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Hoofdstuk 5

GEDEELDE STAD, VERDEELDE GEVOELENS
Identificatie met Nederland en Amsterdam

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:

137

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’.
126
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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
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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.
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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)
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uriname

2,6

5,3
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1,4
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95,1
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3,6

57,1
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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.
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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.
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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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23,1
23.1

(in % naar geboorteland ouders)
29,3

Suriname

29.3

9

10,9

23,1
60,9
29,3

Suriname

9

Suriname

9
10.9

60.9

60,9

22
22

10,9

Turkije
8,7

59.8

42,5

Turkije

59,8

22

42.5
59,8

8.7

5,2

Turkije

42,5

5.2
8,7
5,2

Marokko

66,3
15,6

Marokko
12,6

66.3

61,2

61.2
66,3

12.6

4,1

Marokko

61,2

4.1
12,6

20,7

57,7
57.7

4,1

20.7

Nederland
7,6

57,7

Nederland
13,4

Nederland

20,7

7.6
2,2

13.4
7,6
13,4

Geen discriminatie

Nationaliteit/afkomst
Religie
Huidskleur
Geslacht
Geen discriminatie
Nationaliteit / Afkomst
Religie
Huidskleur
Geen discriminatie

Nationaliteit/afkomst

Religie

Huidskleur

Geslacht
Geslacht

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
Weet niet / geen antwoord

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,

174

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
131

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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