
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Identify, Therefore I Participate. How Social Identification Relates to The Political Participation 
Among Muslim Immigrant-Origin individuals in Western Europe  
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Mijn doel is om te onderzoeken in hoeverre herkomst- en religieuze identificatie 
betrekking hebben op de politieke participatie van immigranten en hun kinderen uit 
overwegend islamitische landen in West-Europa. En onder welke omstandigheden 
deze samenhang bestaat. 

Sociale identificatie kan mobiliseren voor politieke participatie, maar volgens de 
bredere integratiedebatten kan identificatie ook de deelname aan de samenleving 
in het bestemmingsland hinderen. De empirische hoofdstukken geven meer inzicht 
in het integratiedebat in het algemeen en in de ‘identiteitspolitiek’. We moeten 
begrijpen hoe identiteiten betrekking hebben op politiek op het individuele niveau 
als we het succes van identiteitspolitiek willen begrijpen.

Van sociale psychologie en politicologie weten we al dat identiteiten van sociale 
minderheden hun politieke participatie kunnen beïnvloeden, maar het effect is er 
niet altijd en de precieze omstandigheden zijn niet altijd duidelijk. Om systematisch 
te onderzoeken hoe de sociale identiteit van individuen met een migratieachtergrond 
hun politieke participatie beïnvloedt, stel ik voor om rekening te houden met 
omstandigheden op drie niveaus, namelijk het individuele, meso- en macroniveau. 
Dit biedt me de middelen om de link tussen sociale identificatie en politieke 
participatie in een context te plaatsen en de inzichten uit de sociale psychologie, 
politicologie en immigratiewetenschappen te combineren in een allesomvattend 
theoretisch kader.

Dit proefschrift draagt ten eerste   bij aan de bestaande kennis door te onderzoeken 
hoe verbanden op het individuele niveau zich altijd in macro-contexten bevinden, 
zoals in immigrantengroepen en/of landen. Ten tweede maak ik onderscheid tussen 
verschillende soorten sociale identificatie en hoe die op verschillende manieren 
samenhangen met verschillende vormen van politieke participatie. Ten derde 
introduceer ik een nieuwe bepaler van politieke participatie, namelijk waargenomen 
toegeschreven identiteiten. Ten vierde draagt   dit proefschrift ook bij aan de bestaande 
kennis door het nog weinig onderzochte mesoniveau te beschouwen. 
 
Hoofdstuk 1
Dit hoofdstuk gaat in op de samenhang tussen herkomst- en religieuze identificaties 
en de stemkans bij de nationale verkiezingen. Er wordt onderzocht of deze associaties 

Nederlandse samenvatting

194 | NEDERLANDSE SAMENVATTING



anders zijn als individuen zich ook nationaal identificeren (identificatie met het land 
van bestemming, bijvoorbeeld Duitse identificatie), en als het individu denkt dat 
zijn/haar groep wordt gediscrimineerd. Verschillen deze verbanden tussen groepen 
en / of landen?

In het theoretische kader leg ik uit hoe de identificatie met een sociale 
minderheidsgroep de kans om te stemmen kan vergroten. Maar individuen met een 
migratieachtergrond die zich identificeren met (religieuze) minderheden kunnen 
zich ook afscheiden van de samenleving en zichzelf terugtrekken uit het politieke 
domein. De combinatie van identificatie met een sociale minderheidsgroep met 
nationale identificatie, dus duale identificatie, versterkt de politieke participatie 
volgens bestaand onderzoek. Deze aanname wordt getoetst in dit hoofdstuk. Er wordt 
door sociaal psychologen verondersteld dat de perceptie van groepsdiscriminatie 
een belangrijke rol speelt in de politisering van sociale identificatie. Deze percepties 
geven het gevoel dat er iets is om voor te vechten. Vooral personen die zich 
nationaal identificeren hebben het gevoel dat ze recht hebben op de steun van het 
bestemmingsland als ze het gevoel hebben dat hun groep wordt gediscrimineerd. 

De associaties tussen herkomst- en religieuze identificaties en stemkans worden 
onderzocht. De rol van nationale identificatie en ervaren discriminatie wordt nader 
bekeken bij ongeveer 1900 Marokkanen, Turken, immigranten en nakomelingen uit 
voormalig Joegoslavië, en Pakistanen, en mensen uit deze regio, die wonen in België, 
Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Herkomstidentificatie hangt negatief samen met de stemkans in alle landen. Hoe 
meer iemand zich identificeert met het land van herkomst, hoe kleiner de kans dat 
die persoon gaat stemmen. Maar bij personen die zich nationaal meer identificeren 
en meer groepsdiscriminatie waarnemen hangt herkomstidentificatie positief 
samen met de stemkans. Het lijkt belangrijk dat individuen het gevoel hebben dat 
ze iets hebben om voor te vechten (waargenomen groepsdiscriminatie), en zich 
verbonden voelen met de samenleving (nationale identificatie). 

De politisering van religieuze (in dit geval moslim) identificatie vertoont 
onduidelijkere patronen. Religieuze identificatie hangt positief samen met de 
stemkans van Marokkaanse en Turkse moslims die zich meer nationaal identificeren 
en meer discriminatie van moslims waarnemen. Dat geldt niet voor ex-Joegoslaven en 
Pakistanen. Er zijn ook verschillen tussen landen in de politicisering van religieuze 
identificatie, maar die wijzen niet op een duidelijk patroon. 
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Deze bevindingen wijzen erop dat individuele omstandigheden de politicisering van 
sociale identificatie beïnvloeden. De macrocontext heeft geen, of geen theoretisch 
logisch effect op de politisering van sociale identificatie.

Hoofdstuk 2
In het tweede hoofdstuk richt ik me op interacties op het individuele niveau. 
De interactie tussen sociale identificatie, waargenomen groepsdiscriminatie en 
waargenomen persoonlijke discriminatie en het effect ervan op lokaal stemmen. 
Waargenomen groepsdiscriminatie en waargenomen persoonlijke discriminatie 
zijn afzonderlijk opgenomen omdat ze verwijzen naar verschillende processen en 
omdat ze andere consequenties hebben voor de politisering van sociale identificatie. 

Dit hoofdstuk test hoe de verschillende combinaties van sociale identificaties, en 
percepties van groepsdiscriminatie en persoonlijke discriminatie, samenhangen 
met lokaal stemmen. Volgens sociaal psychologen kan de combinatie van 
percepties van persoonlijke en groepsdiscriminatie collectieve actie versterken of 
ontmoedigen. Het versterken komt doordat ervaringen van groepsdiscriminatie 
persoonlijk worden door directe confrontaties met persoonlijke discriminatie. Het 
ontmoedigt als individuen angstig worden door de combinatie van persoonlijke en 
groepsbelevingen van discriminatie. Ik houd rekening met de macrocontext door 
verschillen tussen landen te bestuderen.. 

De herkomst- en religieuze identificatie onder ongeveer 1600 Turkse tweede generatie 
immigranten in tien Europese steden stonden centraal in dit hoofdstuk. De directe 
effecten van Turkse en islamitische identificatie op lokaal stemmen hangen af van 
de macro-context. In de landen met een aanmoedigend beleid voor de politieke 
participatie van immigranten hangen herkomst- en religieuze identificaties positief 
samen met de kans om lokaal te stemmen. 

Uit verdere analyses blijkt dat de politisering van islamitische identificatie 
afhankelijk is van de waargenomen groeps- en persoonlijke discriminatie. De effecten 
verschillen niet tussen de landen. Het lijkt er op dat de macro-context van belang is 
voor directe effecten van Turkse en islamitische identificatie, maar niet noodzakelijk 
voor de mechanismen op het individuele niveau (waargenomen persoonlijke en 
groepsdiscriminatie). Islamitische identificatie hangt negatief samen met lokaal 
stemmen onder Turkse moslims die zowel persoonlijke als groepsdiscriminatie 
waarnemen. Een verklaring is het angstmechanisme, namelijk dat de gecombineerde 
waargenomen persoonlijke en groepsdiscriminatie in angstgevoelens resulteert 
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volgens sociaal psychologen. Dat kan leiden tot terugtrekking uit het politieke 
domein. 

Hoofdstuk 3
In het derde hoofdstuk concentreer ik me op de associatie tussen waargenomen 
toegeschreven identiteiten, sociale identificatie en politieke participatie. Landen 
worden vergeleken om rekening te houden met de macro-context. 

Sociale identificatie legt de nadruk op de verbondenheid met sociale groepen van 
mensen zelf. Een waargenomen toegeschreven identiteit legt de nadruk legt op 
de identiteiten waarvan mensen denken dat die aan hen worden toegeschreven. 
Bijvoorbeeld als iemand met een Marokkaanse achtergrond denkt dat iedereen hem/
haar vooral als Marokkaans ziet. Ik maak een onderscheid tussen een waargenomen 
toegeschreven herkomstidentiteit (Marokkaans en Turks) en een waargenomen 
toegeschreven nationale identiteit (bijvoorbeeld Duits) en tussen stemmen en 
betrokkenheid bij een politieke organisatie.

De perceptie van een toegeschreven nationale identiteit kan positief samenhangen 
met politieke participatie door gevoelens van afstand te verminderen tussen de 
herkomstgroep en de meerderheidsbevolking. Een toegeschreven herkomstidentiteit 
kan ook positief samenhangen met politieke participatie door deze identiteiten te 
benadrukken, wat politieke participatie kan aanmoedigen. 

De perceptie van een toegeschreven herkomstidentiteit kan ook negatief 
samenhangen met de politieke participatie van mensen met een migratieachtergrond. 
Het kan namelijk het gevoel geven gecategoriseerd te worden en daarmee negatief 
gestereotypeerd te worden. Een gevolg kan zijn dat contact tussen groepen en 
onaangename indirecte ontmoetingen worden vermeden (bijvoorbeeld bij 
campagnes ten tijde van verkiezingen). Het ongemak om te worden gecategoriseerd 
is sterker bij individuen met een lage groepsidentificatie volgens sociaal psychologen. 

In dit hoofdstuk analyseer ik de samenhang tussen percepties van toegeschreven 
identiteiten en twee vormen van politieke participatie onder ongeveer 5000 
Marokkanen en Turken in zes Europese landen. De perceptie van een toegeschreven 
herkomstidentiteit hangt positief samen met politieke participatie onder individuen 
met een Turkse achtergrond. Deze percepties hangen negatief samen met politieke 
participatie onder mensen met een Marokkaanse achtergrond. Welke van de twee 
theoretische mechanismen domineert lijkt afhankelijk te zijn van de groep. Volgens 
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het eerste mechanisme benadrukken percepties van toegeschreven identiteiten de 
sociale identiteiten , die op hun beurt politieke participatie bevorderen onder mensen 
met een Turkse achtergrond. Het tweede mechanisme stelt dat deze percepties angst 
aanwakkeren om te worden gecategoriseerd, of te worden gestereotypeerd, wat 
negatief samenhangt met politieke participatie onder mensen met een Marokkaanse 
achtergrond.

Voor beide groepen geldt dat een waargenomen toegeschreven herkomstidentiteit 
negatief samenhangt met betrokkenheid bij een politieke organisatie, als individuen 
zich minder verbonden voelen met de toegeschreven categorieën. Dit ondersteunt 
de theorie dat gecategoriseerd worden vooral een onprettige ervaring is voor mensen 
die zich niet zo verbonden voelen met de toegeschreven categorie. Door deze 
onprettige ervaring kunnen mensen zich terugtrekken uit het politieke domein. 

Meso-level

Hoofdstuk 4
In hoofdstuk vier wordt onderzocht in hoeverre de sociale identificaties van ouders 
verband houden met de identificatie-electorale participatie (stemmen) link onder 
Turkse immigrantenkinderen in Europa. Uitgebreid sociaal psychologisch onderzoek 
betoogt dat ouders de identiteit en attitudes van hun kinderen socialiseren. Veel 
politicologen suggereren dat mensen binnen een huishouden elkaars politieke 
participatie beïnvloeden door socialisatie of mobilisatie. Als ouders, als belangrijke 
actoren in het huishouden, belangrijk zijn voor zowel de socialisatie van identiteiten 
als politieke participatie, zullen ze hoogstwaarschijnlijk ook de link tussen sociale 
identificatie en politieke participatie beïnvloeden. Ouders brengen over in hoeverre 
deze identiteiten gepolitiseerd zijn en in welke mate het acceptabel is om te 
mobiliseren rond een sociale identiteit. Zij socialiseren passend groepsgedrag wat 
hoort bij de sociale identiteiten.

Ik maak onderscheid tussen Turkse en nationale (bijvoorbeeld Duitse) identificatie. De 
samenhang tussen Turkse en nationale identificatie en stemmen wordt geanalyseerd 
voor 535 Turkse kinderen en hun ouders die wonen in verschillende Europese 
landen. De identificaties van ouders versterken de effecten van Turkse en nationale 
identificatie op de stemkans van hun kinderen. Turkse identificatie hangt negatief 
samen met stemmen bij kinderen van wie de ouders zich sterker Turks identificeren. 
Terwijl nationale identificatie positief samenhangt met stemmen, maar alleen bij 
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individuen met sterke nationaal identificerende ouders. Het hoofdstuk concludeert 
dat ouders een rol spelen bij de politisering van een Turkse en nationale identificatie 
bij hun kinderen in Europa. 

Hoofdstuk 5
In Hoofdstuk vijf wordt nader ingegaan op hoe sociale identificatie en 
groepsnetwerken, en hun interactie, de politieke participatie beïnvloeden van 
Marokkaanse en Turkse immigranten in Nederland.
 
Volgens politicologen kunnen groepsnetwerken, zowel formeel (bijv. organisaties) 
als informeel (bijv. vrienden), politieke participatie aanmoedigen door 
individuen bloot te stellen aan rekruteringsnetwerken, politieke betrokkenheid te 
bevorderen en collectieve middelen toegankelijk te maken. Sociale identificatie en 
groepsnetwerken hoeven niet per se op zichzelf politieke participatie te bevorderen. 
Sociale identificatie los van netwerkinbedding kan erop duiden dat individuen 
gemotiveerd zijn om groepsbelangen na te streven, maar geen toegang hebben tot 
groepsmiddelen of rekruteringsnetwerken. Individuen die zich niet identificeren 
met een sociale groep, kunnen de motivatie missen om groepsbelangen na te streven, 
zelfs als ze wel zijn ingebed in netwerken.

De effecten van herkomst- en religieuze identificatie op de politieke participatie 
van ongeveer 700 Marokkanen en Turken met verschillende groeps- en 
vriendennetwerken en frequentie van moskeebezoeken in Nederland worden 
onderzocht. Herkomstidentificatie beïnvloedt stemmen negatief, maar andere 
vormen van politieke participatie positief, voor degenen die meer ingebed zijn in 
herkomstnetwerken en die de moskee vaker bezoeken. Er is een verschil tussen de 
twee immigrantengroepen wanneer religieuze identificatie en netwerken worden 
bestudeerd. Religieuze identificatie heeft meestal positieve effecten op de politieke 
participatie van Marokkaanse immigranten die ook zijn ingebed in religieuze 
netwerken, terwijl het alleen negatieve effecten heeft onder Turkse immigranten die 
meer ingebed zijn in religieuze netwerken. 

Conclusie 

Mijn doel was om te onderzoeken of, en onder welke omstandigheden, sociale 
identificatie samenhangt met politieke participatie onder een geproblematiseerde 
groep in veel West-Europese samenlevingen, namelijk immigranten uit overwegend 
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islamitische landen en hun nakomelingen. 

Er werden drie niveaus onderscheiden die ertoe doen bij de politisering van een 
sociale identiteit: Het individuele niveau, dat zich richt op andere psychologische 
aspecten, zoals percepties van discriminatie. Het mesoniveau, dat zich richt op 
de directe omgeving van het individu. En het macroniveau, dat verwijst naar 
de immigrantengroep en het land van bestemming. Deze drie niveaus zijn 
onderscheiden om disciplinaire grenzen te ontstijgen en een theoretisch kader te 
creëren om de politisering van sociale identificatie te bestuderen onder individuen 
met een migratieachtergrond. De resultaten zijn ook samengevat per niveau.

Op het individuele niveau hangt de politisering van de identiteit van immigranten 
af   van de sociale groep waarmee wordt geïdentificeerd. Onder Turkse individuen 
kan Turkse identificatie anders samenhangen met hun politieke participatie in 
vergelijking met Islamitische identificatie. De politisering van sociale identificatie 
hangt ook af van andere psychologische factoren op individueel niveau. Vaak 
staan de inwoners van het land van bestemming hierbij centraal, het gaat om de 
verbondenheid met de inwoners van de bestemmingslanden (nationale identificatie) 
en hoe deze inwoners mensen met een immigratieachtergrond behandelen (bijv. 
groepsdiscriminatie). 

 In dit proefschrift laat ik zien dat de directe context van het individu (dat wil zeggen 
de mesocontext), in de zin van vriendennetwerken, familie en betrokkenheid bij 
een organisatie, van invloed kunnen zijn op de mate waarin sociale identificatie 
samenhangt met politieke participatie. Ik laat zien dat de participatie en acties van 
een individu niet kunnen worden bekeken in een sociaal vacuüm. Individuen die 
zich erg identificeren met een groep reageren anders als ze meer vrienden hebben 
die behoren tot dezelfde groep, en meer betrokken zijn bij organisaties. Deze 
omgeving kan de politisering van sociale identificatie motiveren, maar kan deze 
ook ontmoedigen, afhankelijk van het type sociale identificatie (herkomstland of 
religieus) en de groep immigranten.

Ten slotte bespreek ik de implicaties van het macroniveau voor de politisering 
van sociale identificatie. Ofwel door te bespreken hoe de politisering van sociale 
identificatie kan verschillen tussen groepen of hoe het kan verschillen tussen 
landen. Vooral religieuze identificatie heeft een andere associatie met politieke 
participatie, afhankelijk van de groep immigranten. Religieuze identificatie heeft 
meestal een negatief effect op de politieke participatie van individuen met een 
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Turkse achtergrond, afhankelijk van de individuele en mesoniveau omstandigheden 
van deze individuen. Bij Marokkaanse individuen vergroot religieuze identificatie de 
politieke participatie onder de meeste individuele en mesoniveau omstandigheden. 
Religieuze praktijken bevinden zich vaak in tradities die afgeleid zijn van het land 
van herkomst, dus het is ook niet verrassend dat religieuze identificatie verschillende 
gevolgen kan hebben voor verschillende groepen. De verschillen tussen landen in de 
politisering van sociale identificatie volgden geen duidelijk patroon. 

Met de verkenning van hoe de drie niveaus de politisering van sociale identificatie 
beïnvloeden probeer ik een uitgebreid theoretisch kader te creëren dat de 
disciplinaire grenzen ontstijgt. Ik wil een bijdrage leveren aan de sociale psychologie 
door het belang te benadrukken van het contextualiseren van sociale identiteiten. 
Een bijdrage aan de immigratieliteratuur is de focus op de gepercipieerde 
behandeling van inwoners in het land van bestemming, en op hoe dit de politisering 
van sociale identiteiten onder mensen met een migratieachtergrond beïnvloedt. De 
laatste bijdrage van dit proefschrift richt zich op onderzoek naar de politisering van 
sociale identiteit in het algemeen, en stelt voor om meer aandacht te besteden aan 
omstandigheden op het mesoniveau.

Er zijn verschillende maatschappelijke en politieke implicaties van deze studie. In 
de eerste plaats, in overeenstemming met wat we tegenwoordig verwachten van 
de bloeiende identiteitspolitiek, kunnen herkomst- en islamitische identificatie 
politieke participatie bevorderen. Hoewel herkomstidentificatie en religieuze 
identificatie vaak worden geproblematiseerd in politieke en populaire debatten, 
toont dit proefschrift aan dat deze sociale identificaties politieke participatie 
kunnen stimuleren. Er is niet alleen een politieke positieve kant aan deze 
identificaties, aangezien deze ook politieke participatie kunnen ontmoedigen. Dit 
lijkt het idee te ondersteunen, populair in integratiedebatten, dat er onder bepaalde 
omstandigheden een afweging bestaat tussen herkomstidentificatie en de politieke 
participatie van moslimimmigranten en hun kinderen. 

De tweede implicatie van deze studie is dat het ertoe doet hoe mensen met een 
migratieachtergrond zich behandeld voelen door de meerderheid van de bevolking. 
Beleidsmatig houdt dit in dat om de politieke participatie van individuen met een 
migratieachtergrond aan te moedigen, beleid niet alleen gericht moet worden op 
mensen met een migratieachtergrond, maar ook op mensen zonder. De participatie 
van mensen met een migratieachtergrond wordt niet alleen beïnvloed door de 
grotere macro-context, maar ook door directe ontmoetingen met de meerderheid 
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van de bevolking. 

De derde implicatie gaat over de ophef rond identiteitspolitiek. Ik pleit ervoor dat we 
eerst het perspectief van de kiezer moeten begrijpen, voordat we ons richten op de 
voordelen en nadelen van identiteitspolitiek. 
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