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Wanneer sociale
identiteit leidt

samengestroomde Turkse Nederlanders op
televisie uitspraken als ‘Erdogan is onze leider’
en ‘Turkije is mijn vaderland’. In de aflevering van
Zomergasten met minister-president Mark Rutte

tot haat en nijd

als gast werd een fragment getoond waarin een
cameraploeg van de NOS het werken onmogelijk werd gemaakt door demonstrerende Turkse
Nederlanders die zeggen dat zij moeten oprotten.
Rutte’s primaire reactie is er, zoals hij zei, ‘een van
woede, pure woede. Mijn primaire eerste gevoel

Het besef tot een bepaalde groep te horen – de sociale identiteit – is

is: lazer zelf op. Ga zelf terug naar Turkije. Pleur
op, zou ik in plat Haags zeggen.’

op zich niets bijzonders. We identificeren ons allemaal met groepen:
Rutte wijst er vervolgens wel op ‘dat we in Neder-

familie, vriendenkring, politieke geestverwanten, landgenoten als

land het recht van demonsteren hebben, dat zij (de
demonstranten, red.) daar gebruik van maken. Dat

we in den vreemde zijn. Maar sociale identiteit kan ook een bron

we ook persvrijheid hebben die deze mensen met
voeten treden. Met onze verworvenheden, met

van haat en nijd worden. Dat laatste zien we de afgelopen decennia

onze normen en waarden, is het alles of niets, het
is geen cafetariamodel. We hebben in Nederland

in toenemende mate gebeuren. Groepen die zich afzetten tegen een

460.000 Turken wonen. Turkse Nederlanders.
We weten dat het overgrote deel daarvan goed

groep met een andere identiteit.

geïntegreerd is en een positieve bijdrage aan onze
samenleving levert. Maar nog heel recent kwam

A

het Sociaal Cultureel Planbureau met een rapport
l langer bekend is natuurlijk de ge-

kelijke of vermeende – Gülen-aanhangers. Die

dat zegt: 20 procent is eigenlijk nog volledig

kantheid van groepen in de westerse

animositeit manifesteerde zich kort na de mislukte

verbonden met Turkije. Dan zeg ik: dat zijn geen

samenleving tegen moslims. Die

staatsgreep in juli van dit jaar ook in Nederland. En

Turkse Nederlanders, dat zijn Turken in Neder-

lokte weer gepeperde uitspraken uit van politici.

land. Wij moeten […] ervoor zorgen dat Nederland

tegen vluchtelingen uit Syrië en andere oorlogsgebieden is daar de laatste jaren bijgekomen. Een

26

Nederland blijft. Waarin je mag demonstreren – ja

recent voorbeeld is de animositeit van een aantal

Pure woede

dat mogen zij – maar waarin ook vrijheid van me-

sympathisanten van de regerende AKP-partij van

Na de mislukte staatsgreep in juli van dit jaar de-

ningsuiting is, persvrijheid, het op een beschaafde,

president Erdogan in Turkije tegenover – wer-

den voor het Turkse consulaat in Rotterdam

normale manier met elkaar omgaan.’1
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‘Vaak blijkt een sterke identificatie met een groep ertoe
te leiden dat mensen zich gaan gedragen naar wat ze
denken dat specifiek is voor die groep.’

Het effect

het Turks-zijn dominanter wordt dan die van

Tot slot: wat adviseer je?

Wat doen dergelijke uitspraken? Frits Wester duidt

het Nederlander-zijn.

Stel nu dat je als communicatieadviseur een
bewindspersoon, burgemeester of wethouder moet

Rutte’s uitspraak in partijpolitieke zin: ‘Rutte wil
met deze uitspraak ook PVV-stemmers winnen.

Vaak blijkt een sterke identificatie met een

adviseren hoe hij of zij het best kan reageren in

Hij laat zien dat hij boos kan worden en harde

groep ertoe te leiden dat mensen zich gaan

zo’n situatie, wat raad je hem of haar dan aan?

taal kan spreken. Hij neemt hiermee dus zowel de

gedragen naar wat ze denken dat specifiek is

Kies je ervoor de burgemeester of wethouder

PVV als Aboutaleb de wind uit de zeilen.’2 Wellicht

voor die groep. Er is daardoor sprake van een

authentiek te laten zijn? Laat het hem of haar dan

hebben zijn harde uitspraken er inderdaad aan

zichzelf versterkend effect waardoor de kloof

gewoon zeggen als hij of zij boos is. Daar is niks

bijgedragen dat de VVD in de peilingen vlak voor

steeds minder gemakkelijk overbrugbaar wordt.

mis mee: je wijst mensen op hun verantwoorde-

Prinsjesdag de PVV voorbij gestreefd is. Maar als

Uiteindelijk kan dat uitmonden in conflicten,

lijkheid als Nederlander. Maar er zijn, zo laat het

je een samenleving met zo weinig mogelijk sociale

zoals bedreiging van (werkelijke of vermeende)

voorgaande zien, dus ook goede redenen om een

spanningen nastreeft, is van zo’n confronterende

aanhangers van de Gülenbeweging.

andere reactie te kiezen.

3

opstelling weinig goeds te verwachten.

Verschuivende identiteiten
Het lijkt zo voor de hand te liggen dat je als Turkse

Hoe gemakkelijk groepen
kunnen ontstaan

Nederlander moet kiezen. Je woont hier, je hebt
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70 en het dagelijkse nieuws

rutte-was-in-zomergasten-persoon-

Logeion viert 70 jaar communicatie en duikt met dat getal in gedachten

Staten en Canada. Door een productiefout kan een accu in het apparaat te

lijk-maar-altijd-met-een-politieke-reden

de Nederlandse nationaliteit, je maakt deel uit

Klassiek onderzoek van Tajfel en collega’s

het nieuws in. Op zoek naar berichten waarbij het draait om het getal 70

heet worden en in brand vliegen. Van een heel andere economische orde is

van de Nederlandse samenleving. Maar waarom

liet zien hoe snel groepsgedrag ontstaat.

2. idem

(een wiskundig Harshadgetal en een vijfhoeksgetal, het atoomnummer

het pleidooi van vermogensbeheerder Aegon Asset Management. Dit bedrijf

zou je eigenlijk moeten kiezen? Onze sociale

Zij verdeelden een groep mensen in twee
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van het scheikundige element Ytterbium (Yb), maar natuurlijk vooral het

is van mening dat de pensioenleeftijd zo snel mogelijk omhoog moet naar

identiteit bestaat namelijk uit veel deelidentiteiten.

groepen, op basis van toeval. De proef-

getal dat volgt ná 69 en vóór 71).

70 jaar.

Mensen behoren tegelijkertijd tot meerdere sociale

personen kregen te horen dat de groeps-

groepen: het gezin, de afdeling, de organisatie,

verdeling tot stand was gekomen op basis

intergroepsconflicten, zie bijv. Forsyth,

De Amerikaanse vruchtbaarheidsarts Dr. Donald Cline wordt ervan verdacht

Witwassen

vakgenoten. Die bepalen hun zelfbeeld en zelf-

van een voor het onderzoek inhoudelijk

D. R. (2009). Group dynamics. Cengage

70 kinderen te hebben verwekt… met zijn eigen sperma. In de jaren ’70 en

Ook echte 70-jarigen waren in het nieuws. Zo werd op de Brusselse

waardering.

irrelevant kenmerk, zoals de voorkeur voor

Learning

’80 voelde de inmiddels 77-jarige Cline de druk om zelf te doneren omdat hij

luchthaven Zaventem onlangs een Nederlandse van die leeftijd betrapt met
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ke-barometer/barometer-van-deze-week
4. Over onder andere sociale identiteit en

5. Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An inte-

kunst.
De sociale identiteit is ook niet per se stabiel. Zo

weinig toegang had tot ander donormateriaal. En iets dichterbij, in Duitsland,

160.000 euro aan contanten in een dubbele bodem van haar reistas. En

grative theory of intergroup conflict. The

vestigde Matthias Völk een wereldrecord: hij vervoerde 29 gevulde Duitse

Franz Beckenbauer werd succesvol aan zijn hart geopereerd. De inmiddels

kan men zich als Turkse Nederlander eerst primair

Na de tweedeling van de groep wilden

social psychology of intergroup relations,

bierpullen in één keer over een lengte van 40 meter. Een inspanning waar hij

ook 70 jaar oude Kaiser wordt overigens nog steeds verdacht van fraude en

Nederlander voelen en geleidelijk aan steeds meer

Tafjel c.s. nagaan wanneer en wat groeps-
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een half jaar voor had getraind (met, wees gerust: water). Het gewicht van al

witwassen.

Turks. Dat kan bijvoorbeeld in de hand gewerkt

bevoordeling zou doen ontstaan: het

worden door de islamvijandigheid die door Europa

bevoordelen van leden van de eigen groep

waart en die het gevoel kan activeren in Nederland

boven die van de andere groep. Tot hun

Ontploffingen

Tot slot is er natuurlijk ook vrolijk 70-nieuws: Cees en Nel Verhagen uit

tot een minderheidsgroep te horen. Of recentelijk

verbijstering zagen ze dat groepsgevoel en

Economische aandacht is er ook voor het getal 70: Turkije importeerde in

Tilburg waren 9 september 70 jaar getrouwd. De twee oudjes genieten enige

door de staatsgreep in Turkije en de argwanende

-bevoordeling meteen al ontstonden, op

de eerste helft van dit jaar 150.000 runderen uit de Europese Unie. Dat is

bekendheid als grootouders van de zingende stylist Roy Donders, die een

reactie van Nederlandse zijde op de maatregelen

basis van alleen al het gegeven dat men tot

70 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor elektronicagigant

privéoptreden gaf op het platina huwelijksfeest. Het geheim van een langdurig

van de Turkse regering. Bij een aantal mensen

een groep was gaan behoren.

Samsung is 70 een stuk minder leuk overigens: zoveel exemplaren van de

huwelijk deelden de twee ook: ‘Geven en nemen’, aldus Cees. ‘En lief en leed

zal dat erin resulteren dat de deelidentiteit van

Galaxy Note 7 ontploften er namelijk de laatste maanden in de Verenigde

delen’, vult Nel aan.
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deze gevulde pullen: 70 kilo.
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