buitenlandse herkomst wijzen
in gesprekken op de ‘witte vlucht’ uit de wijken waarin zij zelf zijn opgegroeid
of nu nog steeds wonen. In hun jeugd hadden zij Hollandse buren en woonden
er meerdere Hollandse gezinnen in de buurt. Zij zien het als een gemis dat er nu
veel minder ‘autochtone’ gezinnen wonen, dan toen zij opgroeiden in de buurt.
Aydan ziet het gebeuren in de buurt waar zij nu woont. Voor de ‘Nederlanders’
die vertrekken, komen ‘buitenlanders’ in de plaats:
We hadden hier een hele lieve Nederlandse buurvrouw, zij is verhuisd,
omdat ze mot had met de buren. Zij is weggegaan, dat vond ik zo jammer.
En toen kwam er weer een andere buitenlander in de plaats. En dan
denk ik, ik vind het zo jammer dat de Nederlanders allemaal wegtrekken,
dat er alleen maar buitenlanders blijven. Het moet leuk blijven. Laat de
Nederlanders ook een beetje verspreid blijven. (Aydan, vrouw, 30 jaar,
Turkse herkomst)

Voor sommigen gaan de veranderingen in de Amsterdamse buurten te snel.
Dat wat vertrouwd was, zien zij verdwijnen. Buurten waar vroeger nog een
meerderheid autochtoon was, zijn veranderd in buurten waar de meerderheid
allochtoon is. Jan is opgegroeid in de Amsterdamse Pijp, maar herkent zich
steeds minder in de buurt. Ondanks dat hij de culturele diversiteit waardeert,
gaan sommige veranderingen voor hem te ver. Hij mist de Nederlandse
cultuur en denkt dat Amsterdam er een stuk op vooruit zou gaan met minder
allochtonen. Hij legt uit:
Maar [de sfeer] wordt nu steeds minder. De meeste mensen verhuizen naar
buiten Amsterdam of om de rand heen. Ik weet niet of u het op AT5 hebt
gezien? De echte traditionele Amsterdammers worden verdreven naar de
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buitenwijken van Amsterdam. (…)Vroeger had ik nog een melkboer en
dat mis ik zelf. Maar je ziet steeds minder Hollandse dingen in de buurt
(…). Ik heb ook een jaar in onderhuur in de [Pijp] gewoond. Kijk ik uit
mijn raam dan zie ik bijvoorbeeld Allah is groot. Nou kijk, als je wakker
wordt en je ziet dat, dan denk je ook wat doe ik eigenlijk hier? O nee, er
is maar één god en dat is Allah, dat staat er. Kijk zulke dingen moet je niet
doen. Dan maak je ook dat andere mensen denken, ik ga lekker weg hier.
(Jan, man, 30 jaar, Nederlandse herkomst)

De enorme diversiteit van de Amsterdamse bevolking biedt voor veel
jongvolwassenen de ruimte om zich er thuis te voelen, juist ook omdat
geen enkele groep een eenduidige stempel drukt op de stad. Snelle en grote
veranderingen in hun woonomgeving zorgen echter ook voor nostalgische
sentimenten en gevoelens van vervreemding.

5.2 OVER NEDERLANDERS EN AMSTERDAMMERS
Op sommige momenten kan het bewustzijn van iemands nationale identiteit
sterk aanwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens internationale sportwedstrijden of op
vakantie in het buitenland. In het leven van alle-dag is voor veel mensen hun
nationale identiteit een vaag iets en niet heel belangrijk. In een context waar
mensen hun nationale identiteit als iets onvoorwaardelijks en onproblematisch
zien, is het moeilijk te onderzoeken hoe zij de nationale identiteit invulling
geven (Kiely e.a. 2001). Dit geldt ook voor veel jonge Amsterdammers in dit
onderzoek. Het Nederlander zijn is voor hen vaak iets vanzelfsprekends. Zij
zijn in Nederland opgegroeid, spreken de taal en kennen er de weg. Door
deze vanzelfsprekendheid is de vraag wat hen of anderen Nederlander maakt
moeilijk te beantwoorden. Zo ook voor Fatiha:
Dat is moeilijk hoor. Je voelt je wel Nederlander, maar waarom? Ja wat
is dat? Ik denk dat het toch te maken heeft met dat ik hier geboren ben.
Toch wel, dat ik toch dingen heb meegekregen van sinds ik nul ben
eigenlijk. Tja, Nederlander… Moeilijk, pittig hoor! (Fatiha, vrouw, 19
jaar, Marokkaanse herkomst)

Jongeren kunnen verschillende identiteitsmarkers gebruiken om iemand
als Nederlander te beschouwen. Deze identiteitsmarkers zijn uiteenlopende
aspecten die aan een nationale identiteit worden toegeschreven. Bijvoorbeeld:
jij bent Nederlander, want je bent in Nederland geboren. In de vragenlijst
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werden verschillende mogelijke identiteitsmarkers voorgelegd en gevraagd
of de jongvolwassenen deze belangrijk vinden om iemand als Nederlander
te beschouwen. Geconfronteerd met een lijst aspecten van het Nederlander
zijn (tabel 5.1) duiden de jongvolwassenen het kunnen spreken van de
Nederlandse taal het vaakst als belangrijk aspect aan. Zij zien het beheersen
van de Nederlandse taal als een voorwaarde om (volwaardig) te kunnen
functioneren in de Nederlandse samenleving. Een deel van de jongvolwassenen
van de ‘tweede generatie’ heeft vroeger meegemaakt wat voor problemen het
kan opleveren als de taalvaardigheid ontoereikend is. Hun ouders beheersten
het Nederlands vaak onvoldoende. Aydan van Turkse herkomst en moeder
van een dochter van drie jaar vergelijkt de situatie van haar eigen dochter met
die van zichzelf vroeger:
[Mijn dochter] boft met een moeder die goed Nederlands kan praten.
Mijn moeder zegt altijd tegen mij: ‘als ik nou goed Nederlands wist had
ik jou zoveel kunnen steunen’. ‘Je had misschien zelfs arts zou kunnen
zijn’, zegt ze altijd tegen mij. ‘Maar in mijn tijd’, zegt ze, ‘had je die
inburgeringscursus niet’. ‘Als die inburgeringscursus net als nu in die
tijd ook verplicht was geweest, dan was mijn Nederlands misschien veel
beter’, zegt ze. (…) ‘Ik vind het zo jammer dat ik niet met je huiswerk heb
[kunnen maken]’. ‘Je hebt het allemaal zelf moeten doen’. Maar dat neem
ik haar ook niet kwalijk hoor. Ik heb het haar nooit kwalijk genomen.
(Aydan, vrouw, 30 jaar, Turkse herkomst)

Niet alle voorgelegde aspecten vinden de jongvolwassenen even belangrijk.
Er zijn duidelijk drie aspecten die zij minder belangrijk vinden: ‘Nederland
verdedigen als het wordt aangevallen’, ‘Nederlandse voorouders hebben’ en ‘het
christen zijn’ (zie tabel 5.1). Ook zijn er verschillen tussen de vier groepen. De
jongvolwassenen van Turkse herkomst hechten meer waarde aan de bereidheid
Nederland te verdedigen als het wordt aangevallen. Dit kan te maken hebben
met de belangrijke status van het leger in Turkije, wat doorwerkt op wat zij
belangrijk vinden als Nederlanders. De jongvolwassenen van Nederlandse
herkomst zijn sterk geseculariseerd, slechts vijf procent rekent zich tot het
christendom. Zij zien het christen zijn dan ook niet als een belangrijk aspect
van het Nederlander zijn. De jongvolwassenen van buitenlandse herkomst
rekenen zichzelf veel vaker tot een godsdienst. Zij vinden het vaker belangrijk
dat iemand christen is, om iemand als Nederlander te beschouwen dan de
jongvolwassenen van Nederlandse herkomst. Maar het blijft een kleine groep
die dit aspect belangrijk vindt.
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Tabel 5.1 Wat is voor u belangrijk om iemand als Nederlander te beschouwen?
(% belangrijk, naar geboorteland ouders)

Geboorteland ouders
Nederland

Marokko

Turkije

Suriname

de Nederlandse taal spreekt

Het is belangrijk dat iemand:

94,6

85,0

84,8

87,0

zich houdt aan de Nederlandse wet

89,9

74,3

64,5

74,3

de Nederlandse nationaliteit bezit

74,3

68,5

68,4

70,3

woont in Nederland

64,3

79,1

66,4

67,8

de Nederlandse cultuur kent

77,9

62,5

62,1

55,9

stemt bij verkiezingen

67,1

60,0

71,0

54,6

zich Nederlander voelt

74,2

55,4

61,6

58,8

belasting betaalt

67,9

52,9

53,9

55,4

geboren is in Nederland

42,6

57,4

55,1

48,8

bereid is Nederland te verdedigen
als het wordt aangevallen

35,5

36,2

51,8

35,5

Nederlandse voorouders heeft

12,0

11,9

15,6

16,8

1,9

6,1

9,1

6,0

Christen is

Het belang van ‘je Nederlander voelen’ verschilt tussen de vier groepen
jongvolwassenen. De jongvolwassenen van Nederlandse herkomst vinden dit
vaker belangrijk dan de anderen. In de gesprekken komt naar voren dat voor
sommige jongvolwassenen het ‘zich Nederlander voelen’ een lastig punt is.
Zij maken verschil tussen aan de ene kant ‘Nederlander zijn’, in de zin van
hier geboren en getogen zijn, de taal spreken en de Nederlandse normen en
waarden kennen en aan de andere kant zich ‘Nederlander voelen’. Voor hen
heeft je ‘Nederlander voelen’ ook heel erg met acceptatie door anderen te
maken. Ozan legt deze moeilijkheid uit:
Het is gewoon puur de discussie. Want door al die dingen in de media
enzo, soms gewoon, dan hoor ik dingen. (..) Bepaalde groepen mensen
worden gewoon aangesproken enzo. En dan voel ik mij ook een beetje
aangesproken. (…) Als je zegt, ik voel me Nederlander, moet je je
geaccepteerd voelen en dat voel ik nu niet. Op dit moment voel ik dat niet
honderd procent. (Ozan, man, 21 jaar, Turkse herkomst)

Voor deze acceptatie door anderen is uiterlijk een belangrijk aspect. Het gaat
dan niet zozeer om hun eigen opvatting wanneer iemand Nederlander is, maar
vooral om het beeld van de Nederlander dat bestaat bij anderen: ‘blond, blank
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en blauwe ogen’.128 Anja benadrukt dat onbekenden haar in eerste instantie op
haar huidskleur beoordelen. Ook al is zij hier geboren en getogen en spreekt
zij Nederlands, anderen zien haar niet automatisch als Nederlander:
[Een Nederlander is] blond en blauwe ogen. Zeker bij mij. En blank. Kijk
ik ben hier geboren en ik ben hier getogen. Ik spreek normaal Nederlands,
ik ben gewoon bezig in de maatschappij. Maar natuurlijk als puntje bij
paaltje komt, [dan is huidskleur] de allermakkelijkste, meest voor de
handliggende selectie die je kunt maken. (Anja, vrouw, 30 jaar, Surinaamse
herkomst)

Wij Amsterdammers, zij de ‘dorpelingen’
Terwijl het zich Nederlander voelen voor sommigen problematisch is, levert
het zich Amsterdammer voelen geen enkel probleem op. Geboren en getogen
zijn in Amsterdam is wel van invloed op je Amsterdammer voelen of niet.
Degenen die in Amsterdam geboren zijn voelen zich wel vaker Amsterdammer
dan degenen die buiten Amsterdam zijn geboren. Maar geboren zijn in
Amsterdam is geen vereiste. Erdem is zelf geboren Amsterdammer, maar wat
hem betreft is betrokkenheid met de stad het belangrijkst om iemand als
Amsterdammer te zien. ‘Je kan ergens wel wonen, maar als je geen link hebt
met waar je woont, geen gevoelens erbij…Je woont dan wel in Amsterdam,
maar dan vind ik je eigenlijk geen Amsterdammer.’
Maar wat is dat nu precies, het Amsterdammer gevoel en hun betrokkenheid
bij de stad? Als het gaat om wie de ‘echte’ Amsterdammers zijn, verwijzen
sommige jongeren nog vooral naar de ‘Jordanezen’ of de ‘Noorderlingen’.
Maar dit beeld lijkt langzaamaan achterhaald. Verreweg de meesten
benadrukken juist de diversiteit om het Amsterdammer gevoel te duiden. De
Amsterdammer, die kan van alles zijn en staat voor culturele diversiteit. Anja
legt uit waarom zij zich Amsterdammer voelt:
Amsterdam is gewoon wel heel erg cultuur. Ga je bijvoorbeeld meer naar
het Zuiden van Nederland dan is dat daar al weer wat minder. Ik heb
ook in Leiden gewoond, ik heb in Hengelo gewoond. Daar identificeer
ik me niet als hoe heet het Leidenaar, of, hoe heet dat, Hengeloer. Dat
had ik niet. Maar in Amsterdam, ja ik denk voornamelijk omdat het zo
Mijn uiterlijk: blond, blank en blauwe ogen, heeft er mogelijk voor gezorgd dat deze
aspecten extra nadruk kregen in de interviews. Gevoelens van uitsluiting op grond van
uiterlijke kenmerken en vooral ook kleur kwamen echter ook naar voren uit de antwoorden op de enquêtevragen.
128
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multicultureel is. Meer dan zeg maar gemiddeld in Nederland. (Anja,
vrouw, 30 jaar, Surinaamse herkomst)

Het ‘wij Amsterdammers’ gevoel onder de jongvolwassenen impliceert
tegelijkertijd een ‘zij’ die er niet bij horen. In de gesprekken is ‘de ander’
waartegen Amsterdam en de Amsterdammers worden afgezet vaak het
‘platteland’. In de Nederlandse dorpen is volgens hen veel minder te
beleven, en veel minder culturele diversiteit. Voor de geboren en getogen
Amsterdammer Mohammed is de ‘Amsterdammer gewoon Amsterdammer’
en dat heb je volgens hem ‘in sommige steden niet en in dorpen al helemaal
niet’. De geboren en getogen Amsterdammer Frans ziet ook duidelijke
verschillen tussen ‘dorpelingen’ en ‘Amsterdammers’ en dan voelt hij zich ‘toch
eerder verbonden met de wat kosmopolitischere Amsterdammer dan met de
dorpeling’. Amsterdam, zo vinden velen, is toch echt wat anders dan de rest
van Nederland. Karin identificeert zich niet echt met Nederland en presenteert
zichzelf het liefst als Amsterdammer. Zij wil niet geassocieerd worden met de
volgens haar conservatieve cultuur die in Nederland dominant is:
Hier in Amsterdam heeft iedereen toch een wat openere, ruimere blik,
progressiever, meer culturen. Er gebeurt meer. En dus, daarom vind ik
Amsterdam ook niet echt Nederlands. Het is net als dat New York geen
Amerika is, vind ik Amsterdam geen Nederland. En daarom voel ik me dus
ook meer een Amsterdammer. Omdat ik me meer kan vereenzelvigen met
die cultuur die hier heerst en niet zozeer met de cultuur die in Nederland
heerst. (Karin, vrouw, 27 jaar, Nederlandse herkomst)

5.3 POLITIEKE IDENTIFICATIE
Politieke betrokkenheid geldt als legitimering van het democratische
politieke systeem. Gebrek aan vertrouwen in instituties, een lage opkomst bij
verkiezingen en het idee geen invloed uit te kunnen oefenen zijn tekenen van
een afbrokkeling van de legitimiteit van het Nederlandse politieke systeem.
Hoe zit het met de politieke identificatie van Amsterdamse jongvolwassenen
op het nationale en lokale niveau? Hun politieke betrokkenheid is bekeken
door middel van drie aspecten: het politieke zelfvertrouwen, het stemgedrag
en het vertrouwen in Nederlandse overheidsinstituties.
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Stemgedrag en politiek zelfvertrouwen
Een stem uitbrengen tijdens verkiezingen is een duidelijke vorm van politieke
participatie. Niet alle respondenten hadden tijdens de laatste Tweede
Kamerverkiezingen in november 2006 de mogelijkheid om te stemmen.
Sommigen hadden toen nog niet de kiesgerechtigde leeftijd van 18 jaar bereikt
en een enkeling beschikte niet over de Nederlandse nationaliteit. Figuur 5.6
laat het opkomstpercentage onder de kiesgerechtigde jongvolwassenen zien.
Landelijk bracht ongeveer zeventig procent van de stemgerechtigden tussen
de 18-35 jaar een stem uit voor de Tweede Kamerverkiezingen 2006 (CBS
2007). Het gerapporteerde opkomstpercentage onder de stemgerechtigde
jongvolwassenen van Nederlandse herkomst was hoger dan het landelijke
gemiddelde en dat van de jongvolwassenen van Marokkaanse, Turkse en
Surinaamse herkomst iets lager. Als wordt gecontroleerd voor verschil
in opleidingsniveau, leeftijd en geslacht, stemden jongvolwassenen van
Nederlandse herkomst nog altijd vaker dan de andere jongvolwassenen. Voor
alle vier de groepen geldt dat hoogopgeleiden vaker de gang naar de stembus
maakten dan laag- tot middenhoogopgeleiden. Opmerkelijk is het redelijk
hoge percentage jongvolwassenen van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse
herkomst dat zegt zich niet meer te kunnen herinneren of zij destijds een stem
hebben uitgebracht. Dit zou een sociaal wenselijk antwoord kunnen zijn.
Zij hebben het idee dat zij eigenlijk hadden moeten stemmen. Het je niet
herinneren is mogelijk een minder afwijkend antwoord, dan zeggen dat je niet
hebt gestemd. Daarnaast waren de verkiezingen, op het moment dat zij de
vragenlijst invulden, ongeveer een jaar geleden. In hetzelfde jaar waren er ook
gemeenteraadsverkiezingen. Als zij voor één van deze verkiezingen hadden
gestemd, wisten zij mogelijk niet meer voor welke.
Figuur 5.6 Gerapporteerde opkomstpercentages onder kiesgerechtigde Amsterdamse jongvolwassenen*
voor de Tweede Kamerverkiezingen, 22 november 2006
(in % naar geboorteland ouders)

Suriname

ederland

Turkije

Marokko

Marokko93,3

Turkije

58,1

uriname

2,6

5,3

Niet gestemd

28,5
1,4

5,387
95,1

Gestemd

3,6

57,1

92,3
Nederland

10,4

29,2

60,4
93,8

2,4
3,8

26,7

13,3
16,2
8,5

4,5

1,2

Kan ik mij niet herinneren

* Of een respondent kiesgerechtigd was is gebaseerd op de reden die zij zelf hebben gegeven waarom zij niet hebben
gestemd. Als zij aangaven dat zij destijds te jong waren of geen Nederlandse nationaliteit hadden zijn zij niet opgenomen.
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De Amsterdamse jongvolwassenen die niet gingen stemmen tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen gaven hiervoor verschillende redenen. Uit de meest
voorkomende antwoorden blijkt vooral politieke desinteresse (tabel 5.2). De
jongvolwassenen hadden simpelweg geen tijd (gemaakt) om te stemmen of
geen interesse in de politiek. Ook persoonlijke omstandigheden speelden
een rol, zoals ziekte of het kwijtraken van de oproepkaart. Slechts twee
jongvolwassenen van Nederlandse herkomst gaven een antwoord dat wijst op
een gebrek aan vertrouwen in de Nederlandse politiek.
Tabel 5.2 Reden voor niet stemmen
(in % naar geboorteland ouders)

Geboorteland ouders
Nederland

Marokko

Turkije

Suriname

45,8

33,3

48,1

44,4

8,3

31,7

20,4

33,3

Praktisch/omstandigheden

25,0

16,7

18,5

12,7

Anders

16,7

13,3

9,3

3,2

Desinteresse
Geen vertrouwen

Geen antwoord

4,2

5,0

3,7

6,3

Totaal

100

100

100

100

24

60

54

63

n

De jongvolwassenen van buitenlandse herkomst gaven veel vaker dergelijke
antwoorden. Zij voelen zich bijvoorbeeld niet vertegenwoordigd door de
politieke partijen, hebben het gevoel dat stemmen toch geen verschil maakt of
geloven niet (meer) in de Nederlandse politiek. Deze gevoelens kwamen ook
naar voren in de gesprekken. Kadir heeft het gevoel dat stemmen helemaal
niets uitmaakt. Hij heeft geen vertrouwen in de politieke partijen die er op
dit moment zijn:
Die hele politiek kan voor mij de lucht in. Laatst moest er toch gestemd
worden op twee leden van de PvdA? Voor Utrecht was het volgens mij. 129
Dat slaat toch ook nergens op? Ja, maar zo gaat het wel de hele tijd. Ik
10 oktober 2007 werd er in Utrecht een referendum gehouden over wie de nieuwe
burgemeester moest worden. De beide kandidaten waren lid van dezelfde politieke partij,
de PvdA, wat zorgde voor de nodige discussie of er nu wel echt iets te kiezen was. Het
referendum liep uit op een mislukking; minder dan tien procent van de kiesgerechtigde
Utrechtenaren ging stemmen.
129
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bedoel je had ook eerst de Lijst van Pim Fortuyn. Die is nu ook al weer weg
of is die er nog? Ik weet het niet meer. Het zal wel. Maar dat soort dingen,
dan denk ik dat is toch allemaal helemaal niet nodig? Je moet geen linkse
of rechtse partij hebben. Je moet een partij in het midden hebben. Ik weet
niet welke partij in het midden is. Ze zeggen de PvdA maar die is toch ook
weer teveel links. Want ja, ik stem ook niet. Ik zou ook niet weten waar
ik op moet stemmen. (...) Nee, ik denk niet dat je met stemmen iets kan
bereiken. Ik bedoel mensen daar doen toch wat ze willen. (Kadir, man, 23
jaar, Turkse herkomst)

Politiek zelfvertrouwen en stembereidheid hangen met elkaar samen.
De jongvolwassenen die niet gingen stemmen hebben minder politiek
zelfvertrouwen dan de jongvolwassenen die wel gingen stemmen. Zij zijn het
veel vaker eens met de stellingen ‘stemmen heeft geen zin’ en ‘iemand zoals ik
heeft geen invloed op de Nederlandse politiek’.
Onder de jongvolwassenen van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse
herkomst die wel een stem uitbrachten bij de Tweede Kamerverkiezingen
waren duidelijk twee partijen favoriet: de PvdA en de SP. Vooral het percentage
dat op de PvdA stemde ligt ver boven het landelijke percentage en ook boven
het Amsterdamse percentage. De partijvoorkeur van jongvolwassenen van
Nederlandse herkomst kwam meer overeen met de landelijke voorkeur, al is
bij hen het CDA veel minder populair en GroenLinks veel populairder.
De strijd om beeldvorming en imago voeren politici steeds meer in de
media. Onderzoekers maken melding van ‘mediatisering’ en ‘personalisering’
van de Nederlandse politiek (Santen & Van Zoonen 2009). Er valt meer te
bereiken met een optreden in goed en breed bekeken programma’s zoals De
Wereld Draait Door, dan een ellenlang niet openbaar parlementair debat
te voeren (Duyvendak e.a. 2008a: 90/91). Hierdoor zijn persoonlijkheden,
individuele competenties en emoties van politici belangrijker geworden dan
de partijen die zij vertegenwoordigen. Dat niet iedereen stand kan houden
in deze tijden van mediatisering werd duidelijk door de mediaoptredens
van minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Ella Vogelaar. Haar partij,
de PvdA, zei het vertrouwen in haar op, omdat haar beleid maar vooral
ook haar optredens in de media niet overtuigend waren. Kamerleden die
opvallen en kunnen praten in ‘politieke soundbytes’ krijgen gemakkelijker
zendtijd en aandacht in de pers en hebben daarmee een veel groter bereik.
Deze personalisering van de Nederlandse politiek blijkt nog niet eenduidig
uit de antwoorden van de jonge Amsterdammers. De meerderheid van
de jongvolwassenen stemt nog altijd vooral op een bepaalde partij en
niet op een specifieke persoon. Als de jongvolwassenen op een specifieke
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Tabel 5.3 Partijvoorkeur onder kiesgerechtigde Amsterdamse jongvolwassenen bij de Tweede Kamerverkiezingen 2006 vergeleken met de landelijke en Amsterdamse partijvoorkeuren
(in % naar geboorteland ouders)

Geboorteland ouders

Verkiezingsuitslag

Nederland

Marokko

Turkije

Suriname

Amsterdam

Nederland

PvdA

22,8

61,8

47,3

55,2

30,1

21,2

SP

18,2

22,1

24,9

23,1

18,5

16,6

GroenLinks

16,9

8,2

7,5

7,9

12,5

4,6

VVD

16,8

1,6

1,9

3,5

13,9

14,7

D66

5,3

0,0

8,9

0,5

4,5

2,0

CDA

3,2

1,8

2,6

2,9

9,6

26,5

PVV

6,0

0,0

0,0

1,4

4,5

5,9

PvdD

4,9

0,7

0,0

1,0

3,5

1,8

ChristenUnie

0,6

0,0

0,0

1,1

1,5

4,0

EénNL

0,4

0,0

0,0

0,0

0,6

0,6

Anders

0,3

0,0

0,0

0,0

Weet ik niet meer

1,9

0,9

3,3

3,3

Geen antwoord

2,5

2,9

3,6

0,0

Totaal

100

100

100

100

n

276

166

148
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persoon stemden, was dit vooral de lijsttrekker van de partij. Vrouwen van
Nederlandse herkomst kozen daarnaast ook vaker dan de anderen bewust
voor de eerste vrouw op de lijst. Onder de jongvolwassenen van Turkse
herkomst en in mindere mate onder degenen van Marokkaanse herkomst
werd ook geregeld bewust ‘etnisch’ gestemd. Opvallend is de meerderheid
van de D66 stemmers van Turkse herkomst die een bewuste etnische stem
uitbrachten. Een verklaring hiervoor ligt in de discussie die ontstond
over het al dan niet openlijk erkennen van de Armeense genocide door
kandidaat-Kamerleden van Turkse herkomst in de aanloop naar de Tweede
Kamerverkiezingen van 2006. Fatma Koser Kaya van D66 weigerde zich uit
te spreken over de kwestie. Vervolgens werd vanuit de Turkse gemeenschap
opgeroepen om een stem op haar uit te brengen (zie hoofdstuk 4). Het
lijkt erop dat aan deze oproep gehoor werd gegeven door een deel van de
Amsterdamse jongvolwassenen. Er werd door hen bij de verkiezingen vaker
dan het landelijke gemiddelde, en vaker dan de andere jongvolwassenen in
het onderzoek, op D66 gestemd.
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De opkomstpercentages zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen (figuur 5.7)
wat lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen (figuur 5.6). Dit komt
overeen met het beeld van de opkomstpercentages voor de hele Nederlandse
bevolking. De opkomstpercentages voor lokale verkiezingen zijn over het
algemeen lager dan voor de nationale verkiezingen. De partijkeuze tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen komt in grote lijnen overeen met de partijkeuze
bij de Tweede Kamerverkiezingen.
Figuur 5.7 Gerapporteerde opkomst gemeenteraadsverkiezingen 2006
(in % van het aantal kiesgerechtigde jongvolwassenen* naar geboorteland ouders)
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* Of een respondent kiesgerechtigd was is gebaseerd op de reden die zij zelf hebben gegeven waarom zij niet hebben
gestemd. Als zij aangaven dat zij destijds te jong waren zijn zij niet opgenomen.

Er zijn maar weinig Amsterdamse jongvolwassenen lid van of actief in een
politieke partij. Hierin verschillen zij niet van hun leeftijdgenoten in de rest van
Nederland. Jongeren zijn minder vaak lid van een politieke partij dan oudere
leeftijdsgroepen (CBS Statline 2007). Onder de Amsterdamse jongvolwassenen
van Turkse en Surinaamse herkomst is ongeveer 2 procent lid van of actief in een
politieke partij. Dit komt overeen met het landelijke percentage onder 18-35
jarigen (CBS Statline 2007). De jongvolwassenen van Marokkaanse (4,4%) en
Nederlandse (5,5%) herkomst zijn ongeveer twee keer zo vaak lid van of actief
in een politieke partij, en zijn daarmee bovengemiddeld actief.
Een andere manier om te kijken naar de politieke betrokkenheid van
jongeren is in hoeverre zij het nationale en lokale nieuws en de actualiteiten
volgen en daarin geïnteresseerd zijn. Een grote meerderheid van de
jongvolwassenen kijkt regelmatig het journaal of actualiteitenprogramma’s op
de nationale zenders. Ook leest een grote groep regelmatig de krant. Gratis
kranten zoals Spits en Metro zijn het populairst onder de jongeren (tabel 5.4).
Ook volgt een grote groep het nieuws via nationale nieuwssites zoals nu.nl.
De jongvolwassenen van buitenlandse herkomst zijn meer georiënteerd op de
lokale nieuwsbronnen dan de jongvolwassenen van Nederlandse herkomst.
Dit verschil wordt deels verklaard door het verschil in opleidingsniveau.
156

Tabel 5.4 Gebruik nationale nieuwsbronnen
(in % naar geboorteland ouders)

Geboorteland ouders
Nederland

Marokko

Turkije

Suriname

Nationale zenders

84,7

82,5

76,1

87,7

Lokale zenders (AT5, RTV Noord Holland)

34,7

52,1

51,5

56,9

Televisie

Kranten
Leest nooit krant

4,0

7,5

7,6

7,7

Gratis kranten (Metro, Spits, De Pers)

51,2

77,5

78,2

82,0

Nederlandse nationale kranten

69,9

51,0

38,1

39,9

Het Parool

35,2

11,1

11,1

9,1

Huis aan huis kranten (stadsblad, buurtkrant)

14,2

27,3

24,7

32,4

1,6

2,3

1,0

1,8

Nee

42,1

40,1

34,5

45,5

Nationale Nederlandse nieuwssites

50,6

49,5

45,3

34,2

3,8

7,3

9,3

5,4

318

299

258

257

Regionale kranten
Internetpagina’s voor nieuws

Amsterdamse nieuwssites
n

Laagopgeleiden zijn meer georiënteerd op het lokale nieuws, op wat er in
Amsterdam en hun woonomgeving gebeurt, dan hoger opgeleiden.
Vertrouwen in instituties
Figuur 5.8 toont het vertrouwen onder de jonge Amsterdammers in de
Nederlandse overheidsinstellingen en de politieke partijen. Politieke partijen
scoren van alle instellingen het laagst bij alle vier groepen jongvolwassenen.
Vaker is er vertrouwen in het Nederlandse rechtssysteem. Als wordt
gecontroleerd voor verschillen op grond van opleidingsniveau, leeftijd en
geslacht hebben jongvolwassenen van Nederlandse herkomst significant vaker
vertrouwen in de overheidsinstellingen en de politieke partijen dan de andere
jongvolwassenen. In de gesprekken uiten verschillende jongeren hun zorg over
de politieke partijen. Zij vinden het lastig een partij te vinden die hun eigen
idealen en positie vertegenwoordigt, net zoals Kadir die eerder in dit hoofdstuk
aan het woord kwam en op zoek is naar een partij in het midden. De partijen
zouden bijvoorbeeld teveel bezig zijn met het winnen van stemmen en niet
met hun idealen. Volgens Aart zijn de vertegenwoordigers van de partijen
bezig met pure stemmingmakerij:
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Het is allemaal stemmingmakerij. Daarom ben ik het met geen enkele
politieke partij op dit moment eens. Want er zouden eens wat meer partijen
moeten zijn die zeggen, wij gaan niet voor de stemmen. Wij gaan voor
onze standpunten. En, mocht je je stem aan ons geven, dan ben je hem
waarschijnlijk wel zinloos kwijt, want wij krijgen helemaal geen enkele stem.
Maar dan zouden ze in ieder geval hun standpunten nastreven. Het gaat
gewoon om je standpunten en om je overtuiging. Nou ja, de overtuigingen
die de PvdA heeft, zodra ze eenmaal aan het regeren zijn wisten ze eigenlijk
niet meer wat hun overtuigingen waren. Of eigenlijk zijn het dus geen
overtuigingen. Het zijn lousy standpunten om zieltjes te winnen. Dat is
gewoon heel slecht. En vervolgens gelooft niemand meer in de heersende
politieke partijen en schuift iedereen op naar rechts of naar links. Ik bedoel,
ik ben het totaal niet eens met de SP, ik ben het totaal niet eens met Geert
Wilders, maar de partijen ertussenin bakken er ook helemaal niks van. (Aart,
man, 30 jaar, Nederlandse herkomst)
Figuur 5.8 Eerder wel vertrouwen in Nederlandse overheid en afzonderlijke instituties
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Hoewel de interesse in de Nederlandse politiek bij veel jongvolwassenen
beperkt is, kennen alle jongvolwassenen Geert Wilders en zijn uitspraken wel.
In alle gesprekken kwam Geert Wilders spontaan aan de orde. Vaak fungeerde
hij als verpersoonlijking van de verharding in het Nederlandse publieke debat
die de jongvolwassenen opmerken of als symbool van de angst voor de islam
en allochtonen bij een deel van de Nederlandse bevolking. De populariteit van
deze politicus is beperkt, maar sommige jongvolwassenen kunnen zich de angst
bij ‘autochtone’ Nederlanders en de ‘Wilders’ sentimenten wel voorstellen.
Jan vindt het problematisch dat sommige allochtonen alleen maar met de
‘eigen groep’ omgaan. Dat verandert de sfeer in Amsterdam. Die ‘jongens die
alleen maar met elkaar omgaan’ zorgen voor een gevoel van onveiligheid bij de
‘autochtonen’. Hij ziet dat mensen in zijn omgeving overwegen om op Geert
Wilders te stemmen:
Als er meer allochtonen binnen zitten in een café dan komen er minder
vrouwen. Het heeft toch een bepaalde invloed op andere mensen. Vooral
als het concentreert. (…) Sommige mensen in mijn omgeving zitten ook
te twijfelen om op Wilders te gaan stemmen. Terwijl ik dat zelf niet goed
vind, want ik ben een SP’er. (…) Geloof me, je mag rustig geloven, dat in
mijn omgeving mensen zitten te twijfelen om op hem te stemmen. Ik zie
angst ja, geloof me. Mijn vrienden wonen zelf in West, in de buurt van
Geuzenveld. Hun vrouwen gaan echt niet ‘s avonds op straat nog. Dan
krijgen ze opmerkingen naar hun hoofd. (…) Maar ik vind het zo lullig
om zeg maar allochtonen de schuld te geven. Maar het zijn nu eenmaal in
de praktijk de feiten. (Jan, man, 30 jaar, Nederlandse herkomst)

De jongvolwassenen van buitenlandse herkomst zijn zich heel erg bewust
van een dergelijke angst bij een deel van de ‘autochtone’ bevolking, waarvan
vooral Geert Wilders maar ook Rita Verdonk voor hen de vertegenwoordigers
zijn. Dit geldt ook voor Umur, die in de uitspraken van deze personen en
hun populariteit een bevestiging ziet van een verharding in het Nederlandse
integratiedebat. Hij maakt zich zorgen over de populariteit van Geert Wilders,
maar is het soms ook wel met hem eens. Hij vindt het belangrijk dat iedereen
zijn best doet om zich aan te passen aan de Nederlandse samenleving. Dat
vermindert volgens hem de populariteit van politici zoals Geert Wilders:
Dat zeg maar figuren als Geert Wilders toch steeds meer aanhang krijgen,
dat vind ik wel zorgelijk. Heeft hij ooit iets verteld over het milieu, of over
infrastructuur? Heb je hem ooit gehoord over buitenlandse politiek? Het
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gaat echt alleen maar om de islam. Dat is toch geen politiek? Dat is niet
de manier waarop je een land moet besturen. Ik vind het toch jammer
dat er toch heel veel mensen een beetje zeg maar zijn richting opgaan. Ik
denk dat het een bevestiging is van die verharding. Er is dus wel kennelijk
een bepaalde behoefte aan zo iemand. Dat soort mensen willen ook hun
stem gehoord hebben weet je wel. Dus dat er toch wel echt een soort
van tegendraads iets is. Tegen islamisering, niet westerse allochtonen, of
mensen die zich moeilijk kunnen aanpassen of wat dan ook. De andere
kant van de medaille is dat ik het soms nog niet eens oneens ben met
bijvoorbeeld die uitspraken van die Wilders. Dat heeft meer te maken met
het feit van dat ik heel erg zoiets heb van probeer nou aan te passen. Je leeft
in een land, spreek de taal, ga werken, probeer iets van je leven te maken,
dat heb ik heel sterk. (..) Wat dat betreft (…) heb ik zoiets van joh, ga wat
doen. Dan snoer je automatisch de mond van dat soort gasten wel. Maar
ja, als je er zelf niks van probeert te maken, dan heb je ook de schijn tegen.
Dan gaat het ook tegen je werken. (Umur, man, 29 jaar, Turkse herkomst)

Het vertrouwen in de lokale politiek is hoger dan het vertrouwen in de
Nederlandse overheid in het geheel. De oud-burgemeester van Amsterdam,
Job Cohen, heeft internationaal inmiddels een aardige reputatie opgebouwd.
In 2005 werd hij uitgeroepen tot Europese held door het Amerikaanse TIME
Magazine. Deze eer viel hem ten deel door zijn verbindende optreden na de
moord op Theo van Gogh waardoor escalatie werd verkomen, dat in contrast
stond met de opruiende toon en taal van sommige andere Nederlandse
politici, aldus TIME magazine.130 Gedurende de onderzoeksperiode was Job
Cohen nog burgemeester
Burgemeester Job Cohen was bij de jonge Amsterdammers erg populair.
Een ruime meerderheid van de jonge Amsterdammers had vertrouwen in
burgemeester Job Cohen en in de gemeente Amsterdam (figuur 5.9). Het
positieve imago van Job Cohen werkte door op het vertrouwen dat zij
hebben in de gemeente. De bekendheid van andere Amsterdamse politici is
namelijk zeer beperkt. Maar Job Cohen kennen zij haast allemaal. Op cruciale
momenten liet hij van zich horen en wekt hij vertrouwen bij hen op. De
meeste jonge Amsterdammers waarderen het credo ‘de boel bij elkaar houden’,
dat zo nauw is verbonden met Job Cohen. Lemi toonde zich een fan van Job
Cohen en zijn aanpak. Hij heeft het idee dat de aanpak van theedrinken en de
boel bij elkaar houden uiteindelijk toch meer oplevert dan de harde aanpak
die hier vaak tegenover wordt gesteld:
Abi Daruvalla, Key tot the City. Amsterdam Mayor Job Cohen’s inclusive policies have
defused racial tension and kept tolerance alive, TIME Magazine, 10 oktober 2005.
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Figuur 5.9 Vertrouwen in gemeente Amsterdam en de burgemeester van Amsterdam
(in % naar geboorteland ouders)
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Ik vind ten eerste, écht, ik bedoel, heb je ooit een sympathiekere man
gezien? Dat vind ik geweldig. Nou, ik vind zijn aanpak niet heel verkeerd.
Ik vind dat hij heel tolerant is. En ik vind het ook niet zijn taak om zich heel
hard op te stellen. Want dat wordt wel gevraagd. Het meest wordt gezegd,
bijvoorbeeld van: hij drinkt alleen maar thee met die probleemjongeren.
Maar dat is gewoon ignorance, dan kijk je niet naar het probleem. Dan
besef je het probleem ook niet, en dan weet je niet waar die focus moet
liggen. Ik vind dat hij het goed doet. (Lemi, man, 30 jaar, Turkse herkomst)

Het vertrouwen in de Nederlandse media is beperkt, vooral onder
jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst (figuur 5.10). Meer dan driekwart
zegt eerder geen vertrouwen te hebben in de Nederlandse media. Maar ook bij
de andere jongvolwassen heeft de grootste groep eerder geen vertrouwen. Het
beperkte vertrouwen van de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst is
niet verwonderlijk, als wordt gekeken naar de enorme stroom aan negatieve
berichtgeving over Marokkanen in de afgelopen tien jaar.

5.4 MULTICULTURELE IDEALEN, DISCRIMINATIE EN VOOROORDELEN
De culturele diversiteit is voor jongeren een positief aspect van Amsterdam,
maar de balans tussen diversiteit en herkenning blijkt soms lastig. Hoe
kijken zij nu eigenlijk aan tegen verschillende multiculturele idealen? De
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Figuur 5.10 Vertrouwen in de Nederlandse media
(in % naar geboorteland ouders)
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jongvolwassenen werden geconfronteerd met verschillende stellingen over
culturele diversiteit en de vertegenwoordiging daarvan in de Nederlandse
politiek. Er is bijvoorbeeld gevraagd of zij vinden dat etnische en religieuze
groepen vertegenwoordigd moeten zijn in het Nederlandse parlement en of zij
het belangrijk vinden kennis te hebben over andere culturen. De mate waarin
de verschillende groepen jongvolwassenen positief staan ten opzichte van deze
multiculturele idealen verschilt (figuur 5.11). Herkomst, opleidingsniveau
en leeftijd spelen een rol. Jongvolwassenen van Nederlandse herkomst
staan significant vaker negatief ten opzichte van ‘multiculturele idealen’. De
jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst zijn het meest positief. Lager
opgeleiden staan minder positief ten opzichte van culturele diversiteit dan
hoogopgeleiden, en 18-24 jarigen zijn minder positief dan 25-30 jarigen.
Figuur 5.11 Multiculturele positie*
(in % naar geboorteland ouders)
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* Combinatie van antwoorden op: belang kennis hebben over andere culturen, immigranten verrijken Nederland met nieuwe
ideeën en culturen, positief ten opzichte van verschillende culturen in Nederland, migranten moeten hun eigen taal en cultuur
kunnen behouden, etnische en religieuze groepen moeten vertegenwoordigd zijn in het Nederlandse parlement, positief dat er
verschillende bevolkingsgroepen wonen in Amsterdam.

Eerder in dit hoofdstuk kwam aan de orde dat een grote groep jongvolwassenen
vindt dat spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdam zijn toegenomen
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in de afgelopen jaren (zie figuur 5.4). De moord op Theo van Gogh gebruiken
de jongvolwassenen als referentiepunt als het gaat om veranderingen in de
verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland. Floris
woont zelf in Amsterdam Oost, vlakbij de plaats waar Theo van Gogh werd
vermoord. In zijn buurt merkte hij wel dat de verhoudingen tussen moslims
en niet-moslims na de moord gespannen waren. Maar tegenwoordig is het
volgens hem weer bij het oude:
Ik woonde er een half jaar en toen werd Van Gogh vermoord, dus dat was
allemaal, ja ineens was dat hallo en dag [tussen buurtbewoners] wel over
voor een tijdje. Na Theo van Gogh is er echt wel wat veranderd ja. Dat was
bij mij op dat hoekje. En toen werd ook nog een paar maanden later die
tasjesdief overreden. Dus toen was iedereen echt boos. Toen merkte je wel
dat er toch een wij-zij gevoel hing eventjes. In zoverre dat mensen gewoon
echt geen dag meer zeiden. (…) En er hing gewoon echt een soort vijandig
gevoel eventjes. Je voelde dat ze dachten jullie vinden ons fout. Terwijl dat
mijn gedachte helemaal niet is. Ik ben erg pro multiculturele samenleving
hier in Amsterdam. Daarom ben ik in Amsterdam komen wonen, omdat
ik het zo fantastisch vind. Maar je voelde ineens een soort vijandigheid
die toch onprettig voelde. Er heerste een sfeer van, jullie vinden dat wij
het allemaal gedaan hebben. Wat je toen natuurlijk ook wel heel veel in
de media las. En dat voelde je gewoon echt wel. Maar dat is absoluut over
hoor. Dat is echt wel verdwenen. De sfeer is weer als vanouds. (Floris, man,
30 jaar, Nederlandse herkomst)

Voor Meliha is de sfeer echter niet meer helemaal als vanouds. De moord op
Theo van Gogh heeft haar vertrouwen in de Nederlandse samenleving wel
geschaad:
Ik zag Nederland gewoon als een rustig, heerlijk land waar vrede is, weet
je, waar mensen gewoon met elkaar op kunnen schieten. Maar sinds de
dood van Theo van Gogh had ik echt zoiets van, waar gaat dit naar toe?
Eén stomme klungelige Marokkaan heeft Theo dus vermoord, en dan
wordt iedereen over één kam geschoren. Nu is iedereen van moslims, nou,
daar hoef ik niet bij in de buurt te komen of zo. Dus dat ze zo’n beetje alle
moslims over één kam te scheren. Dat is erger geworden. (Meliha, vrouw,
22 jaar, Turkse herkomst)

Het beeld dat de jongvolwassenen hebben van spanningen tussen
bevolkingsgroepen is vaak gebaseerd op wat zij zien of lezen in de media, niet
zozeer op eigen ervaringen. Velen storen zich aan het over één kam scheren van
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groepen in de Nederlandse media en de provocerende uitspraken van enkele
politici wat volgens hen vooroordelen en spanningen tussen bevolkingsgroepen
in de hand werkt. De publieke discussie is volgens hen verhard, en vooral
de Marokkaanse bevolkingsgroep moet het ontgelden. Jari ziet de tolerantie
afnemen, vooral door wat hij ziet en hoort via de media:
[Ik denk wel dat de tolerantie afneemt.] Nou niet zozeer in de praktijk,
maar meer gewoon de geluiden die je hoort via de media. Er gaan heel
veel geluiden op van ‘dingen niet meer pikken’ enzo en zero-tolerance
en het beperken van je privacy ten koste van veiligheid enzo. Ik denk dat
dat wel enorm aan het doorslaan is. Dat er enorm veel geluiden zijn van
bange mensen. Meer dan vroeger. Dat er meer de nadruk ligt ook op angst
die waarschijnlijk helemaal niet zo gegrond is. (...) Ik denk niet dat het
goed is voor de integratie, voor de samenhang. Ik heb niet echt concrete
voorbeelden, maar wel gewoon een soort van sfeer die je waarneemt, en ja,
die neem ik dan waarschijnlijk waar via de media. Dat ja, dat de posities
wel aan het verharden zijn en dat er ook heel veel groepen zijn die zich niet
meer betrokken voelen bij Nederland, juist omdat ze in de media zo zwart
worden afgeschilderd. Ik denk dat het te ver gaat.
IW: Welke groepen zijn dat dan voor jouw gevoel?
Nou, in de eerste plaats Marokkanen. Altijd in negatief daglicht, er is
nooit iets goeds over Marokkanen op tv. Ik vind het dom. Omdat je dus
een hele grote, nou ja, grote groep, dat wordt ook weer overdreven, maar
toch een substantiële groep echt actief van je distantieert daarmee. (Jari,
man, 30 jaar, Nederlandse herkomst)

Het gevoel te worden gediscrimineerd of voortdurend te worden geconfronteerd
met vooroordelen kan groepsgrenzen versterken en zo het identificatieproces
beïnvloeden. Aan de jongvolwassenen is gevraagd of zij zich wel eens
gediscrimineerd voelen. Driekwart van de jongvolwassenen van Nederlandse
herkomst, ongeveer de helft van de jongvolwassenen van Surinaamse of Turkse
herkomst en veertig procent van degenen van Marokkaanse herkomst voelen
zich zelden tot nooit gediscrimineerd (figuur 5.12). Slechts een kleine groep,
variërend van drie procent van de jongvolwassenen van Nederlandse herkomst
tot iets meer dan tien procent van de jongvolwassenen van Marokkaanse
herkomst voelt zich vaak gediscrimineerd. Laag tot middenhoogopgeleiden
voelen zich vaker gediscrimineerd dan hoogopgeleide jongvolwassenen.
Gecontroleerd voor verschillen in opleidingsniveau, leeftijd en geslacht
tussen de vier groepen blijven er verschillen tussen de groepen bestaan. De
jongvolwassenen van buitenlandse herkomst voelen zich vaker gediscrimineerd
dan de jongvolwassenen van Nederlandse herkomst. De jongvolwassenen
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Figuur 5.12 Frequentie van gevoel gediscrimineerd te worden
(in % naar geboorteland ouders)
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van Marokkaanse en Turkse herkomst voelen zich vaker gediscrimineerd dan
degenen van Surinaamse herkomst.
In de interviews benadrukken de jongvolwassenen van buitenlandse
herkomst die geen discriminatie ervaren vaak waarom zij zich niet
gediscrimineerd voelen. Hierbij kunnen twee verschillende gedachten worden
onderscheiden. Eén groep benadrukt de eigen instelling. Hun positieve
instelling en open houding voorkomt discriminatie vinden zij. Zij willen ook
geen slachtofferrol toebedeeld krijgen. Een voorbeeld van deze zienswijze is
Miranda:
Dat ik mezelf beoordeeld voel op mijn herkomst of op mijn uiterlijk, dat
heb ik zelf nooit echt ervaren. Ik bedoel, ik sluit het zeker niet uit, die
ervaringen, maar ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. En ik denk dat
het vooral ook je eigen instelling is. Hoe je dingen zelf ziet. Dat je gauw
[discriminatie] ervan maakt, omdat je weet dat je anders bent. Dat je jezelf
misschien ook anders voelt dan een ander. Dus daar begint het al mee. Dat
je jezelf gevoelig maakt voor dat soort uitspraken. (…) Je hebt natuurlijk
genoeg mensen die een negatieve instelling hebben om wat voor reden
dan ook. Maar je hebt wel zelf een hand erin. Dat wil ik eigenlijk zeggen.
(Miranda, vrouw, 25 jaar, Surinaamse herkomst)

De andere groep benadrukt dat zij niet herkenbaar zijn als bijvoorbeeld
‘allochtoon’ of als ‘moslim’ en dat zij daarom geen discriminatie ervaren in
hun dagelijkse leven. Senay ziet in haar directe omgeving wel discriminatie,
maar zij voelt zichzelf niet gediscrimineerd, of geconfronteerd met bepaalde
vooroordelen op grond van haar herkomst. Zij denkt zelf dat dit vooral komt
omdat zij niet Turks oogt:
Ik voel me niet gediscrimineerd, dat niet. Omdat ik er gewoon niet
Turks [uitzie], en mijn man al helemaal niet. Ja echt. Hij heeft ook zo’n
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makkelijke [Nederlands klinkende] achternaam, misschien heeft het
daarmee te maken. Mensen zeggen soms van o, is hij Turks? Maar hij is
ook donkerblond, misschien heeft het daarmee te maken. Hij oogt niet
Turks, dus ik weet wel zeker dat het daarmee te maken heeft. (…) Ze
zien ook niet dat ik Turks ben. Nee. Soms is dat wel fijn, omdat je dan
toch altijd geassocieerd wordt met wat er allemaal in de media of in de
wereld gebeurt. En soms denk ik, ja, jammer. (Senay, vrouw, 27 jaar, Turkse
herkomst)

In de gesprekken worden vooral drie ‘settings’ steeds weer genoemd waarin
discriminatie en vooroordelen worden ervaren of verondersteld: werk/
solliciteren, de publieke ruimte en het Amsterdamse nachtleven. De
jongvolwassenen beschrijven het meest aan werk gerelateerde discriminatie,
bijvoorbeeld het niet worden aangenomen voor een baan op grond van je
achternaam, je herkomst of omdat je een hoofddoek draagt. In de publieke
ruimte, simpelweg ‘op straat’, gaat het om het anders behandeld worden of
het ervaren van vooroordelen op grond van je uiterlijk. Vooral de mannen
van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse herkomst vertellen hierover uit
eigen ervaring. Umur merkt het vooral aan kleine dingen, bijvoorbeeld bij de
bushalte:
Ik maak me af en toe wel zorgen om bepaalde dingen. Het zit ‘m ook in
die kleine dingen weet je wel. Als je bijvoorbeeld ’s ochtends naar je werk
gaat en je staat op de bus te wachten en je ziet een oud vrouwtje haar tas
een beetje wegstoppen omdat ze mij toevallig ziet. Ik heb daar wel een
beetje de p in, ik vind dat wel heel erg. Ik heb zoiets van, je kent mij niet.
Je beoordeelt me dus alleen maar op m’n kleur haar of de manier waarop
ik op de bus sta te wachten, ik weet het niet, of mijn kleur ogen, ik weet
het niet. En op basis daarvan maak je dus een bepaalde vertaalslag van ‘dit
is niet goed, dus even op m’n hoede zijn.’ (Umur, man, 29 jaar, Turkse
herkomst)

De derde setting die de jongvolwassenen herhaaldelijk noemen is het
Amsterdamse uitgaansleven. Zij vertellen uit eigen ervaring of op grond
van ervaringen van vrienden en bekenden dat clubs jongens van Turkse of
Marokkaanse herkomst geregeld weigeren. Emre uit zijn frustraties over het
Amsterdamse nachtleven:
Als ik op een zaterdag uitga, kom ik nergens binnen. Het is belachelijk, ik
heb nog nooit gevochten, of überhaupt iets stoms gedaan, maar ik word
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er wel op afgerekend. Al snap ik wel dat het een kleine groep is die het
voor ons verziekt, maar toch is het niet fijn. (Emre, man, 19 jaar, Turkse
herkomst)

Bijna zestig procent van de Marokkaanse jongvolwassenen die zich
gediscrimineerd voelen, geeft aan dat de discriminatie is toegenomen vergeleken
met vroeger (figuur 5.13). De andere jongvolwassenen ervaren minder
vaak dat discriminatie is toegenomen. Deze verschillen blijven ook bestaan
als er wordt gecontroleerd voor eventuele verschillen in opleidingsniveau,
leeftijd en geslacht. Binnen de groep van Marokkaanse herkomst zijn het
vooral de hoogopgeleiden die meer discriminatie ervaren dan vroeger. De
jongvolwassenen van Turkse en Surinaamse herkomst geven het vaakst aan
dat de door hen ervaren discriminatie minder is geworden.
Figuur 5.13 Meer of minder gediscrimineerd vergeleken met vroeger
(in % naar geboorteland ouders. Alleen degenen die discriminatie ervaren)
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In de gesprekken worden verschillende referentiekaders gebruikt vanaf
wanneer discriminatie in hun ogen is toegenomen. Zij noemen de heftige
maatschappelijke gebeurtenissen, namelijk de aanslagen van 11 september
2001 en de moord op Theo van Gogh eind 2004. Maar zij noemen ook
gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer, bijvoorbeeld dat discriminatie is
toegenomen vanaf het moment dat zij een hoofddoek zijn gaan dragen.
Daarnaast koppelen jongvolwassenen de toegenomen discriminatie aan angst:
de angst voor allochtonen, de angst voor terrorisme en aanslagen, de angst
de eigen identiteit kwijt te raken en angst voor de eigen veiligheid. Richelle
ervaart zelf niet zozeer discriminatie, maar merkt om zich heen dat er veel
angst is:
[De sfeer is veranderd], ja minder tolerant. Dat is gewoon tegenover elkaar.
De dingen die in de samenleving gebeuren, zoals terrorisme. Iedereen is
volgens mij gewoon verschrikkelijk bang. (...) Gewoon schrikachtig.
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Niemand durft meer echt een vrije mening te geven, omdat ze bang zijn
dat er misschien zinloos geweld uit voorkomt. Ik vind dat dat soort dingen
meespelen. (Richelle, vrouw, 20 jaar, Surinaamse herkomst)

Jongvolwassenen noemen verschillende gronden waarop zij discriminatie
ervaren (figuur 5.14). Jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst
noemen vooral discriminatie op grond van hun herkomst en religie. De
jongvolwassenen van Surinaamse herkomst noemen bovenal hun huidskleur
en veel minder vaak hun herkomst. Jongvolwassenen van Nederlandse
herkomst die discriminatie ervaren noemen herkomst en geslacht het meest.
Aandacht voor herkomst
Ondanks dat in Nederland officieel geen doelgroepenbeleid meer wordt
gevoerd, is de ervaring bij velen dat de aandacht voor herkomst in de
Nederlandse discussies hardnekkig is. Dat vindt ook Umur, zeker als hij
Nederland vergelijkt met Amerika. In Amerika is volgens hem iedereen in
eerste instantie Amerikaan, in Nederland worden mensen veelal op hun
herkomst beoordeeld:
[In Amerika] zijn heel veel Europeanen. Die zijn geen Europeaan, maar
gewoon Amerikaan. Of heel veel, met alle respect, negers zijn ook gewoon
Amerikaan. Is dat onderscheid er nu nog in Amerika? Nee, ik denk het
niet. Ik denk dat het heel klein is. Terwijl je hier nog steeds hebt, oh, Turk,
Marokkaan. Hoe lang hebben wij nog nodig, honderd jaar? Ik weet het
niet. De trend is in ieder geval nu, voor de komende tien tot twintig jaar
dat het er niet goed uitziet. (Umur, man, 29 jaar, Turkse herkomst)

Nationaliteit of herkomst is een veel genoemde grond waarop discriminatie
wordt ervaren, vooral door de jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse
herkomst. Maar ook bijna een derde (30%) van de jongvolwassenen van
Surinaamse herkomst ervaart discriminatie op grond van herkomst (figuur
5.14). Maar discriminatie op grond van herkomst is niet alleen voorbehouden
aan de allochtonen. Ook de jongvolwassenen van Nederlandse herkomst
ervaren discriminatie op grond van herkomst. Dit kan te maken hebben met de
zogenaamde derde generatie migranten in deze groep, waarvan de grootouders
in het buitenland zijn geboren en die door hun uiterlijk misschien nog als
zodanig herkenbaar zijn. Maar er speelt ook de ervaring gediscrimineerd te
worden op grond van het ‘autochtoon’ zijn, van Nederlandse herkomst te zijn.
Een negentienjarige respondent noteerde als opmerking in de vragenlijst:
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Af en toe voel ik me geïntimideerd door allochtonen. Ik word uitgescholden
in mijn eigen land. Alleen zodra je met dit soort dingen komt, dan word je
nog net niet uitgelachen. Pas als je als Nederlander een allochtoon uitscheldt
ben je in overtreding. (anoniem, man, 19 jaar, Nederlandse herkomst)
Figuur 5.14 Gronden waarop
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Bovendien ervaren jongvolwassenen van buitenlandse herkomst
ook discriminatie vanuit de eigen groep of door andere ‘allochtone’
bevolkingsgroepen. Stanley’s ervaring is dat binnen de Surinaamse
gemeenschap ook veel vooroordelen bestaan en discriminatie voor komt
tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Hij vertelt:
En ik zal eerlijk zeggen, sowieso Surinamers, en dat is wat ik zelf vind en
wat ik mee maak, wij discrimineren onszelf net zo hard. Dat is echt niet
iets wat wij niet kennen. Snap je. Of het nou van een blanke afkomt of van
iemand anders, maar van onszelf kennen we het net zo hard. (Stanley, man,
25 jaar, Surinaamse herkomst)
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Tegelijkertijd identificeren de jongvolwassenen zich wel sterk met hun eigen
herkomst en spreken zij zelf ook in termen van verschillende bevolkingsgroepen.
Het is vooral de aandacht voor herkomst bij problemen zoals criminaliteit die
de jongvolwassenen irriteert. Als er een keer iets positiefs te melden is, dan is
iemand ineens wel een Nederlander. Dat steekt, vindt Emre:
Aan de ene kant wordt er van je verwacht dat je Nederlands bent, dat je
Nederlands spreekt, dat je je gedraagt als een Nederlander, dat je assimileert.
Maar aan de andere kant word je er wel op aangesproken van, in Turkije
gebeurt dat, wat vind jij ervan? Aan de andere kant ben je ook een Turkse
jongen als je iets fout doet. Als je op een Olympische Spelen een gouden
medaille wint, dan ben je wel gewoon iemand die echt Nederlander is zeg
maar. (Emre, man, 19 jaar, Turkse herkomst)

Uiterlijke kenmerken: huidskleur en geslacht
De jongvolwassenen van Surinaamse herkomst voelen zich het meest
gediscrimineerd op grond van hun huidskleur. Zij noemen discriminatie
op grond van huidskleur twee keer zo vaak als discriminatie op grond van
herkomst. In hun ervaring is Nederland niet zo kleurenblind als vaak wordt
aangenomen. In het Nederlandse publieke debat ligt de nadruk immers vooral
op herkomst, (‘allochtonen’, herkomst ouders), migratiegeschiedenis (‘de
tweede/eerste generatie’) en religieuze identiteit (moslims). Huidskleur doet
er niet toe lijkt de dominante opvatting in Nederland (Essed & Trienekens
2008). Toch hebben de jongvolwassenen van Surinaamse herkomst vaak de
ervaring dat zij in eerste instantie op hun huidskleur worden beoordeeld.
Discriminatie op grond van geslacht gaat bij de jongvolwassenen
van Surinaamse en Nederlandse herkomst bijna alleen om vrouwen. Bij
jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst gaat het vooral om
vrouwen, maar veel vaker dan bij de andere twee groepen jongvolwassenen
ervaren mannen discriminatie op grond van geslacht. Zij ervaren bijvoorbeeld
dat zij worden geweigerd bij het uitgaan of dat zij worden geassocieerd met
probleemjongeren. Ozan merkt dat onbekenden hem door zijn uiterlijk en het
feit dat hij een man is vaak zien als ‘straatjochie’. Hij benadrukt in gesprekken
met onbekenden altijd dat hij studeert om de vooroordelen rondom zijn
uiterlijk te ontkrachten:
Ik hou van sportschoenen dragen, en bomberjacks zeg maar. Mijn uiterlijk
is toch wat je in eerste instantie zou denken van, o, dat is weer zo’n
straatjochie. (…) Maar dat vind ik gewoon mooi. Ja, als iemand anders
mij zou zien… En daarom zeg ik ook, als iemand hoort [dat ik op de]
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universiteit [zit], dat verwachten ze niet. Soms heb ik zelfs meegemaakt
dat ze me niet echt geloven. Dat ze gewoon je uiterlijk zien, en waar je
dan eigenlijk mee geassocieerd wordt, met de straat. (Ozan, man, 21 jaar,
Turkse herkomst)

Religie
Nadat er lange tijd weinig aandacht was voor religie en werd verwacht dat
door vergaande secularisering religie uiteindelijk uit het publieke domein
zou verdwijnen, staat religie tegenwoordig weer volop op de publieke en
politieke agenda. Deze aandacht betreft hoofdzakelijk de islam. Discussies
over uitlatingen van imams, de hoofddoek, de burka, wel of niet ‘handen
schudden’ waren afgelopen jaren aan de orde van de dag. In hoeverre deze
islamkritiek de jongvolwassenen persoonlijk raakt verschilt tussen de vier
groepen. De vier groepen jongvolwassenen in deze studie verschillen sterk
in religieuze overtuiging (tabel 5.5). De jongvolwassenen van Nederlandse
herkomst zijn het sterkst geseculariseerd. Slechts zeven procent rekent zich
tot een bepaalde godsdienst. Onder de jongvolwassenen van Marokkaanse
herkomst rekent meer dan negentig procent zich tot een godsdienst, onder
de jongvolwassenen van Turkse herkomst is dit ruim tachtig procent. De
jongvolwassenen van Surinaamse herkomst nemen een middenpositie in,
iets minder dan de helft rekent zich tot een godsdienst. De godsdienstige
jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst zijn bijna allemaal
Tabel 5.5 Religieuze overtuiging
(in % naar geboorteland ouders)

Geboorteland ouders
Nederland

Marokko

Turkije

Suriname

Geen

91,3

7,1

16,3

51,0

Islam

0,3

85,7

78,6

7,8

Christendom

5,1

-

1,4

21,3

Hindoeïsme

-

-

-

15,7

Boeddhisme

0,3

-

-

0,6

Jodendom

0,4

-

-

-

-

0,4

-

0,9

0,3

0,5

0,3

0,6

Anders
Wil niet zeggen
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2,2

5,6

3,4

2,6

Totaal

100

100

100

100

n

318

299

258

257
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moslim. De jongvolwassenen van Surinaamse herkomst zijn religieus diverser.
De meesten rekenen zich tot het christendom (22%) of het hindoeïsme (16%),
en een kleine groep (8%) rekent zich tot de islam. Deze ‘Surinaamse-moslims’
worden in de discussie over moslims dikwijls vergeten. Vaak gaat het toch
vooral over moslims van Marokkaanse en Turkse herkomst.
Ondanks dat de meeste jongvolwassenen van Turkse en Marokkaanse
herkomst en een groot deel van degenen van Surinaamse herkomst zich tot een
godsdienst rekenen, zijn er wel verschillen in het belang dat zij hechten aan
het behoren tot een religieuze groep (figuur 5.15). Ongeveer een derde van de
godsdienstige jongvolwassenen van Surinaamse herkomst en een substantiële
groep (16-20%) van de jongvolwassenen van Turkse of Marokkaanse
herkomst vinden het behoren tot een religieuze groep onbelangrijk. Er heeft
maar een kleine groep moslims van Surinaamse herkomst (20 personen)
aan het onderzoek deel genomen. Het is daarom niet mogelijk met grote
betrouwbaarheid uitspraken te doen over deze afzonderlijke groep. Toch
is het interessant de antwoorden van deze groep te vergelijken met de
antwoorden van de jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst.
De antwoorden komen namelijk sterk overeen. Ongeveer een vijfde van de
moslims van Surinaamse herkomst vindt het behoren tot een religieuze groep
onbelangrijk en een ruime meerderheid (60%) vindt het juist wel belangrijk.
Figuur 5.15 Belang behoren tot een religieuze groep
(in % van degenen die zich rekenen tot een godsdienst naar geboorteland ouders)
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Hun religieuze overtuiging is voor veel jongvolwassenen in de afgelopen jaren
belangrijker geworden (figuur 5.16). Bijna niemand vindt, dat hun religieuze
overtuiging minder belangrijk is geworden de afgelopen jaren. Alleen voor een
kleine groep jongvolwassenen van Surinaamse herkomst is het minder belangrijk
geworden. Dit zijn overigens alleen jongvolwassenen die zich rekenen tot het
christendom of hindoeïsme. Vooral de islamkritiek in Nederland en het feit
dat zij geregeld op hun religie worden aangesproken maken dat moslims daar
bewust mee bezig zijn. Maar jonge moslims zien de enorme aandacht voor de
islam de afgelopen jaren niet als enige oorzaak voor het belangrijker worden
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Figuur 5.16 Verandering in belang godsdienstige overtuiging in de afgelopen jaren
(in % van degenen die zich rekenen tot een godsdienst naar geboorteland ouders)
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van hun religieuze overtuiging. Het volwassen worden komt in de interviews
het meest naar voren als reden voor het belangrijker worden van hun geloof.
In eerste instantie is het geloof iets wat je van thuis uit meekrijgt. Op een
bepaald moment is het geloof niet langer een vanzelfsprekendheid, maar iets
waar je zelf bewust voor kiest. Fatiha benadrukt dat je ‘klaar moet zijn’ voor
het praktiseren van je geloof. Dat was zij nog niet toen zij jonger was, maar op
een gegeven moment vroeg zij zich af op welke manier zij haar geloof wilde
praktiseren:
Op een gegeven moment heb je zoiets van, ik wil meer aan mijn geloof
doen. Ik ben toch een moslim. Een geboren moslim. Je wilt toch een stapje
meer bij God komen. Dus het uitgaan, dat laat ik lekker achter mij. (…)
Toen begon ik ook met bidden en de Koran lezen, wat ik vroeger nooit
deed. (…) En toen de ramadan eraan kwam, je wist dat je moest vasten,
maar je wist niet wat de aanleiding was. Waarom doe ik dat? Ja, ik moest
vasten omdat papa en mama dat ook doen. Op een gegeven moment ga je
nadenken, voor wie doe ik het? Op een gegeven moment komt het vanzelf.
Maar ik merk het aan een heleboel dames. Hoe ouder ze worden, hoe
meer ze gaan nadenken. Toch wel. (Fatiha, vrouw, 19 jaar, Marokkaanse
herkomst)

Daarnaast spelen heftige of belangrijke gebeurtenissen in het persoonlijke
leven een rol, zoals overlijden van dierbaren en de geboorte van kinderen.
Door de enorme aandacht voor de islam in Nederland hebben
jongvolwassenen geregeld het gevoel dat zij hun keuze voor de islam en
hun manier van godsdienstuitoefening moeten verantwoorden of uitleggen.
Zij worden veel vaker aangesproken op hun religieuze overtuiging dan
de jongvolwassenen die een andere godsdienst aanhangen (figuur 5.17).
Dat maakt hen zeer bewust van hun moslimidentiteit of van het worden
bestempeld als moslim door anderen. Anja ziet in haar omgeving, in de
buurt in Amsterdam West waar zij woont en op de school waar haar zoontje
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Figuur 5.17 Aangesproken worden op religieuze overtuiging
(in % van degenen die zich rekenen tot een godsdienst naar geboorteland ouders)
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naar toe gaat, dat de enorme negatieve aandacht voor de islam een sterke
groepsidentiteit onder moslims creëert.
Sinds die aanslagen dus eigenlijk voornamelijk wordt de moslim heel erg
negatief belicht. Je komt thuis, je hoort weer het mediagelul de moslim
blablabla weet je wel? Ik kan me heel goed voorstellen dat het je zo erg
gaat irriteren, dat je je nog meer verwant gaat voelen met islam en met de
moslims. En je sterker wilt maken voor die groep. Dus ik denk dat de media
zeker ook bijdragen aan radicalisering, door het op die manier te doen. Ik
bedoel de media zijn uiteindelijk wel de trendsetter, weet je, die een grote
groep bereiken en dus ook zeg maar de ‘gemiddelde Nederlander’. (...) De
Hindoes die worden niet zo benadeeld. Maar ik denk als je gewoon echt
gaat kijken naar de islam en naar de moslims in Nederland... (...) Als je aan
die jongeren vraagt, ben jij moslim of ben jij niet moslim? Ik ben echt wel
moslim. Die zijn er zo van overtuigd vaak, van hun eigen identiteit, hun
eigen culturele achtergrond. Die associëren zich ook daarmee, daar maken
ze zichzelf hard voor. (Anja, vrouw, 30 jaar, Surinaamse herkomst)

De meerderheid van de godsdienstige jongvolwassenen reageert positief
als zij worden aangesproken op hun godsdienstige overtuiging. Vooral de
moslimjongeren waarderen het als zij direct worden aangesproken. Voor
Fidan is het geloof een belangrijk onderdeel van haar leven. Zij stelt het op
prijs als mensen haar direct vragen stellen over haar geloof. Op die manier kan
zij vooroordelen wegnemen die door negatieve aandacht voor de islam en de
associatie met terrorisme worden gevoed:
Ik denk wel dat er door de vooroordelen, of door al die negatieve media
aandacht bepaalde onderwerpen gewoon moeilijker bespreekbaar zijn.
Bijvoorbeeld de islam is sowieso denk ik wel moeilijker geworden nu, om
erover te praten. Omdat het vaak wordt geassocieerd met extremisme.
Vroeger was het denk ik meer van ‘ja, we weten niet waar het over gaat,
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dus het zal wel’. En nu denk ik dat mensen zoiets hebben van ‘o jee, dat is
slecht’, of ‘dat is eng’. Ik heb liever dat iemand dan direct op me afstapt en
gewoon concreet met vragen komt.
IW: En gebeurt dat?
Soms wel ja. En dat stel ik ook heel erg op prijs. En dat laat ik ook
altijd merken. Ook al zijn het hele harde vragen, of vragen die heel erg
confronterend zijn. Dat stel ik heel erg op prijs, en dat lok ik soms ook wel
uit. Dat is denk ik uiteindelijk de enige manier om bepaalde vooroordelen
te breken. Gewoon direct op elkaar afstappen. Want vaak hoor je ook van
mensen, hè jij voldoet dus ook echt niet aan het beeld wat ik had over
moslims, of over Turkse mensen. Zoiets. Dat gebeurt heel vaak en dan
hoef je maar iets heel kleins te doen. Vaak zijn mensen gewoon zo erg
geïsoleerd in hun bestaan. Die lezen alleen de krant en kijken alleen tv, en
die hebben voor de rest geen contact met buren, geen contact met [Turken
/ moslims]. (Fidan, vrouw, 29 jaar, Turkse herkomst)

Het beeld dat de Nederlandse media van de islam schetsen ervaren de jonge
moslims als veel te eenzijdig. Zij vinden dat er teveel aandacht is voor extremisme
en radicalisering binnen de islam. De veel grotere groep gematigde, moderne
moslims zien zij niet terug in de media. Zij herkennen zich vaak ook niet in
de personen die als woordvoerder voor de moslims optreden op televisie of in
andere media. Ook Çelik die heel actief is in Nederlandse moslimorganisaties
en het organiseren van interreligieuze dialogen, kan zich niet vinden in het
beeld dat de media van de islam en moslims schetsen. Maar het nuanceren
van dit beeld ziet hij niet alleen als een verantwoordelijkheid voor de media.
Hij ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor de eigen gemeenschap. Het
ontbreekt nu volgens hem nog aan goede voortrekkers die de jonge generatie
kunnen vertegenwoordigen. Maar hij is hoopvol over de toekomst:
Bijvoorbeeld die rellen [in Slotervaart] ook. De media portretteren het
alsof het uit de islamitische hoek komt, van ‘oh ze zijn weer aan het rellen’.
Die straatterroristen worden ze altijd genoemd. Aan dat woord weet je
het al, waarom noem je ze een terrorist en niet hangjeugd of kwajongen?
Maar ik denk ook dat de gemeenschap de verantwoordelijkheid heeft om
een juist beeld van hun religie naar voren te brengen. (…) Ik denk dat
je vaak wel de extremisten ziet in het nieuws. Op het moment dat ze
iemand willen uitnodigen, nodigen ze vaak iemand uit waarvan ze weten
dat die rare dingen gaat roepen. En niet een gemiddelde moslim om het
zo maar even te zeggen. Ik zie heel veel jongeren om me heen die een
leidersfiguur[-rol] wel op zich kunnen nemen. Dus ik maak me daar niet
zoveel zorgen meer over. Maar het heeft zeker tijd nodig. Het moet komen
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van de jonge generatie. Ik zie heel veel mensen om me heen die echt hun
best doen. (Çelik, man, 23 jaar, Turkse herkomst)

De jonge moslims proberen hun eigen weg te vinden in de stroom aan
islamkritiek en suggesties dat de islam niet thuishoort in Nederland. Er kunnen
hoofdzakelijk twee typen reacties worden onderscheiden. Allereerst een min
of meer actieve deelname aan het debat en de wens om een diverser beeld van
de islam naar buiten te brengen. Dit is de houding van bijvoorbeeld Çelik en
Fidan die hierboven al aan het woord kwamen. Zij vinden het ook positief
om op hun religieuze overtuiging te worden aangesproken. Het tweede type is
vooral ‘discussiemoe’ en probeert zich zoveel mogelijk afzijdig te houden van
het islamdebat. Farida heeft het wel gehad met al die discussies die worden
gekoppeld aan de islam en aan Marokkanen:
Ik zal je eerlijk zeggen. Ik kijk naar het nieuws elke dag, als ik aan het
ontbijten ben en ’s avonds en voor de rest… Al die discussieprogramma’s
en alles eigenlijk ben ik een beetje zat. Daar kijk ik niet meer naar. Al die
discussies, het houdt maar niet op. En soms zitten er echt mensen bij, die
wat moet ik zeggen die zich zo slecht kunnen verwoorden. Dan denk ik
heb je die daar nu expres gezet? Had je niet een betere persoon kunnen
vinden die zich wat beter kan verwoorden? [Discussies over] dubbele
nationaliteit, over onderdrukking van de vrouw. Alles wat met de islam
te maken heeft, alles wat met Marokkanen te maken heeft. Daar ben ik
eigenlijk, ja dat heb ik nu eigenlijk wel allemaal gehoord. Het is wel goed.
Ja natuurlijk blijf je af en toe kijken, maar soms ga je je zo irriteren aan
wat mensen zeggen. En dan zap ik altijd door. (…) Het zal wel eeuwig een
discussie blijven. Ik bedoel, het houdt nooit op. (Farida, vrouw, 28 jaar,
Marokkaanse herkomst)

Begin 2008, de periode waarin de meeste gesprekken werden gevoerd met
de jonge Amsterdammers, was er veel discussie rondom het uitkomen van de
film Fitna (Arabisch voor beproeving) van parlementariër Geert Wilders. In
de periode voorafgaand aan de film was er bezorgdheid onder politici over
mogelijke confrontaties tussen moslims en niet-moslims in Nederland na
het verschijnen van de film. Ook waren verschillende bewindslieden bang
voor schade aan het imago van Nederland in islamitische landen. De meeste
jonge moslims, moe van de islamkritiek in Nederland, maakten zich niet zo
boos over de film, maar waren wel bezorgd over mogelijke gevolgen voor de
beeldvorming over moslims. Maryam begrijpt dat Wilders’ plannen voor een
anti-islam film veel mensen boos maakt, maar zij wil zelf ‘absoluut niet één
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van die boze mensen zijn’. Umur maakt zich zorgen dat de film discriminatie
zal aanwakkeren. Hij vertelt:
Kijk, hij is nu bezig met een film heb ik begrepen, of die gaat hij binnenkort
op YouTube zetten of zoiets. Ik heb het idee, dat de mensen die op hem
hebben gestemd en die straks dat filmpje zullen zien, gaan denken van:
‘o, wacht eens, zie je wel, het is wel zo!’ Die gaan een soort bevestiging
krijgen van een bepaald beeld wat ze hebben. Dan kun je je afvragen, dat
soort mensen, wat moet ik met dat soort mensen? Win je de oorlog met
dat soort mensen? Die vraag mag je best stellen. Aan de andere kant breng
je zoiets wel de wereld in weet je. Tenminste, het is er al, maar je gaat het
uitbreiden. Daar maak ik me misschien indirect zorgen over. Bijvoorbeeld
als ik weer bij de bus(halte) sta. (…) Je kunt heel snel aan lichaamstaal van
mensen merken dat ze je niet zo leuk vinden. En dat vind ik heel jammer.
(Umur, man, 29 jaar, Turkse herkomst)

De reacties van de jongvolwassenen komen overeen met de reacties van de
gehele moslimgemeenschap in Nederland. Verschillende moslimorganisaties
riepen op tot kalmte en wilden graag met Wilders in debat. De Nederlandse
Moslimomroep bood zelfs aan de film uit te zenden, maar Wilders ging niet
op het aanbod in. Toen uiteindelijk de film op internet verscheen waren de
reacties in Nederland rustig. De gematigde reacties werden in de aanloop
op en in de nasleep van de vertoning van Fitna ook duidelijk belicht in de
Nederlandse media. Ook namen enkele prominente figuren duidelijk stelling,
waaronder Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO Raad, die in Trouw
schreef dat Geert Wilders met deze film bewust aanstuurt op polarisering in
de samenleving.131 Çelik vertelt dat hij blij was met dit tegengeluid, maar
toch is hij nog teleurgesteld in de mate waarin politieke partijen en religieuze
instanties een tegengeluid naar voren brengen:
Er zijn ongetwijfeld gevaren in de samenleving, en dat zal er altijd blijven
zijn denk ik. Die moeten we ook niet marginaliseren. Maar als je dat aan
het bestrijden bent, moet je niet een grotere groep meesleuren daarin,
want dan heb je echt problemen denk ik. (…) Het interessante aan Geert
Wilders vind ik bijvoorbeeld zijn interpretatie van de islam. Die is bijna
identiek aan die van een religieuze fundamentalist; ‘wij tegen zij’. En dat
is ook in het voordeel van bepaalde extremisten, die willen dat wel. Die
zeggen van, kijk, ze willen jou niet. En hij zegt dan van kijk, zij willen
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Doekle Terpstra, ‘Nee’ tegen kwade boodschap Wilders, Trouw, 30 november 2007.
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ons niet en wij willen hun niet, dus ze hebben dezelfde belangen wat dat
betreft. En wij moeten als mensen met gezond verstand, om het zo effe te
zeggen, dat eigenlijk bestrijden. Dat is ook een verantwoordelijkheid denk
ik en wat dat betreft heb ik ook heel veel respect voor mensen als Doekle
Terpstra die toch hun best doen om toch een ander geluid te laten horen.
Eerlijk gezegd ben ik wel een beetje teleurgesteld in een aantal politieke
partijen, maar ook in religieuze instanties. Bepaalde christelijke organisaties
in Nederland, dat wij te weinig van hun horen. En wat mij betreft is dat
zeker wel een christelijke boodschap, dat er meer barmhartigheid, vrede
in de samenleving moet zijn. Daarin ben ik wel een beetje teleurgesteld,
maar ik ben ook teleurgesteld in sommige islamitische organisaties. Ik
denk dat zij soms hun verantwoordelijkheid laten liggen. (Çelik, man, 23
jaar, Turkse herkomst)

Alle islamkritiek van de afgelopen jaren hebben sommige jonge moslims
wel het gevoel gegeven te moeten kiezen: je bent of moslim, of Nederlander.
Meliha ervaart de druk om te kiezen, maar zij wil en kan deze keuze niet
maken. Zij voelt zich moslim en Hollander:
Ik ben een moslim, maar ook een Hollander. Ik kan niet kiezen, want ik
hou van mijn geloof en ik hou van Holland. Klaar. Zo makkelijk is het.
Ik hoop niet dat het zover komt, dat je echt moet kiezen. (…) Maar het
begint al om me heen. Ja het begint absoluut al. Heel veel mensen hebben
zoiets van hier kan ik niet langer meer blijven. Ik voel me geen mens meer.
Je wordt niet meer gerespecteerd, omdat je moslim bent. (Meliha, vrouw,
22 jaar, Turkse herkomst)

5.5 TOEKOMST IN NEDERLAND
Het beeld van Nederland is nog steeds dat van een immigratieland, waar veel
aandacht uit gaat naar het integratieproces van migranten die van over de hele
wereld hierheen zijn gekomen. Maar de emigratie neemt de laatste jaren toe
en vooral hoogopgeleiden oriënteren zich op een internationale arbeidsmarkt.
Hoe aantrekkelijk is Nederland eigenlijk nog voor de jongvolwassenen en
zien zij hun toekomst in dit kleine land aan de Noordzee? En als zij willen
emigreren, speelt dan de aantrekkingskracht van het buitenland of onvrede
met de situatie in Nederland? Een meerderheid van de jongvolwassenen
verwacht ook in de toekomst nog steeds in Nederland te wonen (figuur 5.18).
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Figuur 5.18 Toekomst in Nederland
(in % naar geboorteland ouders)
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Er zijn geen verschillen op grond van opleidingsniveau en leeftijd. De
jongvolwassenen van Surinaamse herkomst zijn het meest geneigd om te
vertrekken. Ongeveer een vijfde (18%), een groter aandeel dan bij de andere
groepen, acht het onwaarschijnlijk dat zij de rest van hun leven in Nederland
zullen blijven. Bij de jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst
is er een significant verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen van
Marokkaanse herkomst vinden het vaker waarschijnlijk dat zij de rest van hun
leven in Nederland zullen blijven dan mannen van Marokkaanse herkomst.
Bij de jongvolwassenen van Turkse herkomst is het juist andersom en zijn
het de mannen die het vaker waarschijnlijk vinden de rest van hun leven in
Nederland te blijven.
Bij een wens om te vertrekken kunnen zowel push- als pull-factoren een
rol spelen. Pull-factoren worden bepaald door de aantrekkingskracht van het
buitenland. Push-factoren worden bepaald door de situatie in Nederland. Bij
de jongvolwassen spelen zowel push- als pull-factoren een rol in hun wens om
uit Nederland te vertrekken. Wel zijn er verschillen tussen de groepen. Voor
de jongvolwassenen van Nederlandse herkomst spelen vooral pull-factoren
een rol. Carrièremogelijkheden in het buitenland worden door hen het meest
genoemd. Voor de jongvolwassenen van buitenlandse herkomst spelen pushfactoren de belangrijkste rol. Daarbij is de financieel-economische situatie in
Nederland de meest genoemde reden voor een definitief vertrek. De kosten
voor levensonderhoud en de belastingen zijn te hoog oordelen sommigen en
zijn een reden om Nederland te verlaten. Margo, van Surinaamse herkomst,
snapt wel dat mensen door de hoge kosten Nederland willen verlaten. De
lagere kosten in Suriname vindt zij zelf ook heel aantrekkelijk, al zou zij niet
zo snel uit Nederland vertrekken:
Ik weet zeker als ik [in Suriname] zou wonen, de enige rekening die je
krijgt is voor je huis. En gewoon voor je eten en misschien kan je wel een
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verzekeringetje afsluiten, maar dat omdat je dat hier gewend bent. Maar
voor de rest geen enkele belasting, dit, dat, zus, zo. Ik bedoel ik snap dat
het in Nederland gewoon zo hoort, maar het wordt nu wel een beetje heel
erg hoor. Heel veel mensen gaan nu gewoon weg. (Margo, vrouw, 29 jaar,
Surinaamse herkomst)

Jongvolwassenen van Surinaamse en Marokkaanse herkomst noemen daarnaast
ook vaak de politieke situatie en discriminatie in Nederland als reden voor een
mogelijk vertrek.

5.6 SAMENVATTING
De jongvolwassenen voelen zich thuis in Amsterdam en in Nederland, ongeacht
geslacht, herkomst, leeftijd of opleidingsniveau. Zij waarderen de vrijheid en
de rijke verzorgingsstaat en roemen de diversiteit en tolerantie van Amsterdam.
Tegelijkertijd zien velen spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdam en
vinden dat deze zijn toegenomen de afgelopen jaren. Het imago van Amsterdam
als tolerante stad staat onder druk. En ondanks dat de jongvolwassenen
leven in dezelfde stad kruisen de leefwerelden van de verschillende groepen
jongvolwassenen zich lang niet altijd. Hun leefwereld, zeker die van de
jongvolwassenen van Nederlandse herkomst, weerspiegelt vaak niet de culturele
diversiteit die Amsterdam kenmerkt. Wel deelt de meerderheid het mengideaal
van de Nederlandse beleidsmakers. Zij vinden het belangrijk om verschillende
groepen met elkaar in contact te brengen en segregatie in het onderwijs en in de
buurten te voorkomen. Tegelijkertijd willen zij zelf ook lang niet altijd ‘mengen’.
En sommigen zien ook wel de voordelen van wonen ‘met hun eigen soort’ en
het niet opvallen in bepaalde buurten. Een goede mix is het ideaal, maar is
moeilijk te bewerkstelligen, ook in de levens van de jongvolwassenen. Zij zijn
op zoek naar een balans tussen herkenning en diversiteit.
De Nederlandse taal vinden de jongvolwassenen zonder twijfel een
belangrijk aspect van het Nederlanderschap. Zich ‘Nederlander voelen’ als
een belangrijke identiteitsmarker, is voor jongvolwassenen van Nederlandse
herkomst vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor alle jongvolwassenen van
buitenlandse herkomst. Gevoelens van uitsluiting spelen hierbij een rol. Een
deel van deze jongvolwassenen ervaart geen ruimte om zichzelf Nederlander
te voelen, want door anderen worden zij toch niet gezien als Nederlanders.
Tegelijkertijd laten zij zich niet zomaar buitensluiten, zij zijn immers
wel Nederlanders. Zij spreken de taal en zijn hier geboren en getogen. De
Amsterdamse identiteit staat vooral voor diversiteit en werkt overbruggend.
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De politieke identificatie van jongvolwassenen met het lokale niveau
verschilt van die met het nationale niveau. Zij hebben meer vertrouwen in
de gemeente en de burgemeester dan in de nationale overheid als geheel.
Laagopgeleiden zijn vooral geïnteresseerd in wat er in Amsterdam en in hun
directe woonomgeving gebeurt, dan in de rest van Nederland. Uit de verhalen
en antwoorden van de Amsterdamse jongvolwassenen spreekt een bepaalde
‘personificatie’ van de Nederlandse politiek. Uitspraken van enkele politici
die veelvuldig in de media zijn, zoals Geert Wilders, bepalen sterk het beeld
dat velen hebben van de Nederlandse politiek. Dit heeft ook te maken met
de periode waarin het onderzoek werd uitgevoerd, met de moord op Theo
van Gogh voor veel jonge Amsterdammers nog vers in het geheugen en de
plannen voor, en uiteindelijke presentatie van, de anti-islam film Fitna. De
personificatie van de politiek heeft echter nog geen uitgesproken gevolgen
voor hun stemgedrag bij verkiezingen, zij stemmen vooral op een partij
en niet op een specifieke persoon. Herkomst en opleidingsniveau spelen
een rol bij de politieke identificatie. De jongvolwassenen van buitenlandse
herkomst stemmen minder vaak, bij zowel lokale als nationale verkiezingen,
dan de jongvolwassenen van Nederlandse herkomst. Ook hebben zij minder
politiek zelfvertrouwen en minder vertrouwen in de Nederlandse overheid.
Hoogopgeleiden gaan vaker stemmen en hebben meer politiek zelfvertrouwen
dan lager opgeleiden.
De politieke sfeer op dit moment in Nederland zorgt zowel voor
herkenning, verzet als afstandelijkheid. De jongvolwassenen van Marokkaanse
en Turkse herkomst voelen zich geregeld gediscrimineerd op grond van hun
herkomst. Jongvolwassenen voelen zich vooral beoordeeld op grond van
hun huidskleur. Ook jongvolwassenen van Nederlandse herkomst noemen
discriminatie op grond van herkomst, zij voelen zich benadeeld ten opzichte
van ‘de allochtonen’. De enorme aandacht voor religie, en dan vooral voor de
islam, heeft de jonge moslims bewuster gemaakt van hun religie. Maar het
belangrijker worden van religie beschrijven zij zelf bovenal als een gevolg van
het volwassen en serieuzer worden en niet als gevolg van het publieke debat.
Maatschappelijke onvrede die er wel is bij de jongeren vertaalt zich niet in een
massale wens uit Nederland te vertrekken. De band met Nederland en vooral
ook met de stad is sterk.
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Hoofdstuk 6

HET LAND VAN MIJN OUDERS
Identificatie met Marokko, Turkije en Suriname

6. HET LAND VAN MIJN OUDERS
Identificatie met Marokko, Turkije en Suriname
Een flink deel van de kinderen van de migranten die in de jaren zestig en
zeventig naar Nederland zijn gekomen heeft inmiddels de volwassenheid
bereikt. Zij zetten de eerste stappen of zijn al een eind op weg om hun eigen
zelfstandige leven vorm te geven los van hun ouders. Zij zijn bezig met een
vervolgopleiding, gaan op zichzelf wonen, beginnen met hun eerste baan
en sommigen zijn getrouwd en hebben zelf kinderen. Dit betekent ook dat
zij niet meer simpelweg met hun ouders ieder jaar meegaan naar Marokko,
Turkije of Suriname. Zij maken nu zelf keuzes hoe zij invulling willen geven
aan de band met het geboorteland van hun ouders. Gaan zij nog steeds ieder
jaar op vakantie naar Marokko of kiezen zij een andere vakantiebestemming?
Hoe belangrijk vinden zij het dat hun eigen kinderen zich nog verbonden
voelen met het land van hun grootouders? Zowel in wetenschappelijke als
in beleidsdiscussies staan de transnationale banden van de tweede generatie
inmiddels volop in de aandacht. Amerikaanse wetenschappers vragen zich
af of de ‘nieuwe tweede generatie’ 132 dezelfde weg zal volgen als de kinderen
van de Ierse, Italiaanse en Joodse immigranten die in het begin van de
twintigste eeuw in de Verenigde Staten aankwamen (Levitt & Waters 2002).
Nederlandse beleidsmakers maken zich zorgen wat voor gevolgen sterke
transnationale betrokkenheid van de tweede generatie betekent voor hun
integratie in Nederland. Maar daarnaast hebben ook de beleidsmakers in
de herkomstlanden de tweede generatie ontdekt, bijvoorbeeld als potentiële
investeerder, toerist of lobbygroep.
Dat betrokkenheid bij en identificatie met het land van herkomst niet
automatisch verdwijnen bij de volgende generatie, daarover zijn de meeste
wetenschappers en beleidsmakers het eens. Op welke manier de volwassen
tweede generatie invulling geeft aan deze betrokkenheid en hoe deze zich
verhoudt tot identificatie met het land waar zij wonen, is de vraag waarop in
dit hoofdstuk een antwoord wordt gezocht. Het hoofdstuk is opgesplitst in vijf
delen. Elk deel belicht een aspect van identificatie. Het eerste deel gaat in op de
emotionele verbondenheid met het geboorteland van de ouders. De aspecten
De term nieuwe tweede generatie verwijst in de Amerikaanse context naar de kinderen
van de immigranten die vanaf de jaren zestig naar Amerika zijn gekomen. Zij zijn voornamelijk van niet Europese herkomst. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren van Chinese,
Mexicaanse, Puerto Ricaanse of Dominicaanse herkomst.
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die hierop van invloed zijn worden nader toegelicht en er wordt gekeken hoe
deze verbondenheid zich verhoudt tot de verbondenheid met Amsterdam
en Nederland. Het tweede deel gaat in op het belang van verschillende
identiteitsmarkers, zoals taal en geboorteland, om iemand als Marokkaan,
Turk of Surinamer te beschouwen. In het derde deel van het hoofdstuk wordt
gekeken naar de politieke identificatie en hoe het vertrouwen in Marokkaanse,
Turkse en Surinaamse overheidsinstellingen zich verhoudt tot het vertrouwen
in Nederlandse overheidsinstellingen. Het vierde deel werpt een blik op de
toekomst, door te kijken naar emigratiewensen van de jonge Amsterdammers,
vertrekmotieven en mogelijke bestemmingen. Het vijfde deel gaat in op de
vraag in hoeverre de jongvolwassenen, als kinderen van migranten, kunnen
worden gezien als door het buitenland gecontroleerde onderdanen of als
transnationale burgers. Zien zij zichzelf als controleerbare onderdanen of als
onderdeel van een transnationale cultuur?

6.1 THUISLAND OF VAKANTIELAND
Verschillende recente, vooral Amerikaanse, studies wijzen erop dat gevoelens
van verbondenheid met het herkomstland en transnationale praktijken niet
alleen belangrijk zijn in het leven van de eerste generatie migranten, maar
ook voor hun kinderen (Haller & Landolt 2005, Levitt & Waters 2002,
Kasinitz e.a. 2002, Somerville 2008, Levitt 2009). Dit betekent echter niet
dat transnationale banden en identificatie vanzelfsprekend zijn. Lang niet alle
jongvolwassen in deze studie voelen een band met het land van hun ouders.
Kadir bijvoorbeeld voelt helemaal geen band meer met Turkije, het land waar
zijn ouders vandaan komen:
Ik heb geen echte hechtenis met Turkije. Ik bedoel, mijn ouders komen
er vandaan en het is heel leuk dat zij daar zijn geboren. Maar ik zie mezelf
ook niet echt als Turk. (Kadir, man, 23 jaar, Turkse herkomst)

Het geboorteland van de ouders is ook niet automatisch een plek waar de
jonge Amsterdammers zich thuis voelen. Eén op de tien jongvolwassenen
van Turkse herkomst en één op zes jongvolwassenen van Surinaamse of
Marokkaanse herkomst voelt zich helemaal niet thuis in het land van zijn of
haar ouders (figuur 6.1). Degenen die zich niet zo erg thuis voelen in het land
van hun ouders benadrukken dat zij daar toch vooral een buitenlander zijn.
Dit gevoel speelt ook bij Hafida, van Marokkaanse herkomst. Als zij met haar
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ouders voor vakantie in Marokko is, zien de Marokkanen daar haar toch in de
eerste plaats als een buitenlander, als een Nederlander:
Het is eigenlijk een vakantieland, en meer niet. Als je daar komt ben je
Nederlandse. Dus je kunt niet zeggen van Marokko, ik ga daar graag
naar toe omdat ik me daar thuis voel. Helaas. (Hafida, vrouw, 22 jaar,
Marokkaanse herkomst)
Figuur 6.1 Thuisvoelen in het geboorteland van de ouders
(in % naar geboorteland ouders)
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De meerderheid voelt zich overigens wel thuis in het geboorteland van de
ouders. Jongvolwassenen van Turkse herkomst voelen zich er iets vaker
thuis dan degenen van Surinaamse en Marokkaanse herkomst. Alleen bij de
jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst is er een duidelijk verschil tussen
mannen en vrouwen. Mannen voelen zich significant vaker thuis in Marokko
dan vrouwen. Dit zou te maken kunnen hebben met bepaalde beperkingen
die vrouwen van Marokkaanse herkomst ervaren als zij in Marokko zijn. Dit
geldt bijvoorbeeld voor Fedoua. Zij kan zich niet vinden in hoe haar familie
in Marokko denkt over wat wel en wat niet gepast is voor een vrouw. Daarom
voelt zij zich ook niet echt thuis in Marokko. Zij vertelt:
Kijk een meisje kan dan hier (in Amsterdam) nog heel laat naar buiten
gaan. Dat kan daar natuurlijk wel, maar daar wordt heel raar opgekeken.
Het is niet zoals hier. Hier, is het als het ware normaal. Vaak zie je meisjes
buiten om een uur of tien, elf, misschien wel twaalf. Maar [in Marokko]
zie je ze haast niet. Volgens (mijn familie in Marokko) is dat niet goed,
maar ik luister daar niet naar. Ik doe gewoon echt wat ik wil. Als zij tegen
mij zeggen een meisje gaat niet naar buiten, dan zeg ik nou bekijk het
maar. Ik ben hier niet gekomen om thuis te blijven. Ik ben op vakantie,
dus ik ga lekker naar buiten. De familie zegt, ja dat meisje gaat niet naar
buiten. Maar ik heb geen ticket geboekt om de hele tijd thuis te blijven.
Dan had ik ook net zo goed in Nederland kunnen blijven. (Fedoua, vrouw,
20 jaar, Marokkaanse herkomst)
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De meeste jongvolwassenen hebben gemengde gevoelens over hun positie
in het geboorteland van de ouders. Aan de ene kant is er herkenning en
voelen zij zich er thuis en hebben zij een band met hun familie die daar
nog woont. Aan de andere kant zijn zij in de landen van herkomst toch
vooral buitenlanders of toeristen, die de weg zoeken, de taal onvoldoende
beheersen en zich anders gedragen. Sarah vertelt over haar ervaringen en
gevoelens als zij in Suriname is:
Ook wanneer je [in Suriname] komt, dan vragen ze meteen van hoe is het
in Holland? Ze horen ook aan het accent, aan hoe je praat, of wat dan ook,
een beetje van, ‘o, goed, jij komt dan uit Rotterdam’, of uit Amsterdam.
Over het algemeen zien ze wel van, ‘oh, zij komt hier als toerist’. Dat denk
ik wel. Ja. Als is het maar op de manier waarop je je tas houdt, of loopt,
want toeristen houden natuurlijk weer hun dingen anders dan hoe ze in
Suriname ermee lopen. Ik denk wel dat ze meteen zien van die is toerist
of niet.
IW: En voel je je daar ook toerist, of ook een beetje thuis?
Soms wel soms niet, is een beetje gemengd eigenlijk. Als ik bij feestjes ben
is het wel echt van, ja, leuk, en je bent weer in Suriname, het geboorteland
van je ouders. Maar als ik bijvoorbeeld in de stad ben dan zit ik nog wel
gewoon te zoeken van waar is dit, en dan voel ik me wel toerist. Dan wel.
(Sarah, vrouw, 21 jaar, Surinaamse herkomst)

De nabijheid van het land, het spreken van de taal en het bezitten van de
nationaliteit zijn van invloed op de identificatie met het geboorteland van de
ouders. Tussen de drie groepen jongvolwassenen zijn er duidelijke verschillen
aan te wijzen als het gaat om deze drie aspecten.
Op familiebezoek en op vakantie
De identificatie met het geboorteland van de ouders kan door het geregeld
bezoeken van het land worden gevormd en versterkt. Geregeld een bezoek
brengen aan het geboorteland van de ouders is echter geen vanzelfsprekendheid
voor alle jongvolwassenen (figuur 6.2). De afstand tussen Nederland en
Suriname is veel groter dan tussen Nederland en Marokko of Turkije, en
daarom voor de jongvolwassenen van Surinaamse herkomst moeilijker te
overbruggen. Het is zeker geen vanzelfsprekendheid ieder jaar een bezoek te
brengen aan Suriname. Bijna de helft van de jongvolwassenen is zelden of zelfs
nog nooit in Suriname geweest. De jongvolwassenen van Marokkaanse en
Turkse herkomst bezoeken het geboorteland van de ouders regelmatig. Slechts
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een enkeling is er nog nooit geweest. Familie en vakantie zijn de belangrijkste
redenen om het geboorteland van de ouders te bezoeken.
Figuur 6.2 Frequentie bezoeken geboorteland ouders
(in % naar geboorteland ouders)
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Het regelmatig verblijven in het herkomstland, voor vakantie of familiebezoek,
is van invloed op het thuisgevoel (figuur 6.3). De jongvolwassenen van
Surinaamse herkomst die nog nooit in Suriname zijn geweest kunnen natuurlijk
moeilijk antwoord geven op de vraag of zij zich daar thuis voelen. Het grote
aandeel dat op deze vraag ‘weet niet’ antwoordde is daardoor te verklaren. De
kleine groep die zeer regelmatig naar Suriname gaat, voelt zich duidelijk thuis
in Suriname. Maar het geregeld bezoeken van het geboorteland betekent niet
automatisch dat er een hechte band is met het land en dat de jongvolwassenen
zich er thuis voelen. Vooral bij de jongvolwassenen van Marokkaanse en
Turkse herkomst voelt een deel, ondanks dat zij het land regelmatig bezoeken,
zich er toch niet echt of zelfs helemaal niet thuis. Dit geldt bijvoorbeeld voor
Fedoua voor wie Marokko een land is waar ze noodgedwongen eens per jaar
op vakantie gaat met haar familie, maar waarmee zij zich niet verbonden
voelt. Zij ziet zichzelf niet als Marokkaan, behalve bepaalde dingen van de
Marokkaanse cultuur die zij wel heeft meegekregen:
IW: Maar hoe zou jij jouw band met Marokko dan omschrijven?
Geen band. Ja het is een vakantieland, maar als het aan mij lag, dan heb
ik liever dat ik ook ergens anders naar toe ga. Ik heb ook wel dat ik elk
jaar naar mijn eigen land ga, ondanks dat ik daar niet ben geboren en
ook ondanks dat ik de taal niet ken. Maar toch, iets zegt, je bent wel een
Marokkaan. Bijvoorbeeld dat eten en de mensen om je heen, allemaal bij
elkaar. Hier heb je dat ook wel, maar bij andere mensen is dat heel anders.
Wij zijn als het ware heel open. Bel maar aan wanneer je wilt. Dat is niet
van dagen van te voren, hé ik kom dan en dan. Dat is gewoon ‘ding-dong’
en kom maar verder. Dat is toch heel anders. (Fedoua, vrouw, 20 jaar,
Marokkaanse herkomst)
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Figuur 6.3 Percentage dat zich thuis voelt in geboorteland ouders
(naar frequentie bezoek en geboorteland)
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Er zijn grote verschillen in de beheersing van de taal of één van de talen van
het geboorteland. Aangezien het Nederlands ook de voertaal is in Suriname,
kunnen alle jongvolwassenen van Surinaamse herkomst zich wat taal betreft
prima redden in Suriname. Daarnaast kan bijna zestig procent een gesprek
voeren in het Sranan Tongo, de volkstaal van Suriname en ruim een kwart
(27%) kan een gesprek voeren in het Hindoestaans (Sarnami). Ruim een
kwart (27%) beheerst overigens geen van beide talen. Het MarokkaansArabisch en het Frans zijn de officiële talen in Marokko. Daarnaast spreekt
een aanzienlijk deel van de Marokkaanse bevolking een Berbertaal. Driekwart
van de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst zegt een gesprek te
kunnen voeren in het Marokkaans-Arabisch, ruim een derde (35%) kan dit
in een Berbertaal. Ongeveer een vijfde spreekt beide talen, het MarokkaansArabisch en een Berbertaal, ongeveer een tiende spreekt geen van beiden.
Verder beheerst ook bijna een vijfde het Frans. Bijna alle jongvolwassenen van
Turkse herkomst kunnen een gesprek voeren in het Turks. Een enkeling (2%)
geeft aan een gesprek te kunnen voeren in het Koerdisch.
Het beheersen van de taal van het land en het kennen van de cultuur kan
een band versterken of faciliteren en maakt dat het voor de tweede generatie
meer is dan alleen een vakantieland. Het maakt het volgen van de situatie in het
land makkelijker (via websites, televisie en kranten) en maakt het makkelijker
je weg te vinden in het land en te communiceren met anderen. Voor Umur is
het feit dat hij de Turkse taal spreekt heel belangrijk voor de band die hij voelt
met Turkije. Op de vraag naar zijn band met Turkije antwoordt hij:
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Nou, dat je de taal spreekt. Dat je zeg maar iets hebt met het land Turkije.
Het is meer dan een vakantieland, je hebt ook een bepaald gevoel in dat
land. Bepaalde cultuuruitingen zijn dingen die toch wel heel dicht bij je
zijn. (Umur, man, 29 jaar, Turkse herkomst)
Figuur 6.4 Taal en thuisgevoel
(% dat zich thuis voelt in geboorteland ouders naar taalvaardigheid en geboorteland ouders)
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Marokkaans-Arabischsprekend

36,4
68,5
65,5

*Onbetrouwbaar: slechts negen jongvolwassenen spreken geen Turks.

Het beheersen van de taal van het geboorteland is belangrijk voor het
thuisgevoel in het land van hun ouders. De jongvolwassenen die de taal niet
of minder beheersen voelen zich daar minder vaak thuis (figuur 6.4). Meliha
spreekt slecht Turks en dat is één van de redenen waarom zij zich niet thuis
voelt in Turkije. Het enige Turks dat Meliha spreekt heeft zij geleerd door
Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) vroeger op school. Met haar
ouders sprak zij altijd Nederlands. Zij legt uit:
Ik zeg nooit ‘nooit’, maar ik zie mezelf niet leven in een ander land. Wel
voor vakantie, maar leven, nee. Nee, dan voel ik me gewoon precies
hetzelfde als illegalen zich hier voelen. Je kent de taal niet. Ik ben dan
een Turkse, maar ik kan zo slecht Turks. Ik ken de cultuur nauwelijks,
het enige wat ik weet zijn dingen over mijn geloof, wat wel mag en niet
mag. (…) Echt waar, het enige wat ik kan zeggen: hai, hallo, hoe is het?,
goed, lekker, ja, met jou? Een paar zinnetjes eigenlijk. (...) Dat hele kleine
beetje Turks komt omdat vroeger, toen mocht dat nog, had je Turkse en
Marokkaanse les op school. Daar heb ik het toen van geleerd, maar thuis
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werd er gewoon echt volgens mij helemaal geen Turks gesproken. Ook niet
door mijn ouders. [In Turkije denken ze] je spreekt geeneens een woord
Turks. Wat voor Turk ben jij? (Meliha, vrouw, 22 jaar, Turkse herkomst)

Er is geen groot verschil in het thuisgevoel tussen jongvolwassenen die Berber
spreken en jongvolwassenen die Marokkaans-Arabisch spreken. Wel is er een
groot verschil in thuisgevoel in Suriname op grond van taalvaardigheid. De
jongvolwassenen die Hindoestaans spreken voelen zich minder vaak thuis in
Suriname, dan de jongvolwassenen die Surinaams spreken.
Extraterritoriaal staatsburgerschap
Het bezitten van het staatsburgerschap is geen vereiste, maar wel een
mogelijkheid om betrokken te zijn bij het geboorteland. In het vorige hoofdstuk
werd al duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de drie groepen als het
gaat om het bezitten van het staatsburgerschap van het geboorteland van de
ouders. Volgens de cijfers van het CBS (2008) bezit ongeveer tachtig procent
van de tweede generatie van Marokkaanse of Turkse herkomst de Nederlandse
nationaliteit en de Marokkaanse of Turkse nationaliteit. Uit de door de
respondenten gerapporteerde nationaliteiten komt bij de jongvolwassenen
van Marokkaanse herkomst echter een veel lager percentage naar voren
(figuur 6.5). Uit de gesprekken en antwoorden op de enquêtevragen lijkt dit
vooral te komen door de verwarring dat alleen het hebben van een paspoort
betekent dat je de nationaliteit hebt. Als je geen paspoort hebt, beschik je
ook niet meer over de nationaliteit was een veelgehoorde opvatting. Een
respondente verwoordt deze verwarring. Zij is duidelijk niet op de hoogte
dat het niet mogelijk is de Marokkaanse nationaliteit op te zeggen. Zij
schrijft: ‘Ik heb de Marokkaanse nationaliteit gehad, maar dat paspoort is
verlopen. En ik heb het niet verder verlengd. Want dat vond ik niet echt
nodig.’ Tegelijkertijd weten de jongvolwassenen wel dat als zij naar Marokko
op vakantie gaan, dat zij dan wel hun Marokkaanse identiteitskaart bij zich
Figuur 6.5 Dubbele of enkele nationaliteit
(in % naar geboorteland ouders)
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moeten hebben. Als je die niet bij je hebt, dan levert dat moeilijkheden op bij
de Marokkaanse douane. Een Marokkaanse identiteitskaart is verplicht voor
iedereen met de Marokkaanse nationaliteit vanaf zestien jaar. Dat het zonder
deze identiteitskaart, met bijvoorbeeld alleen een Nederlands paspoort, en met
een Marokkaanse achternaam soms lastig is om Marokko binnen te komen,
merkte ook Soraya:
[Een Marokkaanse identiteitskaart] die heb ik wel. Want zonder die kaart,
dan kom je er niet in. Dat heb ik ook meegemaakt. Toen ik voor het eerst
naar Marokko ging, had ik net mijn Nederlandse nationaliteit. Dus ik
denk nou dat komt heus wel goed weet je. Maar het blijkt dus [van niet].
Ik had mijn ‘la carte’ vergeten. En het was echt een hele chaos voor dat ik
naar binnen mocht. Voor ik echt die grens naar binnen mocht. Moesten
ze echt alles checken in de computer. Op naam, je gegevens, je alles [zien
ze dat je Marokkaanse bent]. En natuurlijk ook je paspoort dat je bij je
hebt. Maar dat zal ik dus nooit meer doen. Gewoon mijn ‘la carte’ bij me
hebben inderdaad. (…) Ik moet dat ding hebben, want dat is via mijn
ouders. (Soraya, vrouw, 26 jaar, Marokkaanse herkomst)

Dat de jongvolwassenen van Turkse herkomst beter op de hoogte zijn van
het bezitten van een dubbele nationaliteit kan het gevolg zijn van duidelijke
consequenties die aan het Turkse staatsburgerschap zijn verbonden. De
dienstplicht voor mannen met de Turkse nationaliteit, ook als zij in het
buitenland wonen, is daarvan een goed voorbeeld.
De jongvolwassenen van Surinaamse herkomst hebben over het algemeen
geen Surinaamse nationaliteit. Voor een verblijf in Suriname moeten zij een
visum aanvragen. Op een toeristenvisum kunnen zij maximaal drie maanden
in Suriname blijven. Bijna een derde van de jongvolwassenen zouden
de Surinaamse nationaliteit willen hebben, zodat zij gemakkelijker naar
Suriname kunnen reizen en zij geen visum hoeven te kopen. Tweederde van
de jongvolwassenen ziet echter geen toegevoegde waarde van een Surinaams
paspoort:
Ik ben hier geboren. Ik heb sowieso niets met Suriname, qua paspoort
en dat soort dingen. [Suriname is] een vakantieland. Ik zou niet weten
waarom ik een Surinaams paspoort moet hebben. Ik zie de toegevoegde
waarde daar niet van. (Richelle, vrouw, 20 jaar, Surinaamse herkomst)

Bij de meeste jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst ligt het
paspoort of de identiteitskaart ‘een jaar lang in de kast’ en komt er in de
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vakantieperiode pas weer uit. Maar alleen bij een vakantie in het geboorteland.
Voor andere vakanties in het buitenland halen zij hun Nederlandse paspoort
uit de kast. Dit is ook het geval bij Hanife die dit jaar met haar man en kind
met de auto naar Turkije ging. Alleen bij de Turkse grens gebruikt zij haar
Turkse paspoort, verder alleen haar Nederlandse paspoort:
Als je naar Turkije gaat, ga je met je Turkse paspoort en doen ze er een
stempel op. Ja, voor de rest? We zijn dit jaar met de auto op vakantie
gegaan. Overal laat je gewoon je Nederlandse paspoort zien, niet je Turkse
paspoort. Alleen in Turkije doe je je Turkse paspoort. In die andere steden
doe je gewoon je Nederlandse paspoort. Dat is ook veel soepeler. Anders
sta je in de rij. Als ik een Turks paspoort gebruik wordt er veel gebladerd
enzo, kijken of je alles hebt. Dat heb je met Nederlands paspoort niet.
Voor de rest hele jaar door ligt [het Turkse paspoort] gewoon in de kast.
(Hanife, vrouw, 26 jaar, Turkse herkomst)

Identificatie over generaties: de ‘derde generatie’
Veel jongvolwassenen voelen zich verbonden met het land waaruit hun ouders
ooit zijn vertrokken. Zij hebben daar familie wonen, hebben de cultuur van
huis uit meegekregen en een grote groep spreekt de taal en bezoekt het land
regelmatig. Maar hoe belangrijk vinden zij het nu eigenlijk dat hun eigen
kinderen zich later ook verbonden zullen voelen met het land van hun
grootouders? Een ruime meerderheid van de jongvolwassenen antwoordt
hierop bevestigend (figuur 6.6). De jongvolwassenen van Surinaamse
herkomst vinden het minder vaak belangrijk, dan de jongvolwassenen van
Marokkaanse en Turkse herkomst. Dit is niet verwonderlijk aangezien zij
zichzelf ook minder verbonden voelen met Suriname.
Figuur 6.6 Belang verbondenheid kinderen met Marokko, Turkije of Suriname
(in % naar geboorteland ouders)
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* Het aantal missende waarden voor jongvolwassenen van Surinaamse herkomst is hoger door een routingfout in 20 schriftelijke vragenlijsten. Het betreft jongvolwassenen die zichzelf geen Surinamer voelen.
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Kinderen opvoeden met de taal van het geboorteland is een manier om de
band met het land en de cultuur in stand te houden. Als de jongvolwassenen
zelf de taal spreken willen zij deze over het algemeen ook doorgeven aan hun
kinderen. Wel is er een verschil als het gaat om de Franse taal. Ongeveer een
vijfde (19%) van de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst spreekt zelf
Frans, maar de helft (50%) wilt dat hun kinderen Frans zullen leren spreken.
Vrijwel iedereen wil ook dat hun kinderen Nederlands kunnen spreken. Wel
zijn er tegenstrijdige denkbeelden over tweetalig opvoeden onder de ouders,
die in de gesprekken naar voren kwamen. Sommigen kiezen ervoor om de
kinderen allereerst alleen met de taal van het geboorteland op te voeden. Zij
redeneren dat als zij naar school gaan, zij automatisch ook de Nederlandse taal
goed zullen leren. Anderen voeden vanaf het begin hun kinderen meertalig
op. De voorkeur is dat de kinderen uiteindelijk tweetalig zijn, en zowel het
Nederlands als de taal van het geboorteland goed zullen beheersen. Zouhad
vindt het belangrijk dat zijn kinderen, zowel het (Marokkaans) Arabisch en
het Berber leren spreken. Maar ook het goed beheersen van het Nederlands en
het Engels is belangrijk. Vanuit huis wil hij zijn kinderen bekend maken met
drie talen, andere talen moeten zij op school of in de moskee leren:
Ik spreek de Arabische taal, het Marokkaans [Arabisch] en het klassieke
Arabisch, Berber en [ook] de Nederlandse taal. De Arabische taal moeten
mijn kinderen meekrijgen, en Berbers ook. Het Engels leren ze op
school en Nederlands ook. En Nederlands spreken we ook thuis met ze.
Het klassieke Arabisch gaan ze in de moskee leren. Thuis [spreken we]
Marokkaans, Berbers en Nederlands, drie talen. (Zouhad, man, 30 jaar,
Marokkaanse herkomst)

Als de verschillende aspecten van sociaal-culturele identificatie worden
samengenomen is er een duidelijk verschil tussen de drie groepen
jongvolwassenen (figuur 6.7). De sociaal-culturele identificatie is het sterkst
bij de jongvolwassenen van Turkse herkomst en het minst sterk bij de
jongvolwassenen van Surinaamse herkomst. Ongeveer tachtig procent van
de jongvolwassenen van Turkse herkomst toont een sterke sociaal-culturele
identificatie. Onder de jongvolwassenen van Surinaamse herkomst is dit
ongeveer een vijfde (22%). Tegelijkertijd toont ook ongeveer een vijfde
geen of slechts een zwakke sociaal-culturele identificatie met Suriname. De
jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst nemen een tussenpositie in.
Een ruime meerderheid toont een sterke sociaal-culturele identificatie met
Marokko en slechts bij een klein deel is dit niet of nauwelijks aanwezig.
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Figuur 6.7 Sociaal-culturele identificatie met geboorteland ouders
(in % naar geboorteland ouders)
67,3

Suriname

27,9

22,1

80,4
Turkije

16,7
80,4

34,1
Marokko

22,1
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22,1

34,1
2,9

67,3

16,7
27,9

2,9
4,7

Zwak

* Schaalvariabele gebaseerd op vier vragen: spreken van één van de talen geboorteland ouders (ex. NL voor jongvolwassenen
van Surinaamse herkomst, ex. Frans voor jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst) bezoeken land, thuis voelen in land
en belang verbondenheid kinderen. Zwak (score 0-8) Enigszins (score 8-12) en Sterk (score 12-16).

Overal thuis?
Amsterdam staat duidelijk op nummer één als thuis voor de jongvolwassenen.
Veel meer jonge Amsterdammers voelen zich thuis in Amsterdam en Nederland,
dan in het geboorteland van hun ouders (figuur 6.8). Ongeveer de helft voelt
zich zowel thuis in Nederland als in het geboorteland van de ouders. Als zij in
Nederland zijn, verlangen zij naar Marokko, Turkije en Suriname, maar als zij
daar zijn dan missen zij Nederland. Zouhad vergelijkt zijn thuisgevoel met dat
van een beer die vanuit Antartica in Artis terechtkomt en uiteindelijk eigenlijk
twee ‘thuizen’ heeft:
Kijk het is simpel. Als je een beer uit Antarctica haalt en je zet hem in
Artis. Hij past zich aan, hij woont er. Maar als je hem terugbrengt naar
Antarctica (…), dan voelt hij zich ook heel erg thuis natuurlijk. Maar als je
hem daar weer zet dan mist hij ook weer Artis natuurlijk. Omdat hij daar
ook is opgegroeid. (Zouhad, man, 30 jaar, Marokkaanse herkomst)

Slechts een enkeling (3%) voelt zich niet thuis in Nederland, maar wel in het
geboorteland van hun ouders.

6.2 MARKERS VAN DE HERKOMSTLANDIDENTITEIT
Het regelmatig bezoeken van het herkomstland, het spreken van de taal en
bekend zijn met de cultuur spelen een rol in het ontwikkelen van een band
met het land. Deze band is lang niet bij alle jongvolwassenen even sterk. Toch
zien de meesten zich wel als Marokkaan, Turk of Surinamer (figuur 6.9). Wel
is er een groot verschil tussen de jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse
herkomst en de jongvolwassenen van Surinaamse herkomst. Meer dan een
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Figuur 6.8 Thuisgevoel in Nederland, Amsterdam en geboorteland ouders *
(in % naar geboorteland ouders)
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* Percentage ‘weet niet’ is niet opgenomen. Alleen bij jongvolwassenen van Surinaamse herkomst is het percentage 'weet
niet' meer dan 5% (zie figuur 6.1).

kwart van de jongvolwassenen van Surinaamse herkomst voelt zichzelf geen
Surinamer. Lager opgeleiden en mannen voelen zich minder vaak Surinamer,
dan hoogopgeleiden en vrouwen. Het regelmatig bezoeken van Suriname en
het zich Surinamer voelen hangen overigens met elkaar samen. Degenen die
Suriname regelmatig bezoeken, voelen zich vaker Surinamer dan degenen die
nog nooit of zelden in Suriname zijn geweest.
Geconfronteerd met verschillende markers van de Marokkaanse, Turkse of
Surinaamse nationale identiteit, vinden de jongvolwassenen vooral het kennen
van de cultuur en het gevoel belangrijk (tabel 6.1). Wat betreft taal is er een
Figuur 6.9 Voelt zich Marokkaan, Turk of Surinamer
(in % naar geboorteland ouders)
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Tabel 6.1 Wanneer beschouwt u iemand als Marokkaan/Turk/Surinamer?
(in % naar geboorteland ouders, alleen valide antwoorden)

Geboorteland ouders
Marokko

Turkije

Suriname

Zich MTS voelt

Het is belangrijk dat iemand:

82,0

82,5

80,4

De MTS cultuur kent

70,5

83,2

72,5

Arabisch/Turks/Surinaams spreekt

52,9

80,9

59,7

De MTS nationaliteit heeft

58,0

70,2

48,5

De MTS wetgeving respecteert

55,5

66,7

62,5

MTS voorouders heeft

55,7

58,6

52,4

MTS verdedigt als het wordt aangevallen

48,6

73,5

42,4

Moslim is

38,2

48,7

niet gevraagd

In MTS woont

38,4

35,4

40,4

Geboren is in MTS

37,7

34,3

48,1

Stemt bij de verkiezingen

28,4

55,8

42,6

Belasting betaalt in MTS

24,4

33,1

33,6

duidelijk verschil tussen de jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse
herkomst en de jongvolwassenen van Turkse herkomst. Jongvolwassenen van
Turkse herkomst vinden de beheersing van de Turkse taal veel vaker belangrijk,
dan de jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse herkomst het
Arabisch of het Surinaams belangrijk vinden. De talendiversiteit in de landen
is daarvoor een logische verklaring. Voor veel Nederlandse Marokkanen is
het Berber de moedertaal en niet het Marokkaanse Arabisch. Voor hen zal
deze taal eerder een belangrijk aspect vormen van het ‘Marokkaan zijn’ dan
het Arabisch. En zoals eerder gezegd, in Suriname is Nederlands de officiële
taal, en worden daarnaast door verschillende bevolkingsgroepen verschillen
talen gesproken. Het Sranan Tongo, de taal van de Creolen, is wel het wijdst
verspreid, maar veel Surinamers spreken ook het Hindoestaans (Sarnami). 133
Daarnaast zijn er duidelijke verschillen naar herkomst in het belang dat
jongvolwassen hechten aan het bezitten van de nationaliteit en de bereidheid
het land te verdedigen als het wordt aangevallen. De jongvolwassenen van
Turkse herkomst geven vaker aan het belangrijk te vinden dat iemand de Turkse
nationaliteit bezit. Dit kan te maken hebben met het moeilijker worden van
het behouden van de Turkse nationaliteit bij naturalisatie tot Nederlander. In
tegenstelling tot de Marokkaanse nationaliteit, kan de Turkse nationaliteit wel
133
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Volkstelling Suriname 2004.

worden opgezegd. Zolang het behouden van de nationaliteit vanzelfsprekend
was, hoefde deze niet te worden geclaimd als een belangrijk onderdeel van
het Turks zijn. Voor de tweede generatie geldt geen afstandsverplichting als
zij gebruik maken van hun optierecht om Nederlander te worden. Maar de
afstandsverplichting leeft wel in hun naaste omgeving, bijvoorbeeld voor hun
partner als deze wel in Turkije is geboren. Het Inspraak Orgaan Turken in
Nederland (IOT) wijst in een oriënterend onderzoek naar de redenen achter
een afname van naturalisaties onder Turken in Nederland op een andere
mogelijke verklaring. Volgens het IOT is er een sterke vervlechting tussen de
natie en de staat, waardoor de nationaliteit als een belangrijk onderdeel van de
Turkse identiteit wordt beschouwd (Çoker, 2009).
Het belang dat bijna driekwart van de jongvolwassenen van Turkse herkomst
hecht aan de bereidheid Turkije te verdedigen als het wordt aangevallen, is
vermoedelijk toe te schrijven aan de belangrijke positie die het leger in Turkije
inneemt en de dienstplicht. De dienstplicht geldt voor iedereen met een
Turkse nationaliteit, ook voor degenen die in het buitenland wonen. Later in
dit hoofdstuk wordt nog verder ingegaan op deze dienstplicht.
Een minderheid van de jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse
herkomst zien het moslim zijn als een belangrijke marker van de Marokkaanse
of Turkse identiteit. Voor veel jongvolwassenen is het geloof echter iets dat zij
los zien van het geboorteland van hun ouders. Zij gaan zelf op zoek naar de
betekenis van hun godsdienst en die pakt soms heel anders uit dan de manier
waarop hun ouders de godsdienst beleven. Fedoua heeft ervoor gekozen volledig
bedekt door het leven te gaan, nadat zij zich had verdiept in haar geloof. Haar
ouders zijn niet blij met haar keuze, maar zelf vindt zij dat haar ouders teveel
denken vanuit tradities die van generatie op generatie zijn doorgegeven:
Ik [kom het] ook vaak tegen. Dat de jongeren meer bezig zijn met het geloof
dan de ouderen. Zij hebben gewoon de gedachten van de bergen. Dat zeg ik
altijd tegen mijn moeder. Mijn moeder zegt altijd: ‘Waarom draag je dat’?
Dan zeg ik: ‘Omdat jouw moeder dat tegen jou heeft gezegd, neem je dat
ook mee naar ons. Maar zo hoort het niet’. Ik vind gewoon dat je zelf dingen
moet gaan bekijken. Waarom en hoe en wat is de reden dat je ervoor kiest?
Vroeger was het van draag het maar. Ze kregen geen reden. Nu wel. Nu kun
je zelf gaan kijken van waarom bijvoorbeeld een hoofddoekje verplicht is.
Waarom de islam? Je wilt jezelf gaan verdiepen in wat wel en niet de regels
zijn. (Fedoua, vrouw, 20 jaar, Marokkaanse herkomst)
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Wel is de groep die religie een belangrijke marker vindt groter als het gaat
om de Marokkaanse of Turkse identiteit, dan als het gaat om de Nederlandse
identiteit. Maar er zijn ook andere grote verschillen. Als het gaat om de
Marokkaanse, Turkse of Surinaamse identiteit hechten de jongvolwassenen
vaker belang aan bloedbanden en minder aan geboortegrond of het wonen
in een land. Om iemand als Marokkaan, Turk of Surinamer te zien vindt
een meerderheid Marokkaanse, Turkse of Surinaamse voorouders belangrijk.
Slechts een kleine groep (12-17%) vindt Nederlandse voorouders belangrijk
om iemand als Nederlander te beschouwen. Een duidelijke meerderheid vindt
het wonen in Nederland wel een belangrijk aspect om iemand als Nederlander
te beschouwen. Een minderheid vindt dit aspect belangrijk om iemand als
Marokkaan, Turk of Surinamer te beschouwen.
Dit verduidelijkt dat de jongvolwassenen de Nederlandse identiteit anders
invullen dan de identiteit gekoppeld aan het geboorteland van hun ouders. Het
Marokkaan, Turk of Surinamer zijn is in de eerste plaats vooral een gevoel wat
niet voor iedereen zo duidelijk te benoemen is. Deze identiteit wordt voor een
heel groot deel gevormd in de Nederlandse context, gekoppeld aan de cultuur
en taal die zij van hun ouders meekrijgen. De jongvolwassenen identificeren
zich dan ook niet automatisch met de Turken in Turkije, de Marokkanen in
Marokko of de Surinamers in Suriname. In het geboorteland van hun ouders
merken zij ook hoe Nederlands zij zelf zijn, en door de mensen daar worden
zij vaak meteen herkend als ‘buitenlander’. Hanife heeft die ervaring ook
ieder jaar als zij in Turkije komt. In Turkije zien mensen haar allereerst als
buitenlander en in Nederland ook:
Ze zien het gewoon aan je, als je een winkel binnenstapt, dan weten ze
gewoon dat je uit het buitenland komt, dat je uit Europa komt, dat weten
ze gewoon. Dus je voelt je wel thuis maar daar word je ook altijd herkend
als een buitenlander en hier ben je ook altijd een buitenlander dus het is
eigenlijk het zelfde, daar ook, hier ook. (Hanife, vrouw, 26 jaar, Turkse
herkomst)

6.3 DE POLITIEKE IDENTIFICATIE MET MAROKKO, TURKIJE EN SURINAME
Loyaliteitsvragen staan centraal in discussie over transnationale betrokkenheid.
Het lijkt erop dat hoe succesvoller het integratieproces in het woonland verloopt
hoe meer extraterritoriale politieke banden als een stoorzender worden gezien
(Dijkink & van der Welle 2009). Deze extraterritoriale politieke banden zijn
onder de kinderen van migranten overigens beperkt en voor hen ook niet
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altijd aantrekkelijk. De politieke identificatie met van de jongvolwassenen
van buitenlandse herkomst met het geboorteland van hun ouders is bekeken
aan de hand van hun interesse in de politieke situatie, het vertrouwen in
diverse overheidsinstituties, politieke partijen en media en het imago van het
geboorteland van hun ouders. Vervolgens wordt gekeken hoe deze politieke
betrokkenheid verschilt van en samenhangt met politieke betrokkenheid in
Nederland, om te zien in hoeverre hun extraterritoriale betrokkenheid werkt
als een stoorzender voor hun betrokkenheid bij de Nederlandse politiek.
De interesse in de politieke situatie in het geboorteland verschilt enorm
tussen de drie groepen (figuur 6.10). De meerderheid van de jongvolwassenen
van Surinaamse en Marokkaanse herkomst interesseert zich niet echt voor
de politieke situatie in Suriname of Marokko. De jongvolwassenen van
Turkse herkomst volgen bijna twee keer zo vaak de politieke situatie in het
geboorteland. Bijna een kwart (24%) praat vaak over de situatie in Turkije
met vrienden, familie of collega’s. Onder de jongvolwassenen van Surinaamse
en Marokkaanse herkomst is dit een veel kleinere groep (13%). Voor de
jongvolwassenen van Surinaamse en Marokkaanse herkomst is de (politieke)
situatie in het geboorteland van hun ouders vooral ‘ver van hun bed’. Zij
zijn vaak maar beperkt op de hoogte en gaan ook niet actief op zoek naar
informatie. Mohammed hoort af en toe iets van zijn moeder, maar hij staat er
nooit zo lang bij stil:
Nee ik hou me niet bezig [met de situatie in Marokko]. Het is wat ik hoor.
Ik kom thuis en ik hoor van mijn moeder dit en dat is gebeurd. En dan
denk ik oké, zal wel. En dan gaan we weer verder. Zo lang denk ik er niet
over na.
IW: En als er iets gebeurt, zoals toen met die aardbeving ben je er dan
extra mee bezig?
Nee. Ik heb geen familie daar, denk ik. Het is echt een andere stad in
Marokko dan waar ik vandaan kom. Dus het deed eigenlijk niet zoveel.
Ik weet wel dat ik vroeg aan mijn moeder: ‘wat is er gebeurd?’ En dit
en dat. ‘Kennen we iemand daar?’ ‘Iemand dood? Iemand overleden die
we kennen? Nee? Oké, weer verder met mijn leven.’ Zo denk ik dus.
(Mohammed, man, 19 jaar, Marokkaanse herkomst)

Meer dan de helft (57%) van de jongvolwassenen van Turkse herkomst volgt het
nieuws op Turkse zenders, en ruim een kwart (28%) leest regelmatig een Turkse
krant en een kleine groep (11%) volgt het nieuws via Turkse internetpagina’s
(tabel 6.2). Jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse herkomst
volgen veel minder vaak het nieuws op televisiezenders, internetpagina’s of in
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Figuur 6.10 Politieke betrokkenheid bij geboorteland ouders
(in % naar geboorteland ouders)
Suriname
Politieke situatie houdt mij bezig
Praat vaak over situatie in Suriname

17,2
12,9

Praat zelden/nooit over situatie in Suriname

48,2

Turkije
Politieke situatie houdt mij bezig

41,2

Praat vaak over situatie in Turkije

24,4

Praat zelden/nooit over situatie in Turkije

30,2

Marokko
Politieke situatie houdt mij bezig
Praat vaak over situatie in Marokko
Praat zelden/nooit over situatie in Marokko

10,9
12,8
45,8

kranten uit het geboorteland van hun ouders. Onder de jongvolwassenen van
Surinaamse herkomst zijn Amerikaanse zenders populairder dan Surinaamse
zenders en is de belangstelling voor wat er in Suriname gebeurt beperkt. Tijdens
de interviewperiode was zojuist het proces over de ‘decembermoorden’ van
start gegaan. Hierin staan oud-legerleider Desi Bouterse en anderen terecht
voor de moorden op vijftien politieke tegenstanders op 8 december 1982.
Op de vraag of hij dit proces volgde geeft een respondent een antwoord wat
de houding van veel andere typeert: ‘alleen als het in de Metro komt’. En ook
Derek krijgt de situatie in Suriname alleen mee via zijn moeder, of als hij
toevallig een keer iets leest in een Nederlandse krant:
Ik heb het zelf wat minder [interesse in Suriname]. Maar mijn moeder
gaat graag naar Suriname. Zij volgt ook de politieke veranderingen in
Suriname.
IW: Maar dat doe je zelf niet?
Jawel op de buitenland pagina van het NRC, maar het is niet dat ik [ernaar
op zoek ga.]
IW: Zoals proces tegen Bouterse, dat je dat meer mee krijgt..
Nee. Maar ik ben ook niet van die generatie. Ik heb het wel meegekregen
natuurlijk. Maar nee het is meer internationaal nieuws, wat me meer
interesseert dan dat. (Derek, man, 30 jaar, Surinaamse herkomst)
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De mediaconsumptie van de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst is
sterker georiënteerd op de Arabische wereld dan de anderen. Al Jazeera is voor
hen populairder voor het volgen van het nieuws dan de Marokkaanse zenders
(tabel 6.2). Hafida heeft meer vertrouwen in Al Jazeera dan in Nederlandse
media, omdat zij het gevoel heeft dat het ‘dichterbij de realiteit komt’. ‘Als
er grote dingen gebeuren doet de Nederlandse tv het toch een beetje minder
lijken, dat niet alle feiten naar voren komen’, vindt Hafida.
Tabel 6.2 Oriëntatie nieuws vanuit geboortelanden en andere buitenlandse bronnen: kranten (ook online
versie) en internetpagina’s
(in % naar geboorteland ouders)

Geboorteland ouders
Marokko

Turkije

Suriname

4,0

2,9

3,6

Nederlandse nationale zenders

82,5

76,1

87,7

Nederlandse lokale zenders

52,1

51,5

56,9

Zenders geboorteland ouders

Televisie
Kijkt nooit nieuws op tv

16,4

56,8

5,4

Amerikaanse zenders

9,9

9,1

11,8

Engelse zenders

3,2

1,5

3,2

Europese zenders (niet UK)

4,3

3,5

0,6

17,4

0,8

0,3

Al Jazeera
Kranten
Leest nooit krant

7,5

7,6

7,7

Krant geboorteland ouders

1,3

27,9

7,3

40,1

34,5

45,5

Nieuwssite uit geboorteland ouders

0,0

11,6

3,9

Nederlandse site, maar etnisch georiënteerd

2,3

0,8

2,7

299

258

257

Internetpagina’s voor nieuws
Nee

n

Geregeld wordt de indruk gewekt dat de conflicten in het Midden Oosten,
zoals het conflict tussen Israël en Palestina, dagelijks referenties zijn voor
moslimjongeren in Nederland. Vanuit de gesprekken is hiervoor geen eenduidig
bewijs. Interesse in internationaal nieuws en internationale conflicten lijkt
vooral te worden bepaald door opleidingsniveau. De lager opgeleiden zijn
over het algemeen meer gericht op het lokale nieuws, op wat er in Amsterdam

203

en in hun eigen omgeving gebeurt. De negentienjarige vmbo-studente Aida
volgt ‘alleen AT5 nieuws of RTV Noord Holland’. Het Marokkaanse nieuws,
daar snapt zij helemaal niets van. Zij vindt vooral het nieuws uit ‘de stad waar
je woont’ heel belangrijk. Het nieuws over een steekpartij met dodelijke afloop
op een ROC in Amsterdam staat veel dichterbij haar belevingswereld dan het
conflict tussen Israël en Palestina. Hoogopgeleiden zijn over het algemeen,
behalve geïnteresseerd in wat er in Nederland en in Amsterdam gebeurt, meer
gericht op het internationale nieuws. Hbo-student Mohammed vindt het
belangrijk om het nieuws via verschillende kanalen tot zich te nemen om
een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Hij kijkt ook naar
Arabische zenders, omdat die zenders volgens hem veel meer laten zien dan
andere zenders:
Bijvoorbeeld zit ik op internet, kijk ik op de Marokkaanse zender, de
Arabische zender, CNN kijk ik soms, soms gewoon Nederlands nieuws
NOS, RTL. Ik zie heel vaak verschillende dingen. Maar ja daar maak ik nu
wel mijn eigen beeld van. Het gaat zo: ik kom thuis, ik kijk wat er op tv
is, een Arabische zender, oh dit en dat, en dan zie ik het op internet weer,
en dan denk ik ‘oh het zal wel kloppen’. Dan heb je meer betrouwbaarheid
zeg maar. De bronnen zijn betrouwbaarder. (…) Zoals ik al zei, ik maak
me nergens druk om. Ik maak me druk over mijn eigen leven. Maar er
zijn wel van die dingen dat ik denk ‘waarom laten jullie dat dan weer niet
zien?’ Bijvoorbeeld, Arabische zenders die laten gewoon echt letterlijk alles
zien. Van onthoofdingen tot dit en dat. Ja dat is dan weer een beetje te
erg, maar ik bedoel van laat dan wel gewoon alles zien. CNN liet zien twee
soldaten gedood, maar de Arabische zender liet zien dertig mensen gedood
door, wat was het ook alweer? Was een bom die verkeerd was gevallen.
Ja, dat lieten ze dan weer niet zien. En dan denk ik waarom laten jullie
dat nou weer niet zien? Want ja dertig mensen tegenover twee soldaten…
(Mohammed, man, 19 jaar, Marokkaanse herkomst)

Vooral onder jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst is het vertrouwen in
de Nederlandse media gering. Slechts een kleine groep (10%) heeft vertrouwen
in de Nederlandse media (figuur 6.11). Dit betekent echter niet dat zij de
Nederlandse media de rug toe keren. Wel vertrouwen zij de Marokkaanse
media bijna drie keer zo vaak als de Nederlandse media. Daarnaast heeft ruim
één derde geen idee of zij de Marokkaanse media wel of niet vertrouwen. Dit
is opvallend omdat er ten tijde van het onderzoek toch geregeld discussies
waren over de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting in Marokko.
Verschillende kritische journalisten in Marokko werden vervolgd en kregen
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Figuur 6.11 Vertrouwen in media geboorteland ouders in vergelijking met Nederlandse media
(in % naar geboorteland ouders)
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33

36,8

35,3

43,2
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53,5

21,6

Marokko
Marokkaanse
Marokkaansemedia
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28,8
28,8 media
Marokkaanse

Nederlandse
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geldboetes opgelegd, waarover ook in de Nederlandse media werd bericht. 134
Maar zoals eerder gezegd volgen de meesten de situatie in Marokko niet echt
op de voet. Daarnaast beheersen velen het geschreven Arabisch of het Frans
niet voldoende om een Marokkaanse krant te kunnen lezen. Slechts een klein
deel (16%) volgt het nieuws op Marokkaanse televisiezenders. De kennis van
de Marokkaanse media en van de situatie in Marokko is dus beperkt.
De jongvolwassenen van Turkse herkomst gebruiken veel vaker de media
van het geboorteland van hun ouders maar dat betekent niet dat deze media
meer vertrouwen genereren. De groep die geen vertrouwen heeft in de Turkse
media is ongeveer even groot als de groep die geen vertrouwen heeft in de
Nederlandse media. Ook bij de jongvolwassenen is het verschil in vertrouwen
tussen de Nederlandse media en de Surinaamse media niet heel groot.
Politiek vertrouwen
Ook als het gaat om vertrouwen in instituties in het geboorteland van de ouders
is er een duidelijk verschil tussen de jongvolwassenen van Marokkaanse en
Zie het jaarrapport van Amnesty International over de mensenrechtensituatie in
Marokko: http://www.amnesty.org/en/region/morocco/report-2008. Berichten in de
Nederlandse media over vrijheid van meningsuiting in Marokko bijvoorbeeld: Steven
Adolf, Marokko knijpt kritische pers met boetes af, NRC Handelsblad, 25 mei 2007, Asis
Aynan & Hassan Bahara, Democratisering van Marokko is schijn, NRC Handelsblad, 13
augustus 2007. Censuur lijkt terug in Marokko; onafhankelijke bladen liggen vaker onder
vuur, Het Parool, 21 augustus 2007.
134
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Surinaamse herkomst en de jongvolwassenen van Turkse herkomst (figuur 6.12).
De jongvolwassenen van Turkse herkomst hebben veel vaker vertrouwen
in de afzonderlijke instituties. Onder jongvolwassenen van Marokkaanse
en Surinaamse herkomst heeft maar een hele kleine groep vertrouwen in de
politieke partijen, het rechtssysteem, of de politie in het geboorteland van
hun ouders. Dit betekent niet dat de anderen geen vertrouwen hebben. Een
flink deel, soms bijna de helft van de jongvolwassenen van Marokkaanse en
Surinaamse herkomst, wisten geen antwoord te geven op de vraag of zij nu
eerder wel of geen vertrouwen hadden in de afzonderlijke instituties.
Voor alle groepen geldt dat zij het minst vaak vertrouwen hebben in de
politieke partijen en het vaakst in het leger. Het vertrouwen in het Turkse leger is
groot onder de jongvolwassenen van Turkse herkomst. Bijna driekwart (69%)
heeft eerder wel vertrouwen in het leger. Er is geen verschil in vertrouwen in
het Turkse leger tussen mannen en vrouwen, tussen hoogopgeleiden en lager
opgeleiden of op grond van leeftijd.
Er is op politiek vlak duidelijk een groot verschil in het imago van
Marokko, Turkije en Suriname. Dit kan deels worden toegeschreven in de
achtergrond van de emigratie vanuit deze landen. De militaire dictatuur in
Suriname bracht vluchtelingen naar Nederland en deed het imago van de
Surinaamse politiek geen goed. Veel Marokkaanse migranten kwamen uit het
Rifgebied, een gebied waar de Marokkaanse overheid niet populair was en
werd gewantrouwd. Deze ervaringen werken door op de tweede generatie. Met
het aantreden van Koning Mohammed VI is er veel veranderd in Marokko,
maar het wantrouwen zit diep en is bij de tweede generatie duidelijk nog niet
helemaal verdwenen.
Er is overigens geen verschil in vertrouwen in de Marokkaanse overheid
tussen de jongvolwassenen die een Berbertaal spreken (of het belangrijk
vinden dat hun kinderen deze taal leren) en degenen die het MarokkaansArabisch beheersen. Voor de jongere generatie speelt deze tweedeling van de
Marokkaanse gemeenschap minder, vertellen verschillende jongvolwassenen
in de gesprekken. De ouders spelen hierin volgens Hafida wel een cruciale
rol. Hafida’s ouders zijn beiden Arabischtalig en zelf spreekt zij ook alleen
het Arabisch. Zij ziet wel verschillen tussen degenen van Berber herkomst en
van Marokkaans-Arabische herkomst in Nederland. Maar voor haar zelf speelt
deze verdeling niet erg, net als bij veel anderen van de ‘tweede generatie’. Voor
een kleine groep speelt het echter wel nog sterk is haar ervaring:
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Figuur 6.12 Vertrouwen in instituties geboorteland ouders
(in % naar geboorteland ouders)
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Er zitten ook wel enige verschillen in traditie enzo, [tussen Berbers en
Arabischtaligen], dat is echt per streek heel erg verschillend. Dat is echt zo.
Het speelt minder bij de [tweede generatie] dan bij de eerdere generatie,
als ik zo kijk. Allereerst omdat we de Nederlandse taal beheersen, dus je
hebt sowieso een derde taal waarmee je met elkaar kan communiceren.
Dus als het niet Arabisch of Berbers is dan is het dus Nederlands. Dus wij
zijn nog wel nuchter over van, jij bent Marokkaans, ik ben Marokkaans,
weet je, we zijn gewoon medestudenten of wat dan ook. Maar je hebt ook
dat ouders het zo laten ‘rulen’ thuis, dat de kinderen daar ook bij gaan
stilstaan, van er is wel verschil tussen Berbers en Arabisch. Dan voel je dat
wel eens, in onze generatie. Maar dat is gelukkig wel veel minder. (Hafida,
vrouw, 22 jaar, Marokkaanse herkomst)
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Het imago van de Turkse politiek is beter, al zijn de meningen over recente
politieke ontwikkelingen, net als in Turkije, verdeeld. In de onderzoeksperiode
speelde de discussie over het mogelijk afschaffen van het verbod op het dragen
van hoofddoeken bij Turkse overheidsinstellingen. Dat de afschaffing van het
hoofddoek verbod uiteindelijk niet door zou gaan was tijdens de interviews
nog niet bekend. Selva vindt een soepeler hoofddoekenbeleid een goede
ontwikkeling en pleit voor individuele keuzevrijheid:
In Turkije hebben ze een heel streng hoofddoekbeleid. Maar daar komt
verandering in, daar gaan ze ook vrije keuze stellen. In Turkije mocht je in
alle overheidsinstellingen geen hoofddoek [dragen]. Dus als je ambtenaar
bent mag het niet, als je op een openbare school zit mag het niet. Daar
komt wel grote verandering in. Daar ben ik wel blij om hoor. Wat is dat
nou, je bent een moslimland want 99 procent van de bevolking is moslim
maar je zegt tegen mensen van nee. Ja, ik begrijp wel dat bij bepaalde
functies het gewoon niet kan. Dat is hier ook zo. Maar mensen moeten wel
vrij zijn. Als ze naar school willen gaan met een hoofddoek, ja dat moet
wel kunnen. (Selva, vrouw, 27 jaar, Turkse herkomst)

Voor de minderheidsgroep die zich rekent tot de alevitische stroming
binnen de islam liggen de plannen gevoelig. Zoals Umur die niets ziet in de
plannen van de huidige ‘pro-islamitische’ soennitische Turkse regering die de
alevieten volgens hem ‘nog steeds indirect onderdrukt’. Hij ziet de huidige
ontwikkelingen als een bedreiging voor de scheiding van kerk en staat in
Turkije die hij juist waardeert:
De regering die er nu zit, dat is eigenlijk wel een beetje een tegenpool
van mijn ideeën. Ze zijn heel erg pro-islam. Ken je de islam een beetje?
Je hebt twee grote stromingen, je hebt dus de soennitische stroming en de
shi’itische, de alevitische stroming. Ik ben zelf van alevitische komaf, en
dat komt dus ook uit Syrië, als ik het zo even mag zeggen. Alevieten zijn
zo’n duizend jaar misschien onderdrukt geweest door soennieten, nog steeds
eigenlijk indirect, dus wat dat betreft heb ik heel weinig met de soennitische
stroming. Natuurlijk leven we met elkaar en respecteren we elkaar, maar
ik heb niks met die politiek zeg maar, die nu zeg maar van Turkije wordt
opgelegd. Dus dat je bij overheidsinstellingen geen hoofddoekje, geen
religieuze dinges mag hebben. Dat zijn dan dingen die ze willen afschaffen.
(...) Dus, ze willen de islamisering heel sterk doorvoeren in Turkije. Terwijl
ik juist zoiets heb van, het is een heel groot pluspunt van Turkije, dat kerk
en staat apart is weet je wel. Het is eigenlijk het enige land in die hele regio
die dat heeft, toch wel een redelijk moderne staat, en toch overwegend
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islamitisch weet je. En als je dat nu overhoop gaat gooien, ik denk niet dat
dat ten goede komt aan Turkije. (Umur, man, 29 jaar, Turkse herkomst)

Het verschil in het (politieke) imago onder de geboortelanden spreekt
duidelijk uit het idee dat als er meer landen zouden zijn zoals het geboorteland
van de ouders, dat de wereld er dan beter uit zou zien. Jongvolwassenen van
Marokkaanse herkomst zijn het hier het minst mee eens en de jongvolwassenen
van Turkse herkomst het meest (figuur 6.13). Jongvolwassenen van Surinaamse
herkomst nemen een tussenpositie in, ongeveer zestien procent vindt dat de
wereld er beter uit zou zien als er meer landen zouden zijn als Suriname.
Figuur 6.13 De wereld zou er beter uit zien als er meer landen waren zoals (geboorteland ouders)
(in % naar geboorteland ouders)
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Vooral de jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse herkomst
vertrouwen de vertegenwoordiging van de landen van herkomst, de ambassade
en consulaten in Nederland, veel vaker dan de instituties in de geboortelanden
zelf. Dit zijn instanties waar zij geregeld zelf mee te maken krijgen. Ongeveer
een derde van de jongvolwassenen van Marokkaanse of Turkse herkomst en
vijftien procent van degenen van Surinaamse herkomst hebben in het afgelopen
jaar contact gehad met de ambassade of het consulaat in Nederland. De
jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst bezochten het consulaat vooral
voor het aanvragen of verlengen van de Marokkaanse identiteitskaart (42%)
of paspoort (38%). Over het algemeen waren zij positief of neutraal over het
contact. De jongvolwassenen van Turkse herkomst bezochten het consulaat
vooral voor het aanvragen of verlengen van een Turks paspoort (73%) en voor
het inwinnen van informatie of uitstellen van de Turkse dienstplicht (22%).
Ook zij waren over het algemeen positief of neutraal over het contact met het
consulaat of de ambassade. De jongvolwassenen van Surinaamse herkomst
hadden vooral contact met het consulaat over het aanvragen van een visum
voor Suriname en waren hierover positief.
Als de verschillende aspecten van politieke betrokkenheid en identificatie
met het geboorteland van de ouders worden samengenomen, is er duidelijk een
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groot verschil tussen de jongvolwassenen van Turkse herkomst enerzijds en de
jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse herkomst anderzijds. Bij een
ruime meerderheid van de jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse
herkomst is de politieke identificatie met Marokko en Suriname zeer zwak of
zelfs helemaal afwezig (figuur 6.14). Slechts een beperkt aantal (5-7%) toont
een sterke politieke identificatie. Bij de jongvolwassenen van Turkse herkomst
is het beeld totaal anders. Bij ruim een derde (37%) is de politieke identificatie
met Turkije sterk te noemen. Er zijn geen verschillen in politieke identificatie
met Turkije op grond van opleidingsniveau, leeftijd of geslacht.
Figuur 6.14 Mate van politieke identificatie* met het geboorteland van de ouders
(in % naar geboorteland ouders)
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* Schaalvariabele gebaseerd op vier variabelen: vertrouwen in de overheid, praten over situatie, zich bezighouden met politieke
situatie en of de wereld er beter uit zou zien als er meer landen waren zoals Marokko/Turkije/Suriname. Zwak (score 0-8)
Enigszins (score 8-12) en Sterk (score 12-16).

Politieke identificatie met Nederland en geboorteland ouders
De jongvolwassenen hebben vaker vertrouwen in de lokale overheid, de
Amsterdamse gemeente, dan in de nationale overheden in het geheel (figuur
6.15). Vooral bij de jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse
herkomst is het vertrouwen in de nationale overheid beperkt. Wel hebben zij
veel vaker vertrouwen in de Nederlandse overheid dan in de overheid van het
geboorteland van de ouders. Bij de jongvolwassenen van Turkse herkomst is
het beeld anders. Zij hebben ongeveer even vaak vertrouwen in de Nederlandse
overheid als in de Turkse overheid. Vertrouwen in de Nederlandse overheid en
vertrouwen in de Turkse overheid gaan niet altijd samen. Bijna een derde (29%)
van de jongvolwassenen van Turkse herkomst heeft vertrouwen in zowel de
Nederlandse overheid als de Turkse overheid. Ongeveer dertien procent heeft
wel vertrouwen in de Nederlandse overheid maar niet in de Turkse overheid.
Voor nog eens zeventien procent is dit andersom. Zij hebben wel vertrouwen
in de Turkse overheid, maar niet in de Nederlandse. Een kleine groep (9%)
heeft in beide geen vertrouwen.
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Figuur 6.15 Vertrouwen in gemeente, Nederlandse overheid en overheid geboorteland ouders
(in % naar geboorteland ouders)
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6.4 EMIGRATIEWENSEN, VERTREKMOTIEVEN EN MOGELIJKE BESTEMMINGEN
In hoofdstuk 5 kwam duidelijk naar voren dat verreweg de meeste
jongvolwassenen hun toekomst in Nederland zien. Toch is er ook een behoorlijke
groep die erover denkt voorgoed of tijdelijk uit Nederland te vertrekken. Wat
zijn zoal de landen die aantrekkelijk zijn voor de jongvolwassenen? En waar
zit die aantrekkingskracht dan in? Aan de Amsterdamse jongeren die mogelijk
uit Nederland wilden vertrekken werd gevraagd waarheen zij zouden willen
verhuizen.
De aantrekkingskracht van het geboorteland van de ouders sterker is onder
de jongvolwassenen van Turkse herkomst dan onder de jongvolwassenen
van Marokkaanse en Surinaamse herkomst (tabel 6.3). Omdat het goed
gaat met Turkije, op politiek, sociaal en economisch gebied wordt er vanuit
verschillende hoeken gewezen op de mogelijke aantrekkingskracht van Turkije
op de jongeren van Turkse herkomst in Europa. 135 De jongvolwassenen van
Journaliste Senay Özdemir in ‘Turkije heeft EU niet meer nodig, in Azië gebeurt
het.’ De Volkskrant, 20 september 2008, Atilla Aytekin van de stichting Tannet (netwerk
van hoogopgeleide Turkse Nederlanders), Ahmet Azdural van Inspraak Orgaan Turken
in Nederland, Yusuf Altuntas, directeur Milli Görüs Nederland in: R. Pietersen, ‘Turkije
trekt, Nederland duwt’, Trouw, 8 maart 2008, Mustafa Özcan, GroenLinks raadslid in
135
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Turkse herkomst bevestigen dit beeld. Erdem bijvoorbeeld heeft zelf geen
plannen om in de nabije toekomst naar Turkije te emigreren, maar hij
ziet in zijn eigen omgeving de aantrekkingskracht van Turkije. Zeker voor
hoogopgeleiden die verschillende talen spreken. Eén van zijn vrienden heeft
de keuze gemaakt te emigreren naar Turkije. Erdem denkt dat op dit moment
vooral de mogelijkheden in Turkije van doorslaggevend belang zijn en niet
zozeer onvrede over de maatschappelijke situatie in Nederland.
Nou, er zijn op dit moment gewoon al een heleboel Turken (...) die spelen
met de gedachte om binnen een termijn van 5 jaar terug te gaan naar
Turkije. Definitief. Het is nu een kleine groep die ook echt overgaat tot.
Zoals één vriend van mij die gaat binnenkort dus weg. Die gaat gewoon
weg omdat hij daar een baan kan krijgen. Hij spreekt Nederlands, hij
spreekt Engels en een klein beetje Duits. Hij heeft een hbo-opleiding. Hij
weet veel van computers. Hij is gewoon binnen. Hij kan een goed salaris
krijgen, waar je in Turkije goed mee kan leven. Je hebt er heerlijk weer,
bijna het hele jaar door. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Dat zijn wel de
hoofdoorzaken denk ik, dat hij gewoon weggaat. (Erdem, man, 28 jaar,
Turkse herkomst)

Ook Senay ziet volop carrièremogelijkheden in Turkije. Zij ziet zichzelf op
niet al te lange termijn wel naar Turkije emigreren. Voor de wat grotere
kustplaatsen trekken haar aan. Zij hoopt dat haar toekomstige kinderen zullen
opgroeien in Turkije. Zij vertelt:
Ik wil ooit wel emigreren, dus ik denk, hoe beter het nu gaat worden in
Turkije, [daar] zal je later profijt van hebben. Mijn ouders, die wonen daar
zes maanden van het jaar. [Ik zie mijn toekomst daar] ook qua werk hoor.
Ik hoop dat ik eerder dan m’n pensioen daar naartoe ga. [Ik wil niet naar]
Istanboel, dat is dan net iets te groot. Voornamelijk ook dat er vrij veel
immigranten zijn in Istanboel, dat vind ik ook niet echt fijn. Het is echt te
vol. Maar [ik wil wel naar] een grote stad, ja. En ook dicht bij de zee dan.
Waar mijn ouders wonen in Antalya, of in Izmir. (Senay, vrouw, 27 jaar,
Turkse herkomst)

Onder de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst is een eventueel vertrek
naar een Europees land bijna even populair als naar Marokko (tabel 6.3). En
Amersfoort en Harm van Zuthem, medewerker Inspraak Orgaan Turken in Nederland
(IOT) in: ‘In Turkije ligt voor ons de uitdaging’, Jojanneke van den Berge, De Pers, 19
maart 2009.
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ook landen in het Midden Oosten trekken. De helft van de jongvolwassenen
van Surinaamse herkomst ziet Suriname als mogelijke bestemming bij een
vertrek uit Nederland, maar ook Europese landen en de Verenigde Staten
worden vaak genoemd. Suriname is voor de jongvolwassenen van Surinaamse
herkomst vooral een ver weg vakantie- en familieland. Zij noemen de armoede
en hoge werkloosheidscijfers en een andere manier van leven (sterke sociale
controle) als redenen waarom zij niet in Suriname zouden kunnen of willen
wonen. Een zelfde beperkte aantrekkingskracht heeft ook Marokko voor de
jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst. Zij praten over Marokko als een
land in ontwikkeling, met een hoge werkloosheid en een enorme bureaucratie
en corruptie. Verschillende vrouwen van Marokkaanse herkomst uiten zich in
de gesprekken ook kritisch over de positie van de vrouw in Marokko.
Tabel 6.3 Top 3 bestemmingen bij mogelijk vertrek uit Nederland
(in % naar geboorteland ouders, meerdere antwoorden mogelijk)

Geboorteland ouders
Marokko

Turkije

Suriname

1

Marokko
(47,5%)

Turkije
(85,5%)

Suriname
(51,4%)

2

Europees land (niet Turkije)
(44,6%)

Europees land (niet Turkije)
(13,2%)

Europees land (niet Turkije)
(29,4%)

3

Midden Oosten
(10,0%)

Australië / Midden-Oosten
(3,9%)

Verenigde Staten
(22,0%)

n

101

76

109

6.5 CONTROLEERBARE ONDERDANEN, BETROKKEN BURGERS OF EEN 		
TRANSNATIONALE GEMEENSCHAP?
Voor staten waarvan een grote groep landgenoten al langdurig of zelfs
permanent in het buitenland verblijft, vormen de grenzen van de nationale
staat niet automatisch de grenzen van de soevereiniteit. In hoofdstuk 4 kwam
al aan de orde hoe dit soms leidt tot botsingen tussen nationale soevereine
staten. Via controle, burgerschapsarrangementen en het stimuleren van
loyaliteit wordt geprobeerd de band met landgenoten in het buitenland te
beïnvloeden. Wat merken de jongvolwassenen van Marokkaanse, Turkse en
Surinaamse herkomst eigenlijk van dergelijke activiteiten? Hoe kijken zij hier
tegenaan? En zien zij zichzelf als onderdeel van een transnationale cultuur of
geloofsgemeenschap?
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Controleerbare onderdanen?
De afgelopen jaren zijn er verschillende politieke discussies ontstaan over
de vermeende invloed van de Marokkaanse en Turkse overheid op de
Marokkanen en Turken in Nederland. In de discussies rondom de vermeende
spionage van de Marokkaanse overheid waren er twee verschillende reacties te
onderscheiden, die beiden benadrukken dat de jonge generatie zich niet wil
laten beïnvloeden. De ene groep benadrukt de ongewenste controle vanuit
Marokko en benadrukte Marokko hun belangen niet hoeft te behartigen en
zij zichzelf niet als onderdanen van Marokko zien. De andere groep benadrukt
dat iedere betrokkenheid met Marokko gebaseerd moet zijn op iemands
eigen keuze, maar ook zeker niet verdacht moet worden gemaakt. Zij zien
hun betrokkenheid bij Marokko als evident en legitiem (zie hoofdstuk 4).
De suggestie dat de Marokkaanse overheid spioneert, roept op MarokkaansNederlandse discussiesites ook tweeledige reacties op. Aan de ene kant wordt
het gezien als een poging van Marokko om invloed uit te oefenen op haar
onderdanen in het buitenland, anderen benadrukken dat het Marokko in
eerste instantie toch vooral gaat om ‘radicale moslims’ voor te zijn. In reactie
op Kamervragen van de PVV reageert Tarif op marokko.nl:: Jullie van PVV
zijn toch blij wanneer moslim extremisten hard worden aangepakt? Jullie
moeten Marokko en deze spion dankbaar zijn dat ze jullie voor extremisten
beschermen.136
Ook over vermeende invloed van de Turkse regering op Turkse Nederlanders
in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 was onderwerp
van politieke discussie (zie hoofdstuk 4). Turkse studentenverenigingen
organiseerden een protestmars naar het partijbureau van de PvdA om een
petitie aan te bieden om te protesteren tegen de manier waarop de partij omging
met de Armeense kwestie. In een brief aan hun medestudenten van Turkse
herkomst stelden de Turkse studentenverenigingen dat zij hun vertrouwen in
de Nederlandse democratie hadden verloren en zich buitengesloten voelden in
de discussie die was ontstaan:
Beste Turkse medestudenten. We worden de mond gesnoerd door de PvdA
en CDA! Wij, Nederlandse studenten van Turkse herkomst, zijn diep
teleurgesteld in de manier waarmee de pilaren van de Nederlandse politiek
zijn om gegaan met de Armeense kwestie. Onze ambities, vertrouwen
en geloof in de Nederlandse democratie heeft een flinke klap opgelopen.
(…) We leven in een democratie waarin we de vrijheid van meningsuiting
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Tarif op www.marokko.nl, 15 september 2008.

centraal zien. Voor ons is dialoog en respectvolle benadering naar beide
conflictgroepen de enige manier om tot een duurzame verhouding tussen
beide landen te komen. Wij vragen jou daarom op te eisen waar we
allen recht op hebben en vragen jou een beroep te doen op een van de
basisstenen van onze democratie, namelijk de vrijheid van meningsuiting.
Wij kunnen niet tolereren dat we uit een discussie worden gesloten die ons
allen raakt.137

In de Turkse media werd er ook geregeld aandacht besteed aan de verkiezingen
in Nederland. Veel jongvolwassenen van Turkse herkomst volgen de Turkse
media, maar het vertrouwen erin is beperkt (figuur 6.11). Çelik irriteerde zich
aan de bemoeienissen van de Turkse media met verkiezingen in Nederland:
Stel er zijn weer verkiezingen [in Nederland]. Dan zie je de Turkse media
altijd gaan kijken van, ok, welke Turkse kandidaten staan er nou op de
lijst van die, die en die partij. Ze kijken helemaal niet naar de inhoud van
die kandidaten. Wat zegt [hij of zij], of waar staat [hij of zij] voor. Dat
interesseert ze niks. Ze gaan voor de Turk stemmen, of ze stemmen op de
Turken binnen die partijen. Dat spreekt mij eerlijk gezegd niet aan. (Çelik,
man, 23 jaar, Turkse herkomst)

In de gesprekken met de jongvolwassenen maken zij slechts een enkele keer
melding van directe controle vanuit de geboortelanden. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de gesprekken plaatsvonden voor de vermeende spionagezaak
en de discussies rondom de oprichting van de Marokkaanse Hoge Raad voor
Migranten (CCME). De vraag is alleen of dit veel uitmaakt voor de reacties
van de jonge Amsterdammers van Marokkaanse herkomst. De interesse in de
Marokkaanse politiek en de situatie in Marokko is immers beperkt. Nadia
Bouras, die actief betrokken is bij de CCME, onderschrijft de beperkte
betrokkenheid van veel Marokkaanse Nederlanders. Zij ondervond in
Nederland dan wel veel kritiek op de oprichting van de CCME, maar merkt
op dat slechts een selectieve groep hier actief mee bezig is. De meeste mensen
uit de Marokkaanse gemeenschap, en zelfs een deel van haar familie, heeft
geen idee waar zij eigenlijk mee bezig is. 138

Petitie van Samenwerkende Turkse Studenten Verenigingen in Nederland. Beschibaar
via: http://www.lokum.nl/turkije/2006/10/04/studenten-protesteren-tegen-politiek/,
gepost op 4 oktober 2006, laatst bezocht op 9 mei 2010.
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Als in de gesprekken controle-issues werden aangesneden werden vooral
de grenscontroles aangehaald. De verplichte Marokkaanse identiteitskaart en
de controle en vragen als je die bent vergeten of niet bij je hebt worden wel
een enkele keer genoemd in de gesprekken. De jongvolwassenen vinden deze
controle wel vervelend, maar zij leggen het vooral uit als veiligheidsissue. ‘Ik
begrijp het wel. Marokko ligt wel naast Algerije, die ook op Marokkanen
lijken. Zij willen wel weten wat er binnenkomt en wat er weer weggaat om het
zo maar te zeggen’, merkt de 28-jarige Farida op. Op Turkse identiteitskaarten
staat ook de religie van de kaarthouder vermeld, ook bij degenen die zich niet
meer rekenen tot een bepaald geloof vermeldt de identiteitskaart ‘moslim’.
Lemi, die zelf niets meer op heeft met het geloof dat hij van huis uit mee
kreeg irriteert zich eraan dat hem via zijn Turkse identiteitskaart als het ware
een geloof wordt opgelegd. Hij heeft de Turkse nationaliteit, maar voor hem
hoeft het niet zo nodig:
Ja, ik heb nog een Turks paspoort ook, wat ik niet helemaal begrijp, maar ja
prima. Ik heb er wel eens over gedacht om ‘m in te leveren, maar ze schijnen
dat niet te accepteren. Maar zo’n dienstplicht, dan lever ik liever mijn
paspoort in, maar dan blijk je geen recht meer te hebben op de erfenis van
je ouders en dat soort gein. Maar weet je, dat wil ik ook even noemen. Als je
[in Turkije] een kind aangeeft dat net is geboren, dan wordt er automatisch
zonder dat je iets wordt gevraagd in z’n paspoort of identiteitskaart als
religie islam ingezet. Mij is het nooit gevraagd, maar dat staat in mijn
Turkse identiteitskaart, en misschien ook in mijn paspoort, daar staat dat ik
moslim ben. En ik ben geen moslim. Ik bedoel, mijn ouders waren moslim,
maar ik hang gewoon geen religie aan. Dus ja, dat soort dingen. Dat is wel
indoctrinatie, het wordt je opgelegd. (Lemi, man, 30 jaar, Turkse herkomst)

Verreweg de meeste jongvolwassenen merken echter niet of nauwelijks iets
van controle door de Marokkaanse, Turkse of Surinaamse regering. Een
meerderheid van de jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse
herkomst vindt dat beslissingen van de regering van het geboorteland van
hun ouders hun dagelijks leven niet of nauwelijks beïnvloedt (figuur 6.16).
Jongvolwassenen van Turkse herkomst zijn het hier minder vaak mee eens.
Ongeveer een vijfde (21%) vindt dat beslissingen van de Turkse regering van
invloed zijn op zijn of haar leven.
Betrokkenheid gewenst of ongewenst?
De mate waarin de verschillende jongvolwassenen politieke betrokkenheid
bij het geboorteland van de ouders wensen verschilt (figuur 6.17). Bijna de
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Figuur 6.16 Mijn leven wordt niet of nauwelijks beïnvloed door beslissingen regering geboorteland ouders
(in % naar geboorteland ouders)
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helft (46%) van de jongvolwassenen van Turkse herkomst vindt dat de Turkse
gemeenschap in Nederland zich actief moet bemoeien met de Turkse politiek.
Een kleinere groep, maar nog altijd ongeveer een derde, van de jongvolwassen
van Marokkaanse en Surinaamse herkomst wenst een actieve betrokkenheid van
de gemeenschap in Nederland bij de politiek van het geboorteland van de ouders.
Gezien het gebrek aan vertrouwen in de nationale overheid is het overigens de
vraag of de politieke betrokkenheid die de jongvolwassenen van Marokkaanse
en Surinaamse herkomst wensen, betrokkenheid is die deze landen wensen.
Stemmen is een manier om politieke betrokkenheid te uiten. Eerder in dit
hoofdstuk kwam aan de orde dat meer dan de helft van de jongvolwassenen
van Turkse herkomst vindt dat stemmen bij Turkse verkiezingen een belangrijk
aspect is van het Turk zijn. De 26-jarige Hanife zou nooit speciaal voor de
verkiezingen naar Turkije gaan, maar als zij de mogelijkheid heeft omdat zij er
toevallig toch is, dan vindt zij het wel belangrijk om te gaan stemmen:
In de zomer waren de verkiezingen en toen wij op vakantie gingen kon je
gewoon bij de grens bij Schiphol of de grens in Turkije daar kon je gewoon
stemmen. Daar heb ik wel aan meegedaan. Maar daar blijft het ook bij.
Dan stem je, en dan. [Ik heb] niet echt heel veel met de politiek in Turkije.
IW: Maar je vond het toch wel belangrijk om te stemmen?
Ja nu je er toch bent! Ik ga niet speciaal daarvoor [naar Turkije] maar
als je er toch bent, dan stem je ook. Je bent stemgerechtigd dus je kunt
stemmen, dan maak je er ook gebruik van. Je hebt een Turks paspoort,
je kan stemmen en als ik daar ben doe ik dat ook gewoon. Ja dat is wel
belangrijk ja. (Hanife, vrouw, 26 jaar, Turkse herkomst)

In de onderzoeksperiode was er discussie in Marokko over het herintroduceren
van ‘stemlokaal Europa’. Op verschillende plaatsen in Europa zouden
Marokkanen de mogelijkheid moeten hebben om te stemmen voor Marokkaanse
verkiezingen. Aan de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst werd daarom
gevraagd of zij zouden gaan stemmen als zij in Nederland hun stem zouden
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Figuur 6.17 Gewenste betrokkenheid bij politiek geboorteland ouders
(in % naar geboorteland ouders)
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kunnen uitbrengen voor de Marokkaanse verkiezingen. Het enthousiasme
over deze mogelijkheid is beperkt. Ruim een kwart (27%) zegt zeker te gaan
stemmen als zij in Nederland zouden kunnen stemmen voor de Marokkaanse
verkiezingen. Maar ook een kwart (24%) zegt zeker niet te gaan stemmen en
bijna de helft weet niet of zij zouden gaan stemmen.
Een andere manier om betrokken te zijn bij het geboorteland van ouders
is door het sturen van geld naar familie, vrienden of bekenden en het doen
van investeringen. Voor veel emigratielanden zijn geldovermakingen van
landgenoten in het buitenland een belangrijke bron van buitenlandse
inkomsten. Vaak wordt deze financiële situatie gezien als een belangrijke reden
voor staten om de band met de emigranten in stand te houden. Aangezien de
tweede generatie over het algemeen succesvoller is dan de eerste generatie, zijn
zij een aantrekkelijke groep voor de betreffende staten. De tweede generatie
is echter niet automatisch de geldbron die de buitenlandse overheden zich
misschien zouden wensen. Een ruime meerderheid maakt zelden of nooit
geld over naar familieleden, vrienden of kennissen in het geboorteland
van hun ouders (figuur 6.18). Dit heeft natuurlijk ook met hun financiële
situatie op dit moment te maken en het feit dat velen nog studeren en/of
thuis wonen. Leeftijd is niet van invloed op het sturen van geld. De oudere
leeftijdgroep stuurt niet vaker geld dan de jongere groep. Alleen bij degenen
van Marokkaanse herkomst is er een effect van leeftijd, juist de jongere groep
geeft vaker aan regelmatig geld te sturen naar Marokko. Dit effect zou het
gevolg kunnen zijn van jongeren die rapporteren over een situatie waarin hun
ouders geld overmaken in plaats van zijzelf. Een kleine groep wees erop dat zij
alleen incidenteel geld overmaken als zij er specifiek om worden gevraagd. Een
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Figuur 6.18 Geldovermakingen aan familie, vrienden of bekenden in het geboorteland van de ouders
(in % naar geboorteland ouders)
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29-jarige respondente van Turkse herkomst noteert: ‘alleen als er iets ernstigs
gebeurt, bijvoorbeeld een aardbeving ofzo.’
Derek ziet het financieel steunen van zijn familieleden in Suriname als een
morele verplichting. De verwachtingen van familieleden maken voor hem ook
dat hij niet simpelweg een toerist is in Suriname, want in Surinaamse ogen
ben je rijk:
Ja lekker thuis en niet zozeer een super vakantiestemming ofzo. Ik weet
niet hoe ik dat moet uitleggen. Ik heb niet, ik ga naar mijn land en kom
daar (…) Als ik daar kom, dan ga je allereerst terug naar je familie. En je
familie heeft het daar niet altijd zo goed als jij dat hebt. En je geniet er op
een ander soort manier. Als je dan al daar komt.
IW: Hoe bedoel je anders?
Je bent daar dan wel als Nederlander, je hebt een inkomen, geld om uit te
geven. Met de koopkracht van [een Nederlander] ben je rijk in Suriname.
Maar het voelt niet, het voelt niet hetzelfde als je dat zou doen in een
ander land waar je niet de adem van familie in je rug hebt. Wat natuurlijk
heel selfish is, maar daar komt het wel op neer.
IW: Er zijn verwachtingen van de familie
Ja. En natuurlijk steun ik ook mijn familie absoluut. Maar het geeft wel
(…) daar als jij daar, en niet onterecht, als jij daar geld aan het uitgeven
bent, is het ook wel de bedoeling dat je geld voor hen achterlaat. (Derek,
man, 30 jaar, Surinaamse herkomst)

Als toerist zijn de jongvolwassenen overigens wel een belangrijke geldbron.
Vooral de jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst vieren
regelmatig vakantie in het geboorteland van hun ouders. De vraag is echter of
deze landen de tot nu toe trouwe toeristen ook op de lange termijn aan zich
kunnen binden? Zolang zij familie hebben wonen in het geboorteland van
hun ouders, zullen zij het geboorteland van hun ouders waarschijnlijk wel
blijven bezoeken. Maar ook nu wijzen verschillende jongvolwassenen erop dat
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zij ook weleens ergens anders vakantie willen vieren en niet ieder jaar meer af
te reizen naar het land van hun ouders.
Politieke en financiële betrokkenheid is iets waar de jongvolwassenen zelf
voor kunnen kiezen. Er geldt voor hen geen stemplicht in het geboorteland
van de ouders en ook hoeven zij geen belasting te betalen. Voor de mannen
van Turkse herkomst is er sprake van een andere betrokkenheid die minder
vrijblijvend is. Zij hebben namelijk, als zij de Turkse nationaliteit bezitten, te
maken met de Turkse dienstplicht. Omdat Nederland geen dienstplicht meer
kent, krijgen zij geen vrijstelling van de Turkse dienstplicht. Zij hebben in
principe twee keuzes. Zij kunnen de volledige vijftien maanden dienstplicht
in Turkije vervullen of de dienstplicht grotendeels afkopen en nog 21 dagen
basisopleiding in Turkije vervullen (zie hoofdstuk 4). Op het moment van
het invullen van de vragenlijst heeft nog geen enkele respondent van Turkse
herkomst de Turkse dienstplicht in het geheel vervuld (figuur 6.19). Een
enkeling heeft geen Turkse nationaliteit en hoeft daarom ook geen Turkse
dienstplicht te vervullen, of is op medische gronden afgekeurd. Een klein
deel (8%) heeft de militaire dienstplicht afgekocht en de verplichte 21 dagen
volbracht. Ongeveer de helft (52%) van de mannen van Turkse herkomst is
van plan de dienstplicht uiteindelijk af te kopen en een derde zegt van plan te
zijn de dienstplicht te gaan vervullen. Van de groep die zegt de dienstplicht te
willen vervullen, verwijst een groot deel waarschijnlijk ook naar de volledige
dienstplicht afkopen en nog 21 dagen dienstplicht uitzitten in Turkije. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit het antwoord van Ozan, die de basisopleiding in Turkije
vooral ziet als een spannend avontuur:
[De Turkse dienstplicht] wil ik ook wel doen. Ik denk eraan om het
eigenlijk zo snel mogelijk te doen. Dat is gewoon puur omdat ik me,
gewoon, ja, ik vind het een kick. Het lijkt me leuk. Het is niet omdat het
Turkije is hoor. Het is ook gewoon omdat, stel ik deed geen opleiding,
dan zou de landmacht me ook wel leuk lijken. Het lijkt me een beetje
spannend. Misschien is het helemaal niks, maar ja de spanning lijkt me
wel leuk, de uitdaging, de discipline ook.
IW: Maar wil je dan de volledige Turkse dienstplicht vervullen?
Nee, ik moet het wel afkopen. Ik kan niet de volledige vijftien maanden,
dat wil ik niet hoor. Dan wordt je ook gestuurd naar oorlogsgebieden
enzo. Dus ja, dat zegt al, dat ik eigenlijk, uit nieuwsgierigheid en spanning
het wil doen, maar niet echt. (Ozan, man, 21 jaar, Turkse herkomst)

De jongvolwassenen begrijpen deze claim vanuit Turkije wel. Waarom zou
Turkije de Turken in het buitenland anders moeten behandelen? Ook al is het
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Figuur 6.19 Vervullen of afkopen van dienstplicht in Turkije
(in % van mannen van Turkse herkomst)
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veel geld om de dienstplicht af te kopen, de dienstplicht hoort er gewoon bij.
Het is je plicht, je moet wel wat doen voor je land, oordelen de jongvolwassenen
van Turkse herkomst. Ondanks dat Çelik de Turkse dienstplicht liever niet wil
vervullen en deze vooral ziet als een belangrijke inkomstenbron voor Turkije,
snapt hij de claim vanuit Turkije wel. Het leger heeft immers een belangrijke
plaats in de Turkse samenleving merkt hij op:
Het leger wordt [in Turkije] ook liefkozend ‘mehmetcik’ genoemd, een
koosnaam voor wat we hier hebben als briljantje. Dat begrijp ik ook wel.
Er zitten heel veel mensen in het leger, jonge mensen voornamelijk, die
allerlei goeie bedoelingen hebben. Die hun mensen, hun familie willen
beschermen. Dat begrijp ik wel, maar zoals ik zei, ik heb een beetje moeite
met het idee van leger dat we dat in onze tijd hebben. Het opvolgen van
bevelen, al geloof je d’r niet in. Nee dat spreekt mij niet aan. Ik ben niet van
plan om in het Turkse leger te gaan. Ik heb het tot mijn 38ste verlengd. Ik
hoop eigenlijk ook dat de politici het met de dienstplicht zullen oplossen.
Dat het voor de Turkse Nederlanders zal wegvallen. (Çelik, man, 23 jaar,
Turkse herkomst)

Alleen de jongvolwassenen die geen band meer voelen met Turkije vinden
deze claim duidelijk wel problematisch. Als het aan hen lag, zouden zij hun
Turkse paspoort zo inleveren. Het opzeggen van de Turkse nationaliteit ligt
bij hun familieleden echter gevoelig. Emre denkt niet dat z’n familie het zou
accepteren als hij zijn Turkse nationaliteit zou opgeven. Daarnaast is hij bang
dat als hij zijn dienstplicht niet vervult, hij zijn vader en familie in Turkije niet
meer kan bezoeken. Ook al ziet hij het vervullen van de dienstplicht niet echt
zitten, uiteindelijk zal hij het toch doen:
Ik moet ook in principe het leger in ook. Ook weer zo’n stomme [regel].
Als je zeker weet dat je nooit [in Turkije] wilt gaan wonen, dan kan je het
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ook net zo goed laten vervallen zeg maar. Maar dat is ook weer zo’n hele
grote stap. En ik denk ook niet dat het meteen in m’n familie geaccepteerd
wordt. (...) Je doet gewoon überhaupt niet je nationaliteit weg. Dat is is
not done. Dat kan je gewoon niet doen. Maar ik bedoel, ik studeer. En ik
studeer de komende dertien jaar nog. Tegen die tijd zie ik het wel. En dan
kan je het ook afkopen. (...) Op het moment dat jij niet het leger ingaat, en
je komt Turkije in, dan zit je de rest van je leven vast. En dat moet je ook
niet hebben. Je moet wel altijd terugkunnen naar het land waar je vader
nog leeft. En het is zo dat de meeste [familieleden] m’n moeder en m’n
oma en opa enzo, die willen allemaal begraven worden in Turkije. En op
zo’n moment, stel dat er iets naars gebeurt, dan moet je ook terugkunnen.
(Emre, man, 19 jaar, Turkse herkomst)

Terwijl de 23-jarige Çelik nog hoopt uiteindelijk onder de Turkse dienstplicht
uit te kunnen komen, heeft de vijf jaar oudere Erdem het gevoel dat hij niet
meer onder deze ‘dure vakantie’ kan uitkomen:
De dienstplicht is voor ons een dure vakantie, je moet het afkopen. (...)
Het is bijna niet haalbaar voor iemand om veertien maanden weg te gaan,
dus het wordt afgekocht voor iets van zesduizend euro. Dan ga je maar
drie weken. Dan krijg je seminars, ze gaan een hoop vertellen over de
geschiedenis van Turkije. Je schiet drie kogels af en dat is het dan weer. Dan
ga je weer in het vliegtuig terug naar Amsterdam. Dat is de dienstplicht in
Turkije voor ons. (Erdem, man, 28 jaar, Turkse herkomst)

De mogelijkheid om onder de dienstplicht uit te komen en toch bepaalde
rechten in Turkije te behouden (Blauwe kaart), is niet heel erg bekend onder
de tweede generatie van Turkse herkomst. Uit ander onderzoek bleek dat ook
onder de eerste generatie deze optie niet echt bekend is en zij er ook weinig
gebruik van maken (Çoker, 2009).
Een (trans)nationale gemeenschap?
Van een transnationale identiteit die een groep van dezelfde herkomst met
elkaar verbindt over nationale grenzen heen is bij de jongvolwassenen van
Marokkaanse, Turkse en Surinaamse herkomst maar in beperkte mate sprake.
Zij zien vooral nationale, maar ook lokale verschillen. Allereerst ervaren velen
dat, zodra zij in het geboorteland van de ouders zijn, zij toch vooral een
buitenlander zijn. Zij zijn anders. Fatiha vraagt zich hardop af of de Marokkanen
zelf wel zo zitten te wachten op de Marokkanen die in het buitenland wonen.
De koning wil de band met de Marokkanen in het buitenland misschien in
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stand houden, maar de ‘gewone Marokkanen’ zien je toch in eerste instantie als
een ‘iemand van buiten’, als een allochtoon ervaart zij:
Dat is wel zo [dat Marokko de band met de MRE in stand wil houden],
maar goed de mensen niet. Misschien de koning of dat erom heen, maar
de mensen echt niet. Dat merk je ook natuurlijk. Je hebt wel mensen die
zeggen welkom, weet je en dan gewoon echt netjes vragen van waar kom je
vandaan, en vind je het leuk hier? En bla die bla. Maar je hebt toch mensen
die gelijk zeggen: oh daar heb je hun weer, oh door hen stijgen de prijzen. En
wanneer ze vraagt wie is hun? Ja die allochtonen.. Ik dacht dat ik Marokkaan
was, geen allochtoon. Ze gebruiken ja ik weet niet hoe ze dat zeggen, maar
vertaald betekent het allochtoon, (…) iemand van buiten, dus niet van het
land zelf zeg maar. (Fatiha, vrouw, 19 jaar, Marokkaanse herkomst)

Ten tweede worden ook verschillen op grond van woonland benadrukt door
de jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst. Dit speelt niet voor
de jongvolwassenen van Surinaamse herkomst. Surinamers in het buitenland,
wonen dan ook hoofdzakelijk in Nederland. Marokkanen en Turken wonen
verspreid, vooral in verschillende Europese landen. Er is bijvoorbeeld een grote
Turkse gemeenschap in Duitsland en een grote Marokkaanse gemeenschap in
Frankrijk. De Marokkanen en Turken die in het buitenland wonen worden
zeker niet gezien als één transnationale gemeenschap. De jongvolwassenen
voelen geen sterke verbondenheid met Marokkanen en Turken die in
andere Europese landen wonen. Zij zien zichzelf toch in eerste instantie als
een aparte groep en benadrukken de verschillen. De jongvolwassenen van
Turkse herkomst vinden bijvoorbeeld ‘Duitse Turken’ toch echt anders dan
‘Nederlandse Turken’. Volgens Senay zijn de Nederlandse Turken meer Turks:
Ik denk dat de Nederlandse Turken, aan de normen en waarden vasthouden
en meer Turks zijn dan Duitse Turkse mensen.
IW: Waar merk je dat dan aan?
Nou, het feit dat de meeste Nederlandse Turkse mensen toch Turks praten
in Turkije, en de Duitse mensen willen laten zien dat ze uit Duitsland
komen. En een andere modestijl. En de manier hoe ze Turks praten. Dat
Duitse, dat zachte G achtige iets. Daar herken ik ze aan. (Senay, vrouw, 27
jaar, Turkse herkomst)

En voor de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst zijn Marokkanen
uit andere Europese landen toch echt wel een ander volk. Mohammed legt de
verschillen als volgt uit:
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Je hebt van die Franse Marokkanen die denken dat ze [in Marokko] koning
zijn of zo. Maar je hebt ook van die Spaanse Marokkanen die alles maar
toelaten en nergens nee tegen zeggen. Duitse Marokkanen zijn bijna
hetzelfde als Nederlanders. Daar zie je niet zo een verschil. En Belgen ook,
daar zie je geen verschil. Behalve dan de zachte g bij de Belgen, maar verder
niets. Bij de Fransen zie je echt meer een houding. Hun houding van hoe
en wat. In Marokko heb je gewoon iedereen is hetzelfde. Alleen die Fransen,
omdat Marokko een kolonie was, die kunnen dan nog gewoon Frans blijven
praten. Wat soms wel irritant is, maar ja. Wat doe je eraan? Dat is gewoon
standaard dat ze dan Frans praten. Het is te begrijpen daar. De mensen die
daar wonen, die begrijpen het wel. Maar ik ga er meestal niet mee om. Meer
met Nederlanders. (Mohammed, man, 19 jaar, Marokkaanse herkomst)

Maar ook verschillen op grond van woonplaats worden naar voren gebracht.
De jonge Amsterdammers op vakantie in Marokko kunnen bijvoorbeeld
haast feilloos hun stadsgenoten van de Rotterdammers onderscheiden op de
Marokkaanse boulevards en stranden.
Peggy Levitt (2009) stelt op basis van haar jarenlange onderzoek naar de
transnationale betrokkenheid van migranten en hun gezin dat religie een
belangrijke drijfveer is achter transnationale betrokkenheid. Religie kan een
belangrijk middel zijn om identiteiten en culturele waarden in stand te houden.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat migranten vaak religieuzer zijn, of
sterker vasthouden aan religieuze gebruiken en tradities dan degenen die in het
herkomstland zijn gebleven. De kinderen van migranten geven vervolgens ook
hun eigen invulling aan hun religie, die niet noodzakelijkerwijs overeenkomst
met de praktijk van hun ouders of die in het geboorteland van de ouders.
Verreweg de meeste jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst
zien zichzelf als moslim en zij voelen zeker een bepaalde verbondenheid
met moslims in andere landen in de wereld. Of hun identificatie als moslim
hun band met Marokko en Turkije versterkt, is nog maar de vraag. Andere
onderzoeken laten zien dat moslimjongeren in Europa juist proberen religie
en de cultuur van het geboorteland van elkaar te scheiden (Vertovec 2004,
De Koning 2008, 2009). Ook in dit onderzoek wijzen veel jongvolwassenen
op het belang van het scheiden van religie en cultuur. Vooral moslimjongeren
benadrukken in de gesprekken dat het moslim zijn belangrijker voor hen is
dan hun herkomst. Douha legt haar positie uit.
Ik ben dan wel Marokkaans, en ik ben ook trots daarop, maar ik ben
meer trots erop dat ik moslim ben, laat ik het zo zeggen. Dat vind ik heel
belangrijk. Maar of ik Marokkaan, of Turk, of wat dan ook ben, dat boeit
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me niet. Kijk, maar ik weet wel van mezelf, ik ben Nederlander, dat weet
ik wel. Ik vind mijn Marokkaanse kant niet eens belangrijk. Dat ik de
islam als geloof heb, dat vind ik belangrijker. Voor de rest maakt het me
niet uit. (Douha, vrouw, 28 jaar, Marokkaanse herkomst)

Maar de zoektocht naar het geloof, los van cultuur speelt zeker niet alleen
bij de moslimjongeren. Ook Anja, die met het Hindoeïsme is opgevoed,
benadrukt dat zij een scheiding aanbrengt tussen de Hindoestaanse cultuur
en het Hindoeïsme:
Ik heb het Hindoeïsme zeg maar van mijn ouders uit. Ik heb het heel erg,
van mijn moeder voornamelijk, opgedrongen gekregen. Er was geen logica
voor mij. Iets was zo en zo was het. Waarom vragen hoefde ik niet te stellen,
want het was gewoon zo. En voor mijn gevoel, (...) een religie waarbij je als
meisje, als vrouw gewoon heel erg benadeeld werd. Dat ging zo tegen mijn
hele gevoel in. Ik had in het begin, vroeger eigenlijk toen ik het huis uit
ging eigenlijk zoiets van weet je ik moet niks hebben daarvan. Maar op een
gegeven moment ben ik zelf gaan zoeken, wat het Hindoeïsme echt is. En
toen kwam ik eigenlijk tot hele andere bevindingen. Naar mate je ouder
wordt ga je begrijpen dat het meer cultuur was waarin je bent opgegroeid
en dat het dan gelinkt werd zogenaamd aan je religie. Maar weet je, dat
gedeelte heb ik helemaal losgelaten een tijd lang en nu pak ik het [geloof ]
gewoon zelf op eigenlijk. Puur vanuit wat ik zelf heb ontdekt, wat ik zelf
ervan vind en erbij voel. En niet zozeer wat ik opgedrongen heb gekregen.
Daar voel ik helemaal niks mee. En dat is eigenlijk wat ik ook mijn
kinderen wil meegeven, maar ook gewoon dat ze vooral, voornamelijk
zelf moeten onderzoeken, en zelf moeten nadenken, kritisch nadenken
daarover, of datgene wat ik zeg of dat ook echt voor hun geld, en ook bij
hun levensfase past zeg maar. (Anja, vrouw, 30 jaar, Surinaamse herkomst)

Toch is niet voor iedereen een dergelijke scheiding tussen cultuur en religie
zo gemakkelijk te maken. De godsdienstbeleving is voor hen toch vooral
verbonden met opvoeding, met familie, gewoonten en bepaalde feestdagen.
Bijvoorbeeld de 19-jarige Emre, die zichzelf wel gelovig vindt, ‘maar niet zo
gelovig als de meeste islamieten’:
Het zijn van die, gekke dingen waar het geloof omheen draait zeg maar,
maar, maar ook gewoon, ja, het familiegevoel enzo, dat krijg je ook allemaal
mee vanuit je geloof zeg maar. Ja. Ik weet niet. Voor mij is het allemaal een
soort van vanzelfsprekend eigenlijk. Ik heb ook wel vrienden die ook echt
bidden enzo, maar dat heb ik niet. Het zou nu grootpraat zijn als ik zeg,
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dat ga ik nooit doen. Ik bedoel, ik doe wel bijvoorbeeld aan de ramadan.
Dat is echt meer cultuur dan religie zeg maar. Van kleins af aan krijg je
sommige regels gewoon met de paplepel mee zeg maar. En of het dan
cultuur is of religie, dat weet ik niet. (Emre, man, 19 jaar, Turkse herkomst)

De godsdienstige jongvolwassenen creëren hun eigen invulling van hun geloof,
gericht op hun eigen leven in Amsterdam. Zij leggen de nadruk op hun vrijheid
en mogelijkheden om hun eigen keuzes te maken. Maar tegelijkertijd is hun
keuzevrijheid ook beperkt, zoals in sommige gesprekken duidelijk naar voren
komt. Douha, die hierboven aan het woord kwam, voor wie de islam een
centrale plaats heeft in haar leven en uit overtuiging een hoofddoek draagt,
heeft toch een baan aangenomen waar zij haar hoofddoek niet mag dragen:
Ik werk bij een bank. Daar mag ik geen hoofddoek dragen. Maar in
het dagelijks leven draag ik wel gewoon een hoofddoek. Ik ben daar op
sollicitatie gekomen en toen zeiden ze: ‘je bent van harte welkom, maar
stel je voor, je zou je hoofddoek af moeten doen?’ Toen zei ik ‘oké, dan
gaat ‘ie af ’. Ja. Het is niet anders. En daar ben ik ook gewoon mee akkoord
gegaan. Maar ik kom wel gewoon binnen met m’n hoofddoek op. M’n
collega’s respecteren mij, ik doe m’n hoofddoek af en ik ben gewoon
dezelfde persoon. Ik heb echt nergens problemen, met niemand. (Douha,
vrouw, 28 jaar, Marokkaanse herkomst)

De vraag is wat de rol (nog) is van het geboorteland in deze persoonlijke
en individuele zoektochten naar een bepaalde geloofsinvulling? Het
vertrouwen in religieuze instellingen in de geboortelanden is beperkt, iets
meer dan de helft (54%) van de jongvolwassenen van Turkse herkomst,
ongeveer een derde van de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst
(36%) en Surinaamse herkomst (32%) heeft eerder wel vertrouwen in deze
instellingen. Het vertrouwen in de moskee in Nederland is veel hoger, bijna
drie kwart (73%) van de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst
en 66% van de jongvolwassenen van Turkse herkomst toont vertrouwen.
De moslimjongeren die actief met hun geloof bezig zijn, richten zich niet
automatisch op bronnen uit het geboorteland. Zij gaan zelf op zoek in
boeken en op internet, gaan naar verschillende moskeeën, maar praten ook
met vrienden en familie. Fidan vindt het interessant dat zij in Nederland
met zoveel verschillende stromingen in contact komt en toegang heeft tot
zoveel verschillende informatie over de islam:
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En het is ook denk ik ook het voordeel dat ik in Nederland leef, hier heb
je allerlei soorten moslims die samenkomen. Marokkaanse moslims die
zijn heel anders dan Turkse moslims, die zijn ook van een ander soort
stroming. En dan heb je de Pakistani’s, de Surinamers, noem maar op,
heel veel soorten moslims. Dus dan krijg je ook de kans om bijvoorbeeld
Engelse of Nederlandse boeken te lezen over het geloof. Op de universiteit
heb je cursussen die worden gegeven over de islam. Dus dat biedt je veel
meer mogelijkheden dan in Turkije, of in een ander land waar veel moslims
wonen, om de islam te onderzoeken. Dan ben je toch in één richting bezig
denk ik. Dus het is een groot voordeel denk ik, dat ik hier woon. (Fidan,
vrouw, 29 jaar, Turkse herkomst)

Maar voor Erdem is Turkije wel een belangrijk referentiepunt als het gaat
om informatie over zijn geloof. Hij gebruikt alleen Turkse bronnen als hij
informatie zoekt over zijn geloof. Hij heeft toch het meeste vertrouwen
in de Turkse instellingen, maar tegelijkertijd hij heeft niet veel op met de
connectie tussen Turkse politiek en religie. De verdeling van de Turkse islam
in verschillende politieke stromingen, speelt volgens hem meer een rol bij de
eerste generatie dan bij de tweede generatie.
Dat er misbruik wordt gemaakt [van de koran] om rijker of machtiger te
worden, dat komt nog wel voor in andere landen. Waardoor dus dingen
verdraaid worden. Dat komt in Turkije eigenlijk niet voor. En daarom is
Turkije een hele goede plek om informatie in te zamelen over je geloof, om
vragen te kunnen stellen als je ergens mee zit. Er zijn websites waar je terecht
kan, en er zijn hier ook, organisaties verbonden aan de regering. Dat mag
ik eigenlijk niet zeggen. Een instelling, wel onder toezicht van de regering
zeg maar, en daar zitten dus hoogopgeleide geleerden. Die worden ook
regelmatig naar het buitenland gezonden om hier als imam te functioneren.
Als ik eerlijk moet zijn, ik gebruik alleen Turkse bronnen, die zie ik als
betrouwbaar. Niet dat alle andere bronnen onbetrouwbaar zijn, maar omdat
ik die groeperingen en die taal gewoon niet beheers, weet ik dat niet. En wat
ik niet weet, daar neem ik liever wat afstand van. (...) Soms heb je ook wel
eens (...) Turkse instellingen waarbij de imam het vooral over de politiek in
Turkije heeft. Maar daarvoor kom ik niet naar de moskee! Ik kom voor m’n
geloof. Die link [tussen religie en politiek] die stoort me wel.
IW:Is het meer iets van de eerste generatie?
Het speelt ook wel bij de tweede generatie, maar in mindere mate. Je ziet
dat het minder wordt. (Erdem, man, 28 jaar, Turkse herkomst)
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Voor een deel van de jonge Hindoestanen is hun cultuur en religie meer
gekoppeld aan India en gevoelens van verbondenheid met India, dan met
Suriname. De 30-jarige Anja voelt zich niet verbonden met Suriname, het
land waar haar ouders vandaan komen. Zij voelt zich meer verbonden met
India en vraagt zich af hoe het was geweest om op te groeien in haar ‘eigen
land’ waar het Hindoeïsme met het dagelijkse leven is verweven:
Kijk, Nederland is niet mijn land. Maar en ik heb me wel eens geprobeerd
voor te stellen hoe het zou zijn als ik in mijn eigen land geboren zou zijn
en ook gewoon in mijn eigen land, met mijn eigen peopletjes en mijn
eigen cultuur.
IW: Je eigen land?
India. Dat ik gewoon op straat loop en gewoon in winkels mijn muziek
hoor die ik hier thuis alleen luister. Dat ik dingen zie die bij het Hindoeïsme
horen, dat het gewoon zo normaal is. Dat gevoel ken ik dus niet. (Anja,
vrouw, 30 jaar, Surinaamse herkomst)

Uit de beschikbare gegevens spreekt vooral de diversiteit in transnationale
loyaliteiten. Lokale en nationale verschillen worden door de jongvolwassenen
benadrukt. Hun religieuze overtuiging zorgt zeker wel voor gevoelens van
verbondenheid met geloofsgenoten in andere landen, ook met degenen in het
geboorteland van de ouders. Maar voor de invulling van hun geloofsbeleving
is het geboorteland van de ouders hooguit één van de referentiepunten.

6.6 SAMENVATTING
Een grote groep jongvolwassen toont een sterke sociaal-culturele
identificatie met het geboorteland van hun ouders. Zij brengen geregeld
een bezoek aan het land, zij voelen zich er thuis en spreken de taal. Het
‘Marokkaan, Turk of Surinamer’ zijn is voor de jongvolwassenen vooral een
kwestie van gevoel en cultuur. Het land van hun ouders is op de eerste
plaats een familieland, maar ook steeds meer een vakantieland. Een groot
deel van de jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst heeft
ook het staatsburgerschap van Marokko of Turkije. Voor hen betekent
het extraterritoriale staatsburgerschap vaak niet meer dan het hebben van
een paspoort of identiteitskaart, die zij alleen in de zomerperiode uit de
kast halen. Het maakt het reizen naar het herkomstland gemakkelijker.
Het zijn vooral de discussies over de dubbele nationaliteit in Nederland,
die het symbolische belang ervan aanwakkeren. Het paspoort wordt dan
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onderdeel van een verzetsidentiteit, of een verzekering voor de toekomst
mocht de situatie in Nederland verslechteren. Er zijn grote verschillen in
sociaal-culturele identificatie tussen de drie groepen, maar ook binnen de
groepen. De geografische afstand en het beheersen van de taal zijn belangrijk
voor de verbondenheid met het geboorteland van de ouders. Het geregeld
bezoeken van het land en het beheersen van de taal zorgen ervoor dat de
jongvolwassenen zich er thuis voelen. De sociaal-culturele identificatie
van de jongvolwassenen van Turkse herkomst is het sterkst en die van de
jongvolwassenen van Surinaamse herkomst het zwakst.
De politieke identificatie met het geboorteland van de ouders is veel sterker
onder de jongvolwassenen van Turkse herkomst dan onder de jongvolwassenen
van Surinaamse en Marokkaanse herkomst. Zij volgen de situatie in Turkije
meer op de voet en beoordelen de politieke situatie en overheidsinstellingen
positiever. Het lijkt erop dat de argwaan van de eerste generatie ten opzichte
van de politieke situatie in Suriname en Marokko, zeker nog niet is verdwenen
bij hun kinderen. De jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse
herkomst hebben meer vertrouwen in de Nederlandse instituties dan in die
van het geboorteland van de ouders.
De tweede generatie is niet automatisch de politieke lobby, geldbuidel of
loyale onderdaan die sommige emigratielanden zich wensen. Maar ook hier
geldt dat er verschillen zijn op grond van herkomst. Vooral jongvolwassenen
van Turkse herkomst wensen politieke betrokkenheid bij het geboorteland
van de ouders. Zij zijn ook vaker van mening dat hun dagelijks leven
beïnvloed wordt door beslissingen van de regering van het geboorteland van
hun ouders. Ook het vertrouwen in de Turkse overheid zal meespelen bij de
wens tot politieke betrokkenheid van de Turkse gemeenschap in Nederland.
Financiële betrokkenheid bij het geboorteland van hun ouders is zeker geen
gegeven voor de jongvolwassenen. De meerderheid maakt zelden of nooit
geld over naar vrienden, familie of kennis daar. De dienstplicht in Turkije is
minder verblijvende manier van betrokkenheid, die speelt voor de mannen
met een Turkse nationaliteit. De meeste mannelijke respondenten hebben
de dienstplicht nog niet vervuld en zijn voornemens deze af te kopen. Tot
slot zien de jongvolwassenen zich zeker niet als een intrinsiek onderdeel van
de nationale cultuur van het geboorteland van de ouders. Zij benadrukken
vooral verschillen tussen hen en Marokkanen, Turken of Surinamers in andere
landen en steden.
Godsdienst als onderdeel van de nationale identiteit is voor velen geen
gegeven. De jongvolwassenen benadrukken hun persoonlijke religiebeleving,
waarin zij proberen een scheiding aan te brengen tussen religie en cultuur. Als
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religie voor hen als een aanjager geldt voor transnationale betrokkenheid, dan
zien zij die zelf eerder als een betrokkenheid bij geloofsgenoten in de gehele
wereld, niet alleen met de geloofsgenoten in het land van hun ouders.
De identificatie met het herkomstland van de ouders is minder sterk
dan de identificatie met het Amsterdam en Nederland. Het leven van de
jongvolwassenen speelt zich boven alles af in Amsterdam. Zij voelen zich veel
vaker thuis in Amsterdam, dan in het geboorteland van hun ouders en hebben
meer vertrouwen in de overheidsinstituties in Nederland dan in Marokko,
Turkije of Suriname. Waar het ‘Marokkaan, Turk of Surinamer’ zijn door de
jongvolwassenen veelal een kwestie van gevoel is, definiëren zij het Nederlander
zijn vooral door het spreken van de taal, de Nederlandse nationaliteit, in
Nederland wonen en je houden aan de wet. De meeste jongvolwassenen zien
hun toekomst in Nederland, waarbij zij vast zullen houden aan de elementen
uit de Nederlandse cultuur en de cultuur die zij van hun ouders hebben
meegekregen zoals het hen op dat moment het beste past.
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7. EVENWICHTSKUNSTENAARS, KLEURBEKENNERS &
BUITENSTAANDERS
Identiteitslabels en identificatiestrategieën139
Elke identiteit is het resultaat van een sociaal proces, van ontmoetingen
tussen mensen. Het gaat om een proces waarbij iemand zich met een
bepaalde groep identificeert of ermee wordt geïdentificeerd door anderen. Dit
identificatieproces kan conflictueus zijn. Iemand kan zich identificeren met
een bepaalde groep, maar door anderen niet als lid van die groep worden
gezien. Hierdoor wordt het zich toe-eigenen van een identiteitslabel lastig.
Andersom kan het zijn dat iemand zich niet herkent in de identiteit die door
anderen aan hem of haar wordt toegekend of opgelegd.
Uit onderzoek in Californië blijkt dat de tweede generatie van Aziatische
herkomst sterk georiënteerd is op de Amerikaanse samenleving, maar dat
aan hen een etnische identiteit wordt opgedrongen op grond van hun
uiterlijk. De samenleving verwacht van hen dat zij zichzelf rekenen tot
een etnische groep, hoe ver zij ook afstaan van hun migrantenachtergrond
of hoeveel zij ook verschillen van degenen die wel in het buitenland zijn
geboren (Tuan 1999). Zij worden niet gezien als ‘echte’ Amerikanen. De
dominante meerderheid koppelt het label Amerikaan nog steeds aan een
Europese herkomst. De tweede generatie van Aziatische herkomst voelt zich
daardoor buitengesloten.
In een dergelijk geval van opgedrongen labels, hebben de betrokkenen
hoofdzakelijk vier identificatiestrategieën tot hun beschikking: (1) aanpassen
aan, (2) accepteren van, (3) afwijzen van of (4) oprekken van de labels en de
bijbehorende identiteiten. In het bovenstaande Amerikaanse voorbeeld zijn
de mogelijkheden voor de jongeren van Aziatisch herkomst om zich aan te
passen aan het label ‘Amerikaan’ beperkt. Het label blijkt sterk gekoppeld
aan uiterlijke kenmerken, waaraan deze jongeren niet kunnen voldoen.
Het accepteren en internaliseren van het label is de tweede strategie. Een
groepsidentiteit kan zich in dit geval op den duur ook ontwikkelen als een
tegencultuur, waarbij bepaalde culturele of uiterlijke kenmerken juist worden
gebruikt om het verschil met de dominante samenleving benadrukken.
Een eerdere versie van paragraaf 7.1 t/m 7.4 is verschenen als: Welle, I. van der & V.
Mamadouh (2009) Territoriale identiteiten en identificatiestrategieën van Amsterdamse
jongvolwassenen. Over evenwichtskunstenaars en kleurbekenners. Migrantenstudies, 25
(1): 24-41.
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Een derde strategie is het zich verzetten tegen het opgelegde label, door
een andere groepsidentiteit naar voren te schuiven die de diverse ervaringen
kan omvatten. Een stedelijke identiteit zou bijvoorbeeld geschikt kunnen
zijn vanwege een diverse en dynamische bevolkingssamenstelling en een
open en tolerante houding ten opzichte van diversiteit (Van der Welle &
Mamadouh 2008). Onderzoek in New York laat zien dat in deze stad een
buitenlandse herkomst de norm is geworden en dat het New Yorker zijn
voor de jongvolwassenen staat voor het etnisch en Amerikaan zijn. Tot slot
behoort het oprekken van de betekenis van bestaande identiteitslabels tot de
mogelijkheden. De betekenis van identiteitslabels is immers geen vaststaand
feit. De betekenis kan verschuiven, eventueel geholpen door demografische
veranderingen. In hun boek Becoming New Yorkers, beschrijven Kasinitiz,
Mollenkopf en Waters (2004) hoe in New York ‘black’ niet langer betekent
‘native African-American’, en hispanic, niet meer het synoniem is voor Puerto
Ricaans. Onder de ‘zwarte’ jongvolwassenen zijn degenen met in Amerika
geboren ouders en grootouders een minderheid en de in New York geboren
Puerto Ricanen zijn inmiddels een minderheid onder de hispanics. Doordat
zij niet meer de dominante groep zijn bepalen zij ook niet meer het beeld
van het label. Door de diversificatie van de groep verschuift de betekenis van
de labels hispanic en African-American. Het vormen van hybride identiteiten
is een andere optie om de betekenis van een bestaande identiteit op te
rekken. Verschillende identiteiten worden dan gecombineerd tot een nieuwe
groepsidentiteit. De tweede generatie van Aziatische herkomst in de Verenigde
Staten gebruikt bijvoorbeeld het label Asian-American.
De betekenis van identiteitslabels is dus niet onveranderlijk, ook
niet als de grenzen van territoriale kaders gelijk blijven. Niet alleen de
bevolkingssamenstelling verandert, maar ook de politieke en sociale
context. Iedere generatie geeft een eigen betekenis aan nationale en lokale
identiteiten die de tijdsgeest van het moment symboliseert. Aan de hand van
identiteitslabels en voorkeurslabels worden in dit hoofdstuk de identificatie
van jongvolwassenen met Amsterdam, Nederland en het herkomstland
gecombineerd. Het uitgangspunt daarvoor was de zogenaamde Moreno
vraag, waarbij twee verschillende territoriale identiteiten tegenover elkaar
worden geplaatst (Moreno, 2006). Het gaat bijvoorbeeld om de vraag ‘voel
je je meer Amsterdammer of Nederlander’? Om de beweegredenen achter de
verschillende combinaties bloot te leggen is gebruik gemaakt van het materiaal
uit de diepte-interviews. De resultaten laten zien wat voor Amsterdamse
jongvolwassenen de relatie is tussen twee nationale identiteiten en tussen de
stedelijke en nationale identiteit. Het hoofdstuk gaat eerst in op de voorkeuren

236

die jongvolwassenen hebben voor bepaalde identiteitslabels. Daarna worden
achtereenvolgens de rol van de stedelijke identiteit en de relatie tussen de twee
nationale identiteiten belicht. Het is een verhaal over evenwichtskunstenaars,
kleurbekenners en een enkele buitenstaander.

7.1 IDENTITEITSVOORKEUREN
Iedereen moet in eerste instantie worden aangesproken als Nederlander of als
Amsterdammer. Met deze stelling is een ruime meerderheid van de Amsterdamse
jongvolwassenen het eens (tabel 7.1). Zij zijn immers allemaal Nederlander, zij
zijn hier geboren en getogen. De meningen over het benoemen van iemands
afkomst zijn meer verdeeld. Bij de jongvolwassenen van Marokkaanse en
Turkse herkomst speelt opleidingsniveau hierbij een rol. De lager opgeleiden
vinden vaker dat het goed is om iemands herkomst te benoemen dan de hoger
opgeleidden. Veel jongvolwassenen van buitenlandse herkomst zijn trots
op hun herkomst en vinden het dan ook geen probleem als hun herkomst
wordt benadrukt. Het is een pluspunt om te kunnen kiezen uit aspecten van
verschillende culturele achtergronden. Het wordt pas problematisch als deze
achtergrond steeds weer in verband wordt gebracht met problemen zoals
extremisme en criminaliteit. Fidan bijvoorbeeld, vindt het geen probleem als
haar Turkse achtergrond wordt benadrukt, zij is immers óók Turks. Wel wordt
het vervelend als dat wordt gekoppeld aan onderdrukking of extremisme:
Ik heb ook Turkse invloeden. Ik ben ook Turks. Ik ben niet alleen
Nederlander. Dus dat is op zich ook niet een verkeerde constatering, om
te zeggen dat ik een buitenlander ben. Het is helemaal niet iets negatiefs
om een buitenlander te zijn. Buitenlander in de zin van een buitenlandse
achtergrond. Nee, ik zie dat niet als iets negatiefs, juist niet. Ik denk dat het
juist iets positiefs ook is, iets extra’s. Maar het wordt negatief als je wordt
geassocieerd met de extreme hoek. Met het negatieve, dat het zo’n stempel
krijgt. Ik denk dat daar wel een groot verschil in zit, tussen mensen die jou
zien als een Turkse en mensen die jou zien als een radicale, onderdrukte
fundamentalist of zo. (Fidan, vrouw, 29 jaar, Turkse herkomst)

Het is niet verwonderlijk dat de jongvolwassenen van Marokkaanse
herkomst het wat minder vaak eens zijn met het belang van het noemen
van iemands herkomst. Het is vooral deze groep die op dit moment sterke
negatieve beeldvorming ervaart. Dit roept enerzijds gevoelens op om
de groep te verdedigen door te benadrukken dat het gaat om een kleine
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groep die voor problemen zorgt en zelf het goede voorbeeld te geven. De
Marokkaanse achtergrond moet ook eens op een positieve manier naar voren
worden gebracht. Anderzijds proberen zij te ontsnappen aan deze negatieve
beeldvorming, en verzuchten velen dat het toch fijn zou zijn als het nu eens
niet over Marokkanen zou gaan.
Tabel 7.1 Voorkeuren voor identiteitslabels
(in % eens naar geboorteland ouders)

Geboorteland ouders
Nederland

Marokko

Turkije

Suriname

Iedereen moet in eerste instantie worden
aangesproken als Nederlander

76,3

75,2

67,8

65,6

Iedereen moet in eerste instantie worden
aangesproken als Amsterdammer

67,3

71,3

65,0

64,8

Het is goed om de achtergrond van verschillende
bevolkingsgroepen te benoemen (Marokkanen,
Turken etc.)

44,7

43,6

57,1

58,8

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen
autochtonen en allochtonen

14,6

11,2

7,8

7,1

De Amsterdamse jongvolwassenen wijzen het gebruik van de identiteitslabels
allochtoon en autochtoon sterker af dan het benoemen van verschillende
bevolkingsgroepen (tabel 7.1). Slechts een kleine groep vindt dat er een
onderscheid moet worden gemaakt tussen autochtonen en allochtonen. De
18-24 jarigen van Nederlandse herkomst met een lager opleidingsniveau zijn
het hier wel vaker mee eens. Bijna een derde (30%) van deze groep vindt dat
er een onderscheid moet worden gemaakt tussen allochtonen en autochtonen.
De jongvolwassenen van buitenlandse herkomst weten dat ook zij volgens de
huidige definitie allochtonen zijn. Maar het begrip allochtoon roept bij hen
een beeld op van problemen en achterstand en daar identificeren zij zichzelf
duidelijk niet mee. Miranda vindt dat het klinkt alsof je een buitenstaander
bent in de Nederlandse samenleving en niet iemand die hier geboren en
getogen is:
Als je één ouder hebt die niet in Nederland is geboren, dan ben je al
een allochtoon volgens de definitie. Nou ja, dan ben ik dus duidelijk een
allochtoon. Alleen ik vind, het heeft zo,.. het kan zeg maar zo negatief
gezien worden. Het hoeft niet, maar het kan. (…) Ik zie mezelf gewoon als
Nederlander en niet zo zeer als allochtoon. Dat klinkt zo als buitenstaander.
(...) Ik voel mezelf niet een buitenstaander in de samenleving. Helemaal
238

niet. (...) Er wordt zeg maar geen waarde gehecht aan het feit dat je hier
bent geboren. (Miranda, vrouw, 25 jaar, Surinaamse herkomst)

De term allochtoon roept bij veel jongvolwassenen ook een selectief beeld op.
Zij denken in eerste instantie aan een specifieke groep en niet aan alle migranten
en mensen van buitenlandse herkomst. Als Miranda denkt aan ‘de allochtoon’
dan denkt zij vooral aan Marokkanen en in mindere mate aan Turken of aan
zichzelf. Veel jongvolwassenen verbinden de term allochtoon aan spanningen
rondom integratie (sociaaleconomische achterstand, criminaliteit) en dat
koppelen zij vervolgens weer vooral aan ‘de Marokkanen’. Ook voor Jan zijn
‘de allochtonen’ in eerste instantie de Marokkanen:
Je hebt drie soorten allochtonen in mijn ogen. Je hebt Marokkanen die
met iedereen om willen gaan, modern willen leven, en die ook modern
worden opgevoed. Dat zijn zeg maar mijn kennissen. Dan heb je die
Marokkanen die echt puur alleen met Marokkanen omgaan, hier in West
zie je dat heel veel. En dan heb je nog de Marokkanen die helemaal niks
van andere mensen willen weten. En gewoon puur gaan geloven en zo’n
baard laten groeien. Dat zie ik. (Jan, man, 30 jaar, Nederlandse herkomst)

De jongvolwassenen zijn het veelal eens dat iedereen in eerste instantie als
Nederlander of Amsterdammer zou moeten worden aangesproken. Het
onderscheid tussen autochtonen en allochtonen wordt afgewezen, vooral
door de negatieve connotatie die zij verbinden aan de term allochtoon. Het
benoemen van herkomst ligt gevoeliger bij de jongvolwassenen van Nederlandse
en Marokkaanse herkomst, dan bij de jongvolwassenen van Surinaamse en
Turkse herkomst. Naast herkomst speelt vooral het opleidingsniveau een rol
in de voorkeur voor identiteitslabels. De lager opgeleiden zijn meer geneigd
te kiezen voor het benoemen van verschillen op grond van herkomst dan de
hoger opgeleiden.

7.2 HET COMBINEREN VAN DE AMSTERDAMSE EN DE NEDERLANDSE 		
IDENTITEIT
Jezelf vooral als Amsterdammer presenteren is aantrekkelijk voor veel
jongvolwassenen, ongeacht hun herkomst. Als wordt gecontroleerd voor
geboorteplaats, opleiding, leeftijd en geslacht is er geen significant verschil
tussen de vier groepen in de voorkeur voor de Amsterdamse identiteit

239

(tabel 7.2a). Zij hebben ongeveer even vaak een voorkeur voor het label
Amsterdammer. Het label Amsterdammer is wel aantrekkelijker voor degenen
die geboren en getogen zijn in Amsterdam. Degenen die buiten Amsterdam
zijn geboren en opgegroeid, of waarvan het sociale leven zich vooral buiten
Amsterdam afspeelt, zien zichzelf niet echt als Amsterdammer. Zij voelen zich
vooral Nederlander. Gaby woont alweer negen jaar in Amsterdam en werkt
ook in de stad. Oorspronkelijk komt zij uit de Noordoostpolder. Zij voelt zich
wel Amsterdammer, maar toch meer Nederlander dan Amsterdammer. Zij
voelt zich ook nog verbonden met de Noordoostpolder waar zij is opgegroeid
en zou ook op andere plekken in Nederland kunnen wonen:
[Ik voel] mij meer Nederlander [dan Amsterdammer]. Waarschijnlijk
omdat ik niet mijn hele leven in Amsterdam woon. Want ik ben nog
enigszins verbonden met de polder, al is dat maar tien procent of zo,
waardoor ik mij niet honderd procent Amsterdammer voel. Ik zou eerder
zeggen Nederlander omdat ik ook op andere plekken in Nederland zou
kunnen wonen als het zou moeten. (Gaby, vrouw, 28 jaar, Surinaamse
herkomst)

Het specifieke karakter en imago van de stad is belangrijk voor het
Amsterdamgevoel. Amsterdam roept andere associaties op dan andere plekken
in Nederland of Nederland als geheel, niet alleen bij de jongeren zelf maar
ook bij anderen. Hierdoor zien zij zich eerder als Amsterdammer dan als
Nederlander. Jari, een geboren en getogen Amsterdammer vertelt:
Het is niet zo dat ik me helemaal niet met Nederland identificeer.
Integendeel, maar ik ben wel mijn hele leven in het centrum van Amsterdam
opgegroeid. Wat dat betreft herken ik mezelf wel meer in Amsterdam, dan
in de rest van Nederland. Een beetje arrogant, maar daar ben ik ook wel
een beetje grootstedelijk in zeg maar. Amsterdammer zijn is ruimdenkend,
groothartig wat mij betreft en anti-burgerlijk, en ook wel multicultureel
en daar trots op zijn. Hoewel je natuurlijk wel heel veel wijken hebt waar
dat mis loopt. Maar [ik heb] wel het gevoel dat mensen minder kleinhartig
zijn in Amsterdam. (Jari, man, 30 jaar, Nederlandse herkomst)

Ook speelt mee dat een deel van de jongvolwassenen die in Amsterdam zijn
opgegroeid, niet zo vaak de stad uitkomen. Amsterdam is de stad waar zij
wonen, werken, een opleiding volgen en waar hun sociale leven zich afspeelt.
Ook daardoor voelen zij zich meer verbonden met Amsterdam dan met
Nederland.
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Tabel 7.2a Het combineren van de Amsterdamse en de Nederlandse identiteit *
(in % naar geboorteland ouders)

Geboorteland ouders
Voelt u zich:

Nederland

Marokko

Turkije

Suriname

4,8

10,6

10,4

12,3

Meer Amsterdammer, dan Nederlander

39,5

42,8

35,3

38,8

Evenveel Amsterdammer als Nederlander

35,2

32,8

41,6

35,5

Meer Nederlander dan Amsterdammer

17,1

3,1

6,4

5,6

2,2

2,6

1,2

1,8

Alleen Amsterdammer

Alleen Nederlander
Geen Nederlander, geen Amsterdammer

1,2

8,2

5,1

6,1

Totaal

100

100

100

100

n

313

280

242

248

* Binnen de groep van Nederlandse herkomst is een flink deel buiten Amsterdam geboren. Als hiervoor wordt gecontroleerd
zijn de verschillen tussen de vier groepen niet significant.

Tabel 7.2b Invloed van opleiding, leeftijd, herkomst en geslacht op de relatie tussen de Nederlandse en
Amsterdamse identiteit
(Alleen voor degenen die geboren zijn in Amsterdam, in Exp (B), referentiecategorie: overige categorieën)

Alleen of meer
Amsterdammer

Evenveel Amsterdammer
als Nederlander

Laag/middenhoogopgeleid vs. hoogopgeleid

0,674*

1,360*

18-24 jaar vs. 25-30 jaar

1,109

0,933

Nederlandse herkomst vs. Marokkaanse herkomst

1,215

1,192

Turkse herkomst vs. Marokkaanse herkomst

0,788

1,426

Surinaamse herkomst vs. Marokkaanse herkomst

1,040

1,120

Man vs. vrouw

1,617***

0,660**

n

933

933

NB: Alleen voor de twee meest voorkomende strategieën.
Significantieniveaus: *** p < 0.000, ** p < 0.01, * p < 0.05.

Voor de jongvolwassenen van buitenlandse herkomst speelt daarnaast dat zij
zich beter herkennen in de bevolkingssamenstelling van de stad, dan in die
van de rest van Nederland. Daarom voelen zij zich eerder Amsterdammer dan
Nederlander. Zij ondervinden dat de ruimte om je Nederlander te voelen voor
hen beperkt is door vooroordelen en discriminatie.
Ik voel me meer Amsterdammer dan Nederlander (...) ik denk voornamelijk
omdat Amsterdam zo multicultureel is. Meer dan zeg maar gemiddeld in
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Nederland. Want ik voel me geen Nederlander. Uiteindelijk ben ik ook
geen Nederlander. Ik weet gewoon dat ik een kleur heb en dat ik altijd [in
eerste instantie] op mijn kleurtje zal worden beoordeeld. In eerste instantie
word ik gewoon in een hokje gestopt, van dat is een allochtoon, weet je
wel. (...) Ik ben in Nederland geboren en ik ben ook heel Nederlands
opgevoed, maar ik heb zelf gewoon ervaren dat als puntje bij paaltje
komt dat je toch, een Nederlander zal jou toch altijd blijven zien als een
buitenlander. (Anja, vrouw, 30 jaar, Surinaamse herkomst)

Als alleen wordt gekeken naar degenen die in Amsterdam zijn geboren voelen
de hoger opgeleiden zich vaker ‘meer Amsterdammer dan Nederlander’ dan
de laagopgeleiden, en mannen vaker dan vrouwen. Dat hoogopgeleiden
zich wat vaker vooral als Amsterdammer presenteren lijkt op grond van de
gesprekken vooral te verklaren tussen de koppeling die zij maken tussen een
grootstedelijke cultuur en het wereldburgerschap. Dit geldt bijvoorbeeld voor
Jari die eerder aan het woord kwam. Hij vertelt: ‘in het buitenland zeg ik altijd
erbij dat ik uit Amsterdam kom, naast dat ik uit Nederland kom. En dat vind
ik fijn, want als ik mij identificeer met Amsterdam dan heb ik het idee dat
mensen dat beeld ook krijgen, dat je een ruimdenkende wereldburger bent.’

7.3 HET COMBINEREN VAN TWEE NATIONALE IDENTITEITSLABELS
Voor de jongvolwassenen van buitenlandse herkomst spelen mogelijk twee
nationale identiteiten een rol: de Nederlandse identiteit en de nationale
identiteit van het herkomstland van hun ouders. Er zijn drie types te
onderscheiden als het gaat om het combineren van deze twee nationale
identiteiten: de evenwichtskunstenaars, de combinerende kleurbekenners, en
de eenzijdige kleurbekenners.
De evenwichtskunstenaars
Ongeveer de helft (40% tot 50%) van de jongvolwassenen combineert de
Nederlandse identiteit met de Marokkaanse, Turkse of Surinaamse identiteit
(tabel 7.3a). Zij brengen geen hiërarchie aan tussen deze twee identiteiten:
zij voelen zich evenveel Nederlander als Marokkaan, Turk of Surinamer.
Zij zien deze combinatie van identiteiten niet als problematisch want het
illustreert hun band met beide landen. Sterker nog, zij ervaren vooral het
beste van twee werelden. Zij kiezen uit beide werelden de elementen die zij
zelf belangrijk vinden en vormen een hybride identiteit. Soms is het zelfs
niet meer zo duidelijk waar welk element nu eigenlijk vandaan komt. Zijn
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Tabel 7.3a Het combineren van nationale identiteiten
(in % naar geboorteland ouders)

Geboorteland ouders*
Voelt u zich:
Geen Marokkaan, Turk, Surinamer (MTS)
Alleen MTS

Marokko

Turkije

Suriname

4,9

9,9

28,2

6,1

8,0

3,1

Meer MTS dan Nederlander

30,9

36,0

17,1

Evenveel MTS als Nederlander

50,1

42,5

40,5

Meer Nederlander dan MTS

8,1

3,8

11,2

Totaal

100

100

100

n

295

255

252

* De tabel combineert de antwoorden op twee vragen. Allereerst werd gevraagd voelt u zich Marokkaan/Turk/Surinamer?
Indien deze vraag bevestigend werd beantwoord werd gevraagd naar de relatie tussen de twee nationale identiteiten.

Tabel 7.3b Invloed van opleiding, leeftijd, herkomst en geslacht op de relatie tussen nationale identiteiten
(Alleen voor degenen die geboren zijn in Amsterdam, in Exp (B) referentiecategorie: overige categorieën)

Evenwichtskunstenaar

Combinerende
kleurbekenner MTS

Laag/middenhoogopgeleid vs. hoogopgeleid

1,187

1,290

18-24 jaar vs. 25-30 jaar

0,665**

1,292

Marokkaanse herkomst vs. Surinaamse herkomst

1,579*

2,294***

Turkse herkomst vs. Surinaamse herkomst

1,140

2,656***

Man vs. vrouw

0,617**

1,113

n

814

814

Alleen voor de twee meest voorkomende strategieën.
Significantieniveaus: *** p < 0.000, ** p < 0.01, * p < 0.05.

bepaalde gewoonten nu eigenlijk Nederlands, Marokkaans, of meer universeel
vraagt Farida zich af. Zij vertelt:
Mijn ouders komen uit Marokko. De cultuur [ken ik] omdat ik natuurlijk
Marokkaanse ben, je bent ermee opgegroeid. Maar ik ben ook een Hollander
hoor. Van het Marokkaanse [vind ik belangrijk] de gastvrijheid, voornamelijk
dat. En het Nederlandse is altijd van, ieder voor zich en god voor ons allen.
Soms gebruik je dat. Van het Marokkaanse, de sociale controle, daar heb ik
helemaal niks mee. Weet je, jij je leven, ik mijn leven. (...) Dat is het. Want
ja bepaalde dingen krijg je gewoon mee van huis. En dan denk je van is het
nou Marokkaans, Nederlands of hoort het nou gewoon zo, om dat mee te
geven aan je kinderen? (Farida, vrouw, 28 jaar, Marokkaanse herkomst)

243

Jongvolwassen van Marokkaanse herkomst zijn significant vaker
evenwichtskunstenaars dan de jongvolwassenen van Surinaamse herkomst.
Daarnaast zijn het vaker de wat oudere jongvolwassenen (25-30 jarigen) dan
de jongere groep (18-24 jaar) en vaker vrouwen dan mannen die deze strategie
kiezen (tabel 7.3b).
De combinerende kleurbekenners
Een grote groep van jongvolwassenen van buitenlandse herkomst combineert
verschillende nationale identiteitslabels maar brengt hierin wel een hiërarchie
aan (tabel 7.3a). De grootste groep in deze categorie vormen degenen die
zich ‘meer Marokkaan/Turk/Surinamer dan Nederlander’ voelen (tussen 17%
en 36%). Deze strategie komt significant vaker voor onder jongvolwassenen
van Marokkaanse of Turkse herkomst, dan Surinaamse herkomst (tabel 7.3b).
Deze manier van kleur bekennen is lang niet altijd een vrije keuze, maar vaak
een richting waarin zij zich gedwongen voelen. Doordat anderen hen continu
bestempelen als Marokkaan, Turk of Surinamer gaan zij zich vanzelf ook meer
zien als Marokkaan, Turk of Surinamer, dan Nederlander. Anderen zien hen,
bijvoorbeeld vanwege hun huidskleur, immers toch niet als Nederlander. Het
dominante beeld van de Nederlander is volgens hen nog altijd ‘blond, blank
en blauwe ogen’ en werkt daarom het gevoel buitengesloten te zijn in de hand.
Het zich thuis voelen in Nederland vertaalt zich daardoor lang niet altijd in
een voorkeur voor de Nederlandse identiteit. De jongvolwassenen vinden wel
dat zij Nederlander zijn, maar zij voelen zich lang niet altijd Nederlander.
Ik krijg vaak de vraag toebedeeld van, voel je, je meer Nederlander of meer
Marokkaan? Maar dan keer ik altijd de vraag om. Dan zeg ik, als je me
buiten ziet op straat, zie je dan een Marokkaan of een Nederlander? Dan is
toch meestal het antwoord, dan zie ik een Marokkaan. Ik zeg, juist doordat
jij me ziet als Marokkaan ga ik me ook als Marokkaan gedragen of in elk
geval voelen. (Zouhad, man, 30 jaar, Marokkaanse herkomst).

‘De anderen’ zijn in dit geval meestal de dominante meerderheid, zoals Zouhad
zijn positie ook uitlegt. Maar er wordt ook druk ervaren vanuit de eigen etnische
gemeenschap. Bovendien kiezen jongvolwassenen die geregeld discriminatie
ervaren significant vaker voor ‘kleur bekennen’. Zij presenteren zichzelf vaker
vooral als Marokkaan, Turk of Surinamer, dan degenen die zelden tot nooit
discriminatie ervaren. Jongvolwassenen van Turkse en Marokkaanse herkomst
bekennen vaker kleur in deze richting dan de jongvolwassenen van Surinaamse
herkomst. Het kleur bekennen is terug te zien in de sociale relaties. De
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combinerende kleurbekenners van Marokkaanse en Turkse herkomst hebben
vaker een grotendeels etnisch homogene vriendengroep. Slechts een kleine
groep verkiest, in het proces van combineren en kleur bekennen, de Nederlandse
identiteit boven de Marokkaanse, Turkse of Surinaamse (tabel 7.3a).
De eenzijdige kleurbekenners
Er is een kleinere groep eenzijdige kleurbekenners, variërend van 3% van
de jongvolwassenen van Surinaamse herkomst tot acht procent van de
jongvolwassenen van Turkse herkomst (tabel 7.3a). Zij voelen zich Marokkaan,
Turk of Surinamer en geen Nederlander. Het zijn vooral mannen van Turkse of
Marokkaanse herkomst die deze strategie inzetten. Andersom voelen sommigen
zich geen Marokkaan, Turk of Surinamer, maar wel Nederlander. Dit komt
onder de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst weinig voor. Onder
jongeren van Turkse herkomst zet tien procent deze identificatiestrategie. Dit
gaat gepaard met minder vertrouwen in de Turkse overheid. Jongvolwassenen
die zich geen Turk voelen hebben veel minder vaak vertrouwen in de Turkse
overheid dan de jongvolwassenen die zich wel Turk voelen. Ten slotte voelt
een behoorlijke groep zich géén Surinamer, maar wel Nederlander (28%). In
de gesprekken kwam naar voren dat voor deze jongvolwassenen subnationale
etnische identiteiten (waar in de enquête niet specifiek naar gevraagd is)
vaak een belangrijkere rol spelen dan voor de andere groepen. Zij voelen
zich bijvoorbeeld ‘meer Nederlander dan Surinamer’, of zelfs helemaal ‘geen
Surinamer’, maar wel Hindoestaan.

7.4 DE STEDELIJKE IDENTITEIT ALS BINDMIDDEL OF UITWEG
Ook al presenteren zij zich als exclusief Marokkaans, Turks of Surinaams,
dit gaat veelal samen met de Amsterdamse identiteit. Meer dan de helft
(55%) van de jongvolwassenen die zich alleen Marokkaans, Turks of
Surinaams voelen, combineert dit met zich vooral Amsterdammer voelen
(tabel 7.4). Een ruime meerderheid (61%) van de jongvolwassenen die zich
vooral Marokkaan, Turk of Surinamer voelt, combineert dit met zich ‘alleen
Amsterdammer’ voelen. En ook bijna de helft van de evenwichtskunstenaars
voelt zich vooral Amsterdammer. De stedelijke identiteit functioneert voor de
meeste jongvolwassenen van buitenlandse afkomst als bindmiddel, en voor
een kleinere groep als uitweg bij het combineren van hun Nederlanderschap
en hun Marokkaanse, Turkse of Surinaamse herkomst.
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Tabel 7.4 Het combineren van de stedelijke identiteit en twee nationale identiteiten
(in % naar geboorteland ouders)

Voelt u zich:

Alleen MTS

MTS en
Vooral MTS Nederlander

Vooral NL

Geen MTS

Vooral Amsterdammer

55,0

60,9

46,5

31,8

60,0

Amsterdammer en Nederlander

12,5

23,2

43,0

59,1

26,7

0,0

6,3

5,6

9,1

6,7

Vooral Nederlander
Geen Nederlander / Amsterdammer

32,5

9,7

4,9

0,0

6,7

Totaal

100

100

100

100

100

40

207

342

59

110

n

Amsterdamse identiteit als bindmiddel
De Amsterdamse identiteit laat zich gemakkelijk combineren met een
Marokkaanse, Turkse of Surinaamse identiteit. Hieruit ontstaan hybride
identiteiten, bijvoorbeeld de ‘Marokkaanse Amsterdammers’. Dit geldt voor
jongvolwassenen die zich zowel Marokkaan, Turk, Surinamer als Nederlander
voelen, maar speelt ook voor degenen die zich vooral als Marokkaan, Turk of
Surinamer presenteren. Zouhad, die eerder als combinerende kleurbekenner
aan het woord kwam, maakt zijn verhaal als volgt af:
Maar als je me vraagt ‘ben je een Amsterdammer’, dan zeg ik ‘ja, absoluut
omdat Amsterdam vele culturen kent’. En Amsterdammer staat toch
ook voor meerdere culturen. En ik ben er geboren, dus dat heeft er ook
natuurlijk mee te maken (Zouhad, man, 30 jaar, Marokkaanse herkomst).

Ozan benadrukt in zijn verhaal het belang van waar je je bevindt en het gevoel
nergens echt bij te horen. Turkse Nederlanders zijn voor hem een ‘apart volk’.
Ook voor Ozan is Amsterdammer het label waaronder alle andere identiteiten
passen, het functioneert als bindmiddel:
Ze vragen soms, voel je je Nederlander of voel je je Turk? In Nederland
voel ik me meer Turks. In Turkije voel ik me echt veel meer Nederlander.
Wij zijn gewoon eigenlijk een aparte groep mensen. Als ik het met
m’n vrienden daarover heb, eigenlijk zijn we gewoon een apart volk,
Nederlandse Turken, Turkse Nederlanders. Ik voel me eigenlijk nergens
echt van, ‘ik ben hier Nederlander’ of ‘ik voel me echt Nederlander’. Dat is
ook gewoon door alle dingen in de media, door steeds die gebeurtenissen,
dan voel je je niet echt geaccepteerd. En daarom zeg ik, ja, eigenlijk ben
ik gewoon een Amsterdammer, en dat is gewoon eigenlijk iets aparts. Een
Amsterdammer is gewoon, vind ik, van alles wat een beetje. En dat voel
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ik me het meest. Als ik moest kiezen tussen die drie dingen, zou ik voor
Amsterdammer kiezen. (Ozan, man, 21 jaar, Turkse herkomst)

Amsterdamse identiteit als uitweg
Voor een kleine groep is de Amsterdamse identiteit geen bindmiddel, maar
juist een uitweg. Deze jongvolwassenen geven aan tussen twee vuren te
zitten. Voor hen is Marokkaan, Turk of Surinamer slechts nog een verwijzing
naar het geboorteland van de ouders, zij hebben zelf deze identiteit naast
zich neergelegd. Zij ervaren druk vanuit de eigen etnische gemeenschap
in Nederland. Het volledige opgaan in de Nederlandse samenleving en de
identiteit van het herkomstland afwijzen wordt niet gewaardeerd. Zij worden
bestempeld als ‘verkaasd’. Voor veel Nederlanders zijn zij echter nog steeds
Marokkaan, Turk of Surinamer, op grond van hun uiterlijk. Hierdoor wordt
het voor hen onmogelijk om zichzelf alleen of volledig Nederlander te voelen.
Zij balanceren er tussenin en willen ook niet voor het één of het ander kiezen.
Zij zien het Amsterdamse identiteitslabel als het enige label dat hen past. Dit
speelt duidelijk voor de enkeling die zich geen Marokkaan, Turk of Surinamer
voelt én geen Nederlander, maar ook bij de groep die zich niet Marokkaan,
Turk of Surinamer voelt en zichzelf vooral als Amsterdammer presenteert.
Kadir, die zichzelf wel ziet als Amsterdammer, maar niet zozeer als Nederlander
of Turk, legt zijn positie uit:
Ik ben veel te verhollandst, om het zo maar te zeggen. De hele Nederlandse
cultuur zit er bij mij ingestampt en dat botste dan met de Turkse cultuur
thuis. (...) Als ze [de Nederlanders] dan erachter komen dat je Turks
bent, dan ben je weer een allochtoon. En de Turken denken altijd dat ik
Nederlander ben en als je dan zegt dat je Turks bent, dan komt dat ook
niet helemaal goed over. Dus je staat er altijd een beetje tussenin. Het
is niet echt van, ik ben Turks, of ik ben Nederlands. Je zit echt op zo’n
middenweg waar niemand echt acceptatie heeft. Je hoort wel nergens bij,
maar het zijn plekken waar ik niet bij zou willen horen. (…)
IW: En Amsterdammer?
In hart en nieren! (Kadir, man, 23 jaar, Turkse herkomst)

Tegelijkertijd ziet Kadir het als een voordeel dat hij zich wel in beide culturen
kan bewegen. Hij spreekt bijvoorbeeld Turks en Nederlands en kent de
Nederlandse en de Turkse gebruiken. Hij viert Nederlandse en sommige
Turkse feestdagen. Hij probeert zelf het beste van twee werelden te benutten,
al stuit dat in zijn omgeving soms op onbegrip.
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7.5 REACTIONAIRE STRATEGIEËN DOOR GEVOELENS VAN UITSLUITING
Er tekenen zich ook reactionaire strategieën af onder de Amsterdamse
jongvolwassenen. Een reactionaire strategie die voorkomst onder de
jongvolwassenen van buitenlandse afkomst is het benadrukken van de eigen
herkomst in reactie op een afwijzing vanuit de groep die als de meerderheid of
als dominant wordt ervaren. Zij geven prioriteit aan het behoren tot de eigen
minderheidsgroep boven andere sociale indelingen. De Nederlandse identiteit
wordt daarbij afgewezen. Het is een kleine groep bewuste buitenstaanders, die
zich terugtrekken in de eigen etnische groep als reactie op een omgeving die
zij als afwijzend ervaren. Onder de jongvolwassenen van Nederlandse afkomst
tekent zich een kleine groep af die ook de neiging heeft zich terug te trekken
in de eigen groep omdat zij zich niet meer herkennen in de diversiteit van de
stad. Deze nostalgische Amsterdammers wijzen de veranderende cultuur door
demografische veranderingen (vooral ‘multiculturalisering’) in Amsterdam af
en zien dit als een bedreiging voor de Nederlandse cultuur.
Bewuste buitenstaanders
Een kleine groep (5%) van de jongvolwassenen van Marokkaanse, Turkse
of Surinaamse herkomst trekt zich terug in de eigen groep. Zij presenteren
zichzelf in eerste instantie als Marokkaan, Turk of Surinamer en voelen
zichzelf geen Nederlander en ook geen Amsterdammer. Zij zijn bewuste
buitenstaanders. Zij plaatsen zich buiten de Nederlandse samenleving. In
hoeverre zij kiezen voor deze uitsluiting of zich daartoe voelen gedwongen
moet nader worden onderzocht. Het feit dat deze bewuste buitenstaanders
veel vaker aangeven zich gediscrimineerd te voelen, dan de jongvolwassenen
die andere strategieën inzetten, wijst erop dat het vermoedelijk gaat om een
opgelegde keuze. Degenen die zich wel thuis voelen in Marokko of Turkije,
maar niet in Nederland zijn in deze groep oververtegenwoordigd. Voor de
jongvolwassenen van Turkse en Marokkaanse herkomst gaat deze strategie
over het algemeen samen met een sterke religieuze identiteit. Zij vinden het
behoren tot een religieuze groep belangrijk.
Nostalgische Amsterdammers
Het idee van de Amsterdamse identiteit als bindmiddel, als symbool
voor culturele diversiteit roept bij een kleine groep jongvolwassenen van
Nederlandse herkomst juist een gevoel van uitsluiting op. Door veranderingen
in de bevolkingssamenstelling van Amsterdam is het idee van wie een echte
Amsterdammer is veranderd. Niet iedereen kan meegaan in deze cultureel
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diverse opvatting van de Amsterdammer. Onder de jongvolwassenen van
Nederlandse herkomst is er een kleine, maar duidelijke, groep te herkennen
(6%): de nostalgische Amsterdammers. Zij staan negatief ten opzichte van de
multiculturele samenleving, wonen het liefst in een buurt waarin vooral mensen
met dezelfde cultuur wonen als zij, en ervaren spanningen tussen verschillende
bevolkingsgroepen in Amsterdam. Zij vinden dat ‘etnische groepen’ zich vooral
moeten aanpassen aan en opgaan in de grotere samenleving. De multiculturele
samenleving is voor hen eerder een bedreiging voor hun Amsterdamse en
Nederlandse identiteit dan een verrijking. Zij hebben de neiging zich terug te
trekken in de ‘eigen’ groep en de veranderingen af te wijzen. Jan ziet en hoort
het Amsterdamse straatbeeld veranderen en dat maakt dat hij de Nederlandse
cultuur mist:
Ja ik zie echt het verschil ja [met vroeger]. Ik zie nu ook het verschil dat
jongeren een bepaald accent krijgen. Heb je dat zelf gemerkt?
IW: Wat bedoel je?
Nou bijvoorbeeld geld noemen ze al doekoe. Als ik dat nu bij mijn neefje
zie dan zeg ik nou kom op hè.
IW: Dat vind je niet echt bij Amsterdam horen?
Nee, ja dat hoort er wel bij, maar ik vind het niet passen. Ik vind het
zo jammer van…ik vind het zonde. Ik denk dat Amsterdam een beetje
naar de knoppen gaat. (...) Ik vind dat de allochtonen, dat ze meer gaan
concentreren, met mekaar leven nu.
IW: Dan toen jij opgroeide?
Ja echt waar. Vroeger had ik nog een melkboer en dat mis ik zelf, maar je
ziet steeds minder Hollandse dingen in de buurt. (Jan, 30 jaar, Nederlandse
herkomst)

7.6 TOT SLOT
In de huidige discussie over sociale integratie wordt de nationale identiteit van
het woonland hoog op de identificatieladder geplaatst. De nationale identiteit
wordt als een belangrijk identificatiekader gezien, die prioriteit zou moeten
krijgen boven andere groepsidentiteiten zoals de herkomstlandidentiteit. Deze
hiërarchie is niet vanzelfsprekend voor de Amsterdamse jongvolwassenen.
Zij hebben verschillende redenen om juist hun stedelijke identiteit of de
herkomstlandidentiteit naar voren te schuiven.
De Amsterdamse identiteit werkt beter als bindmiddel dan de Nederlandse
identiteit die te vaak nog als ‘niet van toepassing’ of ‘uitsluitend’ wordt ervaren
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of waaraan een conservatiever minder pluralistisch imago wordt toegedicht. De
voortdurende aandacht voor herkomst en de huidige gepolariseerde discussies
over de Nederlandse nationale identiteit dragen daaraan bij. Amsterdam is een
sterk merk voor de Amsterdamse jongvolwassenen, waarmee zij zichzelf graag
identificeren. De herkomstlandidentiteit wordt ook vaak naar voren geschoven.
Een aanzienlijk deel van de jongvolwassenen van buitenlandse herkomst ervaart
onvoldoende ruimte om zich Nederlander te voelen. Tegelijkertijd vinden zij wel
dat zij Nederlander zijn. Zij combineren deze reactionaire etnische identiteiten
met een stevige identificatie met Amsterdam en Nederland en met het
identiteitslabel Amsterdammer. De voorkeur voor het ‘etnische’ identiteitslabel
betekent dan ook niet dat zij zich niet identificeren met Nederland. De reacties
op de islamkritiek, en het grote belang dat wordt gehecht aan het behoren tot een
religieuze groep bij sommige identificatiestrategieën wijzen erop dat religieuze
identiteiten voor jongvolwassenen die zich rekenen tot de islam ook fungeren
als reactionaire identiteit. Onder de bewuste buitenstaanders van Turkse en
Marokkaanse herkomst is er een kleine groep waarbij terugtrekken in de eigen
etnische groep gepaard gaat met groot belang hechten aan het behoren tot een
religieuze groep. Dit betekent overigens niet dat de Nederlandse identiteit er
niet meer toe doet. Het is nog wel degelijk belangrijk, en de jongvolwassenen
zijn het erover eens dat iedereen in eerste instantie als Nederlander zou moeten
worden aangesproken. Als de vragen niet waren gesteld in termen van ‘voel
je je Nederlander’, maar in termen als ‘ben je Nederlander’ en ‘hoe belangrijk is
het voor jou om Nederlander te zijn’ dan had het hoogstwaarschijnlijk andere
antwoorden opgeleverd.
Exclusieve identiteitslabels zijn niet populair. De meeste jongvolwassenen
voelen zich niet alléén Amsterdammer, Nederlander, allochtoon, Marokkaan,
Turk of Surinamer, maar combineren deze identiteitslabels tot een identiteit
die hen past. Zij bekritiseren het of-of denken zoals dat in de huidige discussies
over sociale integratie nogal eens naar voren komt, en eisen ruimte op voor
hun hybride identiteiten en een positieve benadering van culturele diversiteit.
Zij ervaren nauwelijks conflicten tussen hun herkomstlandidentiteit en hun
Nederlandse identiteit. Zij maken individuele keuzes welke aspecten zij
willen gebruiken uit beide culturen en vormen een hybride cultuur waarin het
onderscheid tussen deze culturen lang niet altijd meer zo helder is.
Dat de jongvolwassenen zich in sommige gevallen beperkt voelen in hun
keuzevrijheid is in dit hoofdstuk duidelijk geworden. Maar ondanks dat zij
te maken hebben met een opgelegde etnische identiteit, vinden velen toch
ruimte om daar hun eigen draai aan te geven. Dit doen zij bijvoorbeeld door
de Amsterdamse identiteit als uitweg te gebruiken op het moment dat de
Nederlandse en de herkomstlandidentiteit hen niet meer past.
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Hoofdstuk 8

CONCLUSIE

8. CONCLUSIE
Het toenemende aantal mensen met een dubbele nationaliteit en de
toegenomen diversiteit in grote steden roepen vragen op over de betekenis
van de nationale identiteit en staatsburgerschap. Wereldwijd zijn er steeds
meer mensen met meer dan één staatsburgerschap. Ongeveer negentig landen
in de wereld staan dubbele nationaliteiten in ieder geval tot op zekere hoogte
toe. Ongeveer vijf miljoen Australiërs, bijna zevenhonderdduizend Canadezen
en miljoenen Amerikanen hebben een dubbele nationaliteit. In Nederland
hebben inmiddels ruim een miljoen mensen ten minste één buitenlandse
nationaliteit naast de Nederlandse. Dit aantal is ongeveer twee keer zo groot
als tien jaar geleden.
In grote steden zoals Amsterdam is de bevolkingsdiversiteit niet langer
slechts groot is, maar op velerlei aspecten enorm. De bevolking van
Amsterdam is niet alleen gevarieerd naar etniciteit of herkomstland, maar ook
naar verblijfsstatus (en bijbehorende rechten en plichten), gender en leeftijd.
Eind 2009 was de helft van de Amsterdamse bevolking van buitenlandse
herkomst en telde Amsterdam 177 verschillende nationaliteiten. De vraag is
hoe deze ontwikkelingen doorwerken op de betekenis van staatsburgerschap,
vooral ook op de identiteitsdimensie daarvan. Hoe flexibel is deze betekenis
geworden? Is het nationale staatsburgerschap iets wat vooral strategisch en
afhankelijk van de omstandigheden wordt ingezet of toch een ‘eindpunt’ van
een integratieproces? En wint het stedelijke integratiekader aan belang boven
het nationale integratiekader?
Het uitgangspunt van dit onderzoek was dat de complexiteit van
globalisering niet kan worden teruggebracht tot een elkaar uitsluitende
tweedeling tussen de afbrokkeling van de nationale soevereiniteit aan de ene
kant en een herbevestiging van de nationale soevereiniteit aan de andere kant.
Het zijn twee trends die naast elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden. Hierdoor
is er sprake van een continue herdefiniëring van de nationale soevereiniteit
en verandert de betekenis van staatsburgerschap. Dit onderzoek ging op
zoek naar deze herdefiniëring door de relatie tussen territoriale identiteiten
te bekijken. Centraal stond de verticale relatie tussen de stedelijke identiteit
en de nationale identiteit, en de horizontale relatie tussen twee nationale
identiteiten namelijk van woonland en herkomstland. Op deze manier werd
antwoord gezocht op de vraag wat de nationale identiteit nog betekent in
tijden van internationalisering en hoe deze zich verhoudt tot de stedelijke en
transnationale identiteiten.
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Deze territoriale identiteiten werden zowel van bovenaf, dat wil zeggen
zoals ingevuld door staten en in het publieke debat, als van onderaf
onderzocht. Het idee was dat beleid en instituties als leidraad dienen voor het
gedrag van burgers, zij bepalen wat mag en wat niet mag, en vormen zo het
kader waarbinnen identiteitsvorming plaatsvindt. Van onderaf werd gekeken
naar verschillende dimensies van identificatie met woonplaats, woonland
en herkomstland, en naar het gebruik van identiteitslabels. Staten kunnen
voorwaarden en mogelijkheden creëren voor formeel lidmaatschap in de vorm
van staatsburgerschap, maar zij kunnen niet bepalen op welke manier de
burgers hiervan gebruik maken. Om de betekenis van de nationale identiteit
in beeld te brengen is het noodzakelijk de perspectieven van bovenaf en van
onderaf te integreren. Stedelijke jongeren zijn een interessante groep voor
een perspectief van onderaf. De diversiteit in de stad waar zij wonen is vele
malen groter dan die van het land waarin ze wonen. Geen enkele groep vormt
onder de jonge generatie een duidelijke meerderheid en een groot deel van het
integratieproces voltrekt zich tussen verschillende etnische groepen en niet
automatisch met de ‘autochtonen’. De stad is mogelijk een aantrekkelijker
integratiecontext voor stedelijke jongeren dan de nationale integratiecontext.
Vanuit een transnationaal perspectief zijn de ogen gericht op de nu volwassen
wordende tweede generatie migrantenjongeren die veelal zijn opgegroeid in
de grote steden. Wat is hun relatie met het geboorteland van hun ouders en
hoe verhoudt deze zich tot hun identificatie met Nederland en Amsterdam?
De hoofdvraag van het onderzoek luidde:
In hoeverre zijn stedelijke jongeren flexibele burgers? Hoe verhouden de
stedelijke identiteit en de herkomstlandidentiteit zich tot de woonlandidentiteit?

Dit onderzoek zocht antwoord op drie met elkaar samenhangende deelvragen
die in de volgende paragrafen worden beantwoord. Het hoofdstuk besluit met
een antwoord op de overkoepelende hoofdvraag.

8.1 VAN BOVENAF: SOEVEREINITEITSBOTSINGEN EN DE HERDEFINIËRING VAN
SOEVEREINITEIT
Het onderzoek moest allereerst de vraag beantwoorden hoe de Nederlandse
overheid en de overheden van de herkomstlanden (Marokko, Turkije en
Suriname) invulling geven aan het staatsburgerschap en de nationale identiteit
en hoe deze invullingen zich tot elkaar verhouden. Het onderzoek bevestigt
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een trend van culturalisering van staatsburgerschap in Nederland, signaleert
duidelijke verschillen in betrokkenheid bij de migrantengemeenschap en hun
nakomelingen tussen de herkomstlanden en stuit op soevereiniteitsbotsingen
als gevolg van ontmoetingen tussen het Nederlandse burgerschapsregime met
die van de herkomstlanden.
Culturalisering van staatsburgerschap & stedelijke superdiversiteit
Integratievraagstukken zijn in Nederland de laatste jaren steeds meer een
identiteitsvraagstuk geworden. Culturele aspecten spelen een centrale rol in
het debat over sociale integratie (Tonkens e.a. 2008). Deze culturalisering
is terug te zien in de wijze waarop het Nederlanderschap invulling krijgt.
Naturalisatie wordt gezien als de bekroning van het integratieproces en
niet als een middel ter bevordering van het integratieproces. Het idee is
dat het versterken van de emotionele betekenis van het Nederlanderschap
integratiebevorderend werkt. Een gevoel van verbondenheid met Nederland
geldt als een cruciaal aspect van succesvolle integratie en als voorwaarde voor
naturalisatie. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op het maken van een bewuste
keuze voor het Nederlanderschap, een enkelvoudige nationaliteit geniet de
voorkeur. Dubbele nationaliteiten worden veelal gezien als een belemmering
van het integratieproces. De problematisering van dubbele nationaliteiten is
overigens selectief. De nadruk ligt op Marokkaanse en Turkse Nederlanders en
niet op bijvoorbeeld de Franse of Italiaanse Nederlanders.
De aandacht voor herkomst en culturele achtergrond is al decennia lang
hardnekkig in het Nederlandse integratiedebat. Het begrip allochtoon is
inmiddels gemeengoed in de gehele samenleving, zowel voor het aanduiden van
migranten als voor hun kinderen en wordt gekoppeld aan etnische en culturele
kenmerken. De specifieke groepen die in de aandacht staan zijn de afgelopen
tien jaar wel veranderd. In de jaren negentig verdwenen de Nederlanders
van Surinaamse herkomst langzaamaan van de politieke integratieagenda.
De Marokkaanse en in mindere mate de Turkse Nederlanders namen hun
plaats in en kwamen centraal te staan in discussies over het Nederlandse
integratieproces. In het nieuwe millennium verschoof daarbij de aandacht naar
een specifieke groep allochtonen als bedreiging, de moslims, en dan vooral
naar de jonge generatie. Hun sociaaleconomische en culturele integratie zou
achterblijven bij de verwachtingen. De aanslagen in Londen en de moord op
Theo van Gogh voegden daar angst over de radicalisering van deze groep bij.
De culturalisering van het nationale debat botst met de realiteit van
de Amsterdamse superdiversiteit en de lokale politieke cultuur. In het
stedelijke beleid worden dan ook andere accenten gelegd. Diversiteit is al
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jaren het speerpunt van het Amsterdamse beleid en is ook onderdeel van de
aantrekkingskracht van de stad. Oplossingen voor polarisering en radicalisering
worden allereerst in het dagelijkse leven in de stad gezocht. Verschillende
bevolkingsgroepen moeten met elkaar in contact blijven. Amsterdam schuift
de stedelijke identiteit als oplossing naar voren, met als belangrijke pijlers:
respect en tolerantie en het kunnen omgaan met culturele verschillen. De
stedelijke identiteit is zo een tegenhanger van de meer eenzijdige culturele
invulling van de Nederlandse identiteit. Amsterdam is kortom vanwege de
bevolkingssamenstelling, de politieke verhoudingen en beleidspraktijk een
specifieke integratiecontext.
De blik op de bevolking in het buitenland
Er zijn grote verschillen tussen emigratielanden in hun betrokkenheid bij
de migrantengemeenschappen in het buitenland. De drie landen die in dit
onderzoek aan bod kwamen, Marokko, Turkije en Suriname, laten zien hoe de
achtergrond, omvang en samenstelling van de emigratiestroom een belangrijke
rol spelen in de ontwikkeling en invulling van een diasporabeleid. Marokko
en Turkije hebben allebei een actief diasporabeleid. De Marokkaanse en
Turkse overheid waren vanaf het begin bij de arbeidsemigratie betrokken en
bepaalden mede wie er vertrok. Omdat zij ervan uitgingen dat de emigratie
tijdelijk was, voerden de overheden in eerste instantie een beleid om remigratie
te faciliteren. Daarnaast was er ook een bepaalde mate van controle op de
bevolking in het buitenland, omdat de overheden zich zorgen maakten over
de dissidente bewegingen die in Nederland de mogelijkheid kregen om zich
te organiseren. Naast het onderdrukken van dissidente bewegingen, speelden
ook financiële belangen een rol in het diasporabeleid. De geldovermakingen
vormden een belangrijk deel van de buitenlandse deviezen van Marokko en
Turkije. Naarmate duidelijk werd dat de emigranten niet terug zouden keren,
maar zich permanent in Nederland vestigden en hun familie lieten overkomen,
veranderde het Marokkaanse en Turkse beleid. Het integratieproces van de
emigranten en hun nakomelingen kwam centraal te staan, met de nadruk
op integratie met behoud van de eigen culturele identiteit. Langzaam komt
er ook aandacht voor de tweede generatie, de kinderen van migranten.
De sociaaleconomische positie is belangrijk: juist goed in de Nederlandse
samenleving geïntegreerde burgers zijn potentiële investeerders in het
herkomstland, een bron van buitenlandse deviezen, en een politieke lobby
voor de Marokkaanse en Turkse overheid. Het behoud van hun culturele
identiteit is belangrijk om hun band met het herkomstland te bestendigen
en wordt gefaciliteerd door het uitzenden van imams of van leraren die de
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taal onderwijzen. Ook het toestaan van een dubbele nationaliteit is een
belangrijk aspect van het beleid. Naturalisatie tot Nederlander faciliteert
het integratieproces in Nederland en het behouden van de Marokkaanse of
Turkse nationaliteit bevestigt de band met het herkomstland. Het controle
aspect is overigens nog niet geheel verdwenen. Zowel in Marokko als Turkije
is er ongerustheid over de opkomst van fundamentalistische religieuze
bewegingen en de radicalisering van jongeren in Europa. De overheden zien
deze ontwikkelingen ook als een bedreiging voor de eigen binnenlandse
veiligheid. De verschuivingen in het diasporabeleid van Marokko en Turkije
lijken overigens vooral ingegeven door de situatie van de bevolking in het
buitenland en niet zozeer door veranderingen in de binnenlandse situatie in
de emigratielanden: het is allereerst emigratievolgend beleid.
Suriname voert geen actief diasporabeleid om de banden met de
Surinaamse Nederlanders aan te halen en hun betrokkenheid of loyaliteit
te garanderen. Suriname is een zwakke staat en heeft ook onvoldoende
middelen, zelfs al zou het een actief diasporabeleid willen voeren. Maar, het
betrekken van de Surinaamse Nederlanders bij de Surinaamse politiek ligt
ook gevoelig. De achtergrond van de emigratie, een ware exodus in de periode
rondom de onafhankelijkheid, speelt daarbij een rol. De emigranten zijn
degenen die Suriname in de steek hebben gelaten is de gedachte. De enorme
omvang van de Surinaamse bevolkingsgroep in Nederland is ook een reden
voor terughoudendheid. De groep eerste en tweede generatie Surinamers
in Nederland is bijna even groot als de totale Surinaamse bevolking. Het
toestaan van het behouden van de Surinaamse nationaliteit bij naturalisatie
tot Nederlander, en daarmee bijvoorbeeld het geven van stemrecht aan de
Surinaamse Nederlanders bij verkiezingen, zou een grote invloed kunnen
hebben op de politieke verhoudingen in Suriname. In Marokko en Turkije
liggen deze verhoudingen anders.
Het actieve diasporabeleid van Marokko en Turkije heeft gevolgen
voor de tweede generatie migrantenjongeren. Zij hebben bijna allemaal de
nationaliteit van het herkomstland, en kunnen tot op zekere hoogte gebruik
maken van politieke en sociaaleconomische rechten. Het betekent echter ook
dat zij te maken kunnen krijgen met bepaalde plichten en regelgeving uit het
herkomstland, bijvoorbeeld bij de naamgeving van kinderen, scheidingen en
(voor degenen met de Turkse nationaliteit) de dienstplicht.
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Soevereiniteitsbotsingen, juist voor de tweede generatie
Brand (2005:33) sprak van een potentiële ‘botsing tussen soevereine staten’, of
in ieder geval een krachtmeting tussen staten, als emigratiestaten initiatieven
ontplooien om hun landgenoten in het buitenland aan zich te binden om
zo hun soevereiniteit te behouden of te versterken. Deze botsingen zien we
terug als het Nederlandse burgerschapsregime die van de herkomstlanden
ontmoet. Hoewel het beleid van de Marokkaanse en Turkse overheden
steeds meer overeenkomst vertoont met de Nederlandse doelstellingen,
zoals sociaaleconomische integratie en het bestrijden van radicalisering
onder migrantengroepen, leiden claims op de loyaliteit en identiteit van de
migrantengemeenschap nog geregeld tot wrijvingen. In eerste instantie - toen
de arbeiders uit Marokko en Turkije nog als tijdelijke gasten werden gezien
- werd inmenging van buitenlandse staten in culturele aangelegenheden niet
zozeer gezien als een probleem. Maar met het besef dat zij in Nederland zouden
blijven, verschoof de aandacht naar het integratieproces. Hoe succesvoller
de integratie verloopt en hoe meer migranten en hun nakomelingen actief
deelnemen aan de politiek in het woonland, des te meer worden extraterritoriale
politieke banden als disfunctioneel gezien. Wrijvingen waren er bijvoorbeeld
over de Turkse dienstplicht, de vermeende spionage door de Marokkaanse
overheid en het ‘terugroepen’ van imams naar Marokko.
Binnenlandse belangen en gevoeligheden spelen een belangrijke rol bij
soevereiniteitsbotsingen die ontstaan als beide burgerschapsregimes elkaar
ontmoeten. Voor emigratielanden spelen tegelijkertijd het betrekken van de
bevolking in het buitenland en de controle op de ontwikkelingen in deze
groepen, omdat zij nu eenmaal een substantieel deel vormen van de totale
bevolking. Voor de ontvangende landen speelt het afschermen van de nationale
bevolking van (ongewenste) buitenlandse invloeden en het waarborgen van
het nationale integratieproces. Het zijn meer de nationale gevoeligheden,
dan de daadwerkelijke buitenlandse inmenging die de discussie aanwakkeren.
Bij de kwestie van de Armeense genocide was het enige teken van Turkse
inmenging een stemadvies, waarvan het onduidelijk was waar het nu
eigenlijk precies vandaan kwam. De imamkwestie betrof een conferentie over
religie en radicalisering die in Marokko werd georganiseerd. De vermeende
spionagekwestie verwees wel naar een expliciete inmengingspoging van de
Marokkaanse overheid, al kan de vraag worden gesteld of pogingen van een
buitenlandse overheid om informatie in te winnen in het buitenland nu
eigenlijk zo’n buitengewone praktijk zijn in internationale betrekkingen.
De discussies over de buitenlandse inmenging blijven veelal hangen in
loyaliteitskwesties. Ze eindigen als het ware in een loyaliteitsstrijd en in de
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herbevestiging van de nationale soevereiniteit van woonland en herkomstland.
Deze loyaliteitsstrijd past in de neo-nationalistische trend in Nederland, waar
de aandacht voor de nationale geschiedenis toeneemt, de culturele betekenis
van de nationale identiteit centraal staat en supranationale ontwikkelingen
zoals een Europese grondwet als een bedreiging worden gezien voor de
nationale soevereiniteit. De vermeende buitenlandse invloed op de tweede
generatie migrantenjongeren ligt juist zo gevoelig, omdat zij zijn opgegroeid
in Nederland. Van hen wordt immers verwacht dat ze in Nederland zullen
blijven en dat ze eenduidig kiezen voor de Nederlandse samenleving.

8.2 VAN ONDERAF: DE STEDELIJKE IDENTITEIT ALS BINDENDE FACTOR
De tweede vraag die dit onderzoek moest beantwoorden was welke invulling
jongvolwassenen geven aan de identificatie met Amsterdam en Nederland,
wat daarop van invloed is en hoe deze identiteiten zich tot elkaar verhouden.
De drie belangrijkste conclusies zijn dat uiterlijk, herkomst en religie
identificatiebarrières zijn, dat de stedelijke identiteit meer overbruggend werkt
dan de nationale identiteit en dat de stedelijke superdiversiteit ook zorgt voor
gevoelens van vervreemding en een herbevestiging van groepsgrenzen.
Scherpe groepsgrenzen: uiterlijk, herkomst en religie
Je Nederlander voelen is een vanzelfsprekendheid voor de autochtone
jongvolwassenen, en is daarom moeilijk te definiëren of te claimen. Voor de
tweede generatie migrantenjongeren is het veel minder vanzelfsprekend. Zij
ervaren nog wel degelijk scheidslijnen tussen de autochtone Nederlanders
en zichzelf. De vier belangrijke identificatiebarrières: staatsburgerschap,
taal, ras en religie, die Alba (2005) onderscheidt en die de grens tussen
migrantenminderheidsgroepen en de autochtone meerderheidsgroep bepalen
zijn niet allemaal prominent aanwezig voor de Amsterdamse jongvolwassenen.
Voor hen spelen taal en staatsburgerschap geen rol in hun ervaring van een
begrensde Nederlandse identiteit. Zij hebben bijna allemaal de Nederlandse
nationaliteit en doordat zij onderwijs hebben genoten in Nederland en
hier zijn opgegroeid spreken zij ook allemaal de Nederlandse taal. De
scheidslijnen die zij ervaren, hebben vooral te maken met uiterlijkheden,
herkomst en religieuze overtuiging. De jongvolwassenen van Marokkaanse
en Turkse herkomst, delen de ervaring dat zij vaak worden aangesproken op
hun herkomst en/of hun religieuze overtuiging. De jongvolwassenen van
Surinaamse herkomst definiëren de scheidslijn vooral op grond van huidskleur,
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hoewel voor de moslims onder hen, religie ook als uitsluitende factor geldt. De
jongvolwassenen van buitenlandse herkomst hebben duidelijk het gevoel dat
de Nederlandse identiteit hen nog onvoldoende ruimte biedt en voelen zich
daarom geen Nederlander, of in ieder geval niet alleen Nederlander. Hieruit
moet niet worden geconcludeerd dat zij zich niet identificeren met Nederland.
Het is het identiteitslabel Nederlander waarvan zij zich uitgesloten voelen. Zij
benadrukken wel dat zij Nederlander zijn. Zij zijn hier immers geboren en
opgegroeid, zij spreken de taal en zij zijn hier thuis.
De stad als alternatief integratiekader
Meer dan de nationale identiteit, fungeert de stedelijke identiteit als
een bindende factor. De stedelijke identiteit biedt een oplossing om de
identificatie met Nederland en met de eigen herkomst of cultuur samen te
brengen. Het beeld van een hiërarchie in territoriale identiteiten, waarbij de
nationale identiteit het primaire identificatiekader is en de lokale identiteit
daar secundair aan is, is dan ook een onhoudbaar beeld voor de situatie in
de superdiversiteit van de grote steden. Een respondente zei hierover: ‘zoals
New York geen Amerika is, zo is Amsterdam geen Nederland’. De stedelijke
identiteit is dan niet genesteld in de nationale identiteit, maar fungeert als
een alternatief voor de nationale identiteit. Niet alleen jongvolwassenen van
buitenlandse herkomst, maar ook de autochtone volwassenen schuiven de
stedelijke identiteit naar voren. De stedelijke identiteit is om verschillende
redenen aantrekkelijk. Door de enorme bevolkingsdiversiteit in Amsterdam,
waar geen enkele etnische groep een duidelijk zichtbare meerderheid vormt,
heeft de stedelijke identiteit voor de jongvolwassenen geen sterke connotatie
met een bepaalde huidskleur of andere uiterlijkheden. Daarnaast is voor
jonge stedelingen het progressieve en internationale imago van Amsterdam
aantrekkelijker dan het leefklimaat buiten de stad dat zij conservatief vinden.
Dit onderzoek bood niet de mogelijkheid voor een internationale
vergelijking tussen verschillende grote steden, en ook niet voor een vergelijking
tussen verschillende grote Nederlandse steden. In studies die zijn gedaan in
andere grote steden zijn er echter aanknopingspunten die de bindende kracht
van de stedelijke identiteit onderstrepen. Op grond van onderzoek onder
eerste en tweede generatie migrantenjongeren in Rotterdam concludeerden
de onderzoekers dat de ‘leefwereld van de overgrote meerderheid van de
respondenten vóór alles Rotterdam is’ (Entzinger & Dourleijn 2008:156). En
uit recent onderzoek onder de nieuwe tweede generatie in New York komt de
bindende kracht van de New Yorkse identiteit naar voren. Voor deze tweede
generatiejongeren betekent het New Yorker zijn een combinatie van etnisch
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en Amerikaans. Het identiteitslabel New Yorker benadrukt het anders zijn dan
de autochtone blanke bevolking en het anders zijn dan hun geïmmigreerde
ouders (Kasinitz e.a. 2008: 360).
Superdiversiteit mobiliseert ook herbevestiging groepsgrenzen
Ondanks de bevolkingsdiversiteit zijn de etnische groepsgrenzen zeker niet
geheel vervaagd in de grote steden. De jonge stedelingen definiëren spanningen
tussen bevolkingsgroepen in Amsterdam nog altijd allereerst langs etnische
groepsgrenzen. En het verschuiven van de grenzen van de stedelijke identiteit,
die de verschillende culturele identiteiten omvat, mobiliseert ook nostalgische
sentimenten en gevoelens van uitsluiting. In dit onderzoek kwamen ook
nostalgische jonge Amsterdammers aan het woord, die terugverlangen naar het
Amsterdam waar Surinaamse en Marokkaanse woorden nog niet de straattaal
bepaalden en ‘de Nederlandse cultuur’ nog de norm was. Zij, een kleine
minderheid overigens, wijzen de multiculturele samenleving af en claimen een
nostalgische invulling van de Nederlandse identiteit. Ook voor het idee van
parallelle gemeenschappen zijn er aanwijzingen. Ondanks de superdiversiteit
van de stad waar zij wonen, zijn de leefwerelden van de jonge stedelingen
veel minder divers. De meerderheid heeft nog altijd een etnisch homogene
vriendengroep, vooral degenen die niet in Amsterdam zijn opgegroeid. Een
deel van hen geeft aan het gevoel te hebben dat zij leven in een parallelle
gemeenschap, waarin de Amsterdamse multiculturele samenleving van afstand
wordt bekeken, maar geen onderdeel is van hun dagelijks leven. Dit lijkt de
onderlinge beeldvorming niet noodzakelijkerwijs negatief te beïnvloeden.

8.3 VAN ONDERAF: DE BEGRENSDE (TRANS)NATIONALE IDENTITEIT
Ten derde moest het onderzoek antwoord geven op de vraag hoe
jongvolwassenen hun identificatie met het herkomstland invullen, wat
daarop van invloed is en hoe de herkomstlandidentiteit zich verhoudt tot
hun identificatie met Nederland. De belangrijkste conclusies zijn dat zowel
herkomst als persoonlijke factoren belangrijk zijn in de identificatie met
het herkomstland, en dat identificaties met woonland en herkomstland niet
ten koste gaan van elkaar, maar zorgen voor een uniek kruispunt waar de
identiteitsvorming tot stand komt.
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Specifieke kenmerken herkomstland bepalende factor voor identificatie
Meerdere studies hebben er al op gewezen dat er grote variatie is in de identificatie
met het herkomstland van de tweede generatie op grond van herkomst. Ook
in dit onderzoek zijn er duidelijke verschillen tussen jongvolwassenen van
Marokkaanse, Turkse en Surinaamse herkomst aan te wijzen in identificatie
met het herkomstland. De identificatie is het sterkst bij de jongvolwassenen
van Turkse herkomst. Een sterke identificatie met Turkije is niet de regel onder
de tweede generatie, maar het is zeker ook geen uitzondering. Wat in Turkije
gebeurt wordt gevolgd. De jongvolwassenen van Turkse herkomst vinden ook
gemakkelijk hun weg in Turkije en spreken de Turkse taal over het algemeen
goed. Zij hebben vertrouwen in de Turkse instituties en een toekomstig
langdurig of permanent verblijf in Turkije is voor een grote groep aantrekkelijk.
De Turkse identiteit is voor de jongvolwassenen ook sterk verbonden met de
Turkse staat. Het is niet alleen een gevoel en bekendheid met de cultuur, ook
het verdedigen van Turkije als het wordt aangevallen, het in het bezit zijn
van de Turkse nationaliteit, en het respecteren van de Turkse wet zien zij als
belangrijke aspecten voor het Turk zijn. Voor de jongvolwassenen van Turkse
herkomst is het Turkse staatsburgerschap duidelijk niet slapend. Zij zijn zich
bewust van een aantal rechten en plichten die het met zich mee brengt en
het mannelijke deel wordt geconfronteerd met de militaire dienstplicht als
duidelijke consequentie van het Turkse staatsburgerschap.
De jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst hebben veelal wel
een band met het land van hun ouders en koesteren die ook, maar hun
identificatie met Marokko is beperkt en vooral emotioneel van aard. De
politieke identificatie ontbreekt bij velen. Het vertrouwen in de Marokkaanse
instituties is gering. Ook is Marokko niet automatisch een belangrijk
referentiekader. De jongvolwassenen stemmen bijvoorbeeld vaker af op de
Arabische televisiezender Al Jazeera dan op de Marokkaanse televisiezenders
voor het volgen van nieuws. En ondanks dat Marokko, na Nederland, het
meest wordt genoemd als mogelijke verblijfplaats lonken ook landen in het
Midden Oosten.
Een sterke identificatie met Suriname is eerder uitzondering dan regel
onder jongvolwassenen van Surinaamse herkomst. Zij volgen nauwelijks wat
in Suriname gebeurt. Het vertrouwen in de Surinaamse instituties is laag.
Suriname is ook niet een belangrijk referentiekader bij het volgen van nieuws.
Je Surinamer voelen is niet vanzelfsprekend voor de jongvolwassenen van
Surinaamse herkomst, maar is sterker onder degenen van Creoolse herkomst.
Surinamer zijn is vooral een gevoel en wordt slechts beperkt gekoppeld aan de
Surinaamse staat.
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Het herkomstland is op verschillende manieren een belangrijke verklarende
factor voor de gevonden verschillen in transnationale identificatie. Het meest
voor de handliggend is allereerst de geografische afstand die moet worden
overbrugd en de kosten die moeten worden gemaakt voor het bezoeken van
het land. Ondanks dat grote afstanden tegenwoordig virtueel met enkele
muisklikken razendsnel zijn te overbruggen, is de fysieke afstand nog altijd
een belemmerende factor voor identificatie. Het geregeld bezoeken van het
herkomstland van de ouders versterkt de identificatie met het land. De fysieke
afstand tot Suriname is groter en de kosten die eraan zijn verbonden om deze
te overbruggen veel hoger, dan de afstand tot en de kosten voor het bezoeken
van Marokko en Turkije. De jongvolwassenen van Surinaamse herkomst
bezoeken Suriname veel minder vaak en zijn er soms nog nooit geweest. Dit
beperkt hun identificatie met Suriname. Daarnaast speelt het imago van het
herkomstland, dat wil zeggen het beeld dat de jongvolwassenen hebben van
de politieke, sociale, en economische situatie een belangrijke rol. Het imago
van Turkije onder de tweede generatie is vaak positief. De Marokkaanse en
Surinaamse nationale identiteit is veel zwakker en wordt gekenmerkt door
meer etnische en religieuze verdeeldheid. Het imago van Marokko en Suriname
onder de tweede generatie is veel minder positief dan het imago van Turkije.
Betrokkenheid bij het herkomstland van de ouders is voor de jongvolwassenen
van Marokkaanse en Surinaamse herkomst dan ook veel minder aantrekkelijk.
Symbolische politiek, waarop in Marokko veel nadruk ligt, zal niet genoeg
zijn om de tweede generatie actiever te betrekken bij Marokko, zolang het niet
samengaat met daadwerkelijke structurele hervormingen en een vertrouwen
in de bijbehorende instituties. Hoewel het beleid van Koning Mohammed
VI toch wel tot enige verbeteringen in het imago van Marokko heeft geleid,
blijven de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst vooralsnog kritisch
over de Marokkaanse overheid. Dit gebrek aan vertrouwen is een rem op
actievere betrokkenheid met en aantrekkingskracht van Marokko.
Ook de mogelijkheden die het herkomstland biedt voor extraterritoriaal
staatsburgerschap spelen een rol, omdat het mogelijkheden creëert voor
bepaalde vormen van betrokkenheid, bijvoorbeeld het kunnen stemmen bij
verkiezingen. Maar het staatsburgerschap heeft minder verklaringskracht
dan de afstand, het imago en de mogelijkheden. Het merendeel van de
jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst en Turkse herkomst heeft de
Marokkaanse of Turkse nationaliteit, maar de mate van gewenste transnationale
betrokkenheid en identificatie met het herkomstland verschilt enorm.
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Het belang van persoonlijke factoren, maar beperkte rol religie
Naast het verschil op grond van herkomst moet diversiteit naar andere
kenmerken niet worden vergeten bij het bestuderen van transnationale
connecties van de tweede generatie. Op grond van dit onderzoek vragen
een aantal aspecten om verdere verdieping: juridische status, sekse,
opleidingsniveau, leeftijd, taalbeheersing (meertaligheid) en de bekendheid
met de plaats. De invloed van deze aspecten varieert per dimensie van
identificatie en voor de verschillende groepen.
De rol van religie als aanjager van betrokkenheid bij het herkomstland of bij
geloofsgenoten, zoals bijvoorbeeld Levitt (2009) suggereert, moet vooral niet
worden overschat. Uit dit onderzoek blijkt dat religieuze overtuiging slechts
een beperkte invloed heeft op identificatie met woonland of herkomstland.
Voor een groot deel van de religieuze jongvolwassenen is de religieuze identiteit
vooral een symbolische identiteit. Het is een culturele identiteit die losstaat
van regels, kennis en praktijk en die gemakkelijk te combineren is met de
Nederlandse identiteit en de herkomstlandidentiteit. Anderen benadrukken
dat zij hun religiebeleving juist scheiden van de cultuur van het herkomstland.
Hiermee bedoelen zij dat zij op zoek zijn naar een andere invulling van het
geloof dan de ‘traditionele’ invulling van hun ouders, een invulling die past
bij hun leven in Nederland. Deze moslimidentiteit wordt belangrijker als
reactie op de islamkritiek in Nederland, internationale gebeurtenissen, en ook
persoonlijke omstandigheden, maar vermindert niet hun identificatie met
Nederland. Het is juist een manier om aspecten van de etnische identiteit en
de Nederlandse identiteit met elkaar te combineren.
Unieke kruispunten: relatie woonland en herkomstland identiteit
Zowel het land van herkomst als het woonland zijn uiteindelijk bepalend voor
de manier waarop de identificatie met het land van herkomst vorm krijgt. Het
gaat om de combinatie van beide burgerschapsregimes en de situatie voor de
jongeren in beide landen. Dit sluit aan bij de observatie van Mlinar (1992),
dat het de unieke kruispunten zijn waar verschillende culturele achtergronden
samenkomen, meer dan de plaatsen afzonderlijk, die de betekenis van territoriale
identiteiten bepalen en vormgeven. Verschillende bevolkingsgroepen hebben
te maken met verschillende inter-acterende burgerschapsregimes. De situatie
voor de Marokkaanse Nederlanders is dus niet representatief voor de gehele
Marokkaanse diaspora. En ook de situatie voor de Turkse Nederlanders is niet
representatief voor de hele Turkse diaspora. De omvang, de samenstelling en de
maatschappelijke positie (sociaaleconomisch, beeldvorming en discriminatie)
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van de groep in het woonland in combinatie met de situatie in herkomstland
geven richting aan hun transnationale betrokkenheid.
De identificatie met het woonland is voor de tweede generatie
migrantenjongeren in dit onderzoek over het algemeen sterker, dan de
identificatie met het geboorteland van hun ouders. De woonland- en
herkomstlandidentiteit hebben voor de jongvolwassenen van buitenlandse
herkomst wel een andere betekenis. De territoriale aspecten zijn voor
de jongvolwassenen van buitenlandse herkomst belangrijker voor de
woonlandidentiteit dan voor de herkomstlandidentiteit. Het wonen in
Nederland vinden de jongvolwassenen een belangrijk criterium om iemand
als Nederlander te zien. Voor de Marokkaanse, Turkse en Surinaamse
identiteit vinden de jongvolwassenen dit territoriale aspect veel minder
vaak belangrijk. Hun Marokkaanse, Turkse of Surinaamse identiteit krijgt
vorm in de Nederlandse context, door de relatie met familie en vrienden
of wordt opgelegd door anderen. Het zijn culturele en emotionele aspecten
die belangrijk zijn om iemand als Marokkaan, Turk of Surinamer te zien in
Nederland.
Dat het identificatieproces geen zero-sum game is, maar dat diverse nationale
en andere identiteiten naast elkaar bestaan, wordt ook in dit onderzoek weer
bevestigd. Identificatie met het geboorteland van de ouders gaat niet ten
koste van identificatie met het woonland voor de tweede generatiejongeren
van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse herkomst. De meesten voelen zich
thuis in zowel het woonland als in het herkomstland. En ook op de politieke
dimensie hangen de identificaties met woonland en het herkomstland eerder
positief met elkaar samen, dan dat het één ten koste gaat van het ander. Dit
wil overigens niet zeggen dat de relatie tussen deze twee identiteiten altijd
probleemloos is. De jongvolwassenen hebben te maken met soms conflicterende
burgerschapsregimes of conflicterende verwachtingen van familie en vrienden
enerzijds en de dominante samenleving anderzijds.
Het idee dat in het geval van een dubbele nationaliteit alleen de
nationaliteit van het woonland actief is en de extraterritoriale nationaliteit
slaapt (Faist 2000) wordt in dit onderzoek tot op zekere hoogte bevestigd.
Veel jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst zijn zich er niet eens
van bewust dat zij de Marokkaanse nationaliteit bezitten. Zij koppelen
de nationaliteit aan het bezitten van een paspoort. Zij hebben wel een
Marokkaanse identiteitskaart, maar geen paspoort en dus geen nationaliteit
is hun redenering. En die identiteitskaart komt ook alleen maar uit de la
voor de jaarlijkse vakantie naar Marokko. Niet de aantrekkingskracht van de
Marokkaanse nationaliteit, maar juist het strikte beleid in het woonland en
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het problematiseren van de dubbele nationaliteit versterken het symbolische
belang van de Marokkaanse nationaliteit. Voor de jongvolwassenen van Turkse
herkomst is het extraterritoriaal staatsburgerschap veel duidelijker aanwezig,
omdat het met de dienstplicht voor Turkse mannen een duidelijke consequentie
heeft. Dit kwam bijvoorbeeld terug in het feit dat jongvolwassenen van Turkse
herkomst vaker dan de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst vinden
dat hun leven wordt beïnvloed door beslissingen van de Turkse regering.

8.4 TOT SLOT: EEN NIEUWE GENERATIE FLEXIBELE BURGERS?
Dit onderzoek onderstreept dat vraagstukken over staatsburgerschap niet puur
vanuit een territoriaal perspectief kunnen worden bekeken. In de huidige
internationale wereld is staatsburgerschap nu eenmaal niet meer beperkt door
territoriale grenzen. De territoriale factor moet echter niet worden uitgevlakt.
Er is namelijk nog altijd niet zoiets als een universeel staatsburgerschap,
vertegenwoordigd door mondiale instituties. Een transnationaal perspectief
is noodzakelijk, waarbij wordt gekeken naar opvatting en betekenis van het
staatsburgerschap in immigratie- én emigratielanden. De juridische status en
rechten van internationale migranten en hun nakomelingen worden bepaald
door hun relatie met ten minste twee staten. In onderzoek is te vaak aandacht
voor slechts één kant van het verhaal. Gemeenschappen in het buitenland
worden belangrijker in de manier waarop de nationale soevereiniteit vormt krijgt.
Extraterritoriaal burgerschap is een factor van belang en niet altijd ‘slapend’
voor de betrokkenen die langdurig over de grens wonen. Staatsburgerschap
is veel flexibeler geworden en kan wel degelijk worden geactiveerd, gewild
of ongewild. De specifieke combinatie van burgerschapsregimes en de
relatieve aantrekkingskracht van het emigratieland en het woonland bepalen
de mogelijkheden, niet de nationale burgerschapsregimes afzonderlijk. Beide
kanten moeten dan ook in kaart worden gebracht, waarbij oog moet zijn
voor verschillen tussen groepen en binnen groepen en voor verschillende
uitkomsten van de ontmoeting van burgerschapsregimes.
Problemen die kunnen ontstaan door flexibele soevereiniteit hebben binnen
de Europese context, in tegenstelling tot in bijvoorbeeld de Canadese context,
nog nauwelijks aandacht gekregen. De voorkeur gaat in veel landen dan wel
uit naar enkelvoudige nationaliteiten, maar dit heeft door internationale
wetgeving, bilaterale verdragen, en uitzonderingsregels de trend van een
toename van mensen met een dubbele nationaliteit niet kunnen keren. Een
meervoudige nationaliteit is voor veel mensen een realiteit en dit betekent dat
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interacterende burgerschapsregimes en flexibele soevereiniteitsvraagstukken
serieus moeten worden genomen. Simpelweg pleiten voor enkelvoudige
nationaliteiten is geen optie en bovendien ook geen oplossing voor
mogelijke problemen als gevolg van flexibele soevereiniteit. In veel staten
is een denizenschap mogelijk in het woonland, voor vreemdelingen met een
permanente verblijfsstatus, die op basis van hun verblijf bepaalde rechten
hebben. Ook deze status, die gekoppeld kan zijn aan de verblijfsvergunning
van een partner, kan resulteren in het verschuiven van de soevereiniteit als
mensen de nationale grens oversteken. Dit werd duidelijk bij het achterlaten
van bijvoorbeeld vrouwen en kinderen tijdens de vakantie in Marokko door
hun man of vader, zonder officiële identiteitsbewijzen. Zij hadden geen
Nederlandse nationaliteit en konden zonder de man/vader niet terugkeren
naar Nederland.
Het pleidooi van Bauböck (2009) voor een stakeholder-opvatting van
staatsburgerschap is in deze context interessant. Alleen personen die afhankelijk
zijn van de gemeenschap voor de bescherming van hun grondrechten of een
substantieel deel van hun leven hebben doorgebracht onder het gezag van
de politieke autoriteiten kunnen aanspraak maken op het staatsburgerschap
van de betreffende politieke gemeenschap. Een stakeholder-invulling van
staatsburgerschap biedt echter geen afdoende oplossing voor conflicterende
burgerschapsrechten en plichten en voor de onzekerheid die kan ontstaan
door flexibele soevereiniteit. Een uitgebreide academische, maar vooral ook
beleidsdiscussie over de legitimiteit van extraterritoriaal staatsburgerschap en
de mogelijke gevolgen van flexibele soevereiniteit is noodzakelijk.
Dat flexibel staatsburgerschap een realiteit is, is een belangrijk gegeven
voor beleidsdiscussies over de rol en betekenis van staatsburgerschap, en voor
internationale afspraken tussen nationale staten. Het betekent echter niet dat
de huidige generatie bipatride burgers ook allemaal als flexibele staatsburgers
opereren. De stedelijke jongeren met een dubbele nationaliteit in dit
onderzoek waren vaak geen flexibele staatsburgers die bewust en afhankelijk
van de situatie het ene staatsburgerschap inzetten of kiezen voor het andere.
Hun extraterritoriale staatsburgerschap is veelal symbolisch en wint vooral
aan belang door het Nederlandse integratiedebat. Duidelijke gevolgen van het
extraterritoriale staatsburgerschap (zoals dienstplicht voor Turkse mannen) en
een aantrekkelijk imago van het herkomstland kunnen het extraterritoriale
staatsburgerschap activeren.
Burgerschap kan ook op een andere manier flexibel zijn. Niet zozeer in de zin
dat afhankelijk van de omstandigheden het ene nationale staatsburgerschap de
voorkeur geniet boven het andere, maar in de zin dat een ander schaalniveau
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naar voren wordt geschoven ten koste van het nationale schaalniveau. Niet
de nationale identiteit werkt verbindend maar juist de stedelijke identiteit.
Zoals bij glocalisering staten vooral het lokale niveau gebruiken voor hun
internationale beleid, zo schuiven de stedelijke jongeren het lokale niveau
naar voren als het kader waarin zij integreren. In de superdiversiteit van
Amsterdam verliest het nationale niveau aan belang als integratiekader.
Integratievraagstukken en sociale cohesie in de stad kunnen niet worden
teruggebracht tot de vraag naar het opgaan van verschillende etnische groepen
in ‘de nationale samenleving’. Interculturele competenties en het overstijgen
van groepsgrenzen zijn uiterst belangrijk in de grootstedelijke samenleving en
de vraag is of het niet eerder autochtone jongeren dan migrantenjongeren zijn
die een achterstand hebben in dit interculturele integratieproces. De enorme
bevolkingsdiversiteit is voor de verbindende kracht van de stedelijke identiteit
van cruciaal belang. Als een bepaalde groep gaat domineren of de stedelijk
identiteit sterk wordt gekoppeld aan een specifieke bevolkingsgroep, verliest
de stad mogelijk haar potentieel als verbindende factor.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: Vragenlijst
Amsterdam
1.DezevolgendestellingengaanoverAmsterdam.Kuntuaangeveninhoeverreuheteensbentmetde
volgendestellingen?







Helemaalmeeeens>>>>>Helemaalmeeoneens
a.�Ik�ben�trots�Amsterdammer�te�zijn� �
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
b.�Ik�vind�Amsterdam�een�tolerante�stad�
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
c.�Ik�voel�mij�over�het�algemeen�veilig�in�Amsterdam�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
d.�Ik�voel�mij�thuis�in�Amsterdam�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
e.�Ik�vind�het�positief�dat�in�Amsterdam�veel�� �
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����verschillende�bevolkingsgroepen�wonen�

2.VoeltuzichmeerAmsterdammerofmeerNederlander?




 Alleen�Amsterdammer
 Meer�Amsterdammer�dan�Nederlander
 Evenveel�Amsterdammer�als�Nederlander
 Meer�Nederlander�dan�Amsterdammer
 Alleen�Nederlander
 Geen�Nederland�en�geen�Amsterdammer
 Weet�niet�/�Geen�antwoord
InAmsterdamwonenveleverschillendebevolkingsgroepen.Sommigemensenvindendeverschillentussendeze
groepenbelangrijk.MenheefthetdanbijvoorbeeldoverTurken,Surinamers,Marokkanen.Anderemensen
vindendatdeverschillennietmoetenwordenbenadrukt,iedereenisineersteinstantieAmsterdammerof
Nederlander.

3.Inhoeverrebentuheteensmetdevolgendestellingen:










Helemaalmeeeens>>>>>Helemaalmeeoneens
�
a.�Het�is�goed�om�de�achtergrond�van� �
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����verschillende�bevolkingsgroepen�te��
����benoemen�
�
�
�
�
�
b.�Iedereen�moet�in�eerste�instantie�worden�� �
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����aangesproken�als�Amsterdammer� �
�
�
c.�Er�moet�onderscheid�gemaakt�worden�tussen��
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����autochtonen�en�allochtonen�
�
�
�
�
d.�Iedereen�moet�in�eerste�instantie�worden�� �
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����aangesproken�als�Nederlander�
�
�
�

4.ZijnervolgensuspanningentussenverschillendebevolkingsgroepeninAmsterdam?


�
 Ja��

 Nee�(ganaarvraag7)
 Weet�niet�(ganaarvraag7)

5.TussenwelkebevolkingsgroepeninAmsterdamzijnervolgensuspanningen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.VindtudatspanningentussenverschillendebevolkingsgroepeninAmsterdamdeafgelopenjaren:


 Heel�erg�zijn�toegenomen�
 Zijn�toegenomen�
 Gelijk�zijn�gebleven�
 Zijn�afgenomen�
 Heel�erg�zijn�afgenomen�
 Weet�niet��
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Verbondenheid&Vertrouwen:
Devolgendevragengaanoveruwverbondenheidmet,enuwvertrouweninverschillendeorganisatiesen
instellingeninNederlandenuwparticipatieinorganisaties.

7.Inhoeverrevoeltuzichverbondenmet………





Heelergverbonden>>>helemaalnietverbonden


a.Uwwoonplaats 


1
2
3
4
5
99
b.Uwbuurt



1
2
3
4
5
99
c.Uwstadsdeel 


1
2
3
4
5
99
d.Nederland



1
2
3
4
5
99
e.Europa



1
2
3
4
5
99
8.Hoeveelvertrouwenheeftu,inhetalgemeen,indevolgendeorganisatiesofinstellingen?Heeftueerder
welofeerdergeenvertrouwen?






Wel
Geen
Weetniet


a.Nederlandseoverheid


1
2
99
b.Politiekepartijen


1
2
99
c.GemeenteAmsterdam 

1
2
99
d.BurgemeestervanAmsterdam

1
2
99
e.Kerkgemeenschap/Moskee

1
2
99
f.Nederlandsemedia


1
2
99
g.Nederlandsepolitie


1
2
99
h.Nederlandseleger


1
2
99
i.Nederlandserechtssysteem

1
2
99
j.EuropeseUnie 


1
2
99
9.ErbestaaninNederlandveleverschillendesoortenorganisaties,verenigingenengroeperingen.Bentulid
vanofactiefineen:





Ja
Nee
Weetniet/geenantwoord
a.Politiekepartij 


1
2
99
b.Vakbond/beroepsorganisatie

1
2
99
c.Kerk/moskeeofreligieuzeorganisatie
1
2
99
d.Sportvereniging 


1
2
99
e.Buurtverenigingofbuurtorganisatie
1
2
99
f.Bewonersorganisatie


1
2
99
g.Bewonersorganisatie


1
2
99
h.Vrouwenorganisatie


1
2
99
i.Etnischeorganisatie(gerichtopeen
1
2
99
bepaaldebevolkingsgroepbv.Turken,

Marokkanen,Surinamers)




HuidigesituatieNederland

DevolgendevragengaanoverhuidigesituatieinNederland,hoemensenmetelkaaromgaanenwathetbetekent
omNederlandertezijn.

10.HoetevredenbentuoverhetalgemeenmetdehuidigesituatieinNederland? 
 Heeltevreden
 Tevreden
 Niettevreden,nietontevreden
 Ontevreden
 Heelontevreden
 Weetniet/Geenantwoord
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11.Hoewaarschijnlijkishet,datuderestvanuwleveninNederlandblijftwonen? 
 Heel�waarschijnlijk�(ganaarvraag14)
 waarschijnlijk�(ganaarvraag14)
 niet�waarschijnlijk,�niet�onwaarschijnlijk
 onwaarschijnlijk
 Heel�onwaarschijnlijk
 Weet�niet�(ganaarvraag14)

12.WatzoudenvooruredenenkunnenzijnomdefinitiefuitNederlandtevertrekken?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
�
13.AlsudefinitiefzouvertrekkenuitNederland,naarwelklandzouudanwillenverhuizen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�



14.Voeltuzichweleensgediscrimineerd?






 Vaak��
 Soms��
 Zelden�
 Nooit�(ganaarvraag17)
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�(ganaarvraag17)
�
15.Opgrondwaarvanvoeltuzichgediscrimineerd?(meerdereantwoordenmogelijk)



 Leeftijd�
 Nationaliteit�
 Geslacht�
 Seksuele�geaardheid�
 Huidskleur�
 Religie�
 Anders,�namelijk:�……………..�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�

16.Heeftuhetgevoeldatumeerofmindergediscrimineerdwordtdanvroeger?

 Veel�minder
 Minder
 Niet�minder,�niet�meer
 Meer
 Veel�meer
 Weet�niet�/�Geen�antwoord
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17.�Meningen�verschillen�over�wat�iemand�Nederlander�maakt.�Wanneer�beschouwt�u�iemand�als�
Nederlander?�Hoe�belangrijk�is�het�dat�iemand:��
�
�
�
�
�
�
Heel�belangrijk�>>>>>�Heel�onbelangrijk�
�
�
a.�Geboren�is�in�Nederland� �
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
b.�In�Nederland�woont�
�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
c.�de�Nederlandse�nationaliteit�heeft� �
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
d.�de�Nederlandse�taal�kan�spreken� �
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
e.�kennis�heeft�van�de�Nederlandse�cultuur�
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
f.��Christen�is�
�
�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
g.�de�Nederlandse�wetgeving�respecteert�
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
h.�zich�Nederlander�voelt� �
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
i.��Nederlandse�voorouders�heeft�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
j.��belasting�betaalt�aan�de�Nederlandse�overheid�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
k.�bereid�is�Nederland�te�verdedigen�als��
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����het�wordt�aangevallen�
l.��stemt�bij�Nederlandse�verkiezingen� �
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
�
SommigemensenhebbennaastdeNederlandsenationaliteit,ookeenanderenationaliteit.Erbestaan
verschillendemeningenoverhethebbenvaneendubbelenationaliteit.
�
18.�Hoe�positief�of�negatief�staat�u�tegenover�een�dubbele�nationaliteit?� �
�
 Heel�positief�
 Positief�
 Niet�positief,�niet�negatief�
 Negatief�
 Heel�negatief�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�
�
19.�Waarom�staat�u�positief�dan�wel�negatief�tegenover�een�dubbele�nationaliteit?� �
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
�
�
Sinds1januari2005kentNederlandeenalgemeneidentificatieplicht.Iedereenvanaf14jaardiezichbegeeftinde
openbareruimtemoetzichkunnenidentificeren.
�
20.�Hoe�vaak�heeft�een�politieagent�sindsdien�(1�januari�2005)�gevraagd�u�te�identificeren?�(gevraagd�naar�uw�
paspoort�of�identiteitskaart)�Was�dit:��
�
 Dagelijks�
 Enkele�keren�per�week�
 Wekelijks�
 1�tot�3�keer�per�maand�
 Maandelijks�
 Enkele�keren�per�jaar�
 1�keer�per�jaar��
 Minder�vaak�dan�1�keer�per�jaar�
 Nooit�(���ga�naar�vraag�23��)�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�
�
21.�Wat�was�meestal�de�reden�waarom�u�uw�identiteitsbewijs�moest�laten�zien?��
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

278

22.Hoevonduhet,datuzichmoestidentificeren?Vondudat:
 Helemaal�niet�vervelend
 Niet�vervelend
 Vervelend
 Heel�vervelend
 Of�maakte�u�niets�uit
 Weet�niet�/�Geen�antwoord







23.Hoebelangrijkisvooru:�
�
�
�
�
�
�
Heelbelangrijk>>>>>Heelonbelangrijk�
a.�Wonen�in�een�omgeving�met�verschillende� �
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����nationaliteiten�en�culturen�
b.�Behoren�tot�een�nationale�of�etnische�groep� �
1�
2�
3�
4�
5�
99�
c.�Behoren�tot�een�religieuze�groep� �
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
d.�Het�behouden�van�wat�Nederland�bijzonder� �
1�
2�
3�
4�
5�
99�
���maakt�
e.�Kennis�hebben�over�andere�culturen

1�
2�
3�
4�
5�
99







24.Inhoeverrebentuheteensmetdevolgendestellingen:

�
�
�
�
�
�
Helemaalmeeeens>>>Helemaalmeeoneens
a.�Ik�voel�me�trots�als�Nederlandse�sporters�
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����winnen�in�internationale�sportwedstrijden�
b.�In�het�buitenland�voel�ik�mij�een�vertegen�� �
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����woordiger�van�Nederland�
c.�Als�er�meer�landen�zouden�zijn�zoals�Neder�� �
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����land,�dan�zag�de�wereld�er�beter�uit�
d.�Ik�voel�mij�thuis�in�Nederland�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
e.�Ik�ben�trots�op�Nederland� 


1�
2�
3�
4�
5�
99






ErzijnverschillendemeningenoverimmigrantenuitanderelandendieinNederlandwonen.Metimmigranten
bedoelenwemensendienaarNederlandzijngekomenomzichhierblijvendtevestigen.





25.Inhoeverrebentuheteensmetdevolgendeuitspraken:

�
�
�
�
�
�
Helemaalmeeeens>>>Helemaalmeeoneens�
a.�Immigranten�verrijken�Nederland�met�nieuwe��
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����ideeën�en�culturen�
b.�Immigranten�hebben�een�negatieve�invloed�op�de�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����veiligheid�in�Nederland�




ErisinNederlandveeldiscussieoverdemulticulturelesamenleving.�

26.Inhoeverrebentuheteensmetdevolgendeuitspraken?
�
�
�
�
�
�
Helemaalmeeeens>>>Helemaalmeeoneens�
a.�Ik�sta�positief�tegenover�verschillende�culturen�in�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����Nederland�
b.�Ik�woon�het�liefst�in�een�buurt�waarin�vooral�mensen� 1�
2�
3�
4�
5�
99�
����met�dezelfde�cultuur�als�ik�wonen�
c.�Het�is�goed�wanneer�etnische�groepen�zich�aanpassen� 1�
2�
3�
4�
5�
99�
����en�opgaan�in�de�grotere�samenleving�
d.�Het�moet�mogelijk�zijn�voor�migranten�om�de�eigen� 1�
2�
3�
4�
5�
99�
����taal�en�cultuur�te�behouden�
e.�Imams�moeten�in�Nederland�worden�opgeleid
1�
2�
3�
4�
5�
99
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Politieke participatie
Devolgendevragengaanoverhetdeelnemenaanverkiezingenenuwlidmaatschapinverenigingenen
organisaties

27.HeeftugestemdbijdeTweedeKamerverkiezingenvan22november2006?

 Ja�(ook�indien�machtiging�afgegeven)�(ganaarvraag29)
 Nee��
 Kan�ik�me�niet�meer�herinneren�(ganaarvraag31)
 Weet�niet�(ganaarvraag31)

28.Waaromheeftunietgestemd? 







………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ganaarvraag31)
�
29.Opwelkepartijheeftugestemd? 






………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

30.BijdeTweedeKamerverkiezingenkanookbewustvooreenbepaaldepersoonwordengekozen.Welkevan
dezemogelijkhedenisofzijnopuvantoepassing?(Meerdereantwoordenmogelijk)
 Ik�heb�vooral�op�een�partij�gestemd,�niet�op�een�bepaalde�persoon
 Ik�heb�bewust�gekozen�voor�de�lijsttrekker
 Ik�heb�bewust�gekozen�voor�de�eerste�vrouw�op�de�lijst
 Ik�heb�bewust�gekozen�voor�iemand�met�dezelfde�etnische�achtergrond
 Ik�heb�bewust�gekozen�voor�iemand�afkomstig�uit�Amsterdam
 Ik�heb�bewust�gekozen�voor�iemand�die�ik�ken
 Ik�heb�bewust�gekozen�voor�iemand�die�ik�goed�vind
 Ik�heb�bewust�gekozen�voor�de�jongste�kandidaat
 Anders,�namelijk:�…�….�…�….�.�.�.�.�..
 Weet�niet�

31.HeeftugestemdbijdeEuropeseverkiezingenin2004?




 Ja�(ganaarvraag33)
 Nee�
 Kan�ik�me�niet�meer�herinneren�(ganaarvraag33)
 Weet�niet�(ganaarvraag33)
�
32.Waaromheeftunietgestemd?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

33.In2009vindenerweerEuropeseverkiezingenplaats.Denktudatudangaatstemmen?
 Ik�ga�zeker�stemmen
 Ik�ga�misschien�stemmen
 Ik�ga�zeker�niet�stemmen
 Weet�niet�/�Geen�antwoord
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34.HeeftugestemdbijdelaatsteAmsterdamseGemeenteraadsverkiezingen,maart2006? 

 Ja�(ganaarvraag36)
 Nee��
 Kan�ik�mij�niet�herinneren�(ganaarvraag38)
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�(ganaarvraag38)

35.Waaromheeftunietgestemd?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ganaarvraag38)

36.Opwelkepartijheeftugestemd?





………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�

37.Bijdegemeenteraadsverkiezingenkanookbewustvooreenbepaaldepersoonwordengekozen.Welkevan
deonderstaandemogelijkhedenishetbestopuvantoepassing?(meerdereantwoordenmogelijk)

 Ik�heb�vooral�op�een�partij�gestemd,�niet�op�een�bepaalde�persoon
 Ik�heb�bewust�gekozen�voor�de�lijsttrekker
 Ik�heb�bewust�gekozen�voor�de�eerste�vrouw�op�de�lijst
 Ik�heb�bewust�gekozen�voor�iemand�met�dezelfde�etnische�achtergrond
 Ik�heb�bewust�gekozen�voor�iemand�afkomstig�uit�mijn�buurt�of�stadsdeel
 Ik�heb�bewust�gekozen�voor�iemand�die�ik�ken
 Ik�heb�bewust�gekozen�voor�iemand�die�ik�goed�vind
 Ik�heb�bewust�gekozen�voor�de�jongste�kandidaat
 Anders,�namelijk:�…�….�…�….�.�.�.�.�..
 Weet�niet�/�Geen�antwoord


38.Inhoeverrebentuheteensmetdevolgendestellingen:










Helemaalmeeeens>>>Helemaalmeeoneens
a.�Stemmen�heeft�geen�zin� �
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
b.�Iemand�zoals�ik�heeft�geen�invloed�op�de�
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����Nederlandse�politiek�
�
c.�Stemmen�is�een�burgerplicht�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
c.�We�mogen�gelukkig�zijn�dat�we�leven�in�een�land�dat� 1�
2�
3�
4�
5�
99�
����zulke�democratische�wetten�en�gewoonten�heeft�
d.�Het�is�belangrijk�dat�verschillende�etnische�en��
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����religieuze�groepen�vertegenwoordigd�zijn�in�het��
����Nederlandse�parlement�

Achtergrondvragen
Devolgendevragengaanoveruwachtergrond.
�
39.Bentueenmanofeenvrouw?
 Man�
 Vrouw�

40.Watisuwgeboortedatum?

�
�
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41.�Wat�is�uw�geboorteplaats?�
�
�
�
�
�
�
�
�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
�
42.�In�hoeverre�voelt�u�zich�verbonden�met�de�streek�of�provincie�waar�u�bent�geboren�of�opgegroeid?� �
 Heel�erg�verbonden�
 Verbonden�
 Neutraal�
 Niet�verbonden�
 Helemaal�niet�verbonden�
 Weet�niet��
�
43.�Welke�nationaliteit�of�nationaliteiten�bezit�u?�
�
�
�
�
�
�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
�
44.�Welke�andere�nationaliteiten�zou�u�eventueel�willen�bezitten?�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
�
45.�Rekent�u�zichzelf�tot�een�etnische�groep�of�groepen?�(bv.�Marokkanen,�Turken,�Surinamers,�Nederlanders)�
 Ja��
 Nee�(���ga�naar�vraag�47��)�
 Weet�niet�(���ga�naar�vraag�47��)�
46.�Tot�welke�etnische�groep�of�groepen�rekent�u�zichzelf?�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
�
47.�Welke�taal�of�talen�spreekt�u�goed�genoeg�om�deel�te�kunnen�nemen�aan�een�gesprek?�(meerdere�
antwoorden�mogelijk)�
�
�
�
�
�
�
 Nederlands�
 Marokkaans�Arabisch�(Derizja)�
 Hindoestaans�(Sarnami)�
 Engels�
 Standaard�Arabisch�
 Javaans�
 Duits�
 Turks�
 Koerdisch�
 Spaans�
 Sranan�Tongo��
 Chinees�
 Frans�
 Tamazight�(Berbertalen:�Tarifit,�Tashelhiyt,�
 Anders,�namelijk:�
Kabylisch/Taqbaylit,�Tasousit,�Tifinagh)�
�
48.�Welke�taal�of�talen�wilt�u�dat�uw�kind�of�kinderen�leren�spreken?�Indien�u�geen�kinderen�heeft,�stel�u�dan�
voor�dat�u�kinderen�heeft.�(meerdere�antwoorden�mogelijk)�
�
�
�
�
�
�
�
 Nederlands�
 Marokkaans�Arabisch�(Derizja)�
 Hindoestaans�(Sarnami)�
 Engels�
 Standaard�Arabisch�
 Javaans�
 Duits�
 Turks�
 Koerdisch�
 Spaans�
 Sranan�Tongo��
 Chinees�
 Frans�
 Tamazight�(Berbertalen:�Tarifit,�Tashelhiyt,�
 Anders,�namelijk:�
Kabylisch/Taqbaylit,�Tasousit,�Tifinagh)�
�
�
��
�
�
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49.Watisdehoogsteopleidingdieuheeftvoltooid? 




 Basisonderwijs�
 Lagere�beroepsopleiding�(VMBO,�LBO,�LTS,�LHNO,�LEAO,�huishoudschool,�lagere�tuinbouwschool,�
ambachtsschool)�
 MAVO/VMBOt�
 Middelbare�beroepsopleiding�(MBO,�MTS,�MEAO)�
 HAVO,�VWO,�Lyceum,�Atheneum,�Gymnasium�
 Hoger�beroepsonderwijs�(HBO,�HEAO,�PABO)��
 Wetenschappelijk�onderwijs�(WO)�
 Anders,�namelijk:�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�

50.Alsuterugdenktaandelaatstebasisschoolwaarvanuleerlingbentgeweest,welkevanonderstaande
beschrijvingisdanhetbestvantoepassingopdezebasisschool: 



�
 Een�school�die�bekend�stond�als�een�‘zwarte�school’�en�waar�het�leerlingenbestand�zeer�divers�was,�
vele�verschillende�nationaliteiten�en�etnische�achtergronden�
 Een�school�die�bekend�stond�als�een�‘zwarte�school’�en�waar�het�leerlingenbestand�zeer�eenzijdig�was,�
voornamelijk�één�etnische�of�religieuze�groep�(noteer�welke�groep:�Nederlanders,�Marokkanen,�Turken,�
Surinamers,�moslims,�katholieken)�
 Een�‘gemengde�school’�waar�het�leerlingenbestand�niet�zeer�divers,�maar�ook�niet�zeer�eenzijdig�was�
 Een�school�die�bekend�stond�als�een�‘witte�school’�en�waar�het�leerlingenbestand�zeer�divers�was,�vele�
verschillende�nationaliteiten�en�etnische�achtergronden�
 Een�school�die�bekend�stond�als�een�‘witte�school’�en�waar�het�leerlingenbestand�zeer�eenzijdig�was,�
voornamelijk�één�etnische�of�religieuze�groep�(noteer�welke�groep:�Nederlanders,�Marokkanen,�Turken,�
Surinamers,�moslims,�katholieken)�
 Geen�van�deze,�anders�namelijk:�…………………………………………………………………………�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�

51.Zatuopeenopenbareofbijzonderebasisschool?
(Eenbijzonderebasisschoolbetekentdaterleswordtgegevenvanuiteenbepaaldegodsdienstigeof
levensbeschouwelijkeovertuiging,bijvoorbeeldeenroomskatholieke,islamitische,ofvrijeschoolofdaterwordt
lesgegevenopbasisvanbepaaldepedagogischeuitgangspunten,bijvoorbeeldDaltonschoolofMontessorischool)
 Openbaar�(ganaarvraag53)
 Bijzonder�of�Openbaar�Bijzonder
 Weet�niet�/�Geen�antwoord

52.Opwelkesoortbijzonderebasisschoolzatu?






 Rooms�katholiek�
 Protestants�christelijk�
 Gereformeerd�
 Islamitisch�
 Joods�
 Oecumenisch��
 Vrije�school�(Rudolf�Steiner)�
 Montessori�
 Dalton�
 Freinet�
 Jenaplan��
 Anders,�namelijk:�…………………………………………………�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord
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53.Welkesituatieishetbestopuvantoepassing?(1antwoordmogelijk) 

 ik�studeer�/�volg�een�opleiding�voltijd
 ik�studeer�/�volg�een�opleiding�deeltijd
 ik�werk�voltijd
 ik�werk�deeltijd
 parttime�studeren�&�parttime�werken
 ik�ben�werkeloos�(ganaarvraag55)
 ik�doe�de�huishoudelijke��en�zorgtaken�(ganaarvraag55)
 Anders,�namelijk�….�….�…�..�
 Geen�antwoord

54.Watisuwhuidigeopleidingofbaan/functie?






�
………………………………………………………………………………………………………………………………�

55.Watisuwgezinssamenstelling? 







 Thuiswonend�bij�ouders�of�familie�
 Woongroep/studentenhuis��
 Alleenstaand�zonder�kinderen��
 Alleenstaand�met�kinderen��
 Samenwonend/getrouwd�zonder�kinderen��
 Samenwonend/getrouwd�met�kinderen��
 Anders,�namelijk:�……………………………………………………..�

56.Heeftueenpartner? 








 Ja�
 Nee�(ganaarvraag58)�

57.Watisdeetnischeachtergrondvanuwpartner?(meerdereantwoordenmogelijk)



 Nederlands�
 Marokkaans�
 Turks�
 Surinaams�
 Anders,�namelijk:�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�

58.Rekentuwpartnerzichtotdezelfdegodsdienst,kerkofreligieuzegroeperingalsu?

�
 Ja�
 Nee,�een�andere�godsdienst,�kerk�of�religieuze�groepering�namelijk:�…………………………………………..�
 Geen�godsdienst�
 Geen�antwoord�/�Weet�niet��

59.Inhoeverrebestaatuwvriendengroepuit:






Geheel/Grotendeels/Helft/Kleindeel/Helemaalniet
a.�Mensen�met�dezelfde�opleiding�of�opleidings���
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����niveau�als�u�
b.�Mensen�met�dezelfde�levensstijl�als�u�(manier��
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����van�leven)�
c.�Mensen�van�hetzelfde�geslacht�als�u�(man/geslacht)� 1�
2�
3�
4�
5�
99�
d.�Mensen�met�dezelfde�etnische�achtergrond�als�u�
1�
2�
3�
4�
5�
99�
���(Marokkaans,�Turks,�Surinaams,�Nederlands)�
e.�Mensen�met�dezelfde�religie,�godsdienst�of�levens��
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����beschouwing�als�u�(indien�niet�religieus�betekent�dit��
����mensen�die�ook�niet�religieus�zijn)�
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60.Wonenuwnaastevriendenvoornamelijk: 
 In�dezelfde�buurt�of�wijk�
 In�hetzelfde�Stadsdeel�
 In�Amsterdam�
 Buiten�Amsterdam,�in�Nederland�
 In�het�buitenland�
 Dat�is�verschillend�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�












Religie
61.Rekentuzichzelftoteenbepaaldegodsdienst,kerk,ofreligieuzegroepering?
 Ja�
 Nee�(ganaarvraag70)
 Weet�niet�(ganaarvraag70)



62.Totwelkegodsdienst,kerkofreligieuzegroeperingrekentuuzelf?



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

63.Isuwgodsdienstigeovertuigingvooruzelfdeafgelopenjarenveelbelangrijker,belangrijker,
onbelangrijker,veelonbelangrijkergewordenofhetzelfdegebleven?

 Veel�belangrijker
 Belangrijker
 Hetzelfde
 Onbelangrijker
 Veel�onbelangrijker
 Weet�niet�/�Geen�antwoord
�
64.Bentudeafgelopenjarenvaak,soms,zeldenofnooitaangesprokenopuwgodsdienstigeovertuiging?
(bijvoorbeeldomdatmensenuomuitlegvragen,mensennaaruwgeloofinformeren)


�
 Vaak��
 Soms��
 Zelden��
 Nooit�(ganaarvraag66)
 Weet�niet�(ganaarvraag66)
�
65.Ervaartudezeaandachtvooruwgodsdienstigeovertuigingpositiefofnegatief? 
 Heel�positief�
 positief�
 Niet�positief,�niet�negatief��
 Negatief�
 Heel�negatief�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord
66.Inhoeverrebentuheteensofoneensmetdevolgendestellingen:







Helemaalmeeeens>>>Helemaalmeeoneens
a.�Ik�beleef�de�godsdienst�op�mijn�persoonlijke�manier� 1�
2�
3�
4�
5�
b.�Ik�volg�strikt�de�regels�van�de�godsdienst�
�
1�
2�
3�
4�
5�
c.�Mijn�geloof�is�eigenlijk�boven�alle�andere�geloven��
1�
2�
3�
4�
5�
����verheven�
d.�Er�moet�zoveel�mogelijk�worden�vastgehouden�aan�de�� 1�
2�
3�
4�
5�
����oorspronkelijke�teksten�en�geschriften�van�mijn�geloof�

99�
99�
99�
99�
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67.Hoevaakheeftuhetafgelopenjaareengodsdienstigebijeenkomstbijgewoond,alsubruiloftenen
begrafenissennietmeerekent?(Bijvoorbeeldhetbijwonenvaneenkerkdienst,bezoekvanmoskee,een
religieuzevieringofeengebedsdienst)

 Nooit�
 1�keer�per�jaar�(ganaarvraag69)
 Enkele�keren�per�jaar�(ganaarvraag69)
 1�keer�per�maand�(ganaarvraag69)
 2�3�keer�per�maand�(ganaarvraag69)
 1�keer�per�week�(ganaarvraag69)
 Vaker�dan�1�keer�per�week�(ganaarvraag69)
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�(ganaarvraag69)

68.Waaromheeftuhetafgelopenjaargeengodsdienstigebijeenkomstbijgewoond?




………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�

69.Waaromkiestuvooreenbepaaldgebedshuis(kerk,moskee,tempel,synagoge)?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�


Marokko / Turkije / Suriname
70.Inwelklandisuwmoedergeboren?







 Nederland�
 Marokko�
 Turkije�
 Suriname�
 Anders,�namelijk:�……………………�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�

71.Inwelklandisuwvadergeboren?







 Nederland�
 Marokko�
 Turkije�
 Suriname�
 Anders,�namelijk:�……………………�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�
�
Beide�ouders�geboren�in�Nederland,�naar�vraag�86�
�
De�volgende�vragen�gaan�over�het�land�van�herkomst�van�uw�ouders�en�uw�betrokkenheid�bij�en�verbondenheid�
met�dit�land.��
�
72.VoeltuzichMarokkaan/Turk/Surinamer?







 Ja��
 Nee�(ganaarvraag74)�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�
�
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73.Voeltuzich: 




 AlleenMarokkaan/Turk/Surinamer
 MeerMarokkaan/Turk/Surinamer,danNederlander
 EvenveelMarokkaan/Turk/SurinameralsNederlander
 MeerNederlander,danMarokkaan/Turk/Surinamer
 AlleenNederlander
 Weetniet/Geenantwoord











74.HoebelangrijkvindtuhetdatuwkinderenzichverbondenvoelenmetMarokko/Turkije/Suriname?Alsu
geenkinderenheeft:steludanvoordatukinderenzouhebben. 
 Heelbelangrijk
 belangrijk
 Nietbelangrijk,nietonbelangrijk
 Onbelangrijk
 Heelonbelangrijk
 Weetniet/Geenantwoord
75.MeningenverschillenoverwatiemandMarokkaan/Turk/Surinamermaakt.Wanneerbeschouwtuiemand
alsMarokkaan/Turk/Surinamer?Hoebelangrijkishetdatiemand:






Heelbelangrijk>>>>>Heelonbelangrijk

a.GeborenisinMarokko/Turkije/Suriname

1
2
3
4
5
99
b.InMarokko/Turkije/Surinamewoont

1
2
3
4
5
99
c.deMarokkaanse/Turkse/Surinaamsenationaliteit
1
2
3
4
5
99
heeft
d.detaal(Arabisch/Turks/Surinaams)spreekt 
1
2
3
4
5
99
e.kennisheeftvanMarokkaanse/Turkse/Surinaamse
1
2
3
4
5
99
cultuur
f.moslimis*




1
2
3
4
5
99
g.deMarokkaanse/Turkse/Surinaamsewetgeving
1
2
3
4
5
99
respecteert
h.zichMarokkaan/Turk/Surinamervoelt

1
2
3
4
5
99
i.Marokkaanse/Turkse/Surinaamsevooroudersheeft
1
2
3
4
5
99
j.belastingbetaaltaandeMarokkaanse/Turkse/
1
2
3
4
5
99
Surinaamseoverheid
k.bereidisMarokko/Turkije/Surinameteverdedigenals 1
2
3
4
5
99
hetwordtaangevallen
l.stemtbijdeMarokkaanse/Turkse/Surinaamse
1
2
3
4
5
99
verkiezingen




(*alleengevraagdaanjongvolwassenenvanMarokkaanse/Turkseafkomst)

76.Inhoeverrebentuheteensmetdevolgendestellingen:










Helemaalmeeeens>>>Helemaalmeeoneens
a.IkvoelmijtrotsalsMarokkaanse/Turkse/Surinaamse 1
2
3
4
5
99
sporterswinnenininternationalesportwedstrijden
b.BuitenMarokkovoelikmijeenvertegenwoordigervan1
2
3
4
5
99
Marokko/Turkije/Suriname
c.AlsermeerlandenzoudenzijnzoalsMarokko/Turkije/ 1
2
3
4
5
99
Suriname,danzagdewerelderbeteruit
d.IkvoelmijthuisinMarokko/Turkije/Suriname
1
2
3
4
5
99
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77.�Hoe�vaak�bezoekt�u�Marokko/Turkije/Suriname?�
�
�
�
�
�
�
 Nooit�(���ga�naar�vraag�79��)�
 1�keer�per�jaar�
 Meerdere�keren�per�jaar�
 1�keer�per�2�3�jaar�
 Zelden�
 Weet�niet�/�geen�antwoord�
�
78.�Wat�is�voor�u�de�belangrijkste�reden�om�Marokko/Turkije/Suriname�te�bezoeken?�
�
�
�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
�
79.�Hoe�vaak�stuurt�u�geld�naar�familie,�vrienden�of�bekenden�in�Marokko/Turkije/Suriname?� �
�
 Nooit�
 Zelden�(minder�vaak�dan�eens�per�jaar)�
 Eén�keer�per�jaar�
 Enkele�keren�per�jaar�
 Eén�keer�per�maand�
 2�3�keer�per�maand�
 Wekelijks�
 Anders,�namelijk:�………………………………………….�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�
�
80.�Hoeveel�vertrouwen�heeft�u�in�de�volgende�Marokkaanse/Turkse/Surinaamse�organisaties�of�instellingen?��
Heeft�u�eerder�wel�of�eerder�geen�vertrouwen?��
�
�
�
�
�
�
Wel�
Geen�
Weet�niet�
�
�
�
a.�Marokkaanse/Turkse/Surinaamse�overheid� �
1�
2�
99�
b.�Marokkaanse/Turkse/Surinaamse�politieke�� �
1�
2�
99�
����partijen�
c.�Marokkaanse/Turkse/Surinaamse�rechts��
�
1�
2�
99�
����systeem�
d.�Marokkaanse/Turkse/Surinaamse�leger�
�
1�
2�
99�
e.�Marokkaanse/Turkse/Surinaamse�politie�
�
1�
2�
99�
f.�Marokkaanse/Turkse/Surinaamse�media�
�
1�
2�
99�
g.�Marokkaanse/Turkse/Surinaamse�religieuze�� �
1�
2�
99�
����organisaties�
h.�Marokkaanse/Turkse/Surinaamse�ambassade/�
1�
2�
99�
����consulaat�in�Nederland�
�
81.�Als�u�met�vrienden,�bekenden,�familie�of�collega’s�praat,�hoe�vaak�bespreekt�u�dan�de�situatie�in�
Marokko/Turkije/Suriname?�
 Vaak�
 Soms�
 Zelden�
 Nooit�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�
�
82.�Heeft�u�het�afgelopen�jaar�contact�gehad�met�de�Marokkaanse/Turkse/Surinaamse�ambassade�en/of�het�
consulaat?�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 Ja�
 Nee�(���ga�naar�vraag�85��)�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�(���ga�naar�vraag�85��)�
�
�

288

83.WaarvoorheeftucontactgehadmetdeMarokkaanse/Turkse/Surinaamseambassadeen/ofhet
consulaat?(meerdereantwoordenmogelijk) 





 Aanvragen�/�verlengen�paspoort
 Aanvragen�/�verlengen�identiteitskaart
 Informatie�over�investeren�in�Marokko/Turkije/Suriname
 Aangifte�geboorte
 Aangifte�huwelijk
 Opvragen�Marokkaanse/Turkse/Surinaamse�officiële�documenten�(geboorte�of�bevolkingsregister)
 Remigratie
 Anders,�namelijk:�……………………………………………
 Weet�niet�/�Geen�antwoord

84.Heeftuhetcontactpositiefofnegatiefervaren?





 Heel�positief�
 Positief�
 Niet�positief,�niet�negatief�
 Negatief�
 Heel�negatief�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�

85.DevolgendestellingengaanoverMarokko/Turkije/SurinameendeMarokkaanse/Turkse/Surinaamse
gemeenschapinNederland.Kuntuaangeveninhoeverreuheteensbentmetdevolgendestellingen?






Helemaalmeeeens>>>Helemaalmeeoneens
a.Het�is�belangrijk�dat�de�Marokkanen/Turken/� �
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����Surinamers�die�in�Nederland�wonen�ook�vertegen��
����woordigd�zijn�in�het�Marokkaanse/Turkse/Surinaamse�
����parlement�
b.�De�Marokkaanse/Turkse/Surinaamse�gemeenschap�in�� 1�
2�
3�
4�
5�
99�
����Nederland�moet�zich�actief�bemoeien�met�de��
����Marokkaans/Turkse/Surinaamse�politiek�
c.�De�politieke�situatie�in�Marokko/Turkije/Suriname��
1�
2�
3�
4�
5�
99�
����houdt�mij�erg�bezig�
d.�Mijn�dagelijks�leven�wordt�niet�of�nauwelijks�beïnvloed��1�
2�
3�
4�
5�
99�
����door�beslissingen�van�de�Marokkaanse/Turkse/�
����Surinaamse�regering

�
Extra�vraag�voor�jongvolwassenen�van�Turkse�afkomst:�
DenktumilitairedienstplichtinTurkijetegaanvervullen?




 Nee,�ik�ben�vrouw�
 Nee,�ik�heb�geen�Turkse�nationaliteit��
 Ik�heb�de�militaire�dienst�afgekocht��
 Ik�ben�van�plan�militaire�dienst�af�te�kopen��
 Ja,�ik�ben�van�plan�militaire�dienstplicht�te�gaan�vervullen��
 Anders,�namelijk:�……………………………………………………..��
 Weet�niet��
�
Extra�vraag�voor�jongvolwassenen�van�Marokkaanse�afkomst�
AlsuinNederlandzoukunnenstemmenvoordeMarokkaansenationaleverkiezingen,zouudangaan
stemmen?

 Ja,�ik�zou�zeker�gaan�stemmen�
 Misschien�zou�ik�gaan�stemmen�
 Nee,�ik�zou�zeker�niet�gaan�stemmen�
 Anders,�namelijk:�……………………………………………………….�
 Weet�niet�/�Geen�antwoord�
�
�
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Media
Nuvolgeneenaantalvragenoveruwmediagebruik.

 IkhebgeenTV(ganaarvraag89)

86.NaarwelkeNederlandseofbuitenlandsetelevisiezenderskijkturegelmatig,datwilzeggenminstens3keer
perweek?(meerdereantwoordenmogelijk) 

 Nederland1
 MTV
 AndereAmerikaansezenders(bvFox)
 Nederland2
 TheBox
 TV5
 Nederland3
 TMF
 AndereFransezenders
 RTL4
 AT5
 Engelsezenders(bvBBC1,BBC2)
 RTL5
 NationalGeographic
 Duitsezenders(bvZDF,ARD)
 RTL7
 Eurosport
 AndereEuropesezenders(bvItaliaanse/Spaanse)
 SBS6
 MTNL
 Turksezenders
 NET5
 DiscoveryChannel
 Surinaamsezenders
 Talpa
 TV/RTVNoordHolland
 Aziatische/Hindizenders
 Veronica
 SALTO
 AlJazeera
 Nickelodeon
 CNN
 Anders,namelijk:
……………………………………………….



87.Kijktuoptelevisienaarhetjournaalofanderenieuwsprogramma’s? 

 Ja
 Nee(ganaarvraag89)

88.Opwelkezenderofzendersvolgtuoverhetalgemeenhetjournaalen/ofnieuwsprogramma’s?(meerdere
antwoordenmogelijk)





 Nederland1
 MTV
 AndereAmerikaansezenders(bvFox)
 Nederland2
 TheBox
 TV5
 Nederland3
 TMF
 AndereFransezenders
 RTL4
 AT5
 Engelsezenders(bvBBC1,BBC2)
 RTL5
 NationalGeographic
 Duitsezenders(bvZDF,ARD)
 RTL7
 Eurosport
 AndereEuropesezenders(bvItaliaanse/Spaanse)
 SBS6
 MTNL
 Turksezenders
 NET5
 DiscoveryChannel
 Surinaamsezenders
 Talpa
 TV/RTVNoordHolland
 Aziatische/Hindizenders
 Veronica
 SALTO
 AlJazeera
 Nickelodeon
 CNN
 Anders,namelijk:
……………………………………………….



89.Hoevaakleestueenkrant?Hetgaathierbijzowelomdepapierenversiealsdeonlineversievandekrant.


 Nooit(ganaarvraag91)
 Enkelekerenperjaar
 1keerpermaand
 13keerpermaand
 Wekelijks
 Enkelekerenperweek
 Dagelijks
 Weetniet(ganaarvraag91)
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90.Welkekrantofkrantenleestudan?Hetgaathierbijzowelomdepapierenversiealsdeonlineversie.�


















De�Volkskrant�
Telegraaf�
NRC�Handelsblad�
NRC�Next�
Trouw�
Algemeen�Dagblad�
Het�Parool�
Regionale�krant�(bv.�
Noordhollands�Dagblad)�
Nederlands�Dagblad�
Reformatorisch�Dagblad�
Metro�
Spits�
De�Pers�
Amsterdams�Stadsblad�
De�Echo�
Stadsdeel�of�buurtkrant�








Europese,�buitenlandse�krant�(bv�Herald,�Le�Monde,�El�Pais)�
Surinaamse�krant�(bv�De�Ware�Tijd,�Dagblad�Suriname)�
Turkse�krant�(bv�Hurriyet,�Milliyet)�
Marokkaanse�krant�(bv�Le�Matin,�l’Opinion,�Assabah,�Libération)�
Anders�namelijk:�
Weet�niet�/�geen�antwoord�

�
�

�
�


91.Welkeanderewebsitesbezoekturegelmatigomhetnieuwstevolgen?Datwilzeggenminstens1keerper
week.(nietonlineversiesvankranten!)



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
�
�

Eindvraag:

92.Zijnernogdingendieukwijtwilt?Heeftunogopmerkingenofvragen?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………�
�
93.Heeftuinteresseindeelnameaaneenvervolgonderzoek?

 Nee� 

 Ja,�dit�zijn�mijn�gegevens:�

Aanhef:�� �
dhr/�mw�(omcirkel�juiste�optie)�
Initialen:���
……………………………………..…………………………………………………………………..�
Achternaam:��
…………………………………………………………………………………………………………�
Straatnaam:��
…..……………………………………………………………………………………………………..�
Huisnummer:��
…………………………………………………………………………………………………………�
Toevoeging:��
….……….……………………………………………………………………………………………..�
Postcode:��
…..……………………………………………………………………………………………………..�
Woonplaats:��
…..……………………………………………………………………………………………………..�
E�mail�adres:��
...……………………………………………………………………………………………………….�

HARTELIJKDANKVOORUWMEDEWERKING
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BIJLAGE 2: Itemlijst
THEMA’S VOOR DE DIEPTE-INTERVIEWS
Vier hoofdthema’s
»» Identificatie met Amsterdam
»» Identificatie met Nederland
»» Identificatie met herkomstland
»» Relatie Amsterdamse, Nederlandse en herkomstlandidentiteit
Drie Subthema’s
»» Positieve aspecten voor identificatie
»» Identificatiebarrières
»» Identiteitslabels

BEGINVRAAG:
Kun je mij vertellen waar je allemaal hebt gewoond en hoe lang je al in
Amsterdam woont?

GESPREKSONDERWERPEN PER THEMA:
Identificatie met Amsterdam
Waardering stad en bewoners:
»» Wat vind je leuk aan wonen in Amsterdam?
»» Wat vind je minder leuk aan wonen in Amsterdam?
»» Wat vind je leuk aan wonen in deze buurt?
»» Wat vind je minder leuk aan wonen in deze buurt?
»» Wat is er veranderd in Amsterdam als je de situatie vergelijkt met toen je
kind was?
»» Hoe vind je dat de verschillende bevolkingsgroepen in Amsterdam met
elkaar omgaan?
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Sociaal-culturele identificatie:
»» Voel je je thuis in Amsterdam?
»» Voel je je thuis in de buurt?
»» Zie je jouw toekomst in Amsterdam? En die van je kinderen?
Politieke identificatie:
»» Volg je de (politieke) situatie in de stad?
»» Wat zijn volgens jou de problemen in Amsterdam?
»» Heb je vertrouwen in de lokale politiek?
»» In welke lokale politici heb je vertrouwen en waarom?
»» Ga je altijd stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen?
Amsterdammer:
»» Voel je je Amsterdammer? Wat betekent dat dan?
Identificatie met Nederland
Waardering Nederland en Nederlanders:
»» Wat vind je positief aan wonen in Nederland?
»» Wat vind je negatief aan wonen in Nederland?
»» Zie je jouw toekomst in Nederland? En die van je kinderen?
Sociaal-culturele identificatie:
»» Voel je je thuis in Nederland?
»» Zie je jouw toekomst in Nederland? En die van je kinderen?
Politieke identificatie:
»» Volg je de Nederlandse politiek? Wat heeft je interesse?
»» Zijn er mensen of partijen in de Nederlandse politiek waarin je vertrouwen
hebt?
»» Ga je altijd stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen?
Nederlander:
»» Voel je je Nederlander? Wat betekent dat dan?
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Identificatie met geboorteland ouders
Waardering herkomstland en bewoners:
»» Hoe vaak bezoek je Marokko/Turkije/Suriname?
»» Hoe vind je het om daar te zijn?
»» Sociaal netwerk in Marokko/Turkije/Suriname? Vrienden/Familie?
Sociaal-culturele identificatie:
»» Hoe zou jij jouw band met Marokko/Turkije/Suriname omschrijven?
»» Voel je je thuis in Marokko/Turkije/Suriname?
»» Zie je jouw toekomst in Marokko/Turkije/Suriname?
Politieke identificatie:
»» Volg je de (politieke) situatie in Marokko/Turkije/Suriname?
»» Heb je vertrouwen in de Marokkaanse/Turkse/Surinaamse politiek?
»» Heb je de Marokkaanse/Turkse/Surinaamse nationaliteit? Wat merk je
daarvan?
Marokkaan/Turk/Surinamer:
»» Voel je je Marokkaan/Turk/Surinamer? Wat betekent dat?
Relatie stedelijke/woonland/herkomstland identiteit
»» Voel je je meer Amsterdammer dan Nederlander?
»» Voel je je meer Nederlander dan Marokkaan/Turk/Surinamer?
»» Wat vind je van de dubbele nationaliteit?
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SAMENVATTING / SUMMARY

SAMENVATTING
Dit onderzoek gaat over de relatie tussen lokale en nationale identiteiten.
Het belicht hoe in Amsterdam jongvolwassenen van buitenlandse herkomst
(Marokkaanse, Turkse, Surinaamse) en autochtone jongeren lokale en nationale
identiteiten ervaren, inkleuren, afwijzen en combineren. Jongeren staan volop
in de belangstelling als het gaat om de verschuivende betekenis van hun nationale
identiteit. Zij zijn zowel een bron van zorg als een blik op de toekomst. Wat
betekent de nationale identiteit nog voor jongeren die opgroeien met haast
onbeperkte mogelijkheden op het gebied van internationale communicatie,
in steden met een enorme culturele diversiteit, en waarvan velen meer dan
één nationaliteit bezitten? Dit is een vraag naar de verschuivende betekenis
van staatsburgerschap, of anders gezegd, de flexibiliteit van staatsburgerschap.
Heeft het staatsburgerschap nog emotionele betekenis, of is het slechts een
middel dat jongeren strategisch inzetten afhankelijk van de omstandigheden?
En hoe belangrijk is de nationale identiteit nog als bindmiddel in de verkleurde
grote steden? Of stedelijke jongeren flexibele burgers zijn en hoe zij betekenis
geven aan lokale en nationale identiteiten staat centraal in dit onderzoek.
De territoriale identiteiten en identificatie van jongeren in de grote steden,
vooral van de inmiddels in groten getale volwassenen geworden tweede
generatie migrantenjongeren, was de afgelopen jaren een populair onderwerp
voor onderzoekers. De onderzoeken belichtten identificatie vooral vanuit
een integratieperspectief. De vraag was óf jongeren zich identificeren met
Nederland en niet zozeer wat de nationale identiteit voor hen betekent en hoe
deze zich verhoudt tot andere identiteiten. Daarnaast lag de nadruk vooral op
de rol van het Nederlandse integratiedebat en het nationale beleid en was er te
weinig oog voor hoe het Nederlandse burgerschapsregime zich verhoudt tot dat
van de grote stad of van de herkomstlanden. Om de verschuivende betekenis
van de nationale identiteit en staatsburgerschap in kaart te brengen is het
juist interessant deze relaties in onderzoek te betrekken. Daarbij combineert
dit onderzoek een perspectief van bovenaf (de staten) met een perspectief van
onderaf (jongeren). Het onderzoek beantwoordt drie vragen:
1. Hoe vullen de Nederlandse overheid en de overheden van de
herkomstlanden het staatsburgerschap en de nationale identiteit in en
hoe verhouden deze invullingen zich tot elkaar? En wat is de rol van de
stedelijke integratiecontext en de stedelijke identiteit?
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2. Welke invulling geven Amsterdamse jongvolwassenen aan identificatie
met Amsterdam en Nederland en hoe verhouden deze twee identiteiten
zich tot elkaar?
3. Welke invullingen geven tweede generatie migrantenjongeren aan
identificatie met Nederland en het geboorteland van hun ouders en hoe
verhouden deze twee identiteiten zich tot elkaar?
De bestudering van literatuur- en andere schriftelijke en digitale bronnen
geeft antwoord op de eerste onderzoeksvraag en belicht het perspectief van
bovenaf. Het resultaat schetst de burgerschapsregimes van Nederland en de
herkomstlanden en laat zien wat er gebeurt als deze burgerschapsregimes
elkaar ontmoeten. Voor het perspectief van onderaf zijn vier groepen
jongvolwassenen in Amsterdam geënquêteerd: van autochtone, Marokkaanse,
Turkse en Surinaamse herkomst. Ruim duizend jongvolwassenen deden
face-to-face, of via internet mee aan deze enquête. Daarnaast geven vijftig
aanvullende diepte-interviews zicht op de verhalen achter de antwoorden op
de enquêtevragen. Het onderzoek laat zien hoe de burgerschapsregimes op
elkaar in werken en hoe jongvolwassenen hun lokale en nationale identiteiten
invullen, combineren en gebruiken.
Theoretische uitgangspunten
In globaliseringprocessen zijn twee tegengestelde trends te herkennen. Enerzijds
leidt globalisering tot een afbrokkeling van de nationale soevereiniteit, een
vorm van deterritorialisering, bijvoorbeeld door het ontstaan van transnationale
netwerken en de tolerantie van dubbele nationaliteiten. Anderzijds zorgt
globalisering voor een herbevestiging van de nationale soevereiniteit. In tijden
van crisis, bijvoorbeeld door internationaal terrorisme of een wereldwijde
financiële crisis, wordt de roep om meer protectionisme en bescherming van
de nationale identiteit sterker. Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat deze
twee trends naast elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden, waardoor er sprake is van
een continue herdefiniëring van de nationale soevereiniteit en verschuivingen
plaatsvinden in de betekenis van, en de relatie tussen territoriale identiteiten.
Het doel van dit onderzoek is dan ook niet om te laten zien dat deterritorialisering
of juist reterritorialisering, maar hoe deze parallelle processen zich vertalen in de
betekenis van nationale en lokale identiteiten, voor staten én voor burgers. De
complexe relatie tussen staatsburgerschap, territorium en identiteit illustreerde
Aihwa Ong (1999) aan de hand van een zakelijke elite die burgerschap flexibel
inzet voor het verzamelen van kapitaal en macht. Staatsburgerschap is voor
deze elite nog altijd belangrijk voor het verkrijgen van bepaalde rechten,
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maar afhankelijk van de omstandigheden geniet het ene staatsburgerschap de
voorkeur boven het andere. Zij introduceerde voor dit fenomeen het begrip
flexibel staatsburgerschap dat in dit onderzoek een centrale plaats inneemt.
Het in beeld brengen van de betekenis van nationale en lokale identiteiten
vraagt om een tweeledig perspectief: van bovenaf (van betrokken staten) en
van onderaf (van de betrokken) burgers. Hoe nationale overheden invulling
geven aan het (staats)burgerschap is van invloed op de identiteitsvorming
van de burgers, doordat het mensen uitsluit of juist insluit. Staten kunnen
voorwaarden scheppen en uitgangspunten bedenken voor het staatsburgerschap
en de nationale identiteit, maar dit is geen garantie dat burgers deze ook zo
beleven en gebruiken. Idealiter vallen sociaal-culturele en politieke identificatie
van burgers en de van bovenaf ingevulde identiteitscategorieën samen. In
werkelijkheid zijn er echter vaak spanningen tussen deze aspecten van de
nationale identiteit. Doordat dit onderzoek beide perspectieven bekijkt, kan
het deze spanningen blootleggen.
Daarnaast vraagt inzicht in de flexibiliteit van staatsburgerschap en de rol van
de nationale identiteit om inzicht in de relatie tussen de betrokken territoriale
identiteiten. Hierbij zijn vooral de relaties tussen de nationale en de stedelijke
identiteit en tussen de nationale identiteiten van woonland en herkomstland
interessant. In de grote steden zijn culturele diversiteit en transnationale
connecties het meest zichtbaar. Dit roept vragen op over de hiërarchie van
territoriale identiteiten, met de nationale identiteit als het primaire niveau
voor sociale integratie. Migrantengemeenschappen concentreren zich in de
grote steden en herkennen zich in de stedelijke diversiteit. Hierdoor kan
de stedelijke identiteit aan belang winnen en zelfs de nationale identiteit in
belang overstijgen. Voor de relatie tussen de identiteiten van woonland en
herkomstland is bijvoorbeeld de verhouding tussen beider burgerschapsregimes
interessant. Veel emigratielanden voeren een actief beleid ten aanzien van
hun bevolking in het buitenland, onder andere door het ondersteunen van
dubbele nationaliteiten, het verschaffen van privileges en het bevorderen van
transnationale betrokkenheid. De vraag is hoe dit beleid zich verhoudt tot het
Nederlandse integratie- en burgerschapsbeleid en welke conflicten dit met
zich meebrengt voor de betrokken burgers. De verwachting is dat juist door te
kijken naar de ontmoetingen tussen deze burgerschapsregimes gevoeligheden
rondom de nationale soevereiniteit naar voren komen.
Van bovenaf: soevereiniteitsbotsingen
Dit onderzoek bevestigt de trend van de culturalisering van het
staatsburgerschap in Nederland. In het Nederlandse beleid en in het publieke

313

debat ligt veel nadruk op de emotionele aspecten van het Nederlanderschap.
Dit blijkt onder andere uit de verhitte discussies over ‘de’ Nederlandse
cultuur en de voorwaarden voor naturalisatie. Deze culturalisering botst met
de realiteit van de Amsterdamse bevolkingsdiversiteit en de lokale politieke
cultuur. Amsterdam schuift de stedelijke identiteit naar voren als oplossing
voor integratieproblemen met als belangrijke uitgangspunten: respect,
tolerantie en het kunnen omgaan met culturele verschillen. De stedelijke
identiteit fungeert als een tegenhanger van de eenzijdige culturele invulling
van de nationale identiteit. Samen met de bevolkingssamenstelling, maakt dit
Amsterdam tot een specifieke integratiecontext.
Naast de botsing tussen de nationale en lokale beleidspraktijk, laat
het onderzoek ook de soevereiniteitsbotsingen zien tussen Nederland
enerzijds en Marokko en Turkije anderzijds, door een actief beleid van de
herkomstlanden jegens hun migrantengemeenschappen. Suriname voert
niet een dergelijk beleid. Vooral claims op de loyaliteit en identiteit van
migrantengemeenschappen leiden geregeld tot wrijvingen tussen Nederland
en de herkomstlanden. Er waren bijvoorbeeld wrijvingen over de Turkse
dienstplicht, de onvervreemdbare Marokkaanse nationaliteit, de vermeende
spionage door de Marokkaanse overheid en het terugroepen van imams naar
Marokko. Voor de emigratielanden speelt het controle element een rol,
omdat de emigranten nu eenmaal een substantieel deel vormen van hun totale
bevolking. Voor Nederland is het afschermen van de nationale bevolking van
(ongewenste) buitenlandse invloeden en het waarborgen van het nationale
integratieproces van belang. De vermeende buitenlandse invloed op de tweede
generatie migrantenjongeren ligt in het bijzonder gevoelig, omdat zij zijn
opgegroeid in Nederland en juist van hen wordt verwacht dat ze eenduidig
kiezen voor de Nederlandse samenleving.
Van onderaf: de overbruggende stedelijke identiteit en de begrensde nationale
identiteiten
Voor autochtone jongvolwassenen is het zich Nederlander voelen een
vanzelfsprekendheid en daarom moeilijk te definiëren of te claimen. Wat het
betekent is niet iets waar zij geregeld bij stil staan. Voor de jongvolwassenen van
Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst ligt dat anders. De Nederlandse
identiteit biedt onvoldoende ruimte voor hun persoonlijke identiteitsbeleving
en achtergrond, waardoor zij zich geen of in ieder geval niet alleen Nederlander
voelen. Zij ervaren uiterlijk, herkomst en religie als identificatiebarrières. De
jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse afkomst delen de ervaring telkens
weer te worden aangesproken op hun herkomst of religieuze overtuiging. De
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jongvolwassen van Surinaamse afkomst definiëren de identificatiebarrière
vooral op grond van hun huidskleur, hoewel de moslims onder hen ook religie
noemen als uitsluitende factor. Dat veel jongvolwassenen van buitenlandse
herkomst zich geen Nederlander voelen, betekent echter niet dat zij zich niet
identificeren met Nederland. Zij benadrukken dat ze Nederlander zijn. Ze
zijn hier geboren en getogen, spreken de taal en voelen zich hier thuis. Het
is het identiteitslabel Nederlander dat zij zich voor hun gevoel niet kunnen
toe-eigenen.
De mate van identificatie met het herkomstland varieert enorm, zowel
afhankelijk van herkomst als door persoonlijke factoren. De identificatie is
het sterkst bij jongvolwassenen van Turkse afkomst. Zij volgen wat in Turkije
gebeurt, spreken de taal goed, hebben vertrouwen in Turkse instituties en een
toekomstig verblijf in Turkije is voor een grote groep aantrekkelijk. Een sterke
identificatie is overigens geen regel onder de jongvolwassenen van Turkse
afkomst, maar zeker ook geen uitzondering. Het Turkse staatsburgerschap
bestaat niet alleen op de achtergrond. De jongvolwassenen zijn zich bewust
van een aantal rechten en plichten die het met zich meebrengt. De Turkse
dienstplicht is daar een duidelijke consequentie van. De jongvolwassenen van
Marokkaanse herkomst hebben ook een band met het land van hun ouders en
koesteren die band, maar de identificatie met Marokko is bovenal emotioneel
van aard. Het vertrouwen in Marokkaanse instituties is gering en Marokkaanse
media vormen geen belangrijk referentiekader. Onder de jongvolwassenen
van Surinaamse afkomst is een sterke identificatie met Suriname eerder
uitzondering dan regel. Zij volgen nauwelijks wat er in Suriname gebeurt.
Zich Surinamer voelen is niet vanzelfsprekend, het vertrouwen in Surinaamse
instituties is laag en Suriname is geen belangrijk referentiekader. Uit het
onderzoek blijkt dat de geografische afstand tot het herkomstland, het imago
van het land en de mogelijkheden voor extraterritoriaal staatsburgerschap de
verschillen in identificatie met het herkomstland kunnen verklaren.
De jongvolwassenen van buitenlandse herkomst identificeren zich over
het algemeen sterker met Nederland dan met het herkomstland. Daarnaast
heeft een sterke identificatie met het herkomstland geen negatieve invloed
op identificatie met Nederland. Zij voelen zich thuis in Nederland én in het
geboorteland van hun ouders. Wel hebben beide nationale identiteiten een
andere betekenis. Het territoriale aspect, wonen in Nederland, is belangrijk
voor de invulling van de Nederlandse identiteit. De herkomstlandidentiteit
kleuren zij vooral in met culturele en emotionele aspecten: het is een gevoel,
er is culturele verwantschap. Deze identiteit krijgt betekenis in de Nederlandse
samenleving. Ondanks dat identificatie met het herkomstland niet ten koste
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gaat van identificatie met Nederland, betekent dit niet dat de twee identiteiten
altijd probleemloos naast elkaar bestaan. De jongvolwassenen hebben
soms te maken met conflicterende burgerschapsregimes of conflicterende
verwachtingen van familie en vrienden enerzijds en de bredere Nederlandse
samenleving anderzijds.
De Amsterdamse identiteit werkt meer overbruggend dan de nationale
identiteit en biedt een oplossing om de identificatie met Nederland en
met de eigen herkomst of cultuur samen te brengen. Echter, niet alleen
voor de jongvolwassenen van buitenlandse herkomst, maar ook voor de
autochtone jongvolwassenen is de Amsterdamse identiteit aantrekkelijk. De
grote diversiteit van Amsterdam, waardoor geen enkele etnische groep een
duidelijke meerderheid vormt in het straatbeeld speelt een rol. De stedelijke
identiteit heeft geen duidelijke connotatie met een bepaalde huidskleur of
andere uiterlijkheden. Ook het progressieve en internationale imago van
Amsterdam zijn belangrijke aspecten van de aantrekkingskracht. Toch zijn
ook in Amsterdam de groepsgrenzen niet verdwenen. De Amsterdamse
jongvolwassenen ervaren spanningen tussen de verschillende etnische groepen.
En de stedelijke identiteit als een smeltkroes van culturele identiteiten zorgt
ook voor nostalgische sentimenten over het verlies van de Nederlandse cultuur.
Daarnaast heeft het merendeel van de jonge stedelingen nog altijd een etnisch
homogene vriendengroep en is de Amsterdamse culturele diversiteit in die zin
geen onderdeel van hun dagelijks leven.
Zijn de jongvolwassenen flexibele burgers?
Dit onderzoek naar de relatie tussen verschillende territoriale identiteiten
(nationaal en lokaal; herkomstland en woonland) vanuit een tweeledig
perspectief (vanuit de staat en vanuit de burgers) heeft inzicht gegeven in
de flexibiliteit van staatsburgerschap. In plaats van de flexibiliteit van
burgerschap van een zakelijke elite te bekijken, geeft het onderzoek betekenis
aan deze flexibiliteit door een bredere groep burgers te belichten: de stedelijke
jongvolwassenen. Het doet dit op twee manieren. Het laat in de eerste plaats
zien dat de jonge generatie burgers met een dubbele nationaliteit zeker niet
automatisch als flexibele staatsburgers opereren. De jongvolwassenen met zowel
de Marokkaanse of Turkse als de Nederlandse nationaliteit zijn veelal geen
flexibele staatsburgers die bewust en afhankelijk van de situatie het Nederlandse
staatsburgerschap inzetten of kiezen voor het Turkse of Marokkaanse. Hun
Marokkaanse of Turkse staatsburgerschap is vooral symbolisch en wint
aan belang door het Nederlandse integratiedebat. Duidelijke gevolgen van
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het extraterritoriale staatsburgerschap en een aantrekkelijk imago van het
herkomstland kunnen het extraterritoriale staatsburgerschap wel activeren.
Door te kijken naar de relatie tussen de nationale identiteit en de stedelijke
identiteit laat het onderzoek in de tweede plaats zien hoe de jongvolwassenen
op een andere manier vaak wel flexibele burgers zijn. In de grote diversiteit
van Amsterdam verliest het nationale niveau aan belang als integratiekader.
Niet de Nederlandse identiteit werkt verbindend, maar juist de Amsterdamse
identiteit. Zoals staten steden gebruiken voor hun internationale beleid, zo
schuiven de Amsterdamse jongvolwassenen het lokale niveau naar voren als
het kader waarbinnen zij integreren. Dit betekent dat integratievraagstukken
niet kunnen worden teruggebracht tot de vraag of verschillende etnische
groepen opgaan in of zich aanpassen aan de nationale samenleving. De
extreme diversiteit in grote steden vraagt juist om interculturele competenties
en het overstijgen van groepsgrenzen.
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SUMMARY
This study deals with the relationship between local and national identities. It
discusses how young adults with immigrant backgrounds (Moroccan, Turkish,
Surinamese) and native young adults in Amsterdam experience, reject,
combine and give meaning to local and national identities. Young people have
been at the centre stage when it comes to the shifting definition of national
identity. They are as much a source of sorrow as a window to the future.
What is left of the meaning of national identity for young people growing
up with almost unlimited possibilities for international communication and
in cities with culturally diverse populations, where many citizens have more
than one nationality? This points to a broader question about the definition of
citizenship, or in other words, the flexibility of citizenship. Does citizenship still
carry emotional meaning, or is it just a tool that young people use strategically
depending on the circumstances? And, how important is a national identity as
a binding agent in big cities that have become very culturally and ethnically
diverse? Whether urban youth are flexible citizens, and how they give meaning
to local and national identities are the central focus of this study.
Territorial identities and identification of young adults living in large cities,
especially of the children of immigrants that have come of age, have been
popular research subjects in recent years. These studies mostly investigate
identification from an integration perspective. They have dealt with the
question of whether young people identify with the Netherlands, but not so
much what the national identity means to them and how it relates to other
identities. Moreover, the emphasis has been particularly on the role of the
Dutch integration debate and national policies. There has been hardly any
attention for the way in which the Dutch citizenship regime relates to the
citizenship regimes of the countries of origin and to the urban citizenship
regime. In order to map the shifting meaning of national identity and
citizenship it is especially important to include these relations in the research.
Furthermore, this study combines a perspective from above (states), with a
perspective from below (young people). This study answers three interrelated
questions:
1. How do the Dutch government and the governments of the countries
of origin give meaning to citizenship and the national identity and how
do these relate to one another? What is the role of the urban integration
context and the urban identity?
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2. How do young adults in Amsterdam identify with Amsterdam and the
Netherlands and how do these two identities relate to one another?
3. How do second generation migrant youth identify with the Netherlands
and the country of birth of their parents and how do these two identities
relate to one another?
A literature and document analysis was conducted to answer the first research
question and shed light on the perspective from above. The result sketches the
citizenship regimes of the Netherlands and the countries of origin and shows
what happens if these citizenship regimes meet. To investigate the perspective
from below, a questionnaire was conducted amongst four groups of young adults
in Amsterdam: from native, Moroccan, Turkish and Surinamese origin. More
than one thousand young adults completed the questionnaire, face-to-face or
through the internet. In addition to the questionnaire, fifty in-depth interviews
gain insight into the stories behind the answers to the survey questions. This
research shows how citizenship regimes influence one another and how young
adults use, combine and give meaning to local and national identities.
Theoretical assumptions
In globalization processes two opposite trends can be identified. On the
one hand globalization leads to a breaking down of national sovereignty, a
form of deterritorialization, for example by the development of transnational
networks and the rise of dual citizenship. On the other hand globalization also
causes a reaffirmation of national sovereignty, a form of reterritorialization. In
times of crisis, whether it is international terrorism or a worldwide financial
crisis, the call for more protectionism and protecting the national identity
grows stronger. The starting point for this research is that these two trends
exist next to one another and influence one another, causing a continuous
redefinition of national sovereignty and shifting meaning of, and relations
between, the territorial identities concerned. The goal of this study is not to
show that deterritorialization or reterritorialization occurs, but to investigate
how these parallel trends are translated into the meaning of national and
local identitities, for states and for citizens. Aihwa Ong (1999) illustrated
the complex relationship between citizenship, territory and identity by
investigating how a business elite uses citizenship flexibly for the accumulation
of capital and power. For this elite, citizenship still carries importance for
acquiring certain rights but, depending on the circumstances, they prefer one
citizenship over the other. For this phenomenon she introduced the concept
of ‘flexible citizenship’, which has a central role in this study.
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To portray the meaning of national and local identities a dual perspective
is crucial: from above (the states involved) and from below (the citizens
involved). How national governments use and shape citizenship influences
the identity formation of citizens, through excluding or including people.
States can formulate conditions and rules for citizenship and national identity,
but this is no guarantee that citizens experience and use them in that way.
Ideally, social-cultural and political identification of citizens and the identity
categories identified from above coincide. In real life, however, there is often
tension between these aspects of national identity. By combining a perspective
from above with the perspective from below, this research can reveal these
challenges.
Investigating the flexibility of citizenship and the role of national
identity also requires studying the relationship between territorial identities
concerned. The links between the national and urban identity, and between
the national identities of the country of residence and origin, are especially
interesting. Cultural diversity and transnational connections are most visible
in big cities. This raises questions about the hierarchy of territorial identities,
which assumes a primary role for the national identity as the framework for
social integration. Migrant communities are concentrated in urban areas and
can relate to the enormous population diversity. The urban identity could gain
importance as a result of the diverse population composition. To investigate
the relationship between the identity of the country of residence and the
country of origin, for example the relation between both citizenship regimes,
is interesting. Many emigration countries pursue active policies to engage their
population abroad, for instance by promoting dual citizenship, extending
privileges and supporting transnational involvement. The question remains
how these policies relate to the Dutch integration and citizenship policies and
what conflicting policies arise for the citizens in question. The assumption
is that by looking into the encounters between national citizenship regimes,
sensitivities surrounding national sovereignty will come to the fore.
From above: clashes of sovereignty
This study confirms a trend of culturalization of citizenship in the Netherlands.
In Dutch policy and in the public debate emotional aspects of Dutch
citizenship are at the centre of attention. This is, for example, revealed in
heated debates about ‘the’ Dutch culture and conditions for naturalization.
This culturalization clashes with the reality of the population diversity in
Amsterdam and the local political culture. Amsterdam pushes the urban
identity to the fore as a solution for integration problems including respect,
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tolerance and dealing with cultural differences as the spearheads of urban
citizenship. The urban identity is portrayed as the counterpart of the more one
sided cultural interpretation of the national identity. Together with its diverse
population this makes Amsterdam a specific integration context.
Besides the clash between national and local policy practice, this study
shows a clash of sovereignty between the Netherlands on the one hand
and Morocco and Turkey on the other hand, because of the active diaspora
engagement policies. Suriname does not pursue such policies. Especially claims
on the loyalty and identity of migrant communities has resulted repeatedly in
tensions between the Netherlands and the countries of origin. The Turkish
compulsory military service, the inalienable Moroccan nationality, the
alleged espionage by the Moroccan government and the recalling of imams
to Morocco all caused some friction. For the emigration countries the control
element plays a part because the emigrants are a substantial part of their total
population. The Netherlands aims at shielding the population of unwanted
foreign influences and protecting the national integration process. The alleged
foreign influence on second generation migrant youth is an especially touchy
subject, because they grew up in the Netherlands and are expected to choose
exclusively for the Netherlands.
From below: bridging urban identity, bounded national identities
For native young adults, feeling Dutch is something obvious and therefore
difficult to define or claim. It is something they take for granted. For young
adults of Moroccan, Turkish and Surinamese origin it is a different story. The
Dutch identity does not leave enough room for their personal experiences and
background. Therefore they do not feel Dutch, or at least not only Dutch. For
them their appearance, origin and religion work as identification barriers. The
young adults of Moroccan and Turkish origin share the experience of being
called to account again and again based on their country of origin or religious
conviction. The young adults of Surinamese origin define the identification
barriers they experience mainly on account of skin color, although Muslims
amongst them feel excluded based on religion as well. The fact that young
adults of foreign origin do not feel Dutch, does not mean that they do not
identify with the Netherlands. They stress that they are Dutch. They were
born and raised in the Netherlands, they speak Dutch and they feel at home
there. It is the identity label ‘Dutchman’ that feels impossible to claim.
The degree of identification with the country of origin varies enormously,
based on their origin as well as by personal factors. The identification is the
strongest amongst the young adults of Turkish origin. They keep up with
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the situation in Turkey, speak the language well, have trust in the Turkish
institutions and many are attracted to living in Turkey in the future. A strong
identification with Turkey is however not the rule, but certainly no exception
either. Turkish citizenship does not only exist in the background. The young
adults are clearly aware of certain rights and duties the Turkish citizenship
entails. Turkish military service is a clear consequence of holding Turkish
citizenship. Young adults of Moroccan origin also feel a tie with the country
of their parents and foster it, but the identification is above all emotional.
Trust in Moroccan institutions is limited and the Moroccan media are hardly
a frame of reference for them. Amongst young adults of Surinamese origin
strong identification with Suriname is more the exception than rule. They
barely follow the situation in Suriname. To feel Surinamese is not something
that can be taken for granted, trust in Surinamese institutions is low and
Suriname is not an important frame of reference. This study shows that the
differences in identification with the country of origin can be explained
by distance from the country of residence, image of the country and the
possibilities for extraterritorial citizenship.
In general, the young adults of immigrant backgrounds identify more
strongly with the Netherlands, than with their country of origin. Besides,
strong identification with the country of origin does not negatively influence
identification with the Netherlands. They feel at home in the Netherlands
and in the country of birth of their parents. However, both national identities
do have different meaning. The territorial aspect, living in the country, is an
important aspect of Dutch identity. But for the country of origin identity the
young adults emphasize cultural and emotional aspects, it is a feeling and it is
cultural affinity. The identity gains meaning in Dutch society.
Even though identification with the country of origin does not negatively
relate to identification with the Netherlands, this does not mean that these
two identities coexist smoothly. On occasions young adults have to deal with
conflicting citizenship regimes or conflicting expectation of family and friends
on the one hand and Dutch society on the other hand.
The Amsterdam identity is, more so than the national identity, a bridging
identity. It offers the possibility to combine identification with the Netherlands
with identification with the country of origin. However, the Amsterdam
identity is not only attractive to young adults of immigrant backgrounds, but
to native young adults as well. As a result of the huge diversity of Amsterdam,
no single ethnic group holds a clear majority in the street scene. Therefore the
urban identity does not have a strong connotation with a certain skin color
or other outward appearances. The international and progressive images of
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Amsterdam are important aspects of its attractiveness as well. Nevertheless,
even in Amsterdam, group boundaries have not disappeared. The young
adults in Amsterdam experience tensions between different ethnic groups.
And the urban identity as a melting pot of cultural identities also mobilizes
nostalgic sentiments about the loss of Dutch culture. Besides, the majority of
the young adults still have an ethnically homogenous circle of friends and the
Amsterdam cultural diversity is in that sense not part of their everyday life.
Are young adults flexible citizens?
This research into the relationship between several territorial identities (local
and national, country of origin and country of residence) from a two-sided
perspective (states and citizens), has gained insight into the flexibility of
citizenship. Instead of looking at the flexibility of citizenship for a business
elite, it shows how a more average group of citizens, the young adults, give
meaning to the flexibility of citizenship. This research shows the flexibility of
citizenship of young adults in Amsterdam in two ways. First of all, it shows
that the young generation with dual citizenship does not automatically operate
as flexible citizens. The young adults with Moroccan or Turkish nationality
in addition to Dutch nationality are, for the most, not flexible citizens who
consciously and depending on the circumstances use Dutch citizenship or
switch to the Turkish or Moroccan citizenship. Their Moroccan or Turkish
citizenship is mainly symbolic and gains importance because of the Dutch
integration debate. Clear consequences of the extraterritorial citizenship and
an attractive image of the country of origin can activate the extraterritorial
citizenship.
Secondly, by exploring the relationship between the national and the urban
identity the research shows that the urban young adults are flexible citizens
in another way. In the enormous diversity of Amsterdam the national scale
loses its importance as the main frame for integration. It is not the Dutch
identity that is bridging, but the urban identity. Just as states use big cities
for pursuing international policies, young adults in Amsterdam push the local
to the fore as their integration context. This means that integration issues
cannot be reduced to the question of whether ethnic groups assimilate or
adjust to national society. The extreme diversity in modern big cities calls for
intercultural competences and the overcoming of group boundaries.
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