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Hoofdstuk 8

CONCLUSIE

8. CONCLUSIE
Het toenemende aantal mensen met een dubbele nationaliteit en de
toegenomen diversiteit in grote steden roepen vragen op over de betekenis
van de nationale identiteit en staatsburgerschap. Wereldwijd zijn er steeds
meer mensen met meer dan één staatsburgerschap. Ongeveer negentig landen
in de wereld staan dubbele nationaliteiten in ieder geval tot op zekere hoogte
toe. Ongeveer vijf miljoen Australiërs, bijna zevenhonderdduizend Canadezen
en miljoenen Amerikanen hebben een dubbele nationaliteit. In Nederland
hebben inmiddels ruim een miljoen mensen ten minste één buitenlandse
nationaliteit naast de Nederlandse. Dit aantal is ongeveer twee keer zo groot
als tien jaar geleden.
In grote steden zoals Amsterdam is de bevolkingsdiversiteit niet langer
slechts groot is, maar op velerlei aspecten enorm. De bevolking van
Amsterdam is niet alleen gevarieerd naar etniciteit of herkomstland, maar ook
naar verblijfsstatus (en bijbehorende rechten en plichten), gender en leeftijd.
Eind 2009 was de helft van de Amsterdamse bevolking van buitenlandse
herkomst en telde Amsterdam 177 verschillende nationaliteiten. De vraag is
hoe deze ontwikkelingen doorwerken op de betekenis van staatsburgerschap,
vooral ook op de identiteitsdimensie daarvan. Hoe flexibel is deze betekenis
geworden? Is het nationale staatsburgerschap iets wat vooral strategisch en
afhankelijk van de omstandigheden wordt ingezet of toch een ‘eindpunt’ van
een integratieproces? En wint het stedelijke integratiekader aan belang boven
het nationale integratiekader?
Het uitgangspunt van dit onderzoek was dat de complexiteit van
globalisering niet kan worden teruggebracht tot een elkaar uitsluitende
tweedeling tussen de afbrokkeling van de nationale soevereiniteit aan de ene
kant en een herbevestiging van de nationale soevereiniteit aan de andere kant.
Het zijn twee trends die naast elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden. Hierdoor
is er sprake van een continue herdefiniëring van de nationale soevereiniteit
en verandert de betekenis van staatsburgerschap. Dit onderzoek ging op
zoek naar deze herdefiniëring door de relatie tussen territoriale identiteiten
te bekijken. Centraal stond de verticale relatie tussen de stedelijke identiteit
en de nationale identiteit, en de horizontale relatie tussen twee nationale
identiteiten namelijk van woonland en herkomstland. Op deze manier werd
antwoord gezocht op de vraag wat de nationale identiteit nog betekent in
tijden van internationalisering en hoe deze zich verhoudt tot de stedelijke en
transnationale identiteiten.

255

Deze territoriale identiteiten werden zowel van bovenaf, dat wil zeggen
zoals ingevuld door staten en in het publieke debat, als van onderaf
onderzocht. Het idee was dat beleid en instituties als leidraad dienen voor het
gedrag van burgers, zij bepalen wat mag en wat niet mag, en vormen zo het
kader waarbinnen identiteitsvorming plaatsvindt. Van onderaf werd gekeken
naar verschillende dimensies van identificatie met woonplaats, woonland
en herkomstland, en naar het gebruik van identiteitslabels. Staten kunnen
voorwaarden en mogelijkheden creëren voor formeel lidmaatschap in de vorm
van staatsburgerschap, maar zij kunnen niet bepalen op welke manier de
burgers hiervan gebruik maken. Om de betekenis van de nationale identiteit
in beeld te brengen is het noodzakelijk de perspectieven van bovenaf en van
onderaf te integreren. Stedelijke jongeren zijn een interessante groep voor
een perspectief van onderaf. De diversiteit in de stad waar zij wonen is vele
malen groter dan die van het land waarin ze wonen. Geen enkele groep vormt
onder de jonge generatie een duidelijke meerderheid en een groot deel van het
integratieproces voltrekt zich tussen verschillende etnische groepen en niet
automatisch met de ‘autochtonen’. De stad is mogelijk een aantrekkelijker
integratiecontext voor stedelijke jongeren dan de nationale integratiecontext.
Vanuit een transnationaal perspectief zijn de ogen gericht op de nu volwassen
wordende tweede generatie migrantenjongeren die veelal zijn opgegroeid in
de grote steden. Wat is hun relatie met het geboorteland van hun ouders en
hoe verhoudt deze zich tot hun identificatie met Nederland en Amsterdam?
De hoofdvraag van het onderzoek luidde:
In hoeverre zijn stedelijke jongeren flexibele burgers? Hoe verhouden de
stedelijke identiteit en de herkomstlandidentiteit zich tot de woonlandidentiteit?

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

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

260

herbevestiging van de nationale soevereiniteit van woonland en herkomstland.
Deze loyaliteitsstrijd past in de neo-nationalistische trend in Nederland, waar
de aandacht voor de nationale geschiedenis toeneemt, de culturele betekenis
van de nationale identiteit centraal staat en supranationale ontwikkelingen
zoals een Europese grondwet als een bedreiging worden gezien voor de
nationale soevereiniteit. De vermeende buitenlandse invloed op de tweede
generatie migrantenjongeren ligt juist zo gevoelig, omdat zij zijn opgegroeid
in Nederland. Van hen wordt immers verwacht dat ze in Nederland zullen
blijven en dat ze eenduidig kiezen voor de Nederlandse samenleving.

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

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

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