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Voorwoord 
 

Op 6 februari 2017 begonnen we met ons onderzoek naar identiteitsvorming en classificatie. 

Gedurende tien weken verbleven we voor het onderzoek in Sterrenwijk en Volendam. Op 

beide plekken werden we goed en met enthousiasme ontvangen, en waren de inwoners van de 

wijk en het dorp erg gastvrij. Bij de lokale voetbalclub in Volendam werd enthousiast 

gereageerd toen Marijn vroeg of die een paar jeugdwedstrijden kon fluiten, en Thyrza kreeg al 

snel een rondleiding door de Sterrenwijk, om zo de wijk te leren kennen. Mede hierdoor 

hebben we het onderzoek zonder grote problemen uit kunnen voeren. 

Verder willen een aantal mensen bedanken die ons geholpen hebben met het 

onderzoek en het schrijven van deze thesis. Allereerst Marije Luitjens die ons gedurende het 

schrijven van het onderzoeksvoorstel en het onderzoek heeft begeleid, en ons tijdens het 

schrijven van de thesis veel bruikbare feedback heeft gegeven. Speciale dank gaat uit naar de 

verhuurder van de kamer in Edam, die ons erg heeft geholpen met het onderzoek in 

Volendam. Tot slot willen we alle informanten bedanken die ons geholpen hebben met het 

onderzoek, ons van informatie hebben voorzien of ons in contact hebben gebracht hebben 

gebracht met nieuwe informanten.  
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Inleiding 

 

“Veel mensen zien niet zo’n groot gevaar in de islam of in Europa, maar het beeld dat we 

overspoeld worden door vreemdelingen beangstigt bijna iedereen.”  

Chris Aalbers, 20161 

 

De hierboven genoemde quote staat in een artikel over het toenemende aantal stemmers en 

volgelingen van de Partij voor de Vrijheid (PVV). De PVV is in 2017 in Nederland de 

grootste partij die bekend staat om rechts-populistische standpunten. Zoals uit het artikel 

blijkt stemt niet enkel de “boze blanke oudere man” meer op deze politieke partij, maar ook 

steeds meer redelijk gematigde kiezers (van Outeren 2016). De quote van Chris Aalberts geeft 

hier een belangrijk oorzaak voor, namelijk de vluchtelingen. Deze stemmers spreken de angst 

en frustratie uit dat immigranten allerlei zaken van hen ‘inpikken’, van banen tot 

voorzieningen als uitkeringen. Mede door de vluchtelingenstroom lijkt het anti-immigratie 

sentiment zich steeds verder te ontwikkelen, onder diverse groepen en geografische gebieden 

in Nederland.  

In dit onderzoek hebben we gekeken naar het anti-immigratie sentiment. Sentimenten 

definiëren wij als gevoelens die tot bepaalde opvattingen en acties kunnen leiden: het anti-

immigratie sentiment is dus het gevoel van de burgers die tegen immigratie zijn. Dit 

sentiment kan voort komen uit een (gevoelde) dreiging van migranten (Pichler 2010). Zo kan 

een toename van immigranten leiden tot meer concurrentie en daardoor tot een groter anti-

immigratie sentiment. Kortom, er kan een angst zijn dat iemand zelf of de ‘eigen’ natie wordt 

benadeeld door de komst van nieuwkomers.  

In dit onderzoek hebben we geprobeerd het anti-immigratie sentiment binnen twee 

verschillende contexten te bekijken, zowel in een (landelijk) dorp als een (stedelijke) wijk. 

We hebben in deze twee contexten onderzoek gedaan naar de invloed van het sentiment op 

identiteitsvorming en uitsluiting. Het onderzoek is dus comparatief, er is onderzoek gedaan 

naar de verschillen tussen een landelijke en stedelijke setting. Om een goede vergelijking te 

kunnen maken hebben wij gekozen voor twee onderzoekslocaties waarvan we naar aanleiding 

van literatuuronderzoek verwachtten dat er een sterk anti-immigratie sentiment aanwezig was. 

De twee locaties waren de wijk Sterrenwijk in Utrecht en het dorp Volendam. Van beiden is 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dit is een uitspraak van Chris Aalbers, het komt uit het artikel “De PVV is niet meer alleen voor de boze 
blanke oudere man” door Emilie van Outeren. Laatst geraadpleegd op 6 mei ’17 via  
 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/20/pvv-trekt-nieuwe-kiezers-1589978-a485756	  	  
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het beeld dat er een relatief hoog anti-immigratie sentiment bestaat. Sterrenwijk wordt gezien 

als een volksbuurt. Met de slogan: “Sterrenwijk moet Sterrenwijk blijven”, uitten de 

bewoners hun zorgen en frustratie over de komst van ‘buitenstaanders’ (Brandpunt 2016). 

Volendam kende in 2009 een heel erg hoog percentage PVV-stemmers en het dorp wordt 

vaak gezien als een gesloten gemeenschap (Walders 2009). Binnen deze twee locaties hebben 

we voor de doelgroep ‘Sterrenwijkers en Volendammers van 35 tot 65’ gekozen. Thyrza 

Eliasar heeft het onderzoek gedaan in Sterrenwijk, en Marijn Helsloot heeft het onderzoek 

uitgevoerd in Volendam. Het onderzoek duurde tien weken, van maandag 6 februari tot 

vrijdag 14 april 2017. 

Het onderzoek focust zich op de invloed van het vermeende anti-immigratie sentiment 

op de leefgemeenschap van Sterrenwijk en Volendam. Een belangrijk aspect binnen het 

onderzoek is identiteit: hoe wordt deze sociale identiteit ervaren en beleefd in Sterrenwijk en 

Volendam, oftewel waar identificeert een ‘Sterrenwijker’ of ‘Volendammer’ zich mee en hoe 

uit zich dit. Hierin hebben we zowel gekeken naar de lokale als nationale identiteit. Een 

tweede aspect is sociale cohesie. Zoals hierboven vermeld is kan het anti-immigratie 

sentiment worden versterkt door een gevoelde (groeps-) bedreiging. Wanneer er een relatief 

sterke sociale cohesie is zou immigratie misschien eerder kunnen leiden tot een vermeend 

bedreigingsgevoel. In die zin kan sociale cohesie belangrijk binnen dit onderzoek zijn. Het 

laatste deelaspect in ons onderzoek is sociale in- en uitsluiting. Vooral in dit deelaspect 

komen ook de andere deelaspecten samen, aangezien de voorgaande deelaspecten allemaal 

invloed hebben op de sociale in- en uitsluiting in Sterrenwijk en Volendam. In de 

deelaspecten hiervoor hebben we namelijk gekeken welke voorwaarden er nodig zijn voor de 

sociale identiteit van een ‘Sterrenwijker’ of ‘Volendammer’. In het laatste deelaspect zijn we 

vooral benieuwd in hoeverre etniciteit belangrijk is binnen de gemeenschap en of dit zorgt 

voor bepaalde in- of uitsluiting. De centrale vraag die we door middel van dit onderzoek 

uiteindelijk willen beantwoorden luidt: Welke invloed heeft het vermeende anti-immigratie 

sentiment op nationale identiteitsvorming en etnische in- en uitsluiting in het dorp Volendam 

en de volkswijk Sterrenwijk? 

Zoals hierboven benoemd is, boezemt de grote vluchtelingenstroom momenteel 

mensen angst in. Uit het feit dat de PVV inmiddels, na de verkiezingen van maart 2017, de op 

een-na grootste partij is blijkt dat deze angst onder een groot deel van de bevolking speelt 

(Kiesraad 2017). Hierdoor is het onderzoek maatschappelijk relevant, immers verdiepen wij 

ons met dit onderzoek verder in het anti-immigratie sentiment, een sentiment dat dus speelt in 

de huidige samenleving. Deze sentimenten kunnen leiden tot frictie en conflicten op bepaalde 
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plekken, dit is te zien in AZC protesten op allerlei plekken in het land (NOS 2016a) Daarnaast 

gaat het in het publieke debat, zoals uit de verkiezingen van maart 2017 bleek, veel over de 

Nederlandse nationale identiteit en de Nederlandse normen en waarden (Trouw 2017). Wij 

denken dat begrip voor deze groepen kan leiden tot oplossingen voor spanningen in de 

samenleving. Op het moment dat duidelijk wordt waar bepaalde sentimenten vandaan komen 

kan er namelijk gekeken worden naar een duurzame oplossing. Hoewel dit onderzoek is 

toegespitst op Sterrenwijk en Volendam, en er daardoor geen generaliserende uitspraken 

kunnen volgen over etnische in- en uitsluiting in bijvoorbeeld Nederland, kan het wel 

bijdragen aan het begrip voor dit soort casussen.  

Naast dat dit onderzoek maatschappelijk relevant is, is het ook wetenschappelijk 

relevant. Wij vullen door middel van dit onderzoek namelijk een gat op in de literatuur. 

Hoewel er al veel geschreven is over het anti-immigratie sentiment, en waar dit vandaan kan 

komen, zijn er weinig studies die een stedelijke context met een landelijke context 

vergelijken. Veel studies die het anti-immigratie sentiment onderzoeken (zoals Pichler 2010) 

bekijken of vergelijken meerdere landen. Wij bekijken echter twee situaties in hetzelfde land 

waardoor er nieuw beeld wordt geschetst van het sentiment en er meer rekening wordt 

gehouden met lokale omstandigheden. Door het onderzoek uit te voeren in een dorp en een 

wijk laten wij de verschillen zien binnen een nationale context. Daarnaast zijn er ook weinig 

studies die naar sociale identificatie en classificatie kijken, waarbij lokale identiteiten ook een 

rol spelen. In dit onderzoek kijken we niet alleen naar nationale identiteit maar ook naar 

lokale identiteit. Met dit onderzoek hopen we het debat omtrent identiteit en classificatie dus 

verder te verbreden.  

 

In het onderzoek hebben we verschillende methodes gebruikt. De eerste methode is natuurlijk 

participerende observatie. Centraal binnen participerende observatie staat ‘hanging out’, 

oftewel rondhangen en zo informeel observeren. Participerende observatie hebben we 

gebruikt om zo het dagelijks leven van de onderzoekspopulatie in beeld krijgen en te weten te 

komen wat er in het dorp of de wijk speelt. Het participeren hebben we beiden op andere 

plekken gedaan. Zo was in Volendam bijvoorbeeld het terrein van de lokale voetbalclub een 

goede plek om te participeren, terwijl in Sterrenwijk het buurthuis een geschikte plek was 

voor hanging out. Waar Marijn op verschillende plekken aanwezig was en probeerde te 

observeren en te participeren, zoals fluiten bij een aantal jeugdwedstrijden, maar ook culturele 

evenementen als filmavonden en muziekavonden, was Thyrza voornamelijk te vinden in het 

buurthuis, op straat of in voortuinen. Dit verschil, de een veel en vaak bij het buurthuis en de 
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ander juist niet, is deels te verklaren door de functie van de centrale institutie. Het buurthuis 

heeft in Sterrenwijk een belangrijkere rol dan die in Volendam, waar er andere middelen en 

plekken zijn om contact te onderhouden met de buurt en het dorp. Ook speelt het mee dat 

Marijn tijdelijk in Volendam verbleef terwijl Thyrza thuis bleef wonen, waardoor we in beide 

contexten andere activiteiten bijwoonden. Zo was Thyrza voornamelijk overdag aanwezig, 

terwijl Marijn voornamelijk activiteiten in de avond bezocht.  

Hierop aansluitend hebben we gebruik gemaakt van informele gesprekken, deze 

informele gesprekken zijn ideaal om te hebben tijdens de hanging out. Doordat we op 

verschillende manieren hebben geprobeerd te participeren, Thyrza in het buurthuis en Marijn 

op meer verschillende plekken, hebben we een verschil geconstateerd in de mate van 

informele gesprekken. Waar Thyrza meer de mogelijkheid had om vaak met dezelfde mensen 

te praten, en zo relatief veel rapport op heeft kunnen bouwen in een korte periode, is Marijn 

met meer mensen in contact is gekomen, maar daarmee ook minder vaak met dezelfde 

informanten. Dit kan ook komen doordat er in Volendam (veel) meer mensen wonen en het 

een stuk groter is, waardoor je minder vaak dezelfde informant tegenkomt. Hierdoor heeft 

Thyrza meer gebruik gemaakt van informele gesprekken, zij had de mogelijkheid om langer 

en vaker informeel met iemand te praten.  

Ook hebben we gebruik gemaakt van interviews. In ons onderzoek hebben we gebruik 

gemaakt semigestructureerde en ongestructureerde interviews. Deze methode hebben we 

gebruikt om dieper en langer in te gaan op bepaalde onderwerpen zodat we konden 

onderzoeken hoe de informant dingen ervaart en beleeft. Hoewel we dus een aantal vaste 

vragen en onderwerpen hadden verschilde elk interview, bij de ene informant konden andere 

dingen relevant zijn, terwijl bij de andere informant dit minder aan de orde was. Ook hier was 

een verschil te merken tussen het onderzoek in Sterrenwijk en Volendam. Enerzijds was er 

een verschil qua inhoud, in Sterrenwijk speelden andere dingen een rol dan in Volendam. 

Anderzijds was er ook een verschil in het aantal interviews. In Sterrenwijk leken de 

informanten minder snel een interview te willen doen, terwijl dat voor de informanten uit 

Volendam minder een probleem was. Hierdoor heeft Marijn uiteindelijk meer gebruik 

gemaakt van interviews en heeft Thyrza vaker informele gesprekken gevoerd.  

De laatste methode voor het vergaren van data sluit hierop aan, namelijk: ‘snowball 

sampling’, aan de al geïnterviewde participanten werden nieuwe namen en contacten 

gevraagd. Zeker voor interviews was dit een handige methode, vooral in Volendam hadden 

mensen iets van ‘als iemand mij aanraadt, dan zal het wel goed zijn’. Op die manier konden 

we aan nieuwe informanten en data komen. Om de anonimiteit van de informanten te 
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waarborgen hebben we in deze thesis gebruik gemaakt van pseudoniemen. Ook de namen die 

de informanten hebben genoemd tijdens interviews of gesprekken zijn aangepast.  

Voor het vastleggen en analyseren van de data hebben we ook verschillende methodes 

gebruikt. De interviews hebben we meestal opgenomen en getranscribeerd. Hierdoor konden 

wij tijdens het interview meer bezig zijn met het luisteren, evalueren en doorvragen. 

Vervolgens hebben we deze uitgeschreven interviews geanalyseerd door middel van NVivo. 

De data die we verkregen hebben tijdens de informele gesprekken en participerende 

observatie hebben wij via aantekeningen analyseerbaar gemaakt. Door middel van NVivo 

konden we de data makkelijk en grondig ordenen en uiteindelijk analyseren.  

In het verdere verloop van deze thesis zal er eerst verder worden ingegaan op 

literatuur over de verschillende deelaspecten. Hierdoor creëren we een theoretisch kader 

waarin de studie plaatsvindt. Hierna verdiepen we ons verder in de beschikbare bronnen over 

de context van het onderzoek, om zo al een beeld te schetsen van de onderzoeklocatie. 

Vervolgens zullen met behulp van twee empirische hoofdstukken proberen de centrale vraag 

te beantwoorden. De empirische hoofdstukken zijn opgedeeld in de volgende drie paragrafen: 

nationale en lokale identificatie, het anti-immigratiesentiment en sociale cohesie, en in- en 

uitsluiting. In het eerste empirische hoofdstuk zal de verzamelde data van het onderzoek in 

Volendam behandeld worden, en in het tweede empirische hoofdstuk de data van het 

onderzoek in Sterrenwijk. De twee empirische hoofdstukken zullen bij elkaar komen in het 

laatste hoofdstuk: de conclusie en discussie, waarin we de opvallende overeenkomsten en 

verschillen benoemen en terugkomen op de centrale vraag.  
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Theoretisch kader 

In dit theoretisch kader zullen we de verschillende aspecten van ons onderzoek langsgaan. 

Eerst zullen we ingaan op identiteitsvorming, om vervolgens onze aandacht te richten op 

naties en nationalisme. De nationale identiteit is een belangrijk onderdeel in deze thesis, 

daarom zullen we daarna ingaan op de verschillende noties van nationale identiteit. 

Vervolgens kijken we naar sociale cohesie. Tot slot gaan we verder in op in- en uitsluiting 

door middel van de paragrafen othering en classificatie. Na theoretische context te hebben 

gegeven aan deze begrippen en thema’s, zal het makkelijker zijn om de link tussen het anti-

immigratie sentiment, nationale identiteitsvorming en etnische in- en uitsluiting uit te leggen 

in de twee onderzoekscontexten.  

 

1.1 Sociale identiteitsvorming – Thyrza Eliasar 

“The community exhibits certain peculiarities of speech and of custom which makes public its 

notion of Lue, but these distinguish them from others far less clearly and significantly than 

does the identity and the label of “Lue”.” (Moerman 1965, 1221). 

Aan de hand van het bovenstaande citaat over de gemeenschap “Lue” van Moerman wordt er 

in deze paragraaf stil gestaan bij sociale identiteitsvorming. In deze thesis wordt het begrip 

sociale identiteit gebruikt, omdat dit meer aansluit op de beweging, complexiteit en grote 

variëteit van sociale processen (Eriksen 2010, 214). Daarmee kijkt sociale identiteit niet 

alleen naar de etnische aspecten. Dit is met name van belang in ons onderzoek, omdat de 

mensen in Sterrenwijk en Volendam, zoals blijkt uit de context, zich ook sterk identificeren 

met de lokale identiteit en niet alleen de etnische of nationale identiteit.  

 

1.1.1 Situationeel construct 

Allereerst is het belangrijk om aan te geven dat de sociale identiteit een construct is, zoals uit 

het bovenstaande citaat over de “Lue” al blijkt. Dit construct bestaat niet door objectieve 

sociale of culturele feiten en duidelijke grenzen (Eriksen 2010, 16). Sociale identiteiten zijn 

relatief en situationeel (Eriksen 2010, 37). Ze bestaan door de notie van toeschrijving door de 

eigen groep en andere groepen. Voor elke vorm van identiteit is een aspect van sociale relatie 

namelijk essentieel. (Eriksen 2010, 16). Binnen deze sociale relaties verdelen mensen elkaar 

in verschillende categorieën. Een sociale identiteit, zoals een etnische identiteit, kan als een 

modus van bewustzijn gezien worden, geproduceerd door menselijke ervaringen en sociale 
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interactie. Hierdoor kan een sociale identiteit ook per situatie verschillen. (Comaroff en 

Comaroff 1992, 54).  

 

1.1.2 Solide 

Ondanks dat sociale identiteiten fluïde, situationeel en elastisch zijn, zijn ze niet oneindig 

flexibel (Comaroff en Comarfoff 1992, 54). Het feit dat sociale identiteiten sociaal gecreëerd 

zijn en per situatie kunnen verschillen, betekent niet dat de grenzen tussen sociale identiteiten 

zomaar oneindig opgerekt kunnen worden. Dit sluit aan bij ons onderzoek omdat bijvoorbeeld 

een Volendammer zich per situatie een andere sociale identiteit kan aanmeten, zoals 

bijvoorbeeld tijdens het WK voetbal een Nederlandse identiteit, terwijl ze op andere 

momenten meer de Volendamse identiteit ervaren. Dit betekent echter niet dat ze zomaar 

iedereen toelaten tot hun sociale identiteit(en), niet elke Nederlander kan zomaar een 

Volendamse of Sterrenwijkse identiteit hebben. Tegelijkertijd kan bijvoorbeeld een 

Volendammer misschien ook niet in elke situatie tot de Nederlandse identiteit toetreden. Deze 

verschillende sociale identiteiten hoeven elkaar dus niet uit te sluiten. 

Ook kan een sociale identiteit een gevoel geven van een waargenomen continuïteit 

met het verleden. Etnische identiteiten lijken bijvoorbeeld in tijden van verandering aan het 

individu te vertellen dat ondanks alle veranderingen er een onveranderlijke, stabiele kern van 

etnisch toebehoren is, die het individu van een continuïteit met het verleden verzekert 

(Eriksen 2010, 81). Dit kan belangrijk zijn voor het zelfrespect en de persoonlijke 

authenticiteit van het individu (Eriksen 2010, 81). Daarnaast is het zo dat sociale processen en 

persoonlijke identiteiten een nauwe band hebben (Eriksen 2010, 71). Als gevolg daarvan 

worden geconstrueerde sociale identiteiten dus als een belangrijk onderdeel van de 

persoonlijke identiteit ervaren.   

Op verschillende vlakken kan een sociale identiteit dus als iets solides worden ervaren, 

hierdoor kan toetreding voor een buitenstaander tot een sociale identiteit soms erg lastig zijn. 

Ondanks dat sociale identiteiten dus eigenlijk flexibel, situationeel en elastisch zijn. 

 

1.2 Natie en nationalisme – Thyrza Eliasar 

“Nationalism is not the awakening of nations to self-consciousness: it invents nations where 

they do not exist.” (Gellner 1964, 169). 

Dit citaat van Gellner laat zien dat nationalisme meer ‘nationaal’ bewustzijn construeert en 

daarmee de natie kracht bijzet. Om verder te kunnen inzoomen op het idee dat nationale 

gevoelens het construct zijn van nationalisme, is het belangrijk om de begrippen ‘natie’ en 
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‘nationalisme’ helder te definiëren. Eerst zullen de begrippen natie en staat, die vaak door 

elkaar worden gebruikt, toegelicht worden. Vervolgens zullen we ingaan op nationaal 

toebehoren, om te eindigen met de twee relevante soorten nationalisme. 

 

1.2.1 Natie en staat 

Het is allereerst belangrijk om het onderscheid tussen staat en natie duidelijk te maken. 

Walker Connor (2010, 301) beschreef dit onderscheid als volgt: de daadwerkelijke 

territoriale, politieke eenheid is de staat, anders gezegd het stuk grond is de staat. De natie 

verwijst naar de groep mensen in de staat (Connor 2010, 301). Deze groep mensen kan ook 

een groep mensen zijn die vinden dat ze een staat zouden moeten bezitten of in elk geval 

domineren, immers niet elke nationale groep heeft ook daadwerkelijk een staat en niet 

iedereen in een staat behoort echt tot de natie. 

Wat de natie is legt Anderson (2006) uit door zijn definitie van de natie als een 

‘imagined’ politieke gemeenschap. Het is ‘imagined’ omdat de leden van de natie nooit 

iedereen van de natie kunnen kennen. Desondanks leeft in de gedachte van elk lid een beeld 

van de eigen gemeenschap (Anderson 2006, 6). Waar Anderson de nadruk legt op de 

‘imaginess’ van de natie, focust Eriksen (2010, 144) zich meer op het punt wanneer men van 

een nationale groep kan spreken. Dit is op het moment dat een bepaalde groep vindt dat ze 

een staat zouden moeten domineren (2010, 144).  

Het verschil wat Eriksen hierbij aangeeft is dat naties territoriale en politieke eenheden 

zijn, met een intrinsieke noodzaak om mensen te verdelen in ‘insiders’ en ‘outsiders’ op basis 

van burgerschap (Eriksen 2010, 139). De natie houdt zich dus bezig met wie wel, en wie geen 

burger mag zijn van deze staat. Dit maakt het voor naties belangrijk om duidelijke grenzen, 

wetten en regels te stellen en deze ook na te leven (Eriksen 2010, 139).  

 

1.2.2 Nationaal toebehoren 

Om dit gevoel van de natie te bewerkstelligen moesten de inwoners van de natie zich één volk 

gaan voelen, hiervoor was het gevoel van nationaal toebehoren essentieel. Dit werd onder 

andere bereikt door middel van nationale geschiedschrijving en de creatie van culturele 

artefacten (Hobsbawn & Ranger 1983). Voorbeelden van deze artefacten zijn: vlaggen, 

nationale feest- en herdenkingsdagen en een volkslied (Hobsbwan en Ranger 1983). Al deze 

artefacten droegen volgens Hobsbwan en Ranger (1983) bij aan de ‘invented traditions’; 

oftewel de geconstrueerde tradities van de natie. Deze tradities zorgden voor een gevoel van 

saamhorigheid binnen en met de natie.  
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Eriksen (2010, 142) voegt hieraan toe dat nationalistische en etnische ideologieën 

altijd aspecten van cultuur en geschiedenis selecteren en herinterpreteren zodat ze passen in 

de legitimiteit van een specifieke machtsconstellatie. Eriksen (2010) duidt deze ‘invented 

traditions’, zoals onder andere munten en vlaggen, aan als vormen van ‘banaal nationalisme’. 

Vormen van ‘banaal nationalisme’ zijn de alledaagse representaties die het gevoel van 

‘national belonging’ vergroten, zoals bijvoorbeeld ook het weerbericht. Dit banaal 

nationalisme creëert, versterkt en her-creëert voor veel mensen een gevoel van ‘national 

belonging’ (Eriksen 2010, 123). Dit nationaal toebehoren is een individueel gevoel dat 

bijdraagt aan de nationale identiteitsvorming, hier zal in de volgende paragraaf verder op 

worden ingegaan.  

 

1.2.3 Twee soorten nationalisme 

Op welke voorwaarden de ene nationale identiteit ophoudt en de andere begint wordt 

aangeduid met het begrip ‘boundary markers’ oftewel de grensmarkeringen tussen 

verschillende identiteiten. De selectie van deze ‘boundary markers’ is arbitrair, want alleen 

sommige kenmerken van cultuur worden uitgekozen en gedefinieerd als cruciaal (Eriksen 

2010, 142). De voorwaarden voor behoren tot een bepaalde collectieve identiteit en daarmee 

de verschillende selecties van ‘boundary markers’ kunnen volgens Eriksen (2010) slaan op 

twee soorten metaforisch verwantschap: de biologische afstamming, deze noemt hij de 

particularistische en de gezamenlijke geschiedenis van ervaringen en/of territorium, die hij de 

universalistische noemt (Eriksen 2010, 142).  

Bij de universalistische ideologie draaien de nationalistische waarden om principes 

van gerechtigheid en gezamenlijke burgerrechten (Eriksen 2010, 145). Bij een 

particularistische ideologie voelt de dominante etnische groep zich vaak gerechtvaardigd de 

natie te domineren (Eriksen 2010, 145). In deze laatste vorm van nationalisme kunnen dus 

ook de processen van uitsluiting en etnische discriminatie duidelijk merkbaar zijn (Eriksen 

2010, 145). Met de particularistische vorm van nationalisme kan een vergelijking worden 

getrokken met Sterrenwijk. Deze wijk lijkt namelijk op een particularistische manier om te 

gaan met hun lokale identiteit, dit blijkt uit de uitsluitende teksten die eind augustus 2016 op 

de muur zijn geschreven in Sterrenwijk (Jinek, Steeg & Tek 2016). 

 

1.3 Nationale identiteit– Marijn Helsloot 

In de vorige paragraaf hebben we vooral gekeken naar nationalisme. Nationale identiteit is 

een belangrijk concept hierin, de identificatie met de natie en staat. Zoals in de bovenstaande 
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paragrafen duidelijk wordt identificeren mensen zowel de mensen die wel tot hun groep of 

natie behoren als degene die er niet toe behoren, de buitenstaanders. Daarom is nationale 

identiteit een belangrijk onderwerp in onze thesis.  

Net als bij andere vormen van identiteitsvorming wordt ook een nationale identiteit 

geconstrueerd in relatie tot anderen (Eriksen 2010, 134). Er wordt verondersteld dat er andere 

naties zijn, en hiermee ook mensen die tot andere groepen behoren. Niet iedereen hoort bij 

dezelfde groep of natie waardoor de nationale identiteit exclusief is. De belangrijkste identity 

markers voor nationale identiteit zijn geboorte, woonplaats en voorouders (Bond 2006, 611). 

Op basis van deze markers kan iemand de nationale identiteit “claimen”. Deze identity 

markers zijn niet overal en voor iedereen hetzelfde, het belang van de drie criteria verschilt 

per situatie en tijdsperiode (Bond 2006, 611). In praktijk zijn deze identiteitsgrenzen daarom 

niet zo zwart-wit en duidelijk afgebakend (Eriksen 2010, 139). Zo geeft Eriksen het voorbeeld 

dat het mogelijk is om ‘gedeeltelijk Duits’ of ‘niet echt buitenlands’ te zijn.  

Wanneer er gekeken wordt naar nationale identiteit, kan er onderscheid worden 

gemaakt tussen een voorstelling van civic national identity en ethnic national identity (Bond 

2006, 611). Met civic national identity wordt nationale identiteitsvorming bedoeld dat op 

grondgebied en grenzen gebaseerd is, terwijl ethnic national identity de gemeenschappelijke 

voorouders benadrukt. Hoewel Bond (2006, 611-2) erkent dat deze dichotomie te simplistisch 

is, geeft hij aan dat het bruikbaar is wanneer er gekeken wordt naar uitsluiting van bepaalde 

groepen. Bij ethnic national identity is er namelijk eerder sprake van uitsluiting dan bij civic 

national identity, alleen de laatste laat immers ruimte open voor een keuze-element. Eriksen 

(2010, 144) spreekt over een soortgelijk onderscheid: een polyethnic (of supra-ethnic) 

ideology en een ethnic ideology. Waar de polyethnic ideology gebaseerd is op gedeelde 

burgerrechten binnen landgrenzen, is de ethnic ideology gebaseerd op gedeelde cultural roots. 

Een voorbeeld van land met een polyethnic ideology is Mauritius, waar geen enkele etnische 

groep openlijk de staat probeert te claimen (Eriksen 2010, 144).  

De genoemde dichotomie is vaak bekritiseerd (Shulman 2002, 557). Het grootste 

probleem van de dichotomie is dat de ethnic national identity (of ethnic ideology) te veel 

omvat, zowel ethnic ties als cultural roots. Hierdoor heeft Shulman (200, 558-62) er een extra 

categorie aan toegevoegd: een cultural national identity, een nationale identiteit waarin taal, 

tradities en religie de belangrijkste factoren zijn. Waar ethnic national identity dus exclusief 

is, iemand kan immers niet van voorouders veranderen, is cultural national identity dit 

minder, immigranten kunnen in praktijk toetreden mits ze culturele gewoontes overnemen. 
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Het aanbieden van inburgeringscursussen waardoor iemand de taal en gewoontes leert, zoals 

in Nederland, kan daarom duiden op een voorstelling van cultural national identity.  

Er zijn dus verschillende noties van nationale identiteit, waardoor er verschillen zijn in 

de mogelijkheid tot toetreding. Waar de voorstelling van een ethnic national identiteit de 

mogelijkheid voor migranten om toe te treden als het ware uitsluit zijn de ‘civic’ en ‘cultural’ 

varianten daar minder stellig in.  

  

1.4 Sociale Cohesie – Marijn Helsloot 

In deze paragraaf gaan we in op het begrip ‘sociale cohesie’. Dit is een belangrijk concept 

wanneer we kijken naar het anti-immigratie sentiment en een vermeende bedreiging door 

migranten, aangezien het de verbondenheid met de (nationale) gemeenschap omvat en er 

dikwijls wordt verondersteld dat immigranten en etnische diversiteit de sociale cohesie 

zouden kunnen bedreigen (Cheong et al. 2007, 25).  

Allereerst is het van belang om het begrip sociale cohesie goed te duiden. De 

academische oorsprong van het begrip ligt bij Émile Durkheim. Durkheim (1964, 129-31) 

stelt dat de cohesie in moderne samenlevingen anders wordt onderhouden dan in traditionele 

samenleving. Individuen en samenlevingen worden verbonden door afhankelijkheid, en niet 

langer door een gemeenschappelijk geweten. Individuen hebben allen aparte taken of functies, 

en kunnen daarom alleen gezamenlijk de samenleving in stand houden.  

Sociale cohesie kent een aantal verschillende aspecten (Forrest & Kearns 2001, 2128). 

Het is zowel belangrijk dat er hulp en interactie binnen de gemeenschap is als dat er een 

gedeelde band met elkaar en een bepaalde plek is. Gedeelde gedragscodes en 

gemeenschappelijke doelen kunnen de sociale cohesie versterken, terwijl conflicten deze 

kunnen doen laten verminderen. Christian A. Larsen (2013, 3) definieert sociale cohesie als 

“het geloof dat er een gedeelde morele gemeenschap is, wat maakt dat men elkaar kan 

vertrouwen”. Enerzijds is het belangrijk dat er gemeenschappelijke waarden en doelen zijn, en 

anderzijds is het belangrijk dat de leden van de gemeenschap elkaar vertrouwen. Een tekort 

aan sociale cohesie kan leiden tot sociale conflicten, maar ook tot een verminderde interactie 

tussen en binnen gemeenschappen (Forrest & Kearns 2001, 2128). Het open laten staan van 

de voordeur, of het touwtje uit de brievenbus, kan dus duiden op een gevoel van vertrouwen 

en sociale cohesie. 

Sociale cohesie kan dus zorgen voor het verenigen van de gemeenschap, maar dit wil 

niet zeggen dat sociale cohesie alleen maar positief kan uitwerken (Forrest & Kearns 2001, 

2134). Het kan ertoe leiden dat er gesegregeerde gemeenschappen ontstaan waarbij ‘sociaal 
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verbonden communities’ naast elkaar leven. Deze segregatie, en hiermee het gebrek aan 

contact, kan leiden tot religieuze, raciale of sociale conflicten tussen verschillende 

gemeenschappen (Yuval-Davis et al. 2005, 524). Hierdoor zou sociale cohesie ook kunnen 

leiden tot discriminatie en uitsluiting van bepaalde groepen.  

De sociale cohesie hangt zodoende vaak samen met het idee van een (nationale) 

identiteit. Dit betekent ook dat de sociale cohesie kan worden versterkt door middel van ‘de 

ander’, oftewel degene die de taal of cultuur van de dominante stroming niet hebben 

overgenomen (Cheong et al. 2007, 40). In dit opzicht kunnen immigranten dus gezien worden 

als belangrijk, ze versterken de binding met de gemeenschap en hiermee ook de sociale 

cohesie. Hier gaan we in de volgende paragraaf verder op in. 

Wanneer er naar sociale cohesie gekeken wordt is ook ‘sociaal kapitaal’ een belangrijk 

begrip (Letki 2008, 99-100). Met sociaal kapitaal wordt bedoeld: kenmerken van sociale 

organisatie, zoals netwerken, normen en sociaal vertrouwen, wat bijdraagt aan het 

samenwerken en het nastreven van gemeenschappelijke doelen (Putnam 1995, 67). Het lijkt 

hierdoor dat een hoge mate van homogeniteit een vereiste is voor sociale cohesie. Etnische, 

raciale en culturele verschillen kunnen immers het vertrouwen in de gemeenschap doen 

verminderen en de constructie van sociale netwerken belemmeren, waardoor de interactie met 

de gemeenschap vermindert (Letki 2008, 100). Immigratie en diversiteit kunnen zodoende 

worden gezien als een bedreiging voor de sociale cohesie, diversiteit kan tot een afname van 

vertrouwen leiden: “In more diverse communities, people trust their neighbours less (Putnam 

2007, 148)”. Dit is ook te zien in Sterrenwijk, waar een toename van diversiteit heeft geleid 

tot een verminderde saamhorigheid binnen de wijk (Gruijter et al. 2010, 67). Een van de 

oplossingen voor het diversiteitsprobleem binnen sociale cohesie zou het creëren van 

gezamenlijke doelen kunnen zijn, waardoor verschillen worden overstegen en er meer 

interactie is (Letki 2008, 121).  

Immigranten kunnen dus worden gezien als een reden voor versterking van sociale 

cohesie en als een bedreiging voor sociale cohesie. Een verhoogde immigratiestroom kan 

leiden tot een anti-immigratie sentiment binnen een gemeenschap en het belang van de eigen 

identiteit doen laten toenemen. Echter kan een toename van immigranten ook leiden tot 

minder vertrouwen binnen de gemeenschap. 

 

1.5 In- en uitsluiting 

We hebben nu gekeken naar (nationale) identiteitsvorming en sociale cohesie. Een ander 

belangrijk concept in onze thesis is uitsluiting. Hier gaan we in de volgende twee sub-
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paragrafen verder op in. Allereerst kijken we naar ‘othering’, wie is de ander en hoe werkt dit 

proces, en daarna kijken we naar sociale classificatie, wie worden er meer of minder als 

‘anders’ gezien.  

  

1.5.1 Othering – Marijn Helsloot 

Identiteit zorgt dus voor zowel insluiting als uitsluiting. ‘Othering’ is hierin een belangrijk 

concept, er moet een verschil zijn, of gemaakt worden, tussen ‘wij en ‘zij’. Belangrijk is om 

te onthouden dat de ‘ander’, net als een natie en identiteit, een sociaal construct is, mensen 

ervaren iemand als een buitenstaander.  

Een natie ziet zichzelf als een autonome, maar bovenal unieke gemeenschap 

(Triandafyllidou 1998). Gelijkenissen en gemeenschappelijke kenmerken als taal of kleding 

construeren een bepaalde identiteit. ‘Anderen’ verschillen hierdoor, ze kleden zich anders of 

spreken een andere taal, wat bijvoorbeeld te zien is in Ierland (Triandafyllidou 1998, 596-8). 

In Ierland staat de Ierse taal, hoewel het in het dagelijks taalgebruik vervangen is door het 

Engels, symbool voor de uniekheid van de Ierse natie, en onderscheid hen van de Britten. Er 

ontstaat als het ware een dichotome voorstelling van de wereld; enerzijds de ingroup, met 

leden van de natie, en anderzijds de outgroup, oftewel de ‘anderen’ (Triandafyllidou 1998, 

597-9). Dit betekent dat een nationale identiteit zowel inward looking als outward looking is, 

leden van de natie kijken zowel naar overeenkomsten als verschillen, waardoor 

gemeenschappelijkheid en verschil betekenisvol is binnen een nationale identiteit. Dit proces 

van othering kan ook op lokaal niveau worden toegepast, zo wordt in Volendam iedereen die 

niet uit Volendam komt als buitenstaander gezien (Cachet et al. 2001, 16)”.  

Naast een onderscheid produceert othering ook verschillen in statusposities (Jensen 

2011). Door anderen neer te zetten als moreel of intellectueel inferieur ontstaat er een 

bepaalde hiërarchie, waarin de etnische meerderheid vaak de hogere posities in neemt. Dit 

kan bijvoorbeeld worden bewerkstelligd door generalisering en stereotypering, ‘anderen’ 

worden weggezet als abstracte voorstelling. Othering is hierdoor niet alleen een proces van 

onderscheiden, maar ook een proces van onderschikken (Jensen 2011, 65). Binnen de 

nationale context betekent dit dat de etnische meerderheid, bijvoorbeeld de ‘etnische 

Nederlanders’ in Nederland, als belangrijker wordt gezien.  

Het contrasteren van de eigen groep ten opzichte van de andere groepen kan dus door 

stereotypering, maar het kan ook door andere naties of groepen te verbeelden als vijanden. De 

creatie van een ‘common enemy’ is hierdoor een belangrijk aspect binnen othering. Eriksen 

(2004, 57) stelt daarom dat gemeenschappelijkheden belangrijk zijn voor de vorming van een 
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nationale identiteit, maar zeker tijdens oorlogen kan een gemeenschappelijke vijand minstens 

net zoveel invloed hebben.  

De gemeenschappelijke vijand hoeft niet altijd een andere natie te zijn, ook etnische 

groepen kunnen de nationale identiteit en solidariteit sterk beïnvloeden. Triandafyllidou 

(1998, 600) introduceert daarom het begrip ‘significant other’: een andere natie of groep die 

zich zowel binnen als buiten de nationale gemeenschap kan bevinden, en de etnische en/of 

culturele eenheid en onafhankelijkheid bedreigt of lijkt te bedreigen. Door andere groepen 

weg te zetten als een bedreigende groep kan het belang van de eigen groep toenemen en er 

een gevoel ontstaan van eigen volk of natie eerst. Zeker ten tijde van een politieke, 

economische of sociale crisis kan een vijand of significant other leiden tot het verenigen van 

de natie (Triandafyllidou 1998, 603). Hierdoor is ‘de ander’ erg belangrijk in de constructie 

van een identiteit. Dit is bijvoorbeeld te zien in Sterrenwijk, zoals uit de context blijkt is er in 

Sterrenwijk een sociale scheiding ontstaan tussen Sterrenwijkers en ‘buitenlanders’ die in de 

wijk zijn komen wonen.  

Hierdoor kunnen ook immigranten als een mogelijke gemeenschappelijke vijand 

worden gezien. Vooral het rechts-populistische gedachtengoed ziet immigranten als zowel 

een nationale als culturele bedreiging voor de samenleving (Rydgren 2007, 244). De 

immigranten worden gezien als een bron van criminaliteit en sociale onveiligheid, als een 

bedreiging voor de verzorgingsstaat en als een bedreiging voor de ethno-national identity. 

Binnen het anti-immigratie sentiment is er dus sprake van othering, politieke bewegingen 

benadrukken het verschil tussen ‘wij’ en ‘zij’.  

 

1.5.2 Sociale classificatie – Thyrza Eliasar 

Door middel van ‘Othering’ ontstaat ook sociale classificatie, wat ook weer zorgt voor sociale 

identificatie. Door het begrip modus van bewustzijn, dat in de eerste paragraaf al werd 

genoemd, wordt duidelijk dat identiteit een niet op zichzelf staand gegeven is, maar juist een 

denkpatroon waarbinnen men elkaar classificeert. Dit maakt het duidelijker dat sociale 

identiteiten en daarmee sociale classificatie en ‘boundary markers’ een geconstrueerde vorm 

van denken zijn, oftewel een bepaald gedachtepatroon. Classificeren zelf kunnen we dus zien 

als een aangeboren menselijke eigenschap, maar hoe deze classificaties vorm krijgen als een 

sociaal construct (Eriksen 2010, 71). 

Sociale classificaties zijn sociale en culturele producten gerelateerd aan de vereisten 

van de classificeerders (Eriksen 2010, 72), de Volendammer bepaalt dus wie ook 

Volendammer is. Er zijn hierbinnen twee soorten classificaties. In één soort zijn verschillende 
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levels te ontdekken, dit noemde Eriksen (2010) analogische categorisering. Bij deze vorm van 

categorisering worden sommigen geclassificeerd als ‘almost like ourselves’, terwijl anderen 

worden geclassificeerd als ‘extremely different from us’ (Eriksen 2010, 79). Bij de digitale 

categorisering daarentegen zijn de grenzen gefixeerd en worden alle outsiders op één hoop 

gegooid (Eriksen 2010, 79). De selectie van ‘boundary markers’ in een situatie bepaalt dus of 

je tot een collectieve identiteit behoort (Eriksen 2010). 

Voor etniciteit geldt daarbij ook dat etnische identificatie bestaat bij de notie van 

etnische classificatie (Eriksen 2010, 41). Etnische groepen zijn namelijk niet altijd te 

definiëren door middel van gedeelde cultuur, of zelfs gedeelde eigenschappen van cultuur, 

zoals taal of religie (Eriksen 2010, 41). Sommige etnische groepen spreken bijvoorbeeld in 

termen van ‘ras’ of ‘bloed’, hierbij geldt vaak het ‘one-drop-principle’ (Eriksen 2010, 76). 

Dit houdt in dat mensen die afwijken van de dominante etnische norm, door Eriksen ook wel 

etnische ‘afwijkingen’ genoemd, vaak op één hoop worden gegooid. Dit is meestal de laagst 

gewaardeerde groep. (Eriksen 2010, 76). Andere etnische classificeerders hebben het over 

criteria zoals ‘culturele competentie’, waarbij de grenzen nog vager zijn. Toch hebben ze 

allemaal “notions of shared culture in common” (Eriksen 2010, 42). Dit geldt voor meer 

sociale identiteiten. Sommige lokale identiteiten ontlenen hun identiteit aan zowel etnische als 

sociale classificaties.. Dit blijkt ook uit het krantenartikel in de context over de graffititeksten 

in Sterrenwijk, waarin de ‘buitenlanders’ tot ongewenste ‘Ander’ wordt verklaard. Maar dit 

blijkt ook in de uitsluiting van de ‘studenten’ en ‘TBS’ers’, welke niet kan worden terug 

geredeneerd naar ethniciteit (Jinek, Steeg & Tek 2016). Hier kan het gevoel van “notions of 

shared culture in common” meespelen, waarbij men het idee heeft dat de mentaliteit van 

bepaalde sociale groepen anders is dan van hun eigen groep.  

Concluderend kunnen we stellen dat sociale classificatie bestaat door het interne 

menselijke vermogen van classificeren, maar het daadwerkelijke indelen van mensen bestaat 

door de sociale interactie van mensen. Dit kan met diverse soorten ‘boundary markers’ en is 

afhankelijk van een specifieke situatie. 
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Context 

 

Anti-immigratie sentiment in Europa en Nederland – Marijn Helsloot 

In steeds meer landen lijkt er sprake te zijn van een verhoogd anti-immigratie sentiment, 

zeker na en door de toegenomen vluchtelingenstroom vanaf 2013. Er zijn steeds meer 

politieke partijen die nadrukkelijk het belang van de eigen bevolking voorop stellen. 

Inmiddels heb je in veel Europese landen grote rechts-populistische partijen, zoals Britse 

UKIP, het Front National en de Deense Volkspartij (De Voogd 2016). De groei van het 

rechts-populisme in Europa is enerzijds te wijten aan problemen omtrent migratie, en 

anderzijds aan de versterkte internationalisering van de overheid: “Het rechts-populisme lijkt 

een stem tegen stedelijke problemen rond immigratie en integratie en ook een stem tegen een 

stedelijke kosmopolitische blik op de wereld (De Voogd 2016)”. Veel van zulke rechts-

populistische partijen kunnen gezien worden als ‘radical right wing parties’. Radical right 

wing parties zijn nieuwe radicaal rechtse partijen die de nadruk leggen op ethno-nationalisme 

(Rydgren 2007, 242). Het programma focust zich op het versterken van de natie door het 

meer etnisch homogeen te maken en terug te keren naar de traditionele waarden, ze delen een 

kern van etnisch nationalistische xenofobie en anti-establishment populisme (Rydgren 2007, 

242). Dit geeft aan dat zowel etniciteit als nationale autonomie kenmerkend zijn voor het 

karakter van de nieuwe radicaal rechtse partijen. De nationale identiteit moet worden 

beschermd en niet iedereen heeft hier zomaar toegang toe. Dit is ook het geval in Nederland. 

De PVV benadrukt, net als de hierboven genoemde partijen, het belang van de eigen nationale 

identiteit. Een voorbeeld, het eerste dat je ziet als je naar de website van de PVV gaat is de 

leus ‘Nederland is weer van ons’.2 Hierdoor legt de partij de nadruk op de Nederlandse 

identiteit en laat zien dat het iets unieks is. In maart 2017 waren er in Nederland weer 

verkiezingen voor de tweede kamer. De verwachting was dat de PVV hoge ogen zou gooien, 

en zelfs de grootste partij zou kunnen worden (NOS 2016b). Hoewel deze verwachting 

slechts deels uitgekomen is, is het toch de tweede partij van Nederland geworden. 

 

Volendam– Marijn Helsloot 

Volendam is een dorp in de gemeente Edam-Volendam. Het dorp is van oudsher een 

vissersdorp. Doordat het redelijk geïsoleerd lag bleven de oude gewoontes en de klederdracht 

van het dorp lang gehandhaafd. Hier plukken ze nu de vruchten van, jaarlijks komen er 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Partij voor de Vrijheid. http://pvv.nl, geraadpleegd op 16 december 2016.  
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honderdduizenden toerristen naar Volendam.3 Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) blijkt dat Volendam in 2016 22.080 inwoners kende.4 Van deze ruim 

twintigduizend inwoners heeft een gering aantal een niet-westerse achtergrond, slechts 580 

mensen. Dit komt neer op zo’n 2,5%. Het landelijk gemiddelde is volgens dezelfde cijfers 

ruim 12%, oftewel een behoorlijk groot verschil in vergelijking tot Volendam. We hebben ons 

in het onderzoek vooral gericht op de Volendammers van 35 tot 65 jaar. Gedurende het 

onderzoek ben ik in Edam verbleven, een stadje van een ruim zevenduizend inwoners waar 

Volendam praktisch aan is vastgegroeid. Ondanks het feit dat er dus nagenoeg geen 

geografische scheiding meer is tussen Edam en Volendam gaf een Edammer toch aan dat 

Volendam “nog steeds erg ver weg is”.  

Ondanks het relatief lage percentage niet-westerse immigranten lijkt er toch een sterk 

anti-immigratie sentiment in Volendam te zijn. Dit kwam onder andere tot uiting tijdens de 

Europese verkiezingen in 2009, waarin bijna de helft van de stemmen voor de PVV waren 

(maar liefst 49,9% van de stemmers in Volendam stemden op deze politieke partij). Een 

Volendammer geeft in de NRC aan: “Het moet over wezen met de criminaliteit. De grenzen 

moeten dicht. We moeten eerst maar weer eens aan Nederland denken (Walders 2009)”. Een 

andere Volendammer geeft aan dat die op de PVV heeft gestemd omdat: “hij minder 

buitenlanders in Nederland wil, daarvan zijn er al genoeg (Witteman 2010)”. Een derde 

nieuwsbericht waaruit blijkt dat de PVV populair is in Volendam komt uit het Noordhollands 

Dagblad (2013), waarin wordt gesteld dat Geert Wilders in Volendam wordt onthaald als een 

popster. Hij verklaart het succes in het dorp zelf als volgt: “Hier wonen hardwerkende mensen 

die trots zijn op hun land. Ze willen iets anders dan het huidige kabinet.” Hoewel in de 

gemeente Edam-Volendam de PVV “slechts” de derde partij is geworden, is het percentage 

PVV-stemmers relatief gezien toch wat hoger dan in de rest van Nederland. 

Volgens de bovenstaande artikelen is er dus een nationalistisch sentiment in 

Volendam. Het beeld dat geschetst wordt is dat Volendammers trots zijn op hun nationale 

identiteit. Deze nationale identiteit, en tevens de Nederlandse samenleving, wordt echter wel 

bedreigd door ‘anderen’. Het geeft aan dat deze Volendammers onderscheid maken tussen 

‘Nederlanders’ en ‘buitenlanders’, en er dus op zekere hoogte sprake is van othering en een 

common enemy. Er moet volgens de bovenstaande Volendammers in eerste instantie weer aan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Gemeente Edam-Volendam. http://www.edam-volendam.nl/portal-home/in-uw-gemeente-
items_43248/item/historie-volendam_78812.html, geraadpleegd op 19 januari 2017. 
4 Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, via 
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83487NED&D1=4%2c17&D2=0%2c4313&HDR=
T&STB=G1&VW=T, geraadpleegd op 19 januari 2017.	  
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Nederland worden gedacht, waardoor ze hun stem uitbrengen op een politieke partij die dit 

propagandeert. Maar daarnaast zien ook de Volendammers zichzelf als een unieke 

gemeenschap. Dit blijkt onder andere uit een analyse van de Volendamse bedrijfscultuur dat 

verscheen naar aanleiding van de nieuwjaarsbrand in 2001. Hierin staat: “Hoe zij ook mogen 

zijn: buitenstaanders zullen in de ogen van Volendammers nooit helemaal begrijpen hoe het 

in Volendam toegaat (Cachet et al. 2001, 16)”. 

 

Sterrenwijk, Nederland - Thyrza 

De inwoners van Sterrenwijk noemen hun wijk ook wel: ‘Ons wijk’ (DUIC 2016a). Waarbij 

ze aangeven dat ze niet staan te wachten op ‘buitenstaanders’ in hun wijk. Op een aantal 

huizen werden in de zomer van 2016 de volgende leuzen geverfd: ‘geen buitenlanders’, ‘geen 

TBS’ers’ en ‘geen studenten’ (Jinek, Steeg & Tek 2016). De ‘geen buitenlanders’ leus was op 

het huis van een alleenstaande Marokkaanse vrouw geschreven, die naar eigen zeggen al 

vaker last heeft gehad van dit soort incidenten (DUIC 2016a). Ook zijn er leuzen als ‘vol is 

vol’ op de muur van andere huizen geschreven (Buss 2016). Daarnaast hangen er spandoeken 

met leuzen als: “Wilders, help ons” en “AZC, weg ermee” (DUIC 2016b). Het komt er op 

neer, zoals een afvaardiging inwoners uit Sterrenwijk bij de gemeente Utrecht heeft 

aangegeven, dat “Sterrenwijk niet meer van de Sterrenwijkers is” (Buss 2016). Deze onvrede 

in de wijk tegen met name ‘buitenlanders’ heerst al langer. In 2010 verscheen er al een stuk 

over de boosheid in deze wijk: “Als er niets verandert, komt er burgeroorlog. De 

Nederlanders tegen de buitenlanders” (Groen 2010) zei een bewoonster van de Sterrenwijk 

toen tegen de Volkskrant. 

In de bovenstaande citaten komt het begrip ‘Othering’ terug. Ze onderscheiden ‘hun 

eigen groep’ door deze tegenover een, door hun als dusdanig bestempelde, groep 

‘buitenstaanders’ te zetten; zichzelf versus de ‘Ander’. Dit gebeurt door stereotypering, zo 

kunnen ze de wereld verdelen in ‘kinds of people’ zoals: ‘buitenstaanders’ en Sterrenwijkers. 

Er is dus een verschil voor een bepaalde groep bewoners van de Sterrenwijk tussen ‘echte 

Sterrenwijkers’ en ‘buitenstaanders’. Door simpelweg in de buurt te wonen voldoe je, volgens 

bepaalde inwoners van Sterrenwijk, nog niet aan de ‘identity markers’ om een ‘echte 

Sterrenwijker’ te zijn. Dit wordt ook onderbouwd door het eerder aangehaalde citaat, waarin 

duidelijk wordt dat Sterrenwijk niet meer van de Sterrenwijkers is. 

Recente gegevens van de gemeente over de wijk Sterrenwijk zijn lastig te vinden. De 

meest recente gegevens komen uit 2009, toen had Sterrenwijk 880 inwoners, waarvan 12% 

niet-westerse allochtonen (Straatinfo 2017). De gemeente heeft wel recente gegevens over de 
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postcode 3583, waar Sterrenwijk, Abstede en de Watervogelbuurt onder vallen. Hieruit blijkt 

dat er 8825 inwoners zijn, waarvan 21,02% allochtoon is.5 Om de onderzoekspopulatie te 

verkleinen heb ik gekeken naar de bewoners van Sterrenwijk tussen de 35 en 65 jaar, omdat 

deze categorie mensen in het midden van hun leven zitten.  

Inmiddels is duidelijk geworden hoe de aspecten van de hoofdvraag terugkomen in de 

academische literatuur. Ook is de context van onze locaties geïntroduceerd, om wat meer 

informatie te geven over onze locaties. In de volgende twee hoofdstukken zullen wij de data 

vanuit het veldwerk uiteenzetten en terugkoppelen naar de literatuur en context. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 https://www.zoekgegevens.nl/postcode-zoeken/3582/ 
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Empirische hoofdstukken 

 

“Wat dat betreft ben ik nationalistisch, chauvinistisch. Hoe je het noemen wil. Ik vind het 

knap wanneer Ranomi Kromowidjojo wint met zwemmen, of er wint er eentje met judo. Of er 

gaat iemand door de ruimte. Vind ik geweldig allemaal. ”  

Antoine, 4 april 2017  

 

Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk lijkt er in beide contexten sprake te zijn van een 

bepaald anti-immigratie sentiment en bepaalde vormen van in- en uitsluiting. In de volgende 

twee hoofdstukken gaan we kijken hoe deze aspecten van de hoofdvraag terugkomen in de 

verzamelde data. Het eerste hoofdstuk zal gaan over Volendam en het tweede over 

Sterrenwijk. Beide hoofdstukken bevatten dezelfde thema’s: identificatie, sociale cohesie en 

een vermeende bedreiging, en in- en uitsluiting. Door middel van deze twee hoofdstukken 

willen wij de situatie op beide locaties schetsen om zo in het afsluitende hoofdstuk, de 

conclusie en discussie, een antwoord te kunnen geven op in de inleiding genoemde centrale 

vraag.  

 

3. Empirisch hoofdstuk Volendam – Marijn Helsloot  

 

3.1 Het Nederlands elftal of FC Volendam? 

Wanneer je in Volendam overdag over de Dijk loopt vallen twee dingen op: de grote aantallen 

toeristen en de vele souvenirwinkeltjes, soms met typisch Nederlandse producten als kaas en 

stroopwafels, maar soms ook met Volendamse producten. Zo kan je bijvoorbeeld ergens op 

de foto in Volendammer kostuum. Een belangrijk onderdeel binnen ons onderzoek is 

identiteit, in hoeverre identificeren de Volendammers zich met Nederland en de lokale 

gemeenschap.  

 

De nationale identiteit 

Uit het theoretisch kader blijkt dat identiteit situationeel is, op het ene moment kan iemand 

zich identificeren met een land en op het andere moment met een dorp, stad of buurt. Dit zie 

je ook terug in Volendam. Eigenlijk alle informanten voelen zich verbonden met Nederland 

of zien zichzelf als ‘Nederlander’. Frans, die net als de meeste andere informanten geboren is 

in Volendam, voegde hier zelfs aan toe dat hij zich niet kon voorstellen dat er Volendammers 

zijn die zich geen Nederlander voelen. Volendam is natuurlijk ook een onderdeel van 
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Nederland en dit kwam bijvoorbeeld tot uiting tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2017, 

waar de meeste stemgerechtigde Volendammers hebben gestemd en veel mensen het op 15 

maart (de datum waarop er gestemd werd) op straat over de verkiezingen hadden.6 Daarnaast 

werken ook steeds meer Volendammers buiten Volendam, of gaan naar andere dorpen of 

steden naar school. Een aantal informanten noemden Nederland zelfs “het allerbeste land om 

te wonen” of “een prachtig land”.  

Dit wil echter niet zeggen dat deze gevoelens alleen praktisch van aard zijn, er is ook 

een intrinsiek nationaal gevoel. De verbondenheid met de Nederlandse natie is in Volendam 

zichtbaar tijdens grote sportevenementen en feestdagen. Hoewel er gedurende het onderzoek 

geen officiële nationale feestdagen of grote sportevenementen waren, is mij veelvuldig verteld 

dat wanneer het Nederlands elftal op een toernooi speelt het hele dorp oranje kleurt en de 

Dijk7 vol staat. En ook op koningsdag wordt er van alles georganiseerd en wordt het volgens 

de informanten groots gevierd. In zekere zin zien de Volendammers zichzelf dus ook als deel 

van de imagined community (Anderson 2006). Ook al kennen ze slechts een klein en bepaald 

deel van de Nederlanders, toch voelen ze zich verbonden met de natie en zijn ze er trots op 

om Nederlands te zijn.  

Volgens de gesproken Volendammers ben je niet alleen Nederlander doordat je er 

woont. Nationaliteit en een nationale identiteit is niet iets wat gemakkelijk verandert. Hoewel 

volgens identiteit Eriksen (2010, 37) situationeel en relatief is kan het dus ook als solide 

worden gezien. Dit geldt voor migranten, maar zeker ook wanneer iemand zelf naar het 

buitenland gaat. Mariëlle omschreef het erg treffend: 

 

“Ik denk als je uit het buitenland komt, en je gaat hier wonen, dan ben je geen 

Nederlander. Als je uit Frankrijk komt dan ben je een Fransman die in Nederland 

woont. Als ik in Australië ga wonen ben ik een Nederlander die in Australië woont.” 

 

Niet iedereen krijgt volgens deze informant zomaar toegang tot de nationale identiteit. Dit is 

afhankelijk van etnische banden, waardoor het kan duiden op een voorstelling van een ethnic 

national identity (Bond 200, 611). Kort gezegd is de deze voorstelling van een nationale 

identiteit gebaseerd op gemeenschappelijke voorouders en niet, zoals een voorstelling van een 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Het opkomstpercentage was 86,5% volgens de cijfers van de gemeente Edam-Volendam. https://www.edam-
volendam.nl/portal-home/nieuws_43559/item/voorlopige-uitslag-verkiezing-tweede-kamer-uitgesplitst-per-
stembureau_88540.html, geraadpleegd op 19 juni 2017.	  
7 De Dijk is in Volendam de plek waar veel toeristen komen, maar ook de plek waar de meeste kroegjes en 
cafétjes zich bevinden.  
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civic national identity, op gedeelde burgerrechten. Hierdoor is het, zoals deze informant 

aangaf, iets dat niet snel kan veranderen, en wat gebonden is aan voorouders of geboorte.  

Dit wil niet zeggen dat het voor alle informanten hetzelfde is en dat het helemaal vast 

staat. Hoewel alle informanten hebben aangegeven zich verbonden te voelen met Nederland, 

en het ‘Nederlanderschap’ toch wel als iets bijzonders en exclusief zien, gaven een aantal 

informanten aan dat immigranten volgens hen ook ‘Nederlanders’ kunnen worden. Dit hangt 

volgens hen wel samen met de intentie en levensfase van de migrant, deze moet wel echt 

willen en er tijd in stoppen. Het is de bedoeling dat de migrant zich aanpast, maar dit geldt 

ook voor Nederlanders die naar het buitenland gaan. Kees voegde er daarom aan toe dat: 

“wanneer je als omroep Max’er naar Spanje gaat om van het zonnetje te genieten, dan blijf je 

een Nederlander.” Voor deze informanten is nationale identiteit dus niet enkel afhankelijk van 

woonplaats of gemeenschappelijke voorouders maar vooral van culturele gewoontes en 

integratie. Hierdoor lijkt er voor een aantal andere informanten eerder sprake te zijn van een 

voorstelling van een cultural national identity, waarin culturele gewoontes de doorslag geven 

en bepalend zijn binnen een nationale identiteit (Shulman 2002).  

 

De Volendammer 

Wanneer je door het dorp loopt zie je echter weinig verwijzingen naar (de natie) Nederland. 

De binding en identificatie met het dorp en de lokale gemeenschap lijken in Volendam sterker 

te zijn. Frans verklaarde deze sterkere binding met het dorp door middel van opschaling, je 

identificeert jezelf eerst met de lokale gemeenschap en daarna met de nationale gemeenschap, 

dus als het ware van klein naar groot. Veel Volendammers voelen zich in eerste instantie 

verbonden met Volendam, en daarna pas met Nederland. Dit bevestigt dus dat identiteit 

situationeel en relatief kan zijn (Eriksen 2010, 37). Wanneer Nederland speelt ben je voor 

Nederland, maar wanneer een Volendammer ergens aan mee doet ben je voor Volendam. 

Hoewel deze opschaling een verklaring kan zijn, zijn er meerdere factoren die dit 

beïnvloeden.  

Zo is er een gemeenschappelijke dialect dat veel Volendammers nog spreken. Sterker 

nog, veel informanten zien het dialect als een aparte taal en geven aan dat ze ‘tweetalig’ zijn 

opgegroeid. Volgens Triandafyllidou (1998, 596-8) is taal belangrijk voor een natie, het kan 

bepaalde groepen onderscheiden. Dit geldt in zekere zin ook voor een dialect. Zo vertelde 

Tim dat hij Volendammers in het buitenland vaak al snel herkent, ook al hebben ze elkaar nog 

nooit ontmoet, en als hij ze dan hoort praten weet hij het zeker. Hoewel Volendammers dus 

deel uit maken van Nederland, en veel Volendammers steeds vaker buiten Volendam werken, 
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blijven ze spreken in hun eigen dialect. Taal zorgt dus ook in deze situatie voor iets 

gemeenschappelijks en eigens, waardoor er een bepaalde binding ontstaat en het dorp in 

zekere zin uniek wordt. Daarnaast blijven veel Volendammers hun leven lang in Volendam 

wonen, wat de binding met het dorp en gemeenschap kan versterken. Deze sterke band met de 

Volendamse gemeenschap is niet alleen mij opgevallen, ook Sylvia (die sinds eind 2016 

werkzaam is in Volendam) gaf aan dat het haar al snel opviel hoe honkvast en familie 

georiënteerd de mensen in Volendam zijn.  

De verbondenheid met Volendam en de Volendammers komt hierdoor meer tot uiting. 

Allereerst viel op dat veel Volendammers foto’s in huis hadden van speciale gebeurtenissen, 

personen en familieleden. Zo had Vanessa een foto van een van de slachtoffers van de MH17-

ramp, een oud-buurmeisje van haar, aan de muur hangen. Daarnaast blijven veel traditionele 

gewoontes relatief lang behouden. Het meest opvallende voorbeeld is het dialect, maar ook de 

droogpaal8 of de klederdracht tonen de eigenheid van Volendam. Tot slot zijn er evenementen 

die bijdragen aan het behoud van het idee van de authentieke Volendamse identiteit of de 

geschiedenis van Volendam doen herinneren, zoals Volendammerdag en de Pieperrace. De 

Pieperrace van dit jaar heb ik bezocht en een kort vignet over geschreven:  

 

Tijdens het weekend van 1 en 2 april staat in Volendam het jaarlijkse evenement ‘de 

Pieperrace’ op de planning, een zeilwedstrijd die al tientallen jaren de historische 

aardappeltransporten gedurende de Tweede Wereldoorlog doet herinneren. Volendammers 

lijken erg aan traditie te hechten, waardoor ook dit evenement druk bezocht wordt. 

Toegegeven, vooral op zondag puilt de Dijk uit, wat mede kan komen door het prachtige 

weer. Wanneer op zondag om elf uur de eerste schepen vertrekken is het al behoorlijk druk, 

niet alleen op de Dijk, maar ook op het Europaplein waar een braderie is. Waar jongeren en 

volwassenen zich steeds meer op de Dijk begeven, hebben de kinderen voornamelijk plezier 

op de braderie. Hierdoor lijken mensen vooral naar het evenement te komen voor de 

gezelligheid. Van alles doet er mee aan de bootrace: van kleine boten met slechts drie 

opvarenden tot grote botters met minstens dertig feestende jongeren. Het beste schip, of in 

ieder geval de snelste, in elke categorie wint een dichtbundel van Rooie Gerrit. Door de 

organisatie worden de tijden nauwkeurig bijgehouden en genoteerd op een bord bij de 

Visafslag, zodat iedereen het kan zien.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 De droogpaal is een hoge paal in de tuin, met speciaal touw, waaraan was kan worden opgehangen om te 
drogen. Deze kom je (volgens informanten) alleen tegen in Volendam en moeten speciaal gemaakt worden.  
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Insiders of outsiders? 

De Volendammers zien dus zowel de nationale identiteit als de lokale identiteit als iets 

bijzonders. Zowel de Nederlandse als de Volendamse identiteit is er een om trots op te zijn en 

waar niet iedereen zomaar bij hoort. Hoewel er verschillende noties zijn van wanneer iemand 

er wel of niet bij hoort, ontstaat er toch een dichotome voorstelling, met insiders en outsiders 

(Triandafyllidou 1998, 597). Buitenstaanders worden in Volendam dikwijls ‘jassen’ 

genoemd, in de derde paragraaf wordt hier verder op ingegaan. Het verschil tussen insiders en 

outsiders wordt in Volendam, net als op nationaal niveau, onder andere geconstrueerd door 

taal. Zoals gezegd beheersen veel Volendammers nog steeds het dialect, en hoewel bijna 

iedereen Nederlands spreekt, spreken ze tegen elkaar toch nog vaak in het dialect. Bewust of 

onbewust gebeurt dit ook vaak wanneer er een ‘Nederlander’ bij is.  

Hoewel eigenlijk alle Volendammers zich Nederlander voelen, hebben een aantal 

informanten het gevoel dat andere Nederlanders hen juist niet helemaal als insiders zien, maar 

eerder als een bijzondere groep. Volendam is een erg bekend dorp in Nederland, en daarom 

“vindt iedereen wel wat van Volendam”. Een aantal informanten hebben het gevoel dat ze 

worden gezocht door de media en onderzoekers, het voorbeeld dat er vaak bij wordt gegeven 

is het ‘drugsverhaal’. Dit zou in Volendam niet anders zijn dan in andere dorpen in de 

omgeving, maar toch wordt Volendam uitgelicht. Een aantal informanten hebben hierdoor het 

idee dat er niet zozeer een kloof is tussen Volendam en Nederland, maar juist andersom, een 

kloof tussen Nederland en Volendam. Volgens Mariëlle: “zien de Volendammers 

Nederlanders niet zozeer als anders, maar kijken de Nederlanders wel op een hele vreemde 

manier naar Volendam, alsof het een soort Efteling is”. Dit wil niet zeggen dat deze 

bekendheid altijd negatief is, zeker wanneer een Volendammer werk zoekt buiten Volendam 

kan diegene er zelfs baat bij hebben, aangezien ze zeker in de omgeving bekend staan als 

goede werknemers.  

 

Er zijn dus meerdere dingen te zeggen over de identiteit van de Volendammers binnen het 

onderzoek. Enerzijds voelen ze zich Nederlands, maar anderzijds is er ook een sterke 

identificatie en binding met het dorp en de gemeenschap, wat op verschillende manieren tot 

uiting komt. Hierdoor is de identiteit zowel situationeel als solide, de informanten voelen zich 

zowel Volendammer als Nederlander, maar dit wil niet zeggen dat iedereen zomaar kan 

wisselen van, of toetreden tot, een bepaalde identiteit.  

 

3.2 Een beetje vreemd is wel lekker, maar niet te vreemd  
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Zoals al duidelijk is geworden is er in Volendam een sterke binding met het dorp en de lokale 

gemeenschap. Weinig Volendammers willen weg uit Volendam en veel blijven er hun hele 

leven wonen. De sociale cohesie in Volendam is dan ook erg sterk. In deze paragraaf kijken 

we hoe de sociale cohesie wordt ervaren en hoe dit zich verhoudt met de komst van 

‘nieuwkomers’.  

 

Een veilig gevoel 

Over het algemeen wordt de sterke sociale cohesie in Volendam door de informanten als 

prettig ervaren. Het geeft een veilig gevoel. Larsen (2013, 3) omschrijf sociale cohesie als het 

idee van een gedeelde morele gemeenschap waarin men elkaar vertrouwt. Dit gevoel van 

vertrouwen zie je sterk in Volendam, veel Volendammers laten hun deur openstaan of hebben 

een touwtje door de brievenbus. Zeker in dit opzicht wordt de sociale cohesie als iets goeds 

ervaren, kinderen kunnen vrijuit buitenspelen zonder dat ouders zich zorgen maken. Het 

vertrouwen in elkaar is in Volendam dus erg sterk, ook wanneer iemand hulp nodig heeft 

wordt er vaak geholpen.  

Sociaal kapitaal is een belangrijk begrip wanneer er gekeken wordt naar sociale 

cohesie. Het sociaal kapitaal, zoals Putnam (1995, 67) omschrijft, is voor veel Volendammers 

groot. Er is veel interactie en de meeste Volendammers hebben een groot netwerk binnen de 

gemeenschap. Doordat je eigenlijk niet anoniem kan blijven in het dorp is er altijd wel 

iemand die kijkt hoe het met je gaat. Meerdere Volendammers hebben aangegeven dat je niet 

zomaar een paar dagen dood in je huis zou kunnen liggen, altijd is er wel een familielid of 

buurman die even komt kijken.  

In zekere zin zorgt de sociale cohesie in Volendam dus ook voor sociale bewogenheid. 

Veel mensen kennen elkaar en daarom is men vaak eerder geneigd te helpen. Een goed 

voorbeeld is FC Volendam, de enige betaald-voetbalclub in Nederland uit een dorp. 

Aangezien de binding met het dorp en de club sterk is, zijn er veel lokale ondernemers die de 

club financieel ondersteunen zodat de club kan blijven bestaan. Deze ondersteuning zie je ook 

terug bij overlijdensgevallen, waarbij men de volle drie dagen nodig heeft om iedereen langs 

te laten komen voor de condoleance, want zoals Melvin aangaf: “als je twijfelt om te gaan, 

dan ga je toch maar”. 

De geschiedenis van Volendam speelt een grote rol in de mate van sociale cohesie. 

Vroeger waren de Volendammers meer op elkaar waren aangewezen dan in veel andere 

dorpen en steden, het was immers een katholieke enclave en het dorp lag vrij geïsoleerd. Maar 

hoewel het dorp opener (steeds meer mensen werken buiten Volendam of gaan buiten 
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Volendam naar school) en een stuk groter is geworden, is er nog steeds sprake van een relatief 

sterke sociale cohesie. Dit blijkt wel uit het verhaal van Frans: 

 

“… en nu heeft Volendam alleen al meer dan twintigduizend inwoners en ik heb geen 

idee, ik ken ze niet allemaal, zoveel mensen kun je niet kennen. Daarvoor is het te 

groot geworden. … Dus je zag het verwateren, meer contacten en de schaal. Maar toen 

had je de brand in café het Hemeltje (op 1 januari 2001), en dan opeens. Dan zie je pas 

hoe diep cohesie zit. Opeens is iedereen één. En zijn de onderlinge verschillen niet 

meer belangrijk. En dat heeft mij wel verbaasd, hoe sterk dat was. Dat had ik tegen die 

tijd al niet meer zo verwacht, het zit er dus wel degelijk.” 

 

De sterke sociale cohesie in Volendam wordt door de burgers zelf actief onderhouden op veel 

manieren. Belangrijk voor het versterken of behoud van sociale cohesie is dat er interactie is 

tussen de buurt- of dorpsbewoners en dat er gemeenschappelijke doelen of gedragscodes zijn 

(Forrest & Kearns 2001, 2128). Volgens Tim, die leraar is op een basisschool in Volendam, 

zit bijna iedereen op een of meerdere verenigingen, waardoor er veel contact is tussen de 

dorpsbewoners. Er worden veel verschillende activiteiten georganiseerd, en zodoende is er 

voor iedereen eigenlijk wel wat te doen en komt iedereen als het ware in contact met andere 

Volendammers. Zo zijn er sporttoernooien, maar ook filmavonden en festivals. Daarnaast gaf 

Ellen aan dat de cohesie sterk blijft door alles in Volendam te doen, van kinderen op de 

(katholieke) basisschool te zetten tot de boodschappen bij de lokale bakker en slager. Dit is 

iets wat veel andere Volendammers ook doen. Daarnaast is er veel informeel contact, een 

belangrijke reden voor de relatief sterke cohesie. Zo zijn er (zeker in wijken met veel 

kinderen) buurfeesten, is er een jaarlijkse kermis waar eigenlijk iedereen aan meedoet en 

wanneer het lekker weer is zit de Dijk vol. Veel Volendammers zoeken zodoende zelf de 

gezelligheid en de interactie op, wat ook te zien was tijdens de Pieperrace, waardoor de 

sociale cohesie behouden blijft. 

 

Beklemmend 

Hoewel de sociale cohesie in Volendam veel voordelen kent, zoals de eerder genoemde 

sociale bewogenheid, heeft het ook negatieve effecten. Zo kan het ook beklemmend 

aanvoelen. Jelle, een geboren Volendammer die inmiddels verhuisd is naar een omliggend 

dorpje, is iemand die het zo ervaart:  
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“Een Volendammer heeft het al heel snel over ‘de Volendammer’. Ze zien het wel van 

elkaar, maar in gedrag doen ze anders. Die gemeenschapszin, het meedoen, het 

samenzijn is wel mooi en kan ook positief zijn. Maar het kan ook heel beklemmend 

worden ervaren, en daar heb ik dan meer last van.” 

 

Allereerst zorgt het voor een bepaalde geslotenheid. De leus van de plaatselijke 

amateurvoetbalvereniging is bijvoorbeeld “ons dorp, onze club”, iets wat toch wel duidelijk 

maakt dat je, zeker als buitenstaander, niet te veel moet willen veranderen. En dit is ook te 

zien bij de jaarlijkse kermis, die is uitgegroeid tot een van de grotere kermissen van 

Nederland. Door deze groei, en hiermee de komst van steeds meer buitenstaanders, vieren 

Volendammers het steeds vaker op tijden wanneer er alleen Volendammers zijn, zoals 

zondagochtend. Op deze manier vieren ze de kermis toch nog onder elkaar.  

Daarnaast zorgt het gebrek aan anonimiteit ook voor een sterke sociale controle, 

waardoor je volgens Jos niet even “lekker gek” kan doen. Er zijn veel dezelfde achternamen 

in het dorp, en hierdoor zijn bijnamen erg belangrijk geworden. Sommige namen gaan van 

generatie op generatie over waardoor soms de oorsprong van de naam onbekend is geworden. 

Dat deze namen lang kunnen blijven hangen blijkt ook uit een stenenbord waarop staat “van 

wie bin jij ‘r ien?”, en daar omheen meer dan honderd Volendamse bijnamen. Andere namen 

andere zijn recenter, wanneer je iets flikt kan je zodoende ook een ‘naam’ krijgen. Wanneer je 

iets fout of verkeerd doet gaat dit immers snel rond in het dorp. Veel sociaal kapitaal, dus veel 

interactie en een groot netwerk (Putnam 1995, 67), kan zodoende dus ook beklemmend 

werken. Dit leidt tot een bepaalde competitiedrift, iets wat niet per se negatief hoeft te zijn. 

De sterke sociale cohesie zou daarom een verklaring kunnen zijn voor de vele bekende 

personen en sporters uit Volendam.  

 

Homogeniteit  

De informanten hebben niet het gevoel dat de sociale cohesie bedreigd wordt, de binding met 

de gemeenschap en het dorp blijft sterk. Zoals uit het theoretisch kader blijkt kunnen 

immigranten en diversiteit zorgen voor minder vertrouwen en sociale cohesie in de 

gemeenschap (Putnam 2007; Letki 2008). Dit is in Volendam nog niet aan de orde, de 

informanten geven aan dat ze Volendam als een homogene gemeenschap zien waarin weinig 

diversiteit is. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen in Volendam hetzelfde is of denkt. 

Volgens Anja zijn er wel afwijkende meningen en diverse groepen, maar heeft het merendeel 

van de Volendammers toch wel dezelfde mening. Hierdoor kan het dus ook andersom zijn, 
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dat sociale cohesie zorgt voor minder diversiteit. Zoals in de voorgaande alinea stond is er 

veel sociale controle, wanneer iemand iets geks doet gaat dit meteen rond in het dorp. Pieter 

omschreef Volendam dan ook als een monocultuur, waar de sociale cohesie alleen zal 

verdwijnen wanneer dit verandert. Treffend was dan ook de opmerking van Melvin: “een 

beetje vreemd is wel lekker, maar niet te vreemd”. Ook geven de informanten aan dat ze 

nieuwkomers niet als bedreiging zien voor de sociale cohesie. Hier moet wel bij worden 

gezegd dat er weinig buitenstaanders bij komen zonder kennissen, een relatie of werk. 

Vanessa noemde dit een ‘kruiwagen’, iemand die je kan introduceren en helpen, zodat je 

makkelijker opgenomen kan worden in de gemeenschap.  

Gedurende het onderzoek merkte ik niet veel van de weerstand tegen de komst van 

migranten, de meeste informanten waren niet per definitie tegen migranten. Wel lijkt er een 

angst te zijn voor een verandering van Nederland en de Nederlandse identiteit. In die zin 

lijken Volendammers erg beschermend voor zowel nationale als lokale tradities en 

gewoontes. Migranten moeten zich wel aanpassen naar de ‘Nederlandse normen’ en hard 

gaan werken, iets dat volgens een aantal informanten nu in onvoldoende mate gebeurt en 

waarin ze te weinig worden gestimuleerd. Migranten moeten ook een prestatie leveren aan 

Nederland. Zo vertelde Tim: 

 

“Ik ga ook niet in een Volendammerpak in de woestijn lopen. Dan stel je je al 

bijzonder op, want je houdt je woestijnkleding aan. Ik zou meteen zeggen, dat spul 

moet hier uit want het is hier anders. Buiten het feit dat je je meteen onderscheidt. En 

vooral als het dan heel lang duurt, mensen wonen hier al veertig of vijftig jaar.” 

 

Een mogelijke dreiging 

Hoewel mijn informanten migranten niet zien als een persoonlijk dreiging zou het volgens 

enkelen in de toekomst wel een culturele dreiging kunnen worden, zeker wanneer het niet 

goed gereguleerd wordt en migranten zich onvoldoende aanpassen. Zoals in de eerste 

paragraaf is aangehaald hebben een aantal informanten een notie van een cultural national 

identity, waarin het culturele verleden de basis vormt (Shulman 2002). In die zin is er bij een 

aantal een angst dat door een toename van immigranten de nationale identiteit verandert of 

niet wordt gerespecteerd. De informanten zijn dus niet anti-immigratie, maar wel wordt er van 

de migranten verwacht te integreren, wat volgens hen vaak in onvoldoende mate gebeurt. 

Maar desondanks geven vrijwel alle informanten aan dat je zeker vluchtelingen niet zomaar 

buiten kan laten staan, zeker niet wanneer ze goed gescreend worden.  
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Dat ik het anti-immigratie sentiment niet in de grote mate ben tegengekomen zoals 

verwacht, en in de context is geschetst, kan een aantal oorzaken hebben. Enerzijds zijn er 

weinig immigranten in Volendam waardoor de angst en bedreiging minder reëel is en het 

minder op de oppervlakte ligt. Anderzijds ben ik er van bewust dat ook ik een bepaalde groep 

heb gesproken, en hierdoor een bepaalde groep misschien ook niet, waardoor de context en de 

empirie kunnen verschillen. Zo wordt er door een aantal informanten aangegeven dat er in de 

bouwsector, die erg groot is in Volendam, wel degelijk een dreiging wordt ervaren. Deze 

komen meer in aanraking met migranten en (hierdoor) oneerlijke concurrentie. Ook Kees gaf 

aan dat hij van vrienden uit de bouwsector had gehoord dat Polen en Joegoslaven goedkoper 

konden werken, mede doordat zij zich niet aan bepaalde veiligheidsvoorschriften hoeven te 

houden. 

 

In Volendam wordt door mijn informanten nog geen dreiging ervaren, niet omtrent de 

identiteit, maar ook niet omtrent de sociale cohesie. De laatste wordt vaak als prettig en sterk 

ervaren, iets dat niet snel verandert of zal afnemen. Hoewel de sterke sociale cohesie in veel 

gevallen positief kan zijn, zorgt het ook voor een bepaalde geslotenheid en homogeniteit 

zorgen.  

 

3.3 Jassen en bodywarmers 	  

Zoals uit de voorgaande paragrafen is gebleken zijn de Volendammers toch wel enigszins 

naar binnen gekeerd en zien ze zichzelf als een vrij homogene gemeenschap. Als laatste gaan 

we daarom kijken naar wie de Volendammer is en, misschien nog wel belangrijker, wie niet.  

  

Achternamen 

In de eerste paragraaf is al kort naar voren gekomen dat Volendammer ook andere 

Nederlanders als anders zien. Hierdoor is er een beeld van insiders, de Volendammers, en 

outsiders, de rest. Hoewel Nederlanders volgens de informanten vaak op een bijzondere 

manier naar Volendam kijken, wordt er zelf ook een onderscheid ervaren. Er is in Volendam 

daarom ook een term voor buitenstaanders, namelijk ‘jassen’. Een ‘jas’ is iemand die van 

buiten Volendam komt. Deze term stamt nog uit de tijd van de klederdracht, de 

Volendammers droegen immers klederdracht terwijl de mensen buiten Volendam jassen 

droegen. Hoewel deze term vaak wordt gebruikt met een vleugje humor erin, blijft het wel het 

onderscheid weergeven.  
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Volgens Bond (2006, 611) zijn de belangrijkste identity markers voor een nationale 

identiteit geboorte, woonplaats of voorouders. Deze markers kunnen ook doorgetrokken 

worden naar Volendam. Hoewel geboorte niet zo’n grote rol speelt in Volendam, veel 

Volendammers zijn in het ziekenhuis in Purmerend geboren, lijken voorouders wel 

belangrijk. Vooral voor oudere Volendammer spelen voorouders nog steeds een belangrijke 

rol, terwijl voor veel van mijn informanten gedrag steeds belangrijker wordt. Melvin 

verwoordde dit goed:  

 

“…maar die heet wel Nijland van haar achternaam. Hoe dat dan werkt. Die praat 

Volendams, die roddelt Volendams, en die doet alles Volendams. Die is nog 

Volendamser dan wij. Maar toch als ze dan, vooral bij ouderen, als die dan Nijland 

horen, dan is het toch van: dat is geen Volendammer”. 

 

Uit het citaat blijkt ook dat taal een belangrijk onderdeel is geworden, iets dat Volendammers 

onderscheidt. Er is dus een mix van afkomst en gedrag dat bepaalt wanneer iemand een 

Volendammer is en wanneer niet. De mate van de twee indicatoren kan dan ook verschillen 

per informanten en per geval. Dit maakt dan ook duidelijk dat het niet voor iedereen altijd 

even duidelijk is wie er bij hoort en wie niet. Volgens Eriksen (2010, 139) zijn niet alle 

identiteitsgrenzen zwart-wit en duidelijk afgebakend, waardoor iemand gedeeltelijk 

Volendams kan zijn. Dit wordt ook duidelijk uit het verhaal van Ellen, die een vader heeft van 

buiten Volendam en hierdoor vroeger weleens een ‘bodywarmer’ genoemd, oftewel een 

‘halve jas’.  

Hoewel een aantal van mijn informanten hebben aangegeven dat je als buitenstaander, 

of ‘jas’, nooit een Volendammer kan worden blijkt dit iets genuanceerder te liggen. Hierin is 

het wel belangrijk hoe iemand zich opstelt. Antoine, een informant die op anderhalf jarige 

leeftijd in Volendam is komen wonen en er inmiddels al bijna vijftig jaar woont, voelt zich 

een echte Volendammer en, zo geeft hij aan: “als ik plat Volendams praat bij ouderen, en ze 

kennen me niet, weten ze niet dat ik geen echte Volendammer ben”.  

Dit wil echter niet zeggen dat naburige dorpjes als minder verschillend worden gezien. 

Triandafyllidou (1998, 600) introduceert het begrip ‘significant other’, een andere groep of 

natie die de etnische of culturele eenheid bedreigd. Volendam laat zien dat het idee van een 

bedreigende groep lang kan doorwerken. Edam en Edammers bedreigen de Volendammers 

tegenwoordig al lang niet meer, maar desondanks spiegelen en contrasteren ze elkaar nog 

steeds. Vroeger waren Edam en Volendam gescheiden plaatsen, zowel geografisch als 
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cultureel, waardoor er een contrast ontstond tussen de rijke stedelingen en de arme vissers. 

Hoewel tegenwoordig de situatie erg is veranderd vinden ze elkaar nog steeds anders en in 

zekere zin vreemd, dit geldt voor zowel de Edammers als de Volendammers. Zo zouden de 

Edammers volgens Volendammers erg zuinig zijn, en zijn de Volendammers volgens 

Edammers erg kliekerig. Zeker vroeger had Edam dus een belangrijke invloed op de 

constructie van de Volendamse identiteit. Hoewel dit steeds minder wordt, Edammers en 

Volendammers zitten steeds vaker bij elkaar op school en trouwen soms zelfs met elkaar, 

bestaat de scheiding nog steeds. Dit is onder andere zichtbaar bij de discussie omtrent een 

nieuw stadskantoor, waarbij een gemeenteraadslid voorstelde om het tussen Edam en 

Volendam in te plaatsen, op het ‘derde klaphek’. Historisch gezien was het derde klaphek het 

laatste wat Volendam van Edam scheidde, en hierdoor ook de Volendammers van de ‘jassen’.  

 

Etniciteit  

Het derde klaphek is dan ook de grootste scheiding die ik heb gevonden, binnen het dorp zelf 

lijkt er geen etnische classificatie te zijn. Hierdoor lijkt er eerder sprake te zijn van digitale 

classificatie dan analogische classificatie, bij digitale classificatie worden immers alle 

buitenstaanders op een hoop gegooid (Eriksen 2010, 79). Hoewel immigranten niet meteen 

als Nederlanders worden gezien, zoals blijkt uit de eerste paragraaf, lijkt dit op lokaal niveau 

minder een rol te spelen. Er is een scheiding tussen Volendammers en niet-Volendammers. 

Dit geldt ook voor de personen met een andere etnische achtergrond in Volendam, deze 

worden niet op een andere of speciale wijze behandeld. Bij het voetbal, zowel op amateur 

niveau als professioneel, was er geen ander gedrag richting zwarte jongens te bespeuren. Mijn 

buurman tijdens een wedstrijd van FC Volendam noemde veel Volendamse jongens bij hun 

voornaam, terwijl de andere, zowel witte als zwarte spelers, bij hun achternaam werden 

genoemd.  

 Desondanks gaf een informant aan het nog wel bijzonder te vinden wanneer hij 

iemand met andere etniciteit door Volendam ziet lopen, omdat er niet veel zijn. En hoewel er 

nog zeker vooroordelen zijn, bijvoorbeeld dat immigranten hun voortuin verwaarlozen, 

verdwijnen deze volgens veel informanten al snel wanneer ze hen leren kennen, en krijgen 

hierdoor geen speciale behandeling of iets degelijks. Zo had Rob het over een jongen met een 

Zuid-Amerikaanse moeder: “Iedereen kent hem, hij heet Raul, en hij doet overal aan mee. Ik 

kan me niet voorstellen dat hij ergens buiten valt”. 

Het idee van ‘Volendammers’ en ‘buitenstaanders’ betekent niet dat je als ‘vreemde’ 

niet geaccepteerd wordt of niet in Volendam zou kunnen wonen. Je moet echter wel laten zien 
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dat je bereid bent om je aan te passen. Zeker als diegene zich er thuis wil voelen wordt er 

verwacht dat hij of zij zich actief opstelt en laat zien lid te willen worden van de 

gemeenschap. Frans gaf aan dat je als buitenstaander geaccepteerd wordt “als mensen zien dat 

je uit het juiste hout gesneden bent. Je wordt hier gemiddeld genomen wel beoordeeld op je 

daden”. Dit wil zeggen dat de nieuwkomers zich wel aan de gedragscodes moeten houden, 

zoals hard werken en een actieve houding. De meeste informanten geven aan dat voor hen de 

culturele achtergrond geen grote rol speelt, etniciteit maakt in die zin dus weinig uit en er 

wordt gezegd dat ‘buitenlanders’ zich net zo goed in Volendam kunnen settelen. Ook voor 

hen is belangrijk om te laten zien dat je “uit het juiste hout gesneden bent”. In café de Molen 

was er een vrouw die vertelde over haar buurman. Eerst zat er een Iraniër die keihard gewerkt 

had voor een huisartsenpraktijk, waar ze veel bewondering voor had. Nu zit er echter iemand 

uit Irak die niet kan of wil werken. Deze buurman wordt hierdoor veel minder gewaardeerd, 

en is volgens haar “gewoon lui”. Hoewel je volgens mijn informanten dus op je daden 

beoordeeld wordt is het wel handig om een ‘kruiwagen’ te hebben die je overal doorheen 

laveert en je help met het herkennen van de gedragscodes.  

 

Inslijten  

Er wordt echter wel gezegd dat, hoewel je als buitenstaander best in Volendam kan wonen, 

het moeilijk is om “een Volendammer te worden”. Het is een kwestie van inslijten, waarbij 

het makkelijk is wanneer je kinderen hebt of zelf nog jong bent. Wanneer je kinderen hebt 

wordt er vaker en makkelijker met de buurt opgetrokken. En zeker wanneer je zelf nog jong 

bent, en naar school of verenigingen gaat, lukt het makkelijker om in “het kringetje” te 

komen. Dit gold ook voor Antoine, die toen die jong was naar Volendam is gekomen en nog 

steeds veel vrijwilligerswerk doet. Ook in deze situatie, net als een migrant in Nederland, 

geldt wel dat het volgens de informanten ligt aan de insteek van de nieuwkomer. Zo zei Bo: 

 

“…. En wie bepaalt dat. Het gaat meer van de andere persoon uit, die moet zich meer 

Volendammer gaan voelen. Als diegene dat lukt, dan denk ik dat de missie geslaagd 

is. En als dat niet zo is, dan pas je hier misschien ook niet tussen. Het is natuurlijk ook 

een apart slag volk en een hechte gemeenschap. Maar als de ander daar zelf voor open 

staat en zich er prima bij voelt is er voor mij geen probleem.” 

 

Mits je de normen en waarden respecteert en hier blijk van geeft kan je dus als buitenstaander 

prima in Volendam kan wonen. Er moet wel bij gezegd worden dat er weinig mensen zonder 
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‘kruiwagen’ in Volendam komen wonen. Dit kan komen door de eerder genoemde 

geslotenheid, maar ook door het imago van Volendam, wat veel mensen al vooraf afschrikt.  

 

Concluderend kunnen we stellen dat het beeld van Volendam als een gesloten gemeenschap 

enigszins klopt, hoewel het dorp groter is geworden en steeds meer Volendammers buiten 

Volendam komen is de binding met het dorp en de bevolking nog erg sterk. Hierdoor kan het 

moeilijk zijn om er tussen te komen. Dit wil niet zeggen dat je er als buitenstaander niet 

geaccepteerd kan worden of weggekeken wordt. Tijdens mijn verblijf merkte ik op gegeven 

moment dat veel mensen juist nieuwsgierig waren. Toen ik op een avond samen met een 

andere ‘jas’ in een café zat, kwam bijvoorbeeld de barman na een tijdje naar ons toe om uit 

nieuwsgierigheid te vragen wie we nou eigenlijk waren.  
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4. Empirisch hoofdstuk Sterrenwijk – Thyrza Eliasar 

 

4.1 Een echte Hollandse volkswijk 

“Alles was helemaal oranje, de lantaarnpalen oranje gespoten, dus ’s avonds reed je echt zo’n 

oranje gloed binnen. Prachtig!”  

Maarten, 11 april 2017 

 

Zo vertelt één van mijn informanten trots over hoe Sterrenwijk eruitzag als Nederland 

meedeed aan het WK of EK. Hiermee laat Sterrenwijk een verbondenheid zien met de 

Nederlandse nationale identiteit. Dat is echter niet het enige wat, volgens de gesproken 

Sterrenwijkers9, Sterrenwijk een echte Nederlandse volksbuurt maakt. In deze paragraaf zal 

dan ook gekeken worden op wat voor manier de mensen in Sterrenwijk zich verbonden 

voelen met de nationale en lokale identiteit.  

 

Verbondenheid 

De gesproken Sterrenwijkers voelen zich zeker verbonden met de nationale identiteit, ze 

ervaren Sterrenwijk als een echte Nederlandse volkswijk. Naast de ‘Sterrenwijkse identiteit’ 

en de ‘Utrechtse identiteit’10 is de Nederlandse identiteit ook belangrijk in Sterrenwijk. Dit 

kwam duidelijk naar voren toen het Nederlandse elftal had verloren van Bulgarije11. De dag 

na deze wedstrijd liep ik door Sterrenwijk en was dit het onderwerp van gesprek, er was zelfs 

een cameraploeg van omroep MAX om de reacties van Sterrenwijkers te filmen. Hierbij 

vertelden de Sterrenwijkers maar wat graag over de wijk die helemaal in het oranje gehuld 

was als Nederland speelde. Daaruit blijkt dat Sterrenwijkers zich tijdens een WK of EK sterk 

verbonden voelen met de ‘imagined community’ (Anderson 2006) van Nederland, ze stralen 

trots de Nederlandse, oranje identiteit uit.  

Daarnaast is het zo dat mijn informanten zich identificeren met “Hollandse gezinnen” 

12 en “Hollanders”, zoals ze de Nederlanders noemen. Hieruit ontstaat verontwaardiging 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 In de ogen van de meeste van mijn informanten is een ‘echte Sterrenwijker’ iemand die is geboren en getogen 
in Sterrenwijk, en het liefst de ouders en grootouders ook. Dit is het verschil tussen de cultural national identity 
en de meer particularistische benadering. Hier zal later verder op worden ingegaan. 
10 Mijn informanten vinden dat er naast een ‘Sterrenwijkse identiteit’ en mentaliteit, ook een ‘Utrechtse 
identiteit’ en mentaliteit bestaat. Zo zijn er ook ‘echte Utrechters’ en Sterrenwijkers, die geboren en getogen zijn 
in Utrecht of Sterrenwijk. 
11 Door dit verlies is het Nederlands elftal hoogstwaarschijnlijk uitgesloten van het WK. 
12 Nederlanders worden door de gesproken Sterrenwijkers Hollanders genoemd, daarom staat het tussen 
aanhalingstekens. 
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omdat het idee bestaat dat ‘de Nederlanders’13 worden achtergesteld, vooral ten opzichte van 

de ‘buitenlanders’14. Dit gaf Henk ook aan: “Een Hollands gezin verdient dan net 30 euro te 

veel, dus die krijgt dat huis niet. Schandalig!” . Het idee dat vier op de vijf huizen in 

Sterrenwijk aan ‘buitenlanders’ gegeven wordt, en dan met name aan Marrokkanen15, kwam 

op een bijeenkomst met de burgemeester duidelijk naar voren: “En pas het vijfde huis gaat 

naar een normaal Hollands gezin, dat is toch niet normaal!” (Piet). Dit soort uitspraken, die 

vaak terugkomen bij Sterrenwijkers, laten zien dat ze het voor hun idee opnemen voor alle 

Nederlanders en dat ze zich sterk identificeren met ‘de Nederlandse identiteit’. ‘De 

Nederlandse identiteit’ wordt ervaren met de gedachte ‘eigen volk eerst’, zoals een aantal 

informanten van mij dat ook letterlijk hebben uitgesproken. Mijn informanten denken dat ‘de 

Nederlandse normen en waarden’ onder vuur liggen en daarmee ook ‘de Nederlandse 

identiteit’. Dit betrekken ze niet alleen op Sterrenwijk, maar op heel Nederland. Dit is onder 

andere terug te zien in de uitspraak van Maarten over bejaarden:  

 

“En nu laten wij ze wel vallen, maar voor Ali Moedali worden er dan wel 

uitzonderingen gemaakt en daar ken ik dan persoonlijk niet tegen. Niet dat ik 

racistisch ben, of discriminerend maar ik kijk naar dat. Dat raakt mij veel meer, dat 

doet me wat als mens, dan Ali die het heel slecht heb gehad in een oorlogsgebied of 

wat dan ook, dat maakt me verder niet uit, maar help dan dat seniortje net zoals je hem 

helpt, dan hebben we gelijkheid in dit land. En dan voorkom je vooroordelen, waar 

weer discriminatie en racisme uit voort komt”  

 

De gesproken Sterrenwijkers zijn dus niet per se tegen anderen, maar ze vinden dat ‘de 

Nederlander’ op de eerste plek moet staan. In Nederland wordt, volgens mijn informanten, op 

dit moment het eigen volk helemaal onderaan gezet in plaats van boven aan, zoals het hoort. 

Dit blijkt uit de volgende citaten: “Hij staat al 8 jaar ingeschreven hier voor een woning en die 

krijgt het elke keer maar niet. En dan komt er een huis vrij en dan komen er Polen in, nou die 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Het is onduidelijk wie er precies bedoelt worden met ‘de Nederlander’, het is overduidelijk niet genoeg om 
een Nederlands paspoort te hebben. Als je kijkt naar bepaalde opmerkingen lijkt het zo te zijn dat ‘de 
Nederlander’ iemand is die in Nederland geboren moet zijn, net als generaties daarvoor.  
14 ‘Buitenlanders’ staat tussen haakjes, omdat de gesproken Sterrenwijkers deze term voor veel mensen 
gebruiken. Het is niet altijd duidelijk, dit weten ze zelf ook niet altijd, of ze iemand bedoelen die ouders of 
grootouders heeft uit een ander land. Of dat ze mensen bedoelen die zelf nog in een ander land hebben gewoond.  
15 Dit is de ervaring van mijn informanten, in de bijeenkomst met de burgemeester gaven de mensen van de 
gemeente aan dat dit via een wetmatig vastgestelde procedure gaat. Dit is ook online te vinden: 
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/wijken/wijk-oost/2016-10-
Woningtoewijzing-Sterrenwijk.jpg  
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kunnen nooit niet 8 jaar staan ingeschreven.” (Kees). “Daar zitten ook weer Marokkanen in” 

(Henk) of “Ja dat hele huis hebben ze nu opgeknapt, komen er weer buitenlanders in” (Fleur). 

Dit verongelijkte gevoel komt frequent voor in de gesprekken met Sterrenwijkers, vooral op 

het gebied van woningtoewijzing, maar er zijn dus ook veel algemene uitspraken over het 

verwaarlozen van de eigen bevolking.  

Tijdens de bijeenkomst met de burgemeester werd dit ook nog verder uitgediept door 

twee informanten die elkaar aanvulde:  

 

Piet: “Marrokkanen krijgen laatste uitkeringen, meeste kinderen en mooiste huizen in 

Sterrenwijk. Jullie moeten je de ogen uit de kop schamen. Wij werken hartstikke 

hard”. Sjon: “Wij, die werken, moeten dure huizen betalen en die marrokkanen in de 

uitkeringen niet. Die mensen hebben geen werk. Wij hebben hartstikke hard gewerkt 

en onze kinderen kunnen hier niet wonen”.  

 

Dit is een terugkerende klacht onder mijn informanten. Ze hebben het idee dat hun familie, 

kinderen of ouders, niet meer in Sterrenwijk kunnen wonen, door de komst van voornamelijk 

‘buitenlanders’ en studenten.  

Sterrenwijkers voelen zich dus vooral achtergesteld door de eigen overheid, die alles 

regelt voor anderen, maar niet voor hen. Dit verongelijkte en achtergestelde gevoel komt 

voort uit een ‘ethnic national identity’ (Eriksen 2010), de Sterrenwijkers krijgen namelijk niet 

waar ze recht op hebben. Mijn informanten vinden dat de etnisch dominante groep, namelijk 

‘de Nederlanders’, gerechtvaardigd zijn om op de eerste plek te staan en dus de natie te 

domineren (Eriksen 2010, 145). Sterrenwijkers zien zichzelf wel nog steeds als een “echte 

Hollandse volkswijk” en zijn daar ook trots op. Hierdoor worden de ervaringen en gevolgen 

van deze ‘ethnic national identity’ nogmaals versterkt. Dat uitsluiting hierbij snel om de hoek 

komt kijken zal blijken in de volgende paragraaf over de ‘Ander.’  

 

Verlangen naar vroeger 

Volgens de gesproken Sterrenwijkers was een volkswijk vroeger een echte Nederlandse 

arbeiderswijk, zo ook Sterrenwijk, maar nu is dat heel anders. Het verlangen naar vroeger 

komt vaak naar boven, omdat mijn informanten vinden dat er nu minder waardering is voor 

volkswijken, en dus ook voor henzelf. Deze band met het verleden duidt ook het belang van 

een gedeelde geschiedenis voor een nationale identiteit (Hobsbawn & Ranger 1983; Eriksen 

2010). Deze gedeelde Sterrenwijkse geschiedenis blijkt zeker op het moment dat je het 
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buurthuis Sterrezicht binnenloopt. Het eerste waar je oog op valt zijn verschillende 

fotocollages van de oude Sterrenwijk en zijn bewoners. Als je vervolgens gelijk links afslaat 

de huiskamer in, is de kans groot dat deze vol zit met allerlei Sterrenwijkers die naar oude 

foto’s van de wijk kijken terwijl ‘Als ik boven op de dom sta’ op de achtergrond klinkt.  

Ook kan uit het feit dat alle gesproken Sterrenwijkers Hollanders in plaats van 

Nederlanders zeggen duiden op dit verlangen naar vroeger. Maarten koppelde dit verlangen 

naar vroeger aan het verschil tussen laag- en hoogopgeleiden: “Vroeger was je niet hoger of 

beter als je naar de universiteit ging, dan was het ook goed als je gelijk ging werken. Dat is nu 

anders”. Hij geeft hiermee aan dat de fysiek hardwerkende mensen, vaak laagopgeleide 

mensen, nu lager worden gewaardeerd. Hierdoor worden, volgens hem, ook de volkswijken 

lager gewaardeerd. Dit sentiment van geen waardering of niet serieus genomen worden 

hoorde ik vaak van mijn informanten, hierdoor ontstaat nog meer verlangen naar vroeger. Een 

volkswijk was dus vroeger iets typisch Nederlands, iets om trots op te zijn. Tegenwoordig is 

dat anders, geven de informanten aan. Nu is de Nederlandse overheid bezig de volkswijken 

kapot te maken. Daardoor ervaren mijn informanten dat ook de Nederlandse identiteit en 

mentaliteit verandert, en niet alleen de Sterrenwijkse. Hierdoor hebben zij het idee dat ze door 

de rest van Nederland als ‘anders’ en lager worden gezien. 

 

Lokale identiteit 

Zoals al is gebleken uit het theoretisch kader zijn sociale identiteiten situationeel en kunnen 

per situatie verschillen (Eriksen 2010, 34). De data uit Sterrenwijk bevestigd dit; de 

Sterrenwijkers identificeren zich zowel met Nederland als met Sterrenwijk. De kenmerken 

van de Sterrenwijker zijn enerzijds kenmerken van de Sterrenwijkers zelf, anderzijds zijn het 

ook kenmerken die anderen (h)erkennen bij de groep Sterrenwijkers, waardoor ze als groep 

worden (h)erkent. Voor elke vorm van identiteit is een aspect van sociale relatie namelijk 

essentieel (Eriksen 2010, 16). Een sociale identiteit bestaat door de notie van toeschrijving 

door de eigen groep maar juist ook door andere groepen. Over de precieze samenstelling van 

de ‘boundary markers’ verschillen de meningen bij mijn informanten. Sommigen zouden het 

liefst zien dat er alleen maar ‘echte Sterrenwijkers’ in Sterrenwijk wonen. Er zijn echter ook 

informanten die vinden dat ‘niet-Sterrenwijkers’ prima in Sterrenwijk kunnen wonen zolang 

ze zich maar wel aan de ‘Sterrenwijkse identiteit’ aanpassen en gezellig meedoen. Hierin is 

het verschil te zien tussen een meer particularistische benadering en een meer 

universalistische benadering die uitgaat van de ‘cultural national identity’ (Shulman 2002, 
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558-62). Deze laatste visie, alleen dan toegespitst op de lokale identiteit, zal eerst besproken 

worden en vervolgens de particularistische benadering. 

Bij de cultural identity is het belangrijk dat men zich aanpast aan de plaatselijke 

cultuur en mentaliteit. Hierbij geven mijn informanten aan dat een ‘echte Sterrenwijker’ trots 

is op Sterrenwijk. Dit blijkt uit hetgeen wat Kees altijd zegt als hij elders in Nederland is: 

“Als ik ergens anders ben dan zeg ik ook altijd vol trots dat ik uit Sterrenwijk kom, ik ben 

daar gewoon hartstikke trots op”. Ook wordt hard werken, vooral fysiek werk, als typische 

eigenschap van een ‘echte Sterrenwijker’ gezien. Een goed onderhouden tuin, gordijnen die 

open zijn en het liefst een deur die open staat worden ook vaak genoemd als typisch 

Sterrenwijkse zaken. Eén van mijn informanten vatte het typisch Sterrenwijkse gedrag als 

volgt samen: “Een beetje socialiteit” (Maarten). Wat er allemaal bij deze “socialiteit” komt 

kijken zal ook blijken in de paragraaf over sociale cohesie. Daarnaast wordt voor elkaar 

opkomen vaak genoemd, zoals Henk zei over de bijeenkomst met de burgemeester: “Het is 

goed dat je er morgen bij bent. Voor buitenstaanders is het soms nogal heftig, maar je ziet wel 

heel goed hoe Sterrenwijkers zijn. Wij nemen het voor elkaar op, we zijn er echt voor elkaar 

en ’t wijk”. De taal van Sterrenwijkers is nauwelijks een eigen taal te noemen, de meesten 

spreken plat Utrechts. Wel is mij opgevallen dat ze bepaalde woorden gebruiken om zaken 

binnen Sterrenwijk aan te duiden, zoals dat de Sterrenwijkers Sterrenwijk ’t wijk noemen.  

De mensen met een meer particularistische kijk op de Sterrenwijkse identiteit vinden 

echter dat een ‘echte Sterrenwijker’ iemand is die geboren en getogen is in Sterrenwijk, net 

als zijn of haar ouders en het liefst zelfs grootouders. Deze mensen zouden het liefst zien dat 

er alleen maar geboren en getogen Sterrenwijkers in Sterrenwijk zouden wonen en alleen 

maar ‘echte Utrechters’16 in Utrecht. In elk geval vinden ze dat een ‘echte Utrechter’ meer 

recht heeft om in Utrecht te wonen dan iemand die ergens anders vandaan komt. Hier werd ik 

zelf ook mee geconfronteerd toen het over de sociale woningwachtlijsten ging en ik zei dat ik 

me ook pas had ingeschreven en dat die rijen inderdaad heel lang zijn:  

“Ja en jij komt niet eens uit Utrecht toch? Je bent niet geboren en getogen hier?” vraagt 

Fleur verontwaardigd. “Nee klopt.” Zeg ik. “Nou ja dan vind ik dat echte Utrechters 

voorrang hebben, die zijn hier geboren die zouden eerder een huis moeten krijgen dan 

buitenstaanders.” Zegt Fleur prompt, na een korte stilte voegt ze eraan toe: “Ik bedoel die 

moeten ook wel een huis krijgen, maar de echte Utrechters hebben meer recht.”  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Mijn informanten vinden net als bij een ‘echte Sterrenwijker’ dat je een ‘echte Utrechter’ bent wanneer je in 
Utrecht geboren en getogen bent en het liefst jouw ouders en grootouders ook 
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Deze ‘identity markers’ van de particularistische benadering komen goed overeen met de 

‘identity markers’ voor de nationale identiteit van Bond (2006), namelijk: geboorte, 

woonplaats en voorouders en duiden dus op een meer particularistische kijk (Eriksen 2010) 

op identiteit.  

Concluderend kunnen we stellen dat de nationale, Nederlandse gemeenschap als een 

belangrijke ‘imagined community’ wordt gezien in Sterrenwijk (Anderson 2006). De 

Nederlandse identiteit wordt als onderdeel van de lokale, Sterrenwijkse identiteit gezien. De 

gesproken Sterrenwijkers zijn er trots op om Sterrenwijks en Nederlands te zijn. Er zijn 

verschillende meningen over de ‘idenitity markers’ van zowel de nationale, als de lokale 

identiteit. Sommigen hebben een meer particularistische benadering (Eriksen 2010) van 

identiteit, met de ‘identity markers’ van Bond (2006). Terwijl anderen meer uitgaan van de 

‘cultural identity’ (Shulman 2002) en daarbij meer wordt gelet op de gedeelde onderlinge 

cultuur. De particularistische komt echter wel meer terug, dit wordt ook gemerkt in het 

achtergestelde gevoel wat er heerst in Sterrenwijk. Hoe sociale cohesie terugkomt in de lokale 

identiteit zal in de volgende paragraaf besproken worden. 

 

 

4.2 Sterrenwijk bestaat niet meer 

“Vroeger was het zo, dan ging je op vakantie en was jij mijn buurvrouwtje en dan zei ik tegen 

jou: lieffie ik ga op vakantie en dan wist ik dat drie weken later alles er nog was. Nu als ik 

drie weken wegga, durf ik eigenlijk niet eens weg te gaan, bij wijze van spreken.”  

Maarten, 11 april 2017 

 

Volgens deze informant is de sociale cohesie afgenomen in Sterrenwijk. Veel van mijn 

informanten delen deze ervaring. In deze paragraaf zal gekeken worden hoe mijn informanten 

sociale cohesie ervaren en waarom ze vinden dat dit verdwijnt in Sterrenwijk. De manier 

waarop mijn informanten de oude Sterrenwijk omschrijven heeft alles te maken met sociale 

cohesie. Sociale cohesie kent een aantal verschillende aspecten (Forrest & Kearns 2001, 

2128). Het is zowel belangrijk dat er hulp en interactie binnen de gemeenschap is, als dat er 

een gedeelde band met elkaar en een bepaalde plek is.  

 

Dit hulpaspect van sociale cohesie komt naar voren als mijn informanten het hebben 

over hoe Sterrenwijk vroeger was. Dit kunnen we zien in de typisch Sterrenwijkse eigenschap 

die vaak werd genoemd namelijk: voor elkaar zorgen, zoals Kees het verwoordde: 
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“Sterrenwijk betekent zorgen voor elkaar. Zoals zijn tante, die woonde vroeger naast mij en 

daar heb ik heel lang voor gezorgd, want die werd dement. Ging ik elke dag even helpen met 

de dagelijkse dingen. En toen later kwam zijn familie weer mij gezelschap houden, ik ben 

alleenstaand namelijk. En zo hoort dat in Sterrenwijk, dat is typisch Sterrenwijks.” De 

gedeelde band met een plek is uiteraard Sterrenwijk, waar ze hun hele leven hebben gewoond 

en vaak ook de ouders en grootouders. De gedeelde band met elkaar komt op verschillende 

manieren terug. 

 

Gedeelde band met elkaar 

Allereerst is deze gedeelde band met elkaar te zien in gedeelde gedragscodes en 

gemeenschappelijke doelen (Forrest & Kearns 2001, 2128). Gedeelde gedragscodes uiten zich 

in zaken zoals de voortuin netjes houden, de gordijnen en het liefst ook de deur open laten 

voor de buren. Gemeenschappelijke doelen uiten zich in zaken zoals de wijk oranje versieren, 

buurtfeesten en andere activiteiten voor de buurt. Deze gemeenschappelijke doelen werkten 

positief voor de sociale cohesie, zoals blijkt uit een uitspraak van Maarten: “Tuurlijk, ik zat te 

vloeken en te tieren, maar als je dan op een gegeven moment dat eindresultaat ziet, is dat 

prachtig, ja hoor, dat is gewoon versierd. Dat hele wijk was gewoon versierd, dat verbroederd 

ook”. Hierin komt ook de definitie van Durkheim (1964) terug, hij stelde dat individuen 

allemaal hun eigen taken of functies hebben in een samenleving: alleen gezamenlijk kan de 

samenleving in stand gehouden worden. Ondanks dat dit een oude bron is, kan dit worden 

teruggezien in Sterrenwijk. Tijdens buurtactiviteiten had iedereen zijn eigen taak en voerde 

deze ook uit. Daarnaast werd er ook van uit gegaan dat iedereen een eigen taak had in het 

hulp bieden aan elkaar. Zoals boodschappen doen voor oude mensen uit de wijk, checken of 

iedereen thuis is uit jouw straatje en ingrijpen als er mensen waren die dingen deden die niet 

mochten, zoals blijkt uit het fragment hieronder: 

Het begint donker te worden, langzaam nemen de vrouwen één voor één afscheid en 

lopen weg. Maar dan komen twee vrouwen die al iets eerder weg waren gegaan terug op 

de scooter. De rest van de dames lopen erop af. “Ja er waren weer twee van die 

marrokkaantjes, dus we kwamen even terug”. “Waren jullie bang?”, “Nee! Ik ben nooit 

bang, wilde alleen weten wat ze uitvoerden.” Als ik om verduidelijking vraag, vertellen 

de vrouwen dat ze te maken hebben met dealers hier in ‘t Wijk. “Ja, vroeger kon dat 

niet” verzekerde de vrouwen mij: “als je dan iets uitvrat zat iedereen van Sterrenwijk je 

achterna. Toen zorgde we voor elkaar en kwamen voor elkaar op.” 
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Deze band met elkaar kan verder worden uitgediept door de definitie van Larsen 

(2013) te gebruiken. Hij verklaarde dat sociale cohesie ook gedefinieerd kan worden als het 

geloof dat er een gedeelde morele gemeenschap is, wat maakt dat men elkaar kan vertrouwen 

(Larsen 2013, 3). Enerzijds is het belangrijk dat er gemeenschappelijke waarden en doelen 

zijn, zoals hierboven beschreven, anderzijds is het belangrijk dat de leden van de 

gemeenschap elkaar kunnen vertrouwen. Het gevoel van deze gedeelde morele gemeenschap 

heeft te maken met alle bovengenoemde normen en waarden; van een nette tuin, 

boodschappen doen voor de buren tot mensen aanspreken op wangedrag zoals in het citaat 

hierboven. Dat deze normen niet meer door iedereen gedeeld worden blijkt niet alleen uit de 

informatie van de gesproken Sterrenwijkers, maar ook uit het gesprek dat ik met een vrouw 

had die nu zes jaar in Sterrenwijk woont. Ik vroeg aan haar of het beviel om in Sterrenwijk te 

wonen: “Nee” zei ze vastbesloten: “Het bevalt me helemaal niet. Je wordt hier constant in de 

gaten gehouden. Ze weten allemaal hoe laat ik wegga thuis en hoe laat ik weer ergens van 

thuiskom. Vreselijk”. Al deze bovengenoemde punten zijn onderdeel van het sociaal kapitaal, 

oftewel kenmerken van een sociale organisatie, zoals netwerken, normen en sociaal 

vertrouwen (Putnam 1995, 67).  

Dikwijls wordt verondersteld dat immigranten en etnische diversiteit de sociale 

cohesie zouden kunnen bedreigen (Cheong et al. 2007, 25). Vanuit de uitspraken van mijn 

informanten lijkt dit ook terug te komen in Sterrenwijk. Als ik aan Sterrenwijkers vroeg 

waarom er minder sociale cohesie was, kreeg ik vaak ongeveer hetzelfde antwoord: “Omdat 

ze van alles hier in de huizen pleuren, buitenlanders en studenten” (Dirk). Vanuit het 

perspectief van mijn informanten heeft diversiteit geen positieve invloed op de sociale cohesie 

in Sterrenwijk. Letki (2008, 100) zegt hier over dat etnische, raciale en culture verschillen het 

vertrouwen in een gemeenschap kunnen verminderen. Vertrouwen op je buren, door je deur 

op te laten en dat ze je helpen indien nodig, is er volgens mijn informanten nauwelijks meer 

in Sterrenwijk. In eerste instantie lijkt onderstaand citaat dus goed aan te sluiten bij de situatie 

in Sterrenwijk: “In more diverse communities, people trust their neighbours less” (Putnam 

2007, 148). Als er echter dieper op in wordt gegaan blijkt dat meer diversiteit ook juist kan 

helpen voor een sterke sociale cohesie, dit zal in de volgende paragraaf besproken worden. 

Concluderend kan er gesteld worden dat er kenmerken in Sterrenwijk zijn van een 

sterke sociale cohesie. Er is binnen de groep ‘echte Sterrenwijkers’ sprake van een gedeelde 

band met elkaar en de plek Sterrenwijk, waaronder gemeenschappelijke doelen (Forrest & 

Kearns 2001, 2128). Daarnaast is er een gedeelde morele gemeenschap, waarin men elkaar 

vertrouwt (Larsen 2013, 3). Tegelijkertijd ervaren mijn informanten dat aspecten van sociale 
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cohesie, zoals elkaar helpen en vertrouwen, wegvallen in Sterrenwijk. De ‘Ander’ zorgt, 

volgens mijn informanten, voor het wegvallen van de sociale cohesie, dit is bevestigend voor 

de theorie dat hoe meer divers de gemeenschap, hoe minder sociale cohesie er heerst (Puntam 

2007, 148). Het is echter dus ook zo dat de band tussen de ‘echte Sterrenwijkers’ hierdoor 

juist sterker wordt. Hierin speelt de creatie van de ‘common enemy’ een grote rol, dit zal 

straks verder besproken worden. 

 

4.3 Sterrenwijk weer van ons 
 
Er komt een blanke man met veel tattoos, ook op zijn vingers, aangereden. Hij geeft 12 

euro aan Sjon, omdat hij blijkbaar af en toe een kamer huurt van Sjon voor zijn 

nachtdienst, en ploft daarna naast Sjon op het bankje in de voortuin. De zus van Sjon legt 

uit waarom ik er ben: “Ja ze is aan het onderzoeken hoe hecht wij als Sterrenwijkers 

zijn”. De man lacht: “Haha nou ik hecht me heel snel aan mensen. Als je er even bij komt 

zitten dan zal je zien hoe snel ik aan je gehecht ben. Misschien blijf ik zelfs aan je 

plakken”. Ze lachen alle drie uitbundig, daarna wordt de man serieuzer: “Nee maar dat is 

al niet meer in Sterrenwijk hoor lieffie.” De andere twee mompelen instemmend. 

“Waardoor komt dat dan?” vraag ik aan de drie die tegenover me zitten. “Ja er worden 

gewoon allerlei types ingegooid, die nieuwe mensen begrijpen gewoon niet hoe het was. 

Die weten niet hoe het hier hoort” verzucht de man. Er valt een stilte, “wat voor types 

dan?” vraag ik voorzichtig. “Ja van alles” zegt de getatoeëerde man. Er valt weer een 

stilte, waarin ik vragend blijf kijken. “Ja ze gooien hier gewoon al die asielzoekers en 

studenten in.” zegt Sjon prompt. “Nou je hoort het” knikt de man instemmend: “en dat 

vinden wij dus vervelend”. 

 

Het sentiment dat Sterrenwijk niet meer bestaat of uit elkaar valt is een sentiment dat 

bij alle gesproken Sterrenwijkers leeft. Zoals al is gebleken is Sterrenwijk volgens mijn 

informanten een wijk van “socialiteit” (Maarten), ze voelen een sterke binding met de lokale 

en nationale gemeenschap. De frustratie die echter is ontstaan in de afgelopen jaren heeft te 

maken met het gevoel van verval en verlies van deze binding. Men heeft het gevoel dat er in 

een paar jaar al veel veranderd is en dat dit de komende jaren alleen maar erger wordt, 

sommigen vinden zelfs dat Sterrenwijk al niet meer bestaat. Deze verandering en angst voor 

meer verandering, is volgens mijn informanten, voor een groot deel te wijten aan de ‘Ander’, 

die zijzelf ‘de buitenstaanders’ noemen. Hierdoor ontstaan er processen van ‘othering’ en in- 
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en uitsluiting, zoals in deze paragraaf zal worden toegelicht. Daarna zal gekeken worden of 

‘othering’ juist zorgt voor meer sociale cohesie onder een selecte groep inwoners van 

Sterrenwijk. 

Hoe ‘othering’ vorm krijgt hangt samen met de benadering van identiteit van mijn 

informanten. Mijn informanten verschilden hierover van mening, waardoor de ‘boundary 

markers’ van de ‘echte Sterrenwijker’ lastig zijn om precies vast te leggen. Zoals al is 

gebleken komen verschillende perspectieven op de Sterrenwijkse identiteit terug: de 

particularistische en de ‘cultural identity’. Deze twee benaderingen slaan op verschillende 

metaforische verwantschappen. De particularistische op de biologische afstamming (Eriksen 

2010, 142) en de culturele op culturele gewoontes (Shulman 2002, 558-62). 

 

Particularistisch of cultureel 

Het particularistische perspectief kwam bij veel observaties en uitspraken duidelijk terug. In 

Sterrenwijk gaan de gesprekken vaak over familieleden en oud-Sterrenwijk. Zoals wie bij wie 

op school heeft gezeten en waar de ouders en grootouders hebben gewoond. Zonder deze 

gemeenschappelijke geschiedenis van geboorte en voorouders is de kans op uitsluiting groter. 

Een witte Nederlandse vrouw vertelde mij dat ze verhuisd was uit Sterrenwijk omdat ze niet 

werd geaccepteerd in de wijk als niet-Sterrenwijker. Bij de particularistische benadering is de 

‘Ander’ namelijk allereerst te herkennen aan het niet geboren en getogen zijn in Sterrenwijk. 

Voor de meeste van mijn informanten is het wonen in Sterrenwijk niet gelijk aan een 

Sterrenwijker zijn, zoals blijkt als Kees het over een man heeft die volgens hem fout heeft 

gehandeld: “Ja hij woont wel in ‘t wijk, daar verderop. Maar hij is niet van origine een 

Sterrenwijker hoor, anders had die dat ook niet gedaan”. De (on)bewuste aanname van Kees 

dat een ‘echte Sterrenwijker’ bepaalde zaken niet doet, terwijl iemand die alleen maar in 

Sterrenwijk woont dat wel zou doen wijst op een duidelijk verschil voor hem tussen de 

Sterrenwijker en de ‘Ander’. 

Het perspectief van de ‘cultural identity’ kwam duidelijker naar voren als ik specifiek 

doorvroeg op het onderwerp ‘boundary markers’. De meeste informanten kwamen dan met 

een meer insluitend perspectief, door aan te geven dat als mensen zich aanpassen, iedereen 

kan integreren in Sterrenwijk. Alle informanten hadden echter wel de voorwaarde dat de 

nieuwkomers zich aan moesten passen aan de ‘Sterrenwijkse mentaliteit’ en dus gingen ze uit 

van een cultural identity. Het probleem wat deze informanten met de ‘Ander’ hebben gaat dan 

ook vaak over mentaliteitsverschillen, zoals blijkt uit onderstaand fragment: 
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“Ja ze pleuren gewoon allemaal andere mensen in Sterrenwijk, allemaal niet echte 

Sterrenwijkers” zegt Dirk: “Die nieuwe Sterrenwijkers hebben gewoon een andere 

mentaliteit”. “Ja hier verderop ook” fluistert Kees: “Zitten nu weer een stelletje Polen” 

“O ja, alweer?” vraagt Dirk “Waar?”. “Ja daar” zegt Kees terwijl hij richting de andere 

kant van Sirusstraat wijst “Zitten weer de hele dag die gordijnen dicht en zo’n onverzorgde 

tuin” “Ja vroeger was het heel anders” verzucht Dirk. “Er worden gewoon overal 

buitenlanders en studenten ingegooid, daardoor verandert de hele mentaliteit van ‘t wijk. 

Dirk en Kees ervaren duidelijk een verandering in Sterrenwijk, en dan met name in de 

mentaliteit van de ‘nieuwe Sterrenwijkers’. Sterrenwijk, is aan het veranderen van een wijk 

met sociale cohesie en controle, naar een wijk zonder deze “socialiteit” (Maarten). Volgens 

mijn informanten ligt dit aan de mentaliteit van de ‘Ander’. Kenmerken die deze mentaliteit 

van de ‘Ander’ typeert zijn; hele dag dichte gordijnen, mensen die binnen blijven en 

onverzorgde tuinen. Aan deze vaak genoemde kenmerken lijken mijn informanten de ‘Ander’ 

te herkennen. Daaruit concluderen mijn informanten dat deze ‘nieuwe Sterrenwijkers’ niet op 

elkaar letten, elkaar niet helpen en willen leven in de anonimiteit. Hiermee geven mijn 

informanten eigenlijk aan dat de “notions of shared culture in common” (Eriksen 2010) 

ontbreken bij de ‘Ander’ en Sterrenwijkers. 

Beide perspectieven komen echter tot dezelfde conclusie. Om Sterrewijk te behouden 

moeten ‘echte Sterrenwijkers’ voorrang krijgen bij het toewijzen van woningen, want: “De 

kinderen van echte Sterrenwijkers weten hoe het hier hoort” (Sjon). Er wordt namelijk een 

bepaalde mentaliteit toegeschreven aan een bepaalde achtergrond, zoals Maarten typerend 

beschreef: “Ja en als je dan kijkt naar andere nationaliteiten, die hebben gewoon als 

mentaliteit teruggetrokken. Ze komen er wonen en de gordijnen gaan dicht, je ziet ze niet.” 

Gevoelsmatig krijgt de ‘Ander’ echter steeds meer huizen toegewezen, terwijl deze minder 

recht heeft om in Sterrenwijk te wonen en ook nog een andere mentaliteit heeft. Er zijn echter 

ook voorbeelden van Sterrenwijkers en mensen met een buitenlandse achtergrond die wel 

goed met elkaar omgaan, zoals één van mijn informanten met zijn Nederlands-Marokkaanse 

buren. 

 

Analogisch  

Los van de benadering van identiteit, en dus van ‘othering’, zijn er bij al mijn informanten 

verschillende niveaus van de ‘Ander’ te ontdekken. Eriksen (2010) noemde dit de analogische 

categorisering, met een categorisch verschil tussen mensen ‘almost like ourselves’ en mensen 

‘extremely different from us’ (Eriksen 2010, 79). Een geboren en getogen Utrechter lijkt 
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volgens mijn informanten al veel meer op de Sterrenwijker. Lijnrecht tegenover de Utrechter 

staat volgens veel informanten de Amsterdammer. Dit blijkt uit een gesprek dat ik met Dirk 

voerde over waarom Utrechters zo anders zijn dan Amsterdammers. Hierin vertelde Dirk dat 

Utrechters veel socialere en aardigere mensen zijn dan Amsterdammers: “Ja Utrechters zijn 

altijd mensen geweest die veel meer voor elkaar klaar stonden en elkaar hielpen. Amsterdam 

was altijd zo internationaal en individualistisch. Veel egoïstischere mensen.” 

Opvallend was dat mijn informanten Amsterdam als de enige plek in Nederland 

noemden die zo anders was dan Utrecht. De rest van de ‘extremely different from us’ groepen 

zijn voor de gesproken Sterrenwijkers verschillende type mensen die niet per se van één 

bepaalde plek afkomstig zijn. Soms worden jonge gezinnen genoemd die de hele dag werken 

of meisjes met wijde broeken en tattoos, maar het meeste worden de TBS’ers, studenten en 

‘buitenlanders’ genoemd. Deze groepen die ‘extremely different from us’ zijn worden 

weggezet als abstracte voorstelling doormiddel van generalisering en stereotypering. Othering 

is hierdoor niet alleen een proces van onderscheiden, maar ook een proces van onderschikken 

(Jensen 2011). Dit is al te merken in de generalisering van alle Amsterdammers als egoïstisch 

en minder sociaal dan Utrechters. Hierbij worden deze ‘extremely different from us’ groepen 

neergezet als de ‘significant other’ (Triandafyllidou 1998, 600). 

 

Significant other 

De ‘buitenlanders’, studenten en TBS’ers worden het meest neergezet als ‘significant other’ 

(Triandafyllidou 1998, 600). Allereerst de ‘buitenlanders’, waarvan ‘Marokkanen’ het meest 

genoemd, vormen een grote bedreiging voor de sociale cohesie van de wijk. Uit de 

gesprekken met de Sterrenwijkers blijkt dat als de ‘buitenstaanders’ gezellig mee zouden 

doen, zoals het ‘hoort’ in Sterrenwijk, er niks aan de hand zou zijn, maar dit ervaren zij niet 

zo: “Ja, die types weten niet hoe het hier hoort. Marrokkanen doen de deur op slot, zijn de 

hele dag binnen.” (Sjon) Omdat de saamhorigheid al als minder wordt ervaren is de 

bedreiging door de ‘Ander’ nog angstaanjagender. Niet meedoen met de ‘sterrenwijkse 

mentaliteit’ is niet passen in de Sterrewijk volgens de gesproken Sterrenwijkers. Ook 

studenten en TBS’ers krijgen, zoals blijkt uit het bovenstaande fragment, de schuld. Over 

studenten is dit een veel gehoorde klacht: “Ja die studenten zetten ook overal hun fietsen neer 

en maken er echt een bende van. En die moeten ons dan later dingen gaan bijbrengen en voor 

alles zorgen. Ze kunnen niet eens hun eigen huis net houden, flikker toch op.” (Zus van Sjon). 

En over TBS’ers is vaak de klacht dat ze voor overlast zorgen door schreeuwen of door 

drank- en drugsgebruik. Hier zien we niet etnische classificatie, maar sociale classificatie en 
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worden de ‘notions of shared culture in common’ gemist, waarbij er dus een andere 

mentaliteit bij deze ‘significant other’ wordt ervaren.  

Dat voornamelijk de ‘buitenlander’ als het gemeenschappelijke kwaad wordt ervaren 

blijkt onder andere uit het veiligheidsgevoel wat rondom de ‘buitenlanders’ heerst. Een 

mevrouw die ik op de bijeenkomst met de burgemeester even sprak verwoordde dit goed: “Ik 

heb persoonlijk ook niks tegen buitenlanders, maar ik kan me voorstellen zoals bij Gijs dat er 

nu heel veel wonen dat je jezelf toch niet helemaal meer veilig voelt.” Bij het creëren van een 

gemeenschappelijke vijand is het belangrijk om een verschil te maken in niveau van de 

‘Ander’. Als immers elke ‘Ander’ even goed of slecht is kan er geen gemeenschappelijke 

vijand zijn, in dit geval wordt de buitenlander als de bedreiging neergezet. Het creëren van 

een gemeenschappelijke vijand levert een belangrijke bijdrage aan de gemeenschappelijke 

identiteit van een groep (Eriksen 2004). Triandafyllidou (1998) introduceerde daarom het 

begrip van de ‘significant other’. De ‘significant other’ verwijst naar een andere groep, die 

zich zowel binnen als buiten de nationale gemeenschap kan bevinden, welke de etnische en/of 

culturele eenheid en onafhankelijkheid bedreigt of lijkt te bedreigen (Triandafyllidou 1998, 

600). Door andere groepen weg te zetten als een vijand of bedreigende groep kan het belang 

van de eigen natie toenemen. Eriksen en Triandafyllidou hebben het hier uiteraard over 

nationale identiteiten en niet lokale identiteiten, maar toch is er een grote overeenkomst te 

zien tussen hun theorieën en Sterrenwijk. De ‘significant other’ bedreigt namelijk de sociale 

cohesie van Sterrenwijk, waardoor de gesproken Sterrenwijkers het idee hebben dat ze 

moeten vechten voor hun wijk: “Wij zijn de laatste volkswijk die nog in stand is, en waar wij 

voor vechten” (Maarten). Zoals Eriksen (2004) en Triandafyllidou (1998) aangeven kan 

doormiddel van het wegzetten van andere groepen het belang van de eigen groep toenemen. 

In Sterrenwijk is te merken dat het belang van Sterrenwijk en de ‘Sterrenwijkse mentaliteit’ 

toeneemt, omdat men het gevoel heeft dat deze bedreigt wordt door de ‘significant other’. 

Deze gezamenlijke vijand zorgt ervoor dat men het gevoel krijgt op te moeten komen voor de 

sociale cohesie en identiteit van Sterrenwijk, waardoor dus de sociale cohesie onder een deel 

van de bewoners van Sterrenwijk juist kan toenemen. Hierdoor kan een zichzelf verstekend 

proces ontstaan. 

Het verongelijkte gevoel samen met het verloren gaan van de sociale cohesie in de 

wijk roept dus veel angst op bij de Sterrenwijkers. Ze hebben het gevoel de controle en macht 

over hun eigen wijk te verliezen en daarmee de ‘Sterrenwijkse identiteit’. Ze zijn bang dat het 

de komende tijd zal verergeren. Hierdoor wordt de ‘Ander’ gezien als bedreiging voor de 

‘Sterrenwijkse identiteit’ en de sociale cohesie. De ‘Ander’ kan weliswaar tot op zekere 
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hoogte opgaan in Sterrenwijk, door middel van het overnemen van de ‘Sterrenwijkse 

mentaliteit’, maar er blijft altijd een verschil tussen de Sterrenwijker en de ‘Ander’. Dit blijkt 

vooral uit het feit dat mijn informanten van mening zijn dat ‘buitenstaanders’ minder recht 

hebben dan Sterrenwijkers om in Sterrenwijk te wonen. Ook komen zowel de mensen met een 

particularistische benadering als de mensen met een ‘cultural identity’ benadering tot de 

conclusie dat de ‘Ander’ vaak niet in Sterrenwijk past door een andere mentaliteit. Er is 

daarbij sprake van analogische categorisering (Eriksen 2010), sommigen lijken meer op 

Sterrenwijkers dan anderen, en worden daardoor beter geaccepteerd. Al met al hebben mijn 

informanten dus het idee dat de ‘Ander’ de sociale cohesie van Sterrenwijk aantast. De 

sociale cohesie en gemeenschappelijke identiteit wordt echter weer versterkt door een nieuw 

gemeenschappelijk doel (Eriken 2004); het behoud van Sterrenwijk. Hierbij hoort het 

wegwerken van de ‘significant other’ (Triandafyllidou 1998), die tot de gemeenschappelijke 

vijand is gemaakt. Onder het mom van ‘Sterrenwijk weer van ons’ creëren de Sterrenwijkers 

een nieuw gemeenschappelijk doel voor zichzelf, wat de sociale cohesie verhoogt en daarmee 

ook het proces van in- en uitsluiting.  
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5. Conclusie en discussie 

In de thesis hebben we naar identiteitsvorming en in- en uitsluiting in twee verschillende 

contexten gekeken, het dorp Volendam en de wijk Sterrenwijk in Utrecht. In beide contexten 

zijn de inwoners erg gehecht aan hun dorp of wijk, Sterrenwijk en Volendam zijn hierdoor 

voor veel inwoners meer dan alleen plek om te wonen. Er zijn echter ook een aantal 

opvallende verschillen tussen onze deelstudies te herkennen. In dit laatste hoofdstuk gaan we 

hier verder op in. Eerst zullen de drie deelonderwerpen aan bod komen, dus: nationale en 

lokale identificatie, het anti-immigratiesentiment en sociale cohesie, en in- en uitsluiting. Bij 

alle drie de deelonderwerpen zullen we de overeenkomsten en verschillen uitlichten, en kijken 

of hier verklaringen voor zijn. Hierop aansluitend zullen we antwoord geven op centrale vraag 

van dit onderzoek: Welke invloed heeft het vermeende anti-immigratie sentiment op nationale 

identiteitsvorming en etnische in- en uitsluiting in het dorp Volendam en de volkswijk 

Sterrenwijk? 

 

5.1 Vergelijking 

 

Identiteitsvorming  

Het opvallende gegeven bij beide locaties is dat, hoewel de Nederlandse identiteit als iets 

belangrijks wordt ervaren, niet alle Nederlanders zomaar bij de lokale identiteit kunnen gaan 

horen. De Sterrenwijkers en Volendammers die wij gesproken hebben voelen zich 

Nederlanders, maar vinden daarnaast Sterrenwijk en Volendam een belangrijke invulling van 

hun identiteit. Dit laat zien dat identiteit situationeel is (Eriksen 2010, 37) . Wanneer het 

Nederlands elftal speelt zijn de informanten voor Nederland, maar wanneer FC Utrecht of FC 

Volendam speelt zijn deze voor het lokale team. In die zin is identiteit zowel situationeel als 

solide, iemand kan zich met meerdere groepen identificeren maar niet iedereen kan zomaar 

toetreden tot een bepaalde identiteit. In die zin is de Nederlandse identiteit en de Volendamse 

of Sterrenwijkse identiteit exclusief, ook andere Nederlanders vallen hier buiten.  

Ook de Nederlandse identiteit wordt in beide contexten als exclusief beschouwd. 

Wanneer er gekeken wordt naar de dichotomie die door Bond (2006, 611) genoemd wordt, 

lijkt er op beide locaties eerder sprake te zijn van een ethnic national identity dan van een 

civic national identity. Identiteit wordt in beide contexten eerder gebaseerd op voorouders dan 

op een gemeenschappelijk land waarin gewoond wordt. Hierdoor zijn vooral voorouders en 

geboorte de belangrijke identity markers (Bond 2006, 611). Dit wil echter niet zeggen dat 
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immigranten per definitie niet kunnen toetreden tot de nationale identiteit. Deze moeten wel 

gaan integreren en zich aanpassen, of zoals een informant uit Volendam aangaf: “wanneer je 

als omroep Max’er naar Spanje gaat om van het zonnetje te genieten, dan blijf je een 

Nederlander.” Hierdoor lijkt, in ieder geval voor deze informant uit Volendam, een cultureel 

verleden belangrijk binnen een nationale identiteit. Shulman (2002) introduceerde de term 

cultural national identity als aanvulling op de ethnic en civic dichotomie. Deze notie van een 

nationale identiteit komt terug in de thesis en laat zien dat eerder genoemde dichotomie te 

simplistisch is.  

Een andere opvallende overeenkomst tussen de twee deelstudies is dat informanten het 

gevoel hebben dat Nederlanders hen als anders zien. Zoals in de empirische hoofdstukken 

staat beschreven kijken veel Nederlanders bijzonder tegen de twee locaties aan. Hoewel de 

Volendammers en de Sterrenwijkers dus Nederlanders als anders zien, is dit in zekere zin 

andersom ook het geval en hebben sommige informanten het gevoel dat ze soms niet 

begrepen worden.  

Hiernaast zijn er ook een aantal opvallende verschillen binnen de twee casussen. 

Allereerst typeren de Sterrenwijkers de wijk als ‘typisch Hollands’. In Volendam is dit 

minder het geval, hoewel er een binding met Nederland is zien ze zich niet als typisch 

Nederlands. Hierdoor lijkt de identificatie met het ‘Hollandse verleden’ groter in Sterrenwijk, 

terwijl de Volendammers zich vaker identificeren met het ‘Volendamse verleden’, wat blijkt 

uit het feit dat er diverse musea zijn over het verleden van Volendam. Een verklaring hiervoor 

kan zijn dat de inwoners van Sterrenwijk meer in contact komen met andere etniciteiten 

terwijl de Volendammers voornamelijk in contact komen met andere Nederlanders. De 

nationale identiteit kan hierdoor een grotere onderscheidende factor zijn voor de 

Sterrenwijker dan dat het voor de Volendammer is.  

Hierin ligt ook een tweede verschil. Veel gesproken Sterrenwijkers hebben het gevoel 

dat ze benadeeld worden door de komst van migranten, waardoor ‘Nederlanders’ de dupe zijn 

van ‘buitenlanders’. Zoals aangehaald in het empirisch hoofdstuk over Sterrenwijk heerst er 

het idee dat ze worden benadeeld. Immigranten krijgen de woningen in Sterrenwijk terwijl de 

‘Nederlanders’ weg moeten. In Volendam speelt dit minder een rol. Aangezien er bijna geen 

sociale huurwoningen in Volendam zijn kan dit probleem zich ook minder snel voor doen, en 

is de dreiging in die zin minder.  

 

Sociale cohesie  
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De sociale cohesie wordt in zowel Sterrenwijk als in Volendam als belangrijk ervaren. Larsen 

(2013, 3) beschrijft sociale cohesie als een gedeelde morele gemeenschap waarin men elkaar 

vertrouwt. Het idee van een morele gemeenschap waarin je elkaar kent en kan vertrouwen 

geeft een veilig gevoel. Helaas heeft een toename van diversiteit, door de komst van meer 

studenten, TBS’ers en immigranten, in Sterrenwijk gezorgd voor een vermeende afname van 

de saamhorigheid. Sociaal kapitaal is hierin belangrijk (Putnam (1995). Doordat het sociaal 

kapitaal afneemt, neemt het vertrouwen in de gemeenschap en het veilige gevoel ook af. Er is 

minder interactie met de buurt en de toegenomen diversiteit belemmert sociale netwerken. 

Hoewel sociale cohesie positief kan zijn, het kan voor een grotere betrokkenheid 

binnen de wijk, het dorp of de gemeenschap zorgen, kan sociale cohesie ook als beklemmend 

worden ervaren. Een inwoner van Sterrenwijk gaf bijvoorbeeld aan dat ze het gevoel had dat 

ze constant in de gaten gehouden wordt door de buurtbewoners. En in Volendam werd ook 

aangegeven dat, hoewel de sociale cohesie zorgt voor een veilig gevoel, sociale cohesie ook 

zorgt voor een beklemmend gevoel. Enerzijds door het gevoel van het mee moeten doen, en 

anderzijds door de sociale controle die er is. Wanneer je iets flikt weet immers al snel het hele 

dorp het en kom je er niet snel van af.  

Sociale cohesie kan echter ook sociale bewogenheid in gang zetten. Dit is in beide 

contexten zichtbaar. Zo gaven veel Volendammers aan dat er veel onderlinge steun is, 

wanneer iemand bijvoorbeeld krap bij kas zit krijgt diegene vaak geld of kan wat lenen. In 

Sterrenwijk is ook een bepaalde sociale bewogenheid zichtbaar, en zeker wanneer het 

Nederlands elftal op een groot toernooi speelt zorgen er veel Sterrenwijkers gezamenlijk voor 

dat de wijk er goed versierd uitziet.  

Desondanks is er een groot verschil binnen de twee onderzoekslocaties wanneer er 

gekeken wordt naar sociale cohesie. In Sterrenwijk wordt er een afname van de sociale 

cohesie en saamhorigheid ervaren, terwijl dit in Volendam niet het geval is. Alle Volendamse 

informanten hebben aangeven dat ze, ondanks de groei van het dorp en de komst van 

buitenstaanders, niet het idee hebben dat de sociale cohesie afneemt. Dit is in Sterrenwijk wel 

anders, waar zoals gezegd minder vertrouwen in elkaar en de gemeenschap is gekomen. Deze 

afname kan worden verklaard door de toename van diversiteit in de wijk. Zowel Putnam 

(2007) als Letki (2008) geven aan dat diversiteit leidt tot minder vertrouwen in de 

gemeenschap. De komst van studenten, TBS’ers en immigranten kan er dus voor gezorgd 

hebben dat er een grotere diversiteit in Sterrenwijk is gekomen en het vertrouwen in elkaar 

kan zijn verminderd. Vertrouwen is, zoals Larsen (2013) aangaf, cruciaal binnen sociale 

cohesie. Hoewel er in Volendam ook ‘jassen’ zijn lijkt dit niet te zorgen voor een afname van 
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de homogeniteit. De meeste mensen die er in Volendam bij komen hebben, of een relatie in 

Volendam, of werken er. Hierdoor kan de homogeniteit blijven bestaan. Anderzijds kan de 

sociale cohesie ook een oorzaak zijn voor de verminderde diversiteit. Doordat Volendam een 

relatief gesloten gemeenschap is met veel sociale controle, en ook als zodanig bekend staat, 

kan het de diversiteit tegenhouden. In die zin hangen diversiteit en sociale cohesie dus wel 

degelijk samen. 

 

In- en uitsluiting 

In- en uitsluiting komt in ons onderzoek op beide locaties in zekere mate terug. Op beide 

plekken lijkt dit in eerste instantie te ontstaan vanuit een verschil in mentaliteit. Zowel de 

Volendammers als de Sterrenwijkers hebben een mentaliteit die verschilt van de rest van 

Nederland. In beide groepen wordt namelijk aangegeven dat als men zich aanpast aan de 

plaatselijke cultuur iedereen uiteindelijk kan integreren. Hierin komt de lokale vorm van een 

voorstelling van de ’cultural national identity’ (Shulman 2002) terug. Beide groepen hebben 

hierin ‘typisch’ Volendams en Sterrenwijks gedrag, waarbij vooral de hiervoor genoemde 

sociale cohesie een grote rol speelt. In eerste instantie lijkt het dus alsof mensen in 

Sterrenwijk en Volendam alleen worden uitgesloten als ze zich niet aanpassen aan de 

plaatselijke cultuur van Volendam en Sterrenwijk.  

Als er echter meer naar gedrag wordt gekeken, of als er dieper wordt doorgevraagd, is 

het duidelijk merkbaar dat er zeker meer in- en uitsluiting plaatsvindt op beide locaties. 

Hierdoor wordt duidelijk dat er op beide locaties ook een meer particularistische benadering 

van identiteit is (Eriksen 2010, 142). Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat iemand die 

Volendams praat en zich ‘Volendams gedraagt’ niet als Volendammer gezien wordt, 

aangezien die een on-Volendamse naam heeft. Hierin wordt duidelijk dat de insluiting van 

mede-Volendammers en de uitsluiting van anderen kan berusten op voorouders. Ook in 

Sterrenwijk bleek deze particularistische benadering door te schemeren. Op het moment dat er 

mensen in Sterrenwijk wonen die er niet zijn geboren of er geen ouders hebben wonen, 

worden deze ook als niet ‘echte’ Sterrenwijkers gezien. Het proces van ‘othering’ was 

daardoor ook duidelijk merkbaar in Volendam en Sterrenwijk. In Volendam worden de niet-

Volendammers nog steeds, vaak met een grappige ondertoon, ‘jassen’ genoemd. In 

Sterrenwijk worden niet-Sterrenwijkers vaak letterlijk ‘buitenstaanders’ genoemd. Door het 

definiëren van de ‘ander’ wordt bij beide groepen ook de eigen identiteit gecreëerd. Er vindt 

dus op beide plekken zeker processen van ‘othering’ plaats. 
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Het verschil wat hierin opvalt is de manier waarop het proces van ‘othering’ 

plaatsvindt. Als eerste valt het op dat er in Sterrenwijk meer een analogische vorm van 

classificatie is, terwijl er in Volendam een meer digitale vorm aanwezig is (Eriksen 2010, 79). 

Hierdoor is er in Sterrenwijk een duidelijker onderscheid tussen de sociale classificatie en de 

etnische classificatie dan in Volendam. In Volendam worden alle ‘jassen’ op één hoop 

gegooid, terwijl er in Sterrenwijk wel een onderscheid is in een ‘buitenstaander’ van 

Nederlandse afkomst en een ‘buitenstaander’ met een migratie-achtergrond. In Sterrenwijk 

zijn er dus verschillende groepen die meer of minder op de Sterrenwijkers lijken. In 

Volendam is dit verschil tussen de ‘ander’ niet duidelijk aanwezig, daar komt bij dat onder de 

Volendamse informanten er een minder gevoel van dreiging vanuit de ‘ander’ is. Dit verschil 

kan komen doordat er in Volendam minder het gevoel heerst dat Volendam en de 

Volendamse identiteit bedreigd wordt, terwijl dit in Sterrenwijk wel het geval is. Hierdoor is 

in Sterrenwijk duidelijker het creëren van een ‘common enemy’ (Eriksen 2004, 57) aanwezig. 

De ‘buitenstaanders’ in Sterrenwijk worden neergezet als abstracte generalisatie en een 

dreiging waartegen in opstand gekomen moet worden om de eigen identiteit te beschermen. In 

Volendam is worden migranten nog niet gezien als common enemy. Er wordt nog geen reële 

dreiging ervaren, eerder een angst voor een culturele verandering in de toekomst.  

Etniciteit lijkt in Sterrenwijk dus een grotere rol te spelen. Er moet wel bij gezegd 

worden dat er weinig mensen met een migrantenachtergrond in Volendam wonen, terwijl dit 

in Sterrenwijk wel het geval is. Hierdoor kan het zijn dat de rol van etniciteit minder zichtbaar 

is in Volendam, en de classificatie daarom niet opgemerkt is. De informanten hebben echter 

aangegeven geen etnische classificatie te zien of te ervaren in Volendam. Hierin ligt ook een 

punt van kritiek. Zoals in het empirisch hoofdstuk beschreven staat hebben we een bepaalde 

groep Volendammers gesproken. Dit geldt ook voor de informanten uit Sterrenwijk. Door de 

relatief korte periode dat we er waren, en we het onderzoek op verschillende manieren hebben 

uitgevoerd, kan een andere verklaring voor het grotere belang van etniciteit in Sterrenwijk het 

‘type’ informant zijn. Zo kan het zijn dat we in Volendam de relatief tolerantere informanten 

hebben gesproken en in Sterrenwijk de relatief extremere, en hierdoor het anti-immigratie 

sentiment zichtbaarder was in Sterrenwijk.  

 

 

5.2 Conclusie  

Per onderdeel is gekeken wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de data uit 

Sterrenwijk en Volendam. Nu zal er een specifiek antwoord worden geformuleerd op de 
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hoofdvraag, dit zal worden opgedeeld in drie stukken. Eerst de nationale identiteitsvorming 

en daarna de etnische in- en uitsluiting. We zullen afsluiten met een kort en bondig antwoord 

op de centrale vraag.  

 

Nationale identiteitsvorming 

Het is allereerst duidelijk dat er op beide locaties een verbondenheid is met de nationale 

identiteit. Dit is onder andere te zien in de uitingen van banaal nationalisme op beide locaties, 

zoals bijvoorbeeld het uitgebreid vieren van een WK of EK en het versieren van de buurt. Er 

zijn twee soorten nationale identiteitsvorming te ontdekken in Sterrenwijk en Volendam. In 

eerste instantie lijkt er een notie van een ‘cultural national identity’ (Shulman 2002) te zijn in 

zowel Volendam als Sterrenwijk. Op beide locaties zien ze zowel de lokale als de nationale 

identiteit als iets toegankelijks voor anderen, zolang deze zich maar aanpassen aan de 

heersende culturele gewoontes. Als er echter naar een diepere laag wordt gekeken lijkt een 

meer particularistische vorm (Eriksen 2010, 142) van de lokale en nationale identiteit terug te 

komen. Vaak wordt direct of indirect toch de nadruk gelegd op het belang van voorouders en 

geboorte. Dit heeft zijn invloed op de processen van in- en uitsluiting, zo ook op etnische in- 

en uitsluiting. 

	  
 

Etnische in- en uitsluiting  

In Volendam en Sterrenwijk zijn andere vormen van uitsluiting. Hoewel de informanten in 

beide contexten een sterke binding hebben met de plek waar ze wonen, dus Sterrenwijk en 

Volendam, is er wel een verschillend beeld van ‘de ander’. Ondanks de verbondenheid met 

Nederland voelen veel Volendammers zich in eerste instantie ‘Volendammer’. Hierdoor 

blijven veel Volendammers hun leven lang in Volendam wonen en is er een speciale binding 

met het dorp en lokale gemeenschap. Dit leidt ook tot een duidelijk beeld van de ander, in dit 

geval praktisch iedereen die niet uit Volendam komt. Deze worden ook wel ‘jassen’ genoemd, 

die niet weten hoe het er in Volendam aan toe gaat. Vanuit lokaal perspectief wordt dus ook 

‘Nederland’ als anders gezien. Waar een immigrant in eerste instantie dus niet meteen als 

Nederlander worden gezien, worden nieuwkomers (dus ook Nederlanders) in Volendam niet 

meteen als Volendammer gezien. Want ook de Volendammers geven aan ze een “apart slag 

volk en hechte gemeenschap” zijn. In die zin maakt etniciteit dus niet veel uit. Hoewel een 

aantal informanten aangaven het toch nog als bijzonder te zien wanneer er iemand met een 
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andere etnische achtergrond naast hun komt wonen, en er nog steeds vooroordelen zijn, zijn 

we in Volendam geen etnische classificatie tegengekomen.  

Dit is in Sterrenwijk wel anders. Hoewel de informanten uit Sterrenwijk vinden dat ze 

meer rechten zouden moeten hebben dan anderen, plaatsen ze de autochtone Nederlander wel 

boven de ‘buitenlander’ en ligt hier dus meer de nadruk op etniciteit. Zoals al meerdere malen 

is aangehaald typeren de Sterrenwijkers de wijk als een ‘typisch Hollandse wijk’, waarmee 

geïmpliceerd wordt dat het etnische en culturele verleden een belangrijke rol speelt. De 

‘ander’ is in deze wijk dus zowel een immigrant als een andere Nederlander die niet uit 

Sterrenwijk komt. Doordat de informanten het gevoel hebben dat de ‘Sterrenwijkse’ en 

Nederlandse identiteit worden bedreigd, worden deze identiteiten belangrijker voor de 

Sterrenwijkers. De informanten gaven namelijk vaak aan dat ze aan het vechten zijn voor 

Sterrenwijk en voor de Nederlandse normen en waarden. Etniciteit lijkt in Sterrenwijk dus 

een grotere rol te spelen dan in Volendam. In die zin beïnvloedt het vermeende anti-

immigratiesentiment dus vooral etnische uitsluiting wanneer er direct contact is. 

 

Concluderend kunnen we stellen dat er in zowel Sterrenwijk als Volendam een duidelijk 

onderscheid bestaat tussen de Nederlandse nationale identiteit en die van migranten. Hoewel 

migranten er volgens sommige informanten bij kunnen gaan horen, is dit niet 

vanzelfsprekend. Het verschil tussen de deelstudies is dat de etnische in- en uitsluiting 

zichtbaarder is in Sterrenwijk. Een verklaring kan zijn dat er relatief veel minder migranten in 

Volendam wonen. Een andere verklaring kan zijn dat er in Sterrenwijk een grotere noodzaak 

wordt ervaren voor het creëren van een gemeenschappelijke vijand. De grotere hunkering 

naar het ‘Hollandse’ verleden lijkt dus een middel om de aangetaste homogeniteit te 

herstellen.  
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