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Hoofdstuk 7

EVENWICHTSKUNSTENAARS,
KLEURBEKENNERS & BUITENSTAANDERS
Identiteitslabels en identificatiestrategieën

7. EVENWICHTSKUNSTENAARS, KLEURBEKENNERS &
BUITENSTAANDERS
Identiteitslabels en identificatiestrategieën139
Elke identiteit is het resultaat van een sociaal proces, van ontmoetingen
tussen mensen. Het gaat om een proces waarbij iemand zich met een
bepaalde groep identificeert of ermee wordt geïdentificeerd door anderen. Dit
identificatieproces kan conflictueus zijn. Iemand kan zich identificeren met
een bepaalde groep, maar door anderen niet als lid van die groep worden
gezien. Hierdoor wordt het zich toe-eigenen van een identiteitslabel lastig.
Andersom kan het zijn dat iemand zich niet herkent in de identiteit die door
anderen aan hem of haar wordt toegekend of opgelegd.
Uit onderzoek in Californië blijkt dat de tweede generatie van Aziatische
herkomst sterk georiënteerd is op de Amerikaanse samenleving, maar dat
aan hen een etnische identiteit wordt opgedrongen op grond van hun
uiterlijk. De samenleving verwacht van hen dat zij zichzelf rekenen tot
een etnische groep, hoe ver zij ook afstaan van hun migrantenachtergrond
of hoeveel zij ook verschillen van degenen die wel in het buitenland zijn
geboren (Tuan 1999). Zij worden niet gezien als ‘echte’ Amerikanen. De
dominante meerderheid koppelt het label Amerikaan nog steeds aan een
Europese herkomst. De tweede generatie van Aziatische herkomst voelt zich
daardoor buitengesloten.
In een dergelijk geval van opgedrongen labels, hebben de betrokkenen
hoofdzakelijk vier identificatiestrategieën tot hun beschikking: (1) aanpassen
aan, (2) accepteren van, (3) afwijzen van of (4) oprekken van de labels en de
bijbehorende identiteiten. In het bovenstaande Amerikaanse voorbeeld zijn
de mogelijkheden voor de jongeren van Aziatisch herkomst om zich aan te
passen aan het label ‘Amerikaan’ beperkt. Het label blijkt sterk gekoppeld
aan uiterlijke kenmerken, waaraan deze jongeren niet kunnen voldoen.
Het accepteren en internaliseren van het label is de tweede strategie. Een
groepsidentiteit kan zich in dit geval op den duur ook ontwikkelen als een
tegencultuur, waarbij bepaalde culturele of uiterlijke kenmerken juist worden
gebruikt om het verschil met de dominante samenleving benadrukken.
Een eerdere versie van paragraaf 7.1 t/m 7.4 is verschenen als: Welle, I. van der & V.
Mamadouh (2009) Territoriale identiteiten en identificatiestrategieën van Amsterdamse
jongvolwassenen. Over evenwichtskunstenaars en kleurbekenners. Migrantenstudies, 25
(1): 24-41.
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Een derde strategie is het zich verzetten tegen het opgelegde label, door
een andere groepsidentiteit naar voren te schuiven die de diverse ervaringen
kan omvatten. Een stedelijke identiteit zou bijvoorbeeld geschikt kunnen
zijn vanwege een diverse en dynamische bevolkingssamenstelling en een
open en tolerante houding ten opzichte van diversiteit (Van der Welle &
Mamadouh 2008). Onderzoek in New York laat zien dat in deze stad een
buitenlandse herkomst de norm is geworden en dat het New Yorker zijn
voor de jongvolwassenen staat voor het etnisch en Amerikaan zijn. Tot slot
behoort het oprekken van de betekenis van bestaande identiteitslabels tot de
mogelijkheden. De betekenis van identiteitslabels is immers geen vaststaand
feit. De betekenis kan verschuiven, eventueel geholpen door demografische
veranderingen. In hun boek Becoming New Yorkers, beschrijven Kasinitiz,
Mollenkopf en Waters (2004) hoe in New York ‘black’ niet langer betekent
‘native African-American’, en hispanic, niet meer het synoniem is voor Puerto
Ricaans. Onder de ‘zwarte’ jongvolwassenen zijn degenen met in Amerika
geboren ouders en grootouders een minderheid en de in New York geboren
Puerto Ricanen zijn inmiddels een minderheid onder de hispanics. Doordat
zij niet meer de dominante groep zijn bepalen zij ook niet meer het beeld
van het label. Door de diversificatie van de groep verschuift de betekenis van
de labels hispanic en African-American. Het vormen van hybride identiteiten
is een andere optie om de betekenis van een bestaande identiteit op te
rekken. Verschillende identiteiten worden dan gecombineerd tot een nieuwe
groepsidentiteit. De tweede generatie van Aziatische herkomst in de Verenigde
Staten gebruikt bijvoorbeeld het label Asian-American.
De betekenis van identiteitslabels is dus niet onveranderlijk, ook
niet als de grenzen van territoriale kaders gelijk blijven. Niet alleen de
bevolkingssamenstelling verandert, maar ook de politieke en sociale
context. Iedere generatie geeft een eigen betekenis aan nationale en lokale
identiteiten die de tijdsgeest van het moment symboliseert. Aan de hand van
identiteitslabels en voorkeurslabels worden in dit hoofdstuk de identificatie
van jongvolwassenen met Amsterdam, Nederland en het herkomstland
gecombineerd. Het uitgangspunt daarvoor was de zogenaamde Moreno
vraag, waarbij twee verschillende territoriale identiteiten tegenover elkaar
worden geplaatst (Moreno, 2006). Het gaat bijvoorbeeld om de vraag ‘voel
je je meer Amsterdammer of Nederlander’? Om de beweegredenen achter de
verschillende combinaties bloot te leggen is gebruik gemaakt van het materiaal
uit de diepte-interviews. De resultaten laten zien wat voor Amsterdamse
jongvolwassenen de relatie is tussen twee nationale identiteiten en tussen de
stedelijke en nationale identiteit. Het hoofdstuk gaat eerst in op de voorkeuren
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die jongvolwassenen hebben voor bepaalde identiteitslabels. Daarna worden
achtereenvolgens de rol van de stedelijke identiteit en de relatie tussen de twee
nationale identiteiten belicht. Het is een verhaal over evenwichtskunstenaars,
kleurbekenners en een enkele buitenstaander.

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

Het is niet verwonderlijk dat de jongvolwassenen van Marokkaanse
herkomst het wat minder vaak eens zijn met het belang van het noemen
van iemands herkomst. Het is vooral deze groep die op dit moment sterke
negatieve beeldvorming ervaart. Dit roept enerzijds gevoelens op om
de groep te verdedigen door te benadrukken dat het gaat om een kleine
237

groep die voor problemen zorgt en zelf het goede voorbeeld te geven. De
Marokkaanse achtergrond moet ook eens op een positieve manier naar voren
worden gebracht. Anderzijds proberen zij te ontsnappen aan deze negatieve
beeldvorming, en verzuchten velen dat het toch fijn zou zijn als het nu eens
niet over Marokkanen zou gaan.
Tabel 7.1 Voorkeuren voor identiteitslabels
(in % eens naar geboorteland ouders)

Geboorteland ouders
Nederland

Marokko

Turkije

Suriname

Iedereen moet in eerste instantie worden
aangesproken als Nederlander

76,3

75,2

67,8

65,6

Iedereen moet in eerste instantie worden
aangesproken als Amsterdammer

67,3

71,3

65,0

64,8

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

44,7

43,6

57,1

58,8

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen
autochtonen en allochtonen

14,6

11,2

7,8

7,1

De Amsterdamse jongvolwassenen wijzen het gebruik van de identiteitslabels
allochtoon en autochtoon sterker af dan het benoemen van verschillende
bevolkingsgroepen (tabel 7.1). Slechts een kleine groep vindt dat er een
onderscheid moet worden gemaakt tussen autochtonen en allochtonen. De
18-24 jarigen van Nederlandse herkomst met een lager opleidingsniveau zijn
het hier wel vaker mee eens. Bijna een derde (30%) van deze groep vindt dat
er een onderscheid moet worden gemaakt tussen allochtonen en autochtonen.
De jongvolwassenen van buitenlandse herkomst weten dat ook zij volgens de
huidige definitie allochtonen zijn. Maar het begrip allochtoon roept bij hen
een beeld op van problemen en achterstand en daar identificeren zij zichzelf
duidelijk niet mee. Miranda vindt dat het klinkt alsof je een buitenstaander
bent in de Nederlandse samenleving en niet iemand die hier geboren en
getogen is:
Als je één ouder hebt die niet in Nederland is geboren, dan ben je al
een allochtoon volgens de definitie. Nou ja, dan ben ik dus duidelijk een
allochtoon. Alleen ik vind, het heeft zo,.. het kan zeg maar zo negatief
gezien worden. Het hoeft niet, maar het kan. (…) Ik zie mezelf gewoon als
Nederlander en niet zo zeer als allochtoon. Dat klinkt zo als buitenstaander.
(...) Ik voel mezelf niet een buitenstaander in de samenleving. Helemaal
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niet. (...) Er wordt zeg maar geen waarde gehecht aan het feit dat je hier
bent geboren. (Miranda, vrouw, 25 jaar, Surinaamse herkomst)

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

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

7.2 HET COMBINEREN VAN DE AMSTERDAMSE EN DE NEDERLANDSE 		
IDENTITEIT
Jezelf vooral als Amsterdammer presenteren is aantrekkelijk voor veel
jongvolwassenen, ongeacht hun herkomst. Als wordt gecontroleerd voor
geboorteplaats, opleiding, leeftijd en geslacht is er geen significant verschil
tussen de vier groepen in de voorkeur voor de Amsterdamse identiteit
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(tabel 7.2a). Zij hebben ongeveer even vaak een voorkeur voor het label
Amsterdammer. Het label Amsterdammer is wel aantrekkelijker voor degenen
die geboren en getogen zijn in Amsterdam. Degenen die buiten Amsterdam
zijn geboren en opgegroeid, of waarvan het sociale leven zich vooral buiten
Amsterdam afspeelt, zien zichzelf niet echt als Amsterdammer. Zij voelen zich
vooral Nederlander. Gaby woont alweer negen jaar in Amsterdam en werkt
ook in de stad. Oorspronkelijk komt zij uit de Noordoostpolder. Zij voelt zich
wel Amsterdammer, maar toch meer Nederlander dan Amsterdammer. Zij
voelt zich ook nog verbonden met de Noordoostpolder waar zij is opgegroeid
en zou ook op andere plekken in Nederland kunnen wonen:
[Ik voel] mij meer Nederlander [dan Amsterdammer]. Waarschijnlijk
omdat ik niet mijn hele leven in Amsterdam woon. Want ik ben nog
enigszins verbonden met de polder, al is dat maar tien procent of zo,
waardoor ik mij niet honderd procent Amsterdammer voel. Ik zou eerder
zeggen Nederlander omdat ik ook op andere plekken in Nederland zou
kunnen wonen als het zou moeten. (Gaby, vrouw, 28 jaar, Surinaamse
herkomst)

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

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

Geboorteland ouders
Voelt u zich:

Nederland

Marokko

Turkije

Suriname

4,8

10,6

10,4

12,3

Meer Amsterdammer, dan Nederlander

39,5

42,8

35,3

38,8

Evenveel Amsterdammer als Nederlander

35,2

32,8

41,6

35,5

Meer Nederlander dan Amsterdammer

17,1

3,1

6,4

5,6

2,2

2,6

1,2

1,8

Alleen Amsterdammer

Alleen Nederlander
Geen Nederlander, geen Amsterdammer

1,2

8,2

5,1

6,1

Totaal

100

100

100

100

n

313

280

242

248

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

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

Alleen of meer
Amsterdammer

Evenveel Amsterdammer
als Nederlander

Laag/middenhoogopgeleid vs. hoogopgeleid

0,674*

1,360*

18-24 jaar vs. 25-30 jaar

1,109

0,933

Nederlandse herkomst vs. Marokkaanse herkomst

1,215

1,192

Turkse herkomst vs. Marokkaanse herkomst

0,788

1,426

Surinaamse herkomst vs. Marokkaanse herkomst

1,040

1,120

Man vs. vrouw

1,617***

0,660**

n

933

933

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

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

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

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

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

Marokko

Turkije

Suriname

4,9

9,9

28,2

6,1

8,0

3,1

Meer MTS dan Nederlander

30,9

36,0

17,1

Evenveel MTS als Nederlander

50,1

42,5

40,5

Meer Nederlander dan MTS

8,1

3,8

11,2

Totaal

100

100

100

n

295

255

252

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

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

Evenwichtskunstenaar

Combinerende
kleurbekenner MTS

Laag/middenhoogopgeleid vs. hoogopgeleid

1,187

1,290

18-24 jaar vs. 25-30 jaar

0,665**

1,292

Marokkaanse herkomst vs. Surinaamse herkomst

1,579*

2,294***

Turkse herkomst vs. Surinaamse herkomst

1,140

2,656***

Man vs. vrouw

0,617**

1,113

n

814

814

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

bepaalde gewoonten nu eigenlijk Nederlands, Marokkaans, of meer universeel
vraagt Farida zich af. Zij vertelt:
Mijn ouders komen uit Marokko. De cultuur [ken ik] omdat ik natuurlijk
Marokkaanse ben, je bent ermee opgegroeid. Maar ik ben ook een Hollander
hoor. Van het Marokkaanse [vind ik belangrijk] de gastvrijheid, voornamelijk
dat. En het Nederlandse is altijd van, ieder voor zich en god voor ons allen.
Soms gebruik je dat. Van het Marokkaanse, de sociale controle, daar heb ik
helemaal niks mee. Weet je, jij je leven, ik mijn leven. (...) Dat is het. Want
ja bepaalde dingen krijg je gewoon mee van huis. En dan denk je van is het
nou Marokkaans, Nederlands of hoort het nou gewoon zo, om dat mee te
geven aan je kinderen? (Farida, vrouw, 28 jaar, Marokkaanse herkomst)
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Jongvolwassen van Marokkaanse herkomst zijn significant vaker
evenwichtskunstenaars dan de jongvolwassenen van Surinaamse herkomst.
Daarnaast zijn het vaker de wat oudere jongvolwassenen (25-30 jarigen) dan
de jongere groep (18-24 jaar) en vaker vrouwen dan mannen die deze strategie
kiezen (tabel 7.3b).
De combinerende kleurbekenners
Een grote groep van jongvolwassenen van buitenlandse herkomst combineert
verschillende nationale identiteitslabels maar brengt hierin wel een hiërarchie
aan (tabel 7.3a). De grootste groep in deze categorie vormen degenen die
zich ‘meer Marokkaan/Turk/Surinamer dan Nederlander’ voelen (tussen 17%
en 36%). Deze strategie komt significant vaker voor onder jongvolwassenen
van Marokkaanse of Turkse herkomst, dan Surinaamse herkomst (tabel 7.3b).
Deze manier van kleur bekennen is lang niet altijd een vrije keuze, maar vaak
een richting waarin zij zich gedwongen voelen. Doordat anderen hen continu
bestempelen als Marokkaan, Turk of Surinamer gaan zij zich vanzelf ook meer
zien als Marokkaan, Turk of Surinamer, dan Nederlander. Anderen zien hen,
bijvoorbeeld vanwege hun huidskleur, immers toch niet als Nederlander. Het
dominante beeld van de Nederlander is volgens hen nog altijd ‘blond, blank
en blauwe ogen’ en werkt daarom het gevoel buitengesloten te zijn in de hand.
Het zich thuis voelen in Nederland vertaalt zich daardoor lang niet altijd in
een voorkeur voor de Nederlandse identiteit. De jongvolwassenen vinden wel
dat zij Nederlander zijn, maar zij voelen zich lang niet altijd Nederlander.
Ik krijg vaak de vraag toebedeeld van, voel je, je meer Nederlander of meer
Marokkaan? Maar dan keer ik altijd de vraag om. Dan zeg ik, als je me
buiten ziet op straat, zie je dan een Marokkaan of een Nederlander? Dan is
toch meestal het antwoord, dan zie ik een Marokkaan. Ik zeg, juist doordat
jij me ziet als Marokkaan ga ik me ook als Marokkaan gedragen of in elk
geval voelen. (Zouhad, man, 30 jaar, Marokkaanse herkomst).

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

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

Voelt u zich:

Alleen MTS

MTS en
Vooral MTS Nederlander

Vooral NL

Geen MTS

Vooral Amsterdammer

55,0

60,9

46,5

31,8

60,0

Amsterdammer en Nederlander

12,5

23,2

43,0

59,1

26,7

0,0

6,3

5,6

9,1

6,7

Vooral Nederlander
Geen Nederlander / Amsterdammer

32,5

9,7

4,9

0,0

6,7

Totaal

100

100

100

100

100

40

207

342

59

110

n

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

Ozan benadrukt in zijn verhaal het belang van waar je je bevindt en het gevoel
nergens echt bij te horen. Turkse Nederlanders zijn voor hem een ‘apart volk’.
Ook voor Ozan is Amsterdammer het label waaronder alle andere identiteiten
passen, het functioneert als bindmiddel:
Ze vragen soms, voel je je Nederlander of voel je je Turk? In Nederland
voel ik me meer Turks. In Turkije voel ik me echt veel meer Nederlander.
Wij zijn gewoon eigenlijk een aparte groep mensen. Als ik het met
m’n vrienden daarover heb, eigenlijk zijn we gewoon een apart volk,
Nederlandse Turken, Turkse Nederlanders. Ik voel me eigenlijk nergens
echt van, ‘ik ben hier Nederlander’ of ‘ik voel me echt Nederlander’. Dat is
ook gewoon door alle dingen in de media, door steeds die gebeurtenissen,
dan voel je je niet echt geaccepteerd. En daarom zeg ik, ja, eigenlijk ben
ik gewoon een Amsterdammer, en dat is gewoon eigenlijk iets aparts. Een
Amsterdammer is gewoon, vind ik, van alles wat een beetje. En dat voel
246

ik me het meest. Als ik moest kiezen tussen die drie dingen, zou ik voor
Amsterdammer kiezen. (Ozan, man, 21 jaar, Turkse herkomst)

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

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

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