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In deze Enneüs 
Heermalezing, getiteld 
‘Tussen solidariteit en 
stigmatisering’, draait 
het om integratie en 
diversiteit, maar vooral 
om de vraag hoe we 
er in Nederland voor 
staan. 

Die vraag stelden we ons ook in 
2007 toen de WRR, waar ik toen nog 
werkte, het rapport ‘Identificatie 
met Nederland’ uitbracht. Iedereen 
herinnert zich nog prinses Maxima’s 
speech, waarin ze stelde dat dé 
Nederlander niet bestaat. Heel Nederland 
viel over haar heen. Wat in de consternatie 
verloren ging, was wat ze daarna zei. Ik 
weet het nog precies, want ik heb zelf 
meegeschreven aan die speech. Ze zei: 
‘Nederland is te divers en veelomvattend 
om in één beeld te vatten. Ik wil de 
Nederlander niet in een hokje plaatsen.’

Rob Haans, directievoorzitter van 
de Alliantie, opende de lezing heel 
toepasselijk met een citaat van Arnon 
Grunberg uit de Volkskrant, waarin hij stelt 
dat veel mensen tegenwoordig denken 
dat verschillen niet mogen bestaan, dat 
gelijkschakeling nodig is om de vrede 
te bewaren. ‘Dat is de kern van een 
totalitaire samenleving’, stelt Grunberg. 
Hij sluit af met: ‘We hoeven de ander niet 

te begrijpen, we hoeven hem niet aardig 
te vinden, maar we hoeven ons ook niet 
door de ander bedreigd te voelen. Dat is 
vrijheid.’ 

In zijn lezing geeft Hans Boutellier ons een 
driedeling mee die iets van houvast biedt 
in onze diverse samenleving. Daarin staat 
de rechtsstaat als nagenoeg onwrikbaar 
beginsel bovenaan. Daarnaast gaat het 
om de mogelijkheid te participeren in de 
samenleving. Als derde is er de vrijheid om 
invulling te geven aan cultuur. Op alle drie 
niveaus is wederkerigheid het kernbegrip. 
Meer dan een hulpmiddel is het niet, want 
ambiguïteit blijft bestaan. Daar moeten 
we mee leren leven, zo stelt Boutellier.

Waar Boutellier al heel blij is als er een 
gesprek plaatsvindt tussen mensen over 
de wil tot samenleven, zoekt coreferent 
Omar Ramadan naar meer verbinding. Hij 
vergelijkt die verschillende identiteiten in 
Nederland met een zwerm vogels, die los 
van elkaar toch duidelijk een gezamenlijke 
route kiezen. 

De realiteit laat echter zien – zo bleek uit 
de discussie – dat eenheid soms ver te 
zoeken is en lang niet iedereen met een 
Nederlands paspoort zich ook Nederlander 
voelt. Is dat erg? Misschien gaat het er wel 
helemaal niet om dat je je als nieuwkomer 

een zogenaamde Nederlandse identiteit 
eigen moet maken, maar veel meer 
dat je je thuis voelt en je ergens mee 
identificeert. Dat kan de wijk, de stad, de 
vereniging en de organisatie waar je werkt 
zijn. 

Pasklare oplossingen zijn er niet in deze 
kwestie. Wel biedt ook deze Heermalezing 
stof tot nadenken en wellicht een paar 
praktische handvatten om het gesprek 
verder te voeren. Dat is wat we met de 
afgelopen vijftien Heermalezingen hebben 
willen bereiken. Of zoals iemand in het 
publiek het mooi verwoordde: ‘Het is fijn 
om eens langer dan twee minuten ergens 
bij stil te staan.’ 

Voor mij als voorzitter was dit de laatste 
keer. Ik heb twaalf van de vijftien lezingen 
mogen organiseren en voorzitten. Dat 
heb ik met heel erg veel plezier gedaan 
en ik heb er keer op keer inspiratie uit 
geput. Het derde lustrum is voor mij het 
moment om afscheid te nemen en voor de 
Alliantie een kans om het instituut, dat de 
Heermalezing is geworden, te herijken. Een 
laatste keer wens ik u veel leesplezier met 
dit boekje!

Pauline Meurs
Voorzitter Enneüs Heermalezing

Voorwoord
Pauline Meurs
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Tussen solidariteit en 
stigmatisering
Prof. dr. Hans Boutellier
Directeur Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar  
Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Mevrouw Heerma, dames en heren,

Het is een groot genoegen om in zo’n rij 
van sprekers als vijftiende het woord te 
mogen voeren. Vijftien lezingen is ook wel 
een felicitatie aan de organisatie waard. 
Maar dat succes heeft ook te maken met 
de persoon van Enneüs Heerma en datgene 
waar hij voor stond. 

Mijn onderwerp - integratie, migratie 
en alles wat daarmee samenhangt - is 
een precair thema geworden. Je zegt 
al gauw iets verkeerd. Het lijkt tegelijk 
wel alsof er nauwelijks meer taboes 
zijn op dit onderwerp. Dat is anders dan 
het was. Als we kijken naar de situatie 
rondom de vluchtelingen, dan zie je dat 
de samenleving als het ware gevangen 
zit tussen aan de ene kant een motief van 
medemenselijkheid en barmhartigheid – 
je laat iemand immers niet barsten – en 
aan de andere kant de angst voor verlies. 
Verlies van voorzieningen, van cultuur 
en van identiteit … van Nederlandse 
identiteit. Het lijken soms onoverbrugbare 
tegenstellingen. Er wordt tegenwoordig 
daarom al gauw gesproken over dé 
polarisatie in de samenleving. Ik heb de 
neiging om daar een wat ander beeld 
tegenover te zetten, in termen van 
meerstemmigheid.

Kwestie van schaal

Wij doen vanuit het Verwey-Jonker 
Instituut aan de hand van diepte-
interviews onderzoek naar de verhalen 
van mensen. Al doorvragend hoor je 
soms tot wel dertig soorten argumenten, 
waarmee ze dit vraagstuk van migratie 
en integratie, van medemenselijkheid 
en verlies benoemen. Die verhalen zijn 
niet zo eenvoudig te duiden in termen 
van ‘voor’ of ‘tegen’. Er wordt in dat 
verband vaak gesproken van een grote 
middengroep, maar dat vind ik eigenlijk 
een te eenvoudige term. Die strijd tussen 
de neiging om te helpen en de angst voor 
verlies speelt overal, tussen groepen, 
binnen groepen, binnen families en 
gezinnen en zelfs binnen ons eigen hoofd. 
Wees eerlijk! Aan de ene kant denk je 
‘natuurlijk moeten we mensen helpen en 
open staan’, en aan de andere kant zoiets 
als ‘mijn dochter heeft ook recht op een 
huis’. Ik denk dat het belangrijk is om de 
ambivalentie in hoe we ons verhouden 
ten opzichte van migratie te onderkennen, 
omdat die het gesprek mogelijk maakt. 
Zelfs de grootste hork is, oog in oog met 
het leed van anderen, nog wel bereid 
om even Gutmensch te zijn. En het 
omgekeerde is ook waar. De weldoener wil 
een bedelaar graag een aalmoes geven, 
maar op het moment dat er honderd 
rondlopen, denkt hij ‘wat moet ik nu?’ Met 
andere woorden: ik zie een meerstemmig 
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beeld, waarin de schaal een belangrijke rol 
speelt. Het is in het vluchtelingenvraagstuk 
opvallend dat gemeenten bereid zijn om 
van alles te doen, maar de schaal moet een 
beetje goed voelen. 

Superdiversiteit

Het lijkt me goed om even stil te staan bij 
wat er in een relatief korte tijd veranderd 
is. Er zijn in Nederland twee miljoen niet-
westerse allochtonen, anderhalf miljoen 
westerse allochtonen ten opzichte van 
13,5 miljoen autochtone inwoners. Als je 
die woorden gebruikt, merk je gelijk al 
dat ze hun betekenis verliezen, zeker als 
je het in een wat groter perspectief ziet. 
Dan is Boutellier eigenlijk ook al zo een 
buitenlandse naam en is Omar Ramadan 
onderhand echt wel Nederlands. Die 
ontwikkeling is heel snel gegaan. In een 
periode van twee generaties zijn de drie 
grote steden majority-minority cities 
geworden met een meerderheid aan 
minderheden. In 2005 al telde Stephen 
Vertovec, een cultureel antropoloog, in 
Londen 179 nationaliteiten en driehonderd 
talen. Nooit eerder kwamen in West 
Europa in zo’n korte tijd zoveel mensen 
uit zoveel verschillende werelddelen 
bij elkaar. Als je het zo bekijkt is het 
een verbijsterende prestatie dat dat 
allemaal redelijk goed gaat. Dan ontstaat 
er een heel ander perspectief op het 
integratiebegrip. In de grote steden is er 

al geen meerderheidsgroep meer. Het 
beeld dat dan ontstaat, is dat iedereen zich 
een beetje aan iedereen moet aanpassen. 
Diversiteit wordt de nieuwe norm. Niet 
alleen in soorten groepen, maar ook 
binnen bevolkingsgroepen. Er zijn binnen 
groepen verschillen in verblijfsstatus, 
woonsituatie, geloof, sociale positie en 
contacten met het moederland. Steeds 
meer levens worden over nationale 
grenzen heen geleid; woonplaats, land 
en familie zijn allemaal niet meer zo 
strikt aan elkaar gebonden. Het gaat 
nog verder: handel met het moederland, 
internationale digitale vriendschappen, 
westerse overwinteraars.
In toenemende mate zie je een beeld 
ontstaan van wat door Vertovec 
‘superdiversiteit’ wordt genoemd. Als 
je daarop doordenkt, dan ontstaat er 
een duizelingwekkend perspectief. In 
combinatie met een netwerksamenleving 
die eigenlijk ook steeds minder strak 
is in sociale structuren en steeds 
minder collectief kent, ontstaat er een 
caleidoscopisch geheel van geloven, 
identiteiten en etniciteiten. Het wordt 
daardoor steeds moeilijker om al 
integrerend te zeggen: dit moet het gaan 
worden, zo moeten wij Nederlanders gaan 
denken. Het gaat zelfs voorbij het wij-zij-
denken, voorbij de polarisatie. Er zijn wel 
honderden wij-en en zij-en. Het is maar 
hoe je ernaar kijkt en hoe je ermee om wilt 
gaan. De vraag die in toenemende mate 

relevant wordt, is hoe je die verschillen 
moet besturen, op een zodanige manier 
dat er een soort orde en organisatie in 
blijft zitten, een vreedzaam geheel. Zo’n 
soort uitdaging roept dat beeld van 
superdiversiteit op. 
Dat klinkt vrij vrolijk en positief, maar dat 
is het natuurlijk niet helemaal. We hebben 
tegen die achtergrond van diversiteit te 
maken met twee grote problemen. In 
Nederland ontstaat in de eerste plaats 
het probleem van verschillend snelheden. 
Er zijn allerlei groepen op allerlei plekken 

die het lastig vinden om te accepteren 
dat de samenleving veranderd is. Op 
sommige plaatsen is er ook helemaal geen 
sprake van verdergaande diversiteit. Het 
tweede probleem is dat veel migranten en 
vluchtelingen nu eenmaal niet allemaal 
vrolijke, kosmopolitische wereldburgers 
zijn. We hebben bijvoorbeeld onderzoek 
gedaan naar ‘verborgen vrouwen’. Er zijn 
honderden vrouwen in Nederland die 
van hun man überhaupt niet de straat op 
mogen. Dat is nogal een serieus probleem. 
Zo zijn er meer voorbeelden: patriarchale 
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dominantie, homofobie, geloofsdwang, 
bekrompen fundamentalisme. Ik zet hier 
het beeld neer van de realiteit van een 
superdiverse samenleving - dat verschilt 
per regio, gemeente of stad en laat diverse 
serieuze problemen zien. Maar er is 
geen terug. De vraag is hoe je vanuit die 
verschillen een vreedzame samenleving 
creëert, zonder de dwang van één normen- 
en waardenpatroon waar we het allemaal 
over eens zouden zijn. 

Het verhaal van de rechtsstaat

Een samenleving is natuurlijk veel meer 
dan een optelsom van individuen. Dat 
is mijn commentaar op dat beeld van 
die superdiversiteit. Een samenleving 
organiseert zich via zijn instituties. 
Dan heb je het over instituties als 
de rechtsstaat, het onderwijs, de 
omroepen, sociale huisvesting en alles 
wat daartussenin zit. Die instituties 
hebben een bepaalde zwaarte. Die 

instituties voegen zich niet zomaar naar 
die superdiverse realiteit. Dat moet soms 
bevochten worden. Heel veel organisaties 
worstelen met het probleem hoe ze 
zich kunnen aanpassen aan die steeds 
diverser wordende samenleving. Soms 
moet dat bevochten worden, maar soms 
ook liever niet! Laten we reëel zijn: in die 
ambivalentie zijn ook allerlei zaken die 
we beter niet kunnen opgeven, omdat ze 
uiteindelijk ondermijnend zouden zijn aan 
de uitgangspunten van die democratische 
rechtsstaat. Gelijkheid voor de wet, vrijheid 
van meningsuiting, recht op een eigen 
levensbeschouwing, dat zijn ankerpunten 
in die diverse en dynamische context.
Wat we zien is een samenleving die 
permanent verandert, een enorme 
dynamiek kent, met veel gedoe, die 
tegelijkertijd zoekt naar stabiliteit, 
ankerpunten en 
duurzaamheid. 
Het is een beeld 
van behoedzame 
aanpassing. 
Bezinning op wat 
zo’n samenleving 
wenst te 
koesteren en 
wat ze juist ook 
achter zich kan 
laten. De Zwarte-
Piet-discussie 
vind ik daar 
een heel mooi 

voorbeeld van. Dat is niet zomaar een 
symboolkwestie, maar een cruciaal type 
discussie. Is die figuur echt van belang of 
is hier sprake van een aanpassing aan een 
nieuw type samenleving, waar nieuwe 
beelden ontstaan over wat zo’n Zwarte 
Piet voorstelt? Aanpassing doet soms pijn 
en gaat gepaard met strijd. Daar moeten 
we ook niet bang voor zijn. Dit is het soort 
wrijving dat past bij een samenleving 
die zich zo sterk en in zo’n korte tijd 
ontwikkeld heeft en van samenstelling is 
veranderd.
Inclusiviteit is een noodzakelijk politiek 
vertrekpunt, maar binnen het kader van 
de democratische rechtsstaat. Ik denk dat 
we daar ook in economische zin verstandig 
aan doen. Ik zou zelfs de stelling 
aandurven dat het land dat zijn diversiteit 
productief weet te maken uiteindelijk de 
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beste papieren heeft voor de toekomst. 
In het westen zitten alle landen met 
dezelfde problematiek. Ik wil hier iets 
concreter in worden. Ik heb het gehad over 
dat versleten begrip ‘integratie’, waar zo 
sterk het beeld in zit dat we met elkaar 
iets gemeenschappelijks moeten zien te 
vinden. Misschien moeten we dat idee 
eens afpellen.
Er zitten drie lagen in de vraag ‘wat 
betekent het eigenlijk om een inclusieve 
samenleving te zijn?’ De eerste laag is de 
laag van de rechtsstaat en de rechtsorde. 
Hier gaat het niet om integratie, maar om 
daadwerkelijke acceptatie. Dan staat de 
deur nog altijd op een kier, want we zijn 

immers geen dictatoriale samenleving. Er 
is altijd nog de mogelijkheid om te spreken 
over bepaalde uitgangspunten, maar de 
rechtsstaat is een groot te beschermen 
goed. Waarom? Omdat het uiteindelijk 
beschermend is naar iedereen. Dat is 
een ontzettend belangrijk inzicht. Er zit 
wederkerigheid in. Je gedraagt je naar de 
wet, omdat die wet ook jou beschermt. 
We zijn niet zo heel erg bereid om die 
historische verworvenheid ter discussie te 
stellen.
Dan is er een tweede laag, de laag van 
economie en participatie. Elk systeem, 
elke samenleving wil door. Niemand weet 
meer wat het algemeen belang is, maar 

wat we wel weten is dat we een soort 
continuïteit willen, of misschien beter: 
duurzaamheid. Daarom is het van belang 
dat iedereen die hier woont maximaal 
meedoet aan de samenleving en ook 
bijdraagt naar haar of zijn kunnen. Ook dit 
is wederkerig. Er wordt van je verwacht 
om mee te doen en dan moet je daar ook 
de ruimte voor krijgen. Dus daar moeten 
ook de condities voor zijn. Vandaar dat het 
zo belangrijk is om actie te ondernemen 
tegen discriminatie. Het is natuurlijk 
hopeloos als je mee wilt doen aan die 
samenleving, wilt participeren, en daarin 
tegelijkertijd geremd wordt. Ook dit is dus 
een wederkerig proces. Het kernbegrip is 
ook niet per se integratie of assimilatie, 
maar participatie. Mensen moeten mee 
kunnen doen, een bijdrage kunnen leveren 
en daarmee dus onderdeel worden van die 
samenleving.
Dan is er nog een derde laag – en 
daar wordt het misschien het meest 
ingewikkeld – dat is de laag van cultuur, 
identiteit en religie. In onze democratische 
rechtsstaat past daar eigenlijk maar 
een begrip bij: geen integratie, ook 
niet participatie, maar vrijheid. Als je 
je voegt naar de uitgangspunten van 
de rechtsstaat, als je bijdraagt aan de 
continuïteit van de samenleving, dan 
ben je verder vrij in wat je vindt, hoe je 
handelt en wat je gelooft. We hebben 
nu eenmaal een samenleving waarin 
iedereen zijn eigen God kan kiezen - en 

heel veel mensen denken dat ze het zelf 
zijn. Dat is de funderende ontwikkeling die 
wij in het westen hebben doorgemaakt. 
En dat is natuurlijk ook een fantastisch 
uitgangspunt, als je je erbij neerlegt dat 
iedereen daarin ook zijn vrije keuze heeft. 
Dat is het wezen van die rechtsstaat. Je 
draagt bij aan de samenleving, maar je 
bent daadwerkelijk vrij in het kiezen wie je 
wilt zijn.
Dit is het model waarmee je kunt kijken 
naar het besturen van die verschillen en 
die diversiteit. Niet vanuit het idee dat 
iedereen een beetje Nederlander moet 
worden, want daarvoor is de variatie 
eigenlijk te groot. Dit type denken - je 
houdt je aan de wet, je draagt bij aan de 
samenleving en verder mag je denken 
wat je zelf wilt – is redelijk geaccepteerd, 
maar het gesprek hierover is ontzettend 
belangrijk. Naar mijn idee is het verhaal 
over de waarde van de rechtsstaat 
verwaarloosd. Het is een zaak van juristen 
geworden. Maar het is zo belangrijk dat we 
daarover het gesprek voeren. Als mensen 
zeggen de democratische rechtsstaat 
is ook maar een geloof, namelijk een 
westerse universele waarheidsclaim, dan 
klopt dat misschien ook wel. Maar het is 
dan wel een geloof dat alle andere geloven 
mogelijk maakt. Daarmee is het toch een 
primus inter pares, het geloof onder de 
geloven. Een geloof dat de conditie creëert 
waarin iedereen zijn eigen God mag kiezen 
en waarin je zelfs mag denken dat je het 
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zelf bent. Die verworvenheid, dat verhaal 
zou naar mijn mening veel meer levend 
gedachtegoed moeten worden in het 
onderwijs en in discussies op elk niveau. 
Dat is iets anders dan gemeenschappelijk 
Nederlanderschap definiëren. 

Het gesprek

Een tweede punt is dat je niet zomaar kunt 
zeggen dat we een gemeenschappelijk 
waarden- en normenpatroon hebben 
naast de rechtsstaat. Toch is het gesprek 
over de vraag waardoor je je laat leiden 
wél cruciaal. We hebben een samenleving, 
waaraan geen gezamenlijk waarden- en 
normenpatroon meer ten grondslag ligt. 
De waarden en normen vormen niet langer 

de grondslag van die samenleving, maar 
worden in het dagelijks functioneren 
daarvan gecreëerd. Dit klinkt heel abstract, 
maar het gaat hier om een omkering. Juist 
doordat we constant met elkaar bezig 
zijn in allerlei praktijken en projecten en 
er afstemming is tussen mensen en we 
erover praten, twitteren en noem maar 
op, creëren we een soort waarden-buzz. 
Er stijgen waarden op uit de samenleving 
die we permanent aan het creëren zijn. 
Society is in the making. Als je dat beeld 
hebt, realiseer je je ook hoe belangrijk het 
is om het gesprek daarover te voeren en de 
condities te creëren waaronder dat gesprek 
gevoerd kan worden. Net als iedereen 
heb ik dan de neiging om dan naar het 
onderwijs te verwijzen, maar dat gesprek 

zit ook op allerlei andere plekken. In mijn 
laatste boek ‘Het seculiere experiment’ 
noem ik het ‘hemelse herrie’ (die je ook 
helse herrie zou kunnen noemen). Het gaat 
daarin om de momenten van begrip en 
verzoening rond gebeurtenissen – noem 
het vervuld zijn van iets groters dan jouw 
eigen gelijk. 

Van klant naar bewoner

Wat zijn nu de consequenties van dit 
alles voor samenleven en wonen? We 
moeten meer realisme in het debat 
brengen. Het gaat hier echt om een 
houding van: deal with it! Dat is een 
productiever uitgangspunt dan terugkijken 
of gemeenschappelijkheid eisen: dit is 
de situatie en hier hebben we mee om te 
gaan. Diversiteit en inclusiviteit zijn de 
vertrekpunt voor elke realistische politiek. 
Voer het gesprek wel zo dat je dicht bij 
mensen durft te komen, en ook bij jezelf. 
We zijn vaak zo bang om onze angsten 
en zorgen te laten zien. Dat hoeft niet 
in boze termen, dat kan ook in gewone 
gesprekken. Om daar iets meer handen en 
voeten aan te geven, wil ik nog een paar 
dingen noemen. 
Tegen corporaties wil ik zeggen: denken 
in termen van klanten maakt het moeilijk 
om het gesprek te voeren over hun zorgen 
en behoeftes. Je bent dan een leverancier 
van diensten en de klant heeft zich 
daarnaar te schikken of gaat veeleisend 

zijn. Ik ben ervoor om meer te denken 
in termen van bewoners. Dat zijn de 
mensen met wie je een relatie aangaat. 
Het is belangrijk om het gesprek te voeren. 
Creëer meer wederkerigheid. Maak er 
bijvoorbeeld een gebeurtenis van als een 
huurcontract wordt getekend. Haal de 
mensen naar kantoor en creëer een vorm 
van wederkerigheid: wij leveren betaalbare 
huisvesting in een leefbare omgeving, 
maar willen jullie er dan ook toe bijdragen 
dat die omgeving ook leefbaar blijft? 
Organiseer de relatie. 
Ik wil graag verwijzen naar Labour-
ideoloog Maurice Glasman. Hij zei: ‘De 
grootste uitdaging van deze tijd is how to 
get more love into the system?’ Dat vind 
ik heel scherp gezegd. Creëer nabijheid 
vanuit een houding dat iedereen er mag 
zijn, met alle diversiteit en verschillen, 
en daarmee dus ook met hun angsten, 
ambivalenties en de strijd die daartussen 
kan bestaan. Love is niet zomaar een 
zoetsappige toestand, het is daadwerkelijk 
een verhouding aangaan vanuit een 
oogpunt van wederkerigheid.

Dank voor uw aandacht.
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Coreferaat
Omar Ramadan
Directeur Radar Advies

Dank voor de uitnodiging om hier te 
spreken. Dank aan Hans Boutellier voor 
zijn mooie verhaal. Ik zal proberen er een 
verhaal naast te zetten en misschien zet ik 
er hier en daar ook iets tegenover. 

Ik wil beginnen met jullie het volgende 
te laten zien (hij start een filmpje van 
een conference van Najib Amhali, te 
zien op https://www.youtube.com/
watch?v=hO9gI0GH1-U ):

Ik bel er aan, bel nog een keer, de deur gaat 
open. Er staat een oud vrouwtje. Ik zeg:  
‘Dag mevrouw…’ 
‘Ja, de krant was weer laat deze week, hè?’
‘Nee, ik ben Najib en ik woon hierboven.’
‘O! Met z’n hoevelen?’
Ze schrok echt. Ik zeg: ‘Alleen!’
‘O, alleen, komt u verder.’
Het schept gelijk een band, dat alleen zijn. 
Ik zeg: ‘Heeft u geen last van mij, want ik 
trommel soms?’
‘Wat?’
Ze zegt: ‘Woon je in dat kleine kamertje 
daarboven? Dat kan toch niet, jongen?’
‘Ja, Amsterdam, hè. Vindt maar eens iets. 
Vooral met dit uiterlijk. Aan de telefoon 
hoor je het niet, hoor, maar als ik voor de 
deur sta, is het ‘nee, nee, hij is net weg die 
kamer’.’
‘Nou’, zegt ze, ‘ik heb een tip voor je. 
Hiernaast komt dat huis vrij. Dat is van 
de gemeente, maar er komen eerst vier 
maanden lang asielzoekers in.’

Ik had het al gehoord dat er bij ons in de 
straat asielzoekers zouden komen. En 
iedereen was woest in de straat. Ik ook. 
Toppunt van integratie: een Marokkaan 
die bang is voor asielzoekers. Ik dacht: wij 
waren hier eerst, hè! Waar ben ik dan bang 
voor? Nou, ik versta die mensen vaak niet. 
Ze hebben een hele andere cultuur. Andere 
normen. Andere waarden. Dat hoeft van mij 
niet. Tenminste niet bij mij in de straat. En 
dat kun je gewoon zeggen tegenwoordig. 
Daar schrikt niemand meer van. 
Op een gegeven moment komen ze er te 
wonen, naast je, en dan ga je ze ontkennen. 
Dat is veel erger. Ik zag ze wel. Ik liep elke 
dag langs dat huis en dan keek ik toch even 
naar binnen, stiekem. 
Zo, wat een hoop!
Dan liep ik weer voorbij en dan zag ik weer 
iets: TV! Ze hebben nu al TV? Zo, dat gaat 
snel. 
 
Wie heeft er zo’n buurvrouw? Of wie 
heeft er zo’n Marokkaanse alleenstaande 
man als buurman? Ik denk niet heel 
veel mensen hier. Ik ook niet. Ik woon in 
Amsterdam in een gezinswoning. Ik stond 
vanochtend nog op de steiger om te kijken 
hoe mijn sloepje naar de winterstalling 
ging. 
Ik begin provocerend. Ik vind dat je als 
directeur of bestuurder van een publieke 
uitvoeringsorganisatie de dure plicht 
hebt om te weten hoe het er in die wijken 
uitziet. Je hoeft er niet te wonen, maar 
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het moet wel iets meer zijn dan een 
werkbezoekje. Je moet echt weten hoe het 
er ruikt. Ik denk dat je dan de klachten van 
zo’n mevrouw ook niet afdoet met: ‘Ja, dat 
is de blanke onderklasse’. Dan erken je dat 
er oprechte zorgen zijn. Je hoort mensen 
weleens praten over white trash. Dat vind 
ik een beledigende term. Er zijn oprechte 
zorgen bij mensen en wat interessant is 
aan dit filmpje, is dat hier een Marokkaan 
tegen de komst van asielzoekers is. Hij 
doet een verwijzing naar onze normen 
en waarden. In het verhaal van Hans 
Boutellier kwam de democratische 
rechtsstaat aan bod, maar dat is 
natuurlijk meer dan regels en wetten. 
De democratische rechtsstaat is ook een 
verhaal. Dat verhaal, daar zouden we veel 
meer voor moeten staan. De strijd tegen 
Islamitische Staat die vindt tegenwoordig 
plaats via zogenaamde counter narratives, 
een tegengeluid. Eigenlijk is dat een beetje 
raar. We gaan er dus vanuit dat zij een 
verhaal hebben en dat wij een tegengeluid 
laten horen, terwijl de democratie en de 
waarde van de democratische rechtsstaat 
hét verhaal zouden moeten zijn. Het 
verhaal waar wij voor durven staan, ook 
al staat dat in sommige corporatiewijken 
onder druk. 
Hans Boutellier had het ook over een 
andere taal en cultuur en dat raakt volgens 
mij aan wat je ‘het verlies van Nederland’ 
kunt noemen. Aan de ene kant is het 
verlies van Nederland een soort verwijzing 

naar een verbondenheid uit de jaren ’50 
die toen ook helemaal niet heeft bestaan. 
Voor een deel is dat een spruitjeslucht die 
we niet terug willen, maar voor een deel 
is het ook een verlies aan sociale controle, 
van een soort knusheid. Voor sommigen 
van ons – en misschien wel voor de meeste 
aanwezigen – is dat een opluchting. Dat 
zijn de mensen die een paar keer per 
jaar een stedentrip doen en die de oude 
volksbuurten van Barcelona beter kennen 
dan Lombok of Slotervaart. Voor die 
bovenlaag van mondiale wereldburgers 
is die sociale controle van de buurvrouw 
absoluut geen gemis. Maar er is ook een 
groep mensen – de groep die overwegend 
in corporatiewoningen woont – die 
wel degelijk kampt met dat verlies aan 
verbondenheid en knusheid en zelfs het 
verlies van sociale controle. Zij voelen zich 
soms niet meer thuis in hun eigen wijk. 
Dat probleem moeten we heel serieus 
nemen. Als we dat niet doen, krijgen we 
een verweesde samenleving. Mensen die 
stevig in hun schoenen staan, kunnen zich 
daarin prima standhouden, maar heel veel 
anderen niet. Daar ligt een belangrijke taak 
voor corporaties. 

Een zwerm identiteiten

De drie lagen die Hans Boutellier noemt, 
zijn heel bruikbaar. Als het gaat om de 
democratische rechtsstaat schroom ik 
zelfs niet om het woord ‘assimilatie’ te 

gebruiken. Wat mij betreft kun je daar 
niet aan tornen. Je zou de rechtsstaat 
niet moeten kunnen gebruiken, of beter 
gezegd misbruiken, om de democratie af 
te schaffen. 
De tweede laag van participatie is ook 
helder. Je moet werken om deel te nemen 
aan de samenleving. Helaas hebben we 
dat in de praktijk nog niet altijd goed op 
orde. 
De derde laag is wat mij betreft het 
meest interessant voor de discussie die 
we hier vanmiddag voeren. Ik ben het 
ermee eens dat verschillende culturen 
een enorme bijdrage kunnen leveren 
aan de veerkracht en dynamiek van onze 
samenleving. Zonder die culturele import 
sta je achter in de competitie met andere 
westerse economieën. Tegelijkertijd 
zijn er ook culturele invloeden, waar je 
bedenkingen bij kunt hebben. Het gaat 
er niet om wetten en regels op te stellen 
die die culturen in de weg zitten. Wat we 
nodig hebben zijn leiders in wijken en 
instellingen die voorbeeldgedrag willen 
tonen en het verhaal van de rechtsstaat 
willen uitdragen. Natuurlijk, refererend 
aan de speech van Maxima enkele jaren 
geleden, dé Nederlandse identiteit bestaat 
niet. Ik zou liever spreken over een zwerm 
van identiteiten, allemaal onafhankelijk 
van elkaar en niet met touwtjes aan elkaar 
verbonden, maar ze gaan wel min of 
meer dezelfde kant op. Ze verhouden zich 
kortom wel tot elkaar. 

(vervolg Najib Amhali)
Er zijn dus heel veel asielzoekers die weer 
terug willen naar hun land van herkomst. 
Maar een hoop ook niet. Die blijven hier. Die 
vinden het hier heel goed en leuk. Die blijven 
hier voor altijd. Dat weet ik, dat weten 
jullie en dat weten zij ook. Dat gaat fout, 
hè! Ik heb gezien hoe die mensen worden 
opgevangen. In een asielzoekerscentrum. Ik 
ben er geweest, jongen, echt om te huilen. 
Ze slapen daar met z’n achten op een klein 
kamertje, leren de taal niet daar, de cultuur, 
de normen, de waarden. Die krijgen een 
fiets, echt waar, met een sticker erop ‘deze is 
echt van mij’, voordat ze problemen krijgen 
daar in de stad. Ja, en als ze het centrum 
uitkomen, hebben de winkeliers bordjes 
opgehangen met ‘één asielzoeker tegelijk 
naar binnen’. En dan mogen ze blij zijn na 
vijf jaar, komen ze de maatschappij in, en 
dan gaat het helemaal fout. 

Ik wilde dit fragment laten zien om 
toch even stil te staan bij de vraag hoe 



21 22

geslaagd de integratie nu eigenlijk is. Aan 
de ene kant zijn er onmiskenbaar hele 
stevige prestaties verricht op het terrein 
van integratie als je kijkt naar het niveau 
waarop mensen decennia geleden zijn 
binnengekomen, de culturele afstanden 
die er toen waren, de verschillen in 
achtergronden. Je kunt je wel afvragen 
wat de rol van de overheid daarin precies 
is geweest. Is die integratie dankzij of 
ondanks de overheid tot stand gekomen? 
Volgens mij past enige bescheidenheid in 
wat de overheid vermag. Met de komst 
van asielzoekers en vluchtelingen vind ik 
het wat anders. Daarin doet ons land het 
eigenlijk ronduit slecht. In een land als 
Duitsland, dat natuurlijk onmiskenbaar 
veel meer vluchtelingen heeft opgevangen 
de afgelopen twee jaar, beginnen ze 
meteen met taalles. Duitsland heeft 

559 miljoen euro uitgetrokken voor 
taallessen meteen bij binnenkomst, dus 
zonder dat mensen een status hebben. 
660 uur per vluchteling. In Nederland 
zegt staatssecretaris Dijkhof: ‘Nou, laten 
we dat nu niet doen, want dat heeft 
een aanzuigende werking.’ Als dan zo’n 
procedure ook nog heel erg lang duurt, en 
je pas daarna met taalles kunt beginnen, 
dan lig je meteen achter.
Het zou goed zijn als er een veel 
ruimhartiger aanbod is van activiteiten, 
van participatie en van kleinschalige 
opvang. Ik hoorde net van de 
stadsdeelwethouder van Amsterdam-
Oost dat daar een mooi initiatief was van 
mensen in de wijk die aan de wieg hebben 
gestaan van kleinschalige opvang voor 
mensen die deels niet eens een status 
hadden. Collega’s van mij zijn nauw 

betrokken geweest bij een project in 
Schiedam, waar wederkerigheid voorop 
stond en buiten de instituties om opvang 
heeft plaatsgevonden van mensen die 
pas in Nederland zijn gekomen. De regels 
met betrekking tot wat je wel en niet mag 
doen, werden daarbij niet altijd even nauw 
genomen. Eigen kracht en wederkerigheid 
waren daar voor ons cruciaal, zodat de 
buurt het ook meteen als hun opvang ging 
beschouwen. Dat was in Amsterdam-Oost 
zo, in Schiedam en hopelijk op nog veel 
meer plekken, maar volgens mij nog altijd 
te weinig. De overheid is daarin niet altijd 
coöperatief en soms zelfs een blokkade. 

(vervolg Najib Amhali)
Daarom heb ik een plan bedacht om die 
mensen op een zo snel mogelijke manier 
te laten integreren. Dat gaat maar op 
één manier: met z’n allen. Daar heb je 
werkelijk iedereen voor nodig. Iedereen 
één dagje. Het kost je maar één dagje. Je 
loopt naar een asielzoekerscentrum toe op 
een doordeweekse dag. Dan neem je zo’n 
asielzoeker gewoon een dagje mee naar je 
werk. Ja? Oké, we beginnen in Amsterdam 
met een halve dag. Je neemt hem mee naar 
kantoor, stel je werkt op kantoor. Je zet 
een stoeltje naast je bureau neer. Je stelt 
‘m even voor aan de meisjes en jongens 
van kantoor; die hebben er ook allemaal 
een meegenomen. Iedereen zwaaien naar 
elkaar. Voor de rest doe je niks. Je gaat 
gewoon aan je werk. Hij ziet dat, dus hij 

raakt gemotiveerd. Ja? Hij hoort de hele 
dag de Nederlandse taal, dus dat pikt ie 
natuurlijk veel sneller op dan dat ie daar in 
dat centrum zit. En het kan bij elk beroep, 
hè, maakt niet uit wat je doet. Al werk je bij 
de Albert Heijn. Stoeltje naast de kassa voor 
zo’n jongen of meisje, kun je ‘m dingetjes 
leren. Tuut, brood, brooood, heel goed. 
Tuut, hagelslag, ha…doen we een andere 
keer, is te moeilijk. Het maakt niet uit wat 
je doet, al ben je bouwvakker, eenzaam op 
de steigers. ‘Kom maar! Omhoog! Omhoog! 
Zo ja, handje naar ome Arie, handje, zo ja, 
voorzichtig. Gezellig, hè! Ja, kom, we zijn er 
bijna. We zijn er bijnaaaaa [zingend]. Nu jij 
alleen. Kom. Nee!.....Hey, met Arie, hey die 
van mij is gevallen, ja, ja, ik vond het wel 
gezellig. Kan ik er nog een ophalen?’ 1

1 De tekst is ingekort i.v.m. de leesbaarheid
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In dit fragment komt de overheid gewoon 
niet voor. Je kunt je afvragen of de 
inburgering zo gaat werken, maar in de 
basis lijkt het op heel veel projecten die 
ik uit de praktijk ken: mentor- of coach- 
of buddyprojecten, waarbij mensen 
die elkaar normaliter nooit zouden 
zijn tegengekomen aan elkaar worden 
gekoppeld. Ik heb zelf in Amsterdam 
Goal opgezet, volgens mij het grootste 
mentorproject van het land. Als Radar 
zijn we bij minstens vijfentwintig van 
dit soort projecten door het hele land 
betrokken. Soms gericht op voortijdige 
schoolverlaters, maar soms ook op 
integratie en inburgering. En er zijn legio 
andere organisaties die dit soort projecten 
helpen opzetten. Je hebt een coach of 
mentor, iemand die positief in het leven 
staat en misschien een rolmodel zou 
kunnen zijn. Maar, wat veel belangrijker 
is, is dat je een ontmoeting organiseert. 
Als mensen elkaar een jaar lang wekelijks 
treffen, ontstaat er wel een relatie of 
misschien zelfs een vertrouwensband 
tussen twee mensen die elkaar normaliter 
nooit zouden zijn tegengekomen. Bij 
Goal in Amsterdam hebben we inmiddels 
zo’n zevenhonderd van dat soort 
matches per jaar gehad en het project 
bestaat nog steeds. Bij een aantal van 
die mentorprojecten waren corporaties 
betrokken, maar die betrokkenheid is er 
nu nauwelijks nog. Een ander project waar 
ze wel betrokken bij zijn, is Academie 

van de Stad. Die hebben een project, 
Springlevende Wijken, waarbij studenten 
die het lastig vinden om woonruimte 
te vinden, woonruimte van corporaties 
krijgen in ruil voor tien uur per week inzet 
voor de buurt. Dat zijn vaak kleurrijke 
buurten met veel verschillende bewoners. 
Dat is een fantastisch initiatief, waar je net 
als bij die mentorprojecten, mensen aan 
elkaar koppelt die normaal langs elkaar 
heen leven. 

Ik refereerde al eerder aan Maxima. De 
Nederlandse identiteit bestaat niet. 
Nederland is te veelzijdig om in één cliché 
te vatten. Dat klopt natuurlijk als een bus. 
Maar daarmee zijn we er wat mij betreft 
niet. Het zou verstandig zijn om te denken 
over identiteit als een zwerm vogels. Het 
zijn allemaal aparte identiteiten, ze staan 
los van elkaar, er zit lucht tussen, ze gaan 
dan weer de ene en dan weer de andere 
kant op. De richting wordt bepaald door 
de groep, er is geen eenduidige leider. 
Desalniettemin kun je een zwerm wel 
als een geheel zien. Er is een vorm van 
verbondenheid. 
Maxima zei ook nog het volgende op de 
vraag hoe het voelde om Nederlander 
te zijn: ‘Op de vraag hoe het voelde om 
Nederlander te zijn antwoordde mijn 
schoonvader, Prins Claus: “ik weet het 
niet, ik voel me wereldburger, Europeaan, 
Nederlander”’. Ik zit daar toch wat 
dubbel in. Wij voelen ons misschien wel 

wereldburger, maar als we deze materie 
bespreken moeten we verder kijken dan 
onze eigen buren. Die wereldburgers 
zonder besognes, die stevig in hun 
schoenen staan, vormen volgens mij 
geen meerderheid in Nederland. Het 
aantal kwetsbare mensen, huurders, zal 
toenemen. Mensen blijven langer thuis 
wonen, er is sprake van toenemende 
concentratie van mensen met een laag 
inkomen, zaken als vakantieverhuur 
ontnemen het zicht op wie er 
daadwerkelijk in wijken wonen. Mijn vraag 
is: geven woningcorporaties voldoende 
om sociale cohesie, of om die zwerm aan 

identiteiten, zoals ik het noemde? Ik zie 
het helaas nog weinig. Ik zou corporaties 
willen oproepen om weer in leefbaarheid 
te investeren. Dat maakt het bezit 
uiteindelijk alleen maar waardevoller; 
zowel het bezit in de woningen als 
hetgeen op de balans staat.
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