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Voorwoord

Nederland worstelt nog altijd met zijn etnisch en cultureel veranderende bevolkings-
samenstelling, niet alleen bij het vinden van de correcte politiek en het effectieve 
beleid, maar ook in de alledaagse omgang tussen oude en nieuwe Nederlanders. 
Zwijgen of spreken, begrip tonen of grenzen stellen, verschillen helder benoemen 
of op zoek gaan naar gemeenschappelijke waarden, interesse tonen voor verschei-
denheid of die beschaafd negeren, eerlijk zeggen wat men denkt of gewoon eens 
aardig zijn? Als dat allemaal moet worden afgewogen en niets vanzelf gaat, ligt 
vermijding van contacten voor de hand. Het is al moeilijk genoeg om tot meningen 
te komen als toeschouwers van debatten over de multiculturele of wellicht beter 
multi-etnische of misschien toch eerder immigratiesamenleving. Maar prettig is 
het niet. 

Op 26 november 2008 organiseerden de Haagse Hogeschool en de stichting Syn-
thesis ‘vier jaar na Van Gogh’ een debat over interculturele omgangsvormen. Het 
debat werd ingeleid door Sadik Harchaoui (voorzitter van de Raad van bestuur van 
forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling) en James Kennedy (hoogle-
raar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam) en stond onder 
voorzitterschap van Paul Schnabel (directeur van het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau en bestuurslid van Synthesis). Dank zij diverse bijdragen van medewerkers en 
studenten van De Haagse Hogeschool richtte de discussie zich sterk op de ervarin-
gen van alledag op de deze multicultureel samengestelde instelling. Daar blijkt de 
wereld gelukkig complexer en kleurrijker dan men zou vermoeden als men afgaat 
op de publiek gedelibereerde tegenstellingen van allochtoon versus autochtoon of 
van vrijheid van meningsuiting versus respect. Er zijn dilemma’s, gevoeligheden 
en vast ook veel kleine ergernissen in een multiculturele instelling, maar als reële 
praktijk is ze het tegendeel van voorstellingen van een multicultureel drama. 

Ik ben de inleiders, panelleden en enkele deelnemers aan de discussie van die 
middag erkentelijk voor het op schrift stellen van hun gedachten. 

De stichting Synthesis heeft als doelstelling de versterking van de cohesie van de 
samenleving door een bijdrage te leveren aan de discussie over maatschappelijke 
tegenstellingen en hun oplossing. Om dit doel te helpen bereiken organiseert de 
Stichting conferenties en brengt zij publicaties uit. De bijeenkomst in Den Haag en 
deze publicatie maken deel uit van het door Synthesis geïnitieerde en gefinancierde 
onderzoeksprogramma ‘Civil society en nieuwe maatschappelijke tegenstellingen’ 
aan de Universiteit van Tilburg (www.tilburguniversity.nl /globus/synthesis/). Ach-
terin deze bundel is over de stichting meer informatie te vinden.

Erik Bolle
Bestuurslid van de Stichting Synthesis
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Vrijheid en voorkomendheid

Paul Dekker1 en Edwin van Rooyen2

De huidige publieke discussies over integratie en allochtonen hebben vaak maar 
weinig van doen met het formuleren van praktische antwoorden op ingewikkelde 
vraagstukken. Dat zullen weinigen bestrijden. In de periode voor de moord op Pim 
Fortuyn (mei 2002) was het integratiedebat tamelijk helder tweepolig. Aan de ene 
kant stonden opinieleiders voor wie de multiculturele samenleving als norm gold, 
die cultuurverschillen wensten te relativeren, integratie een nastrevenswaardig 
ideaal vonden, in religie een bind- en integratiemiddel zagen, de voordelen van 
positieve discriminatie benadrukten en niet te stug met de scheiding van kerk en 
staat wilden omgaan. Nieuwkomers diende men welwillend tegemoet te treden en 
enige positieve actie was wenselijk. Confrontaties waren bij voorkeur te vermijden. 
Aan de andere kant stonden meningmakers die de monoculturele samenleving als 
uitgangspunt namen, de eigen cultuur boven andere plaatsten, assimilatie wense-
lijk of noodzakelijk vonden, in religie een belemmering voor participatie zagen, 
opkwamen voor een strikte scheiding van godsdienst en staat en zich uitspraken 
tegen een voorkeursbehandeling van groepen. Om hierover helderheid te verschaf-
fen werden confrontaties juist opgezocht. 

Deze scheidslijnen in het debat zijn sinds de opkomst van Fortuyn en de moord 
op Theo van Gogh (november 2004) in afnemende mate herkenbaar, vooral omdat 
de eerstgenoemde positie vrijwel verdwenen lijkt of ondergronds is gegaan. 
Publieke personen die in het integratiedebat die positie innemen zijn nauwelijks 
nog te vinden. Daarentegen hebben politici als Hirsi Ali, Verdonk en Wilders juist 
zeer krachtig stellingen ingenomen en media-aandacht getrokken. Ze hebben 
problemen in de samenleving ‘benoemd’ en ‘bespreekbaar’ gemaakt, maar hun 
uitspraken zijn ook ervaren als vijandig ten opzichte groepen mensen van buiten-
landse afkomst, met name moslims. Het zoeken van oplossingen voor problemen 
en effectief beleid zijn vaak overschaduwd door politieke profilering en incidenten. 
De centrale tegenstelling is niet meer tussen ‘multiculturelen’ en ‘monoculture-
len’, tussen aanhangers van integratie en van assimilatie, maar eerder tussen de 
zachtere en hardere verdedigers van wat gemeenschappelijk dient te zijn, de ‘paci-
ficerenden’ en ‘polariserenden’, de practici en principiëlen. Voor zover het nog 
over integratie en allochtonen gaat. Het officiële onderwerp van de discussies lijkt 
tegenwoordig vaak meer het maatschappelijk debat zelf te zijn: is polarisatie  wen-

1 Paul Dekker is hoogleraar Civil society aan de Universiteit van Tilburg en hoofd van de onder-
zoeksgroep Participatie en bestuur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (p.dekker@scp.nl).

2 Edwin van Rooyen is universitair onderzoeker aan het Documentatiecentrum Nederlandse Poli-
tieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen en universitair docent Europese Unie Studies 
aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.
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10 Interculturele omgangsvormen

selijk en bovenal hoe ver moet of mag de vrijheid van meningsuiting gaan?3 Bas 
Heijne signaleert in de discussies een grote dwang tot partijdigheid en hatelijke 
retoriek. ‘Iedere deelnemer voelt zich inmiddels ten onrechte in een bepaalde hoek 
gezet, achterhaald links, extreem-rechts, islamofoob, moslim dweper, populist, 
elitair. Een ieder is verontwaardigd over wat hem wordt toegedicht. Op dit moment 
loopt de scheidslijn in het debat tussen mensen die vinden dat je de Koran wel met 
Mein Kampf mag vergelijken, maar Geert Wilders niet met Adolf Hitler […] en […] 
mensen die vinden dat je Wilders best met Hitler mag vergelijken, maar de Koran 
niet met Mein Kampf ’ (NRC Handelsblad 21/22.3.2009). 

De steun voor de vrijheid van meningsuiting is de afgelopen jaren toegenomen 
in de publieke opinie in Nederland, maar er zijn tekenen dat de voorkomendheid 
inmiddels weer terrein op de vrijheid aan het winnen is. Blijkens het Continu 
Onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) is 
er van het derde kwartaal naar het vierde kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal 
van 2009 een constante meerderheid van rond de 55% voor de stelling ‘de vrijheid 
van meningsuiting moet krachtiger worden beschermd in ons land’, maar loopt 
de steun voor de stelling ‘de vrijheid van meningsuiting mag niet zover gaan dat 
mensen worden gekwetst in hun religieuze gevoelens’ op van 54 via 58 naar 62%.  
4Het congres van de Partij van de Arbeid laat in maart 2009 de zinsnede ‘krenken 
mag’ uit het concept van een partijnota over integratie schrappen. Het publiek lijkt 
langzamerhand een beetje genoeg te krijgen van de ‘moedige’ uitspraken van de 
publieke opinieleiders.

Die uitspraken krijgen aandacht in de media en zorgen daar voor ophef, maar 
zijn niet per se verbonden met de alledaagse interculturele relaties. De verruwing 
die is opgetreden in debatten over integratie en allochtonen in de media en de lan-
delijke politiek zal klimatologisch wel doorwerken, maar hoe de relaties in het 
leven van alledag zich ontwikkelen weten we niet goed. Om daar meer licht op 
te werpen hebben we in november 2008 in De Haagse Hogeschool een namiddag 
georganiseerd over ‘interculturele omgangsvormen’. Op enige fysieke afstand en 
veel grotere psychologische afstand van het centrum van de politieke macht wordt 
hier meer dan elders door mensen uit verschillende culturen samengewerkt. Onder 
de studenten van De Haagse Hogeschool zijn 85 etniciteiten vertegenwoordigd. 
De onderwijsinstelling telt maar liefst 7500 niet-westerse allochtone en 1500 wes-
terse allochtone studenten, op een totaal aantal van 19.000. Niet toevallig heeft 
De Haagse Hogeschool sinds enige tijd de ambitie haar studenten op te leiden tot 
‘wereldburgers’. 

In de volgende hoofdstukken vindt u bewerkingen van de inleidingen die Sadik 

3 Zie de interessante door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling uitgegeven bundel Pola-
risatie; bedreigend en verrijkend. Amsterdam: swp, 2009.

4 E. Steenvoorden, P. Schyns en T. van der Meer, cob-kwartaalbericht 2009|1, Den Haag: scp, 2009. 
Voor de toenemende prioriteit van de bescherming van de vrijheid van meningsuiting tussen 
2000 en 2006: De sociale staat van Nederland 2007, Den Haag: scp, 2007, p. 64.
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11Vrijheid en voorkomendheid

Harchaoui en James Kennedy in De Haagse Hogeschool hielden, met daarna bij-
dragen van personen die zich in de daaropvolgende discussie hebben gemengd. 
Sadik Harchaoui begint met een onderzoek naar geluk, verwachtingen en frustra-
ties van jongeren en de strategieën die allochtone jongeren kunnen volgen om hun 
identiteit en persoonlijkheid te ontwikkelen om zich te weren tegen de negatieve 
waardering die ze ervaren. Elk van die strategieën is echter eenzijdig en doet de 
betrokkenen en de samenleving te kort. Om tot een positiever resultaat te komen is 
staatsrechtelijke gelijkheid essentieel, inclusief minder aandacht voor de verschil-
lende achtergronden van mensen, en zijn meer insluitende strategieën van de over-
heid en maatschappelijke organisaties nodig. Daarnaast wordt iedereen gevraagd 
om meer ‘social diplomacy’ , een tactvolle levenswijze die intrinsieke nieuwsgierig-
heid en openheid paart aan zelfcontrole en de ontwikkeling van competenties om 
verschillen te overbruggen.

James Kennedy concentreert zich op ontwikkelingen in de normen van goed 
burgerschap in Nederland. Wezenlijk daarin is de wenselijkheid om de ander in 
zijn waarde te laten omdat je zelf ook vrij wilt zijn. Veel van wat zich ter realisering 
daarvan impliciet en gewoontegetrouw in omgangsvormen vastzette is in de afge-
lopen decennia onder druk komen te staan door immigratie en individualisering. 
Daardoor is de behoefte ontstaan aan explicitering en ontwikkeling van regels voor 
nieuwkomers en voor gevestigden die de grenzen van hun vrijheid niet meer aan-
voelen en zich ook niet informeel meer laten corrigeren. Kennedy’s beschouwing 
resulteert in een pleidooi voor ‘convicted civility’ waarin de erkenning van funda-
mentele verscheidenheid en hartstochtelijke meningsverschillen worden gecom-
bineerd met wederzijds respect en mogelijkheden om toch gemeenschappelijke 
belangen na te streven.

Op de twee inleidingen volgt een aantal columnachtige hoofdstukken van 
auteurs uit kringen van De Haagse Hogeschool. Student Abdel Bouzzit maakt in 
zijn bijdrage duidelijk dat de acceptatie van culturele verschillen tussen studenten 
niet vanzelfsprekend is. Hij verklaart een gebrekkige omgang met andere culturen 
uit een angst voor het onbekende. Studente Jacqueline de Rooij vindt dat mensen 
over het algemeen te weinig moeite nemen om elkaar te begrijpen. Een gebrek aan 
kennis leidt tot misverstanden en zo ontstaat miscommunicatie. Student Niels van 
der Tuuk vraagt aandacht voor de gevolgen die maatschappelijke verharding kan 
hebben. Hij vertelt het verhaal van zijn grootvader, die met spijt terugkeek op wat 
hij in de Tweede Wereldoorlog had fout gedaan. De voorzitter van het College van 
Bestuur van De Haagse Hogeschool, Pim Breebaart, gaat in op de rol van docenten. 
Zij hebben een pedagogische opdracht en moeten ervoor zorgen dat de juiste didac-
tische middelen worden ingezet om achterstanden van allochtone studenten weg 
te werken. Docente Wilma van der Westen pleit ervoor het verwerven van intercul-
turele communicatieve competenties een expliciete plek in het onderwijs te geven. 
Het lesgeven over interculturele communicatie is nog wat anders dan het toepassen 
van waardevolle inzichten
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12 Interculturele omgangsvormen

Het bundeltje sluit af met bijdragen van Kars Veling, directeur van een andere 
multiculturele scholengemeenschap in Den Haag, en Paul Schnabel, die de middag 
voorzat. Veling signaleert op zijn school de laatste jaren een toenemende aandacht 
voor etnische en religieuze verschillen. Om te vermijden dat dat uitloopt op toene-
mende polarisatie en segregatie bepleit hij het meer ondernemen van gezamenlijke 
activiteiten, waarbij mensen ‘samen dezelfde kant opkijken’ in plaats van naar hun 
onderlinge verschillen. Schnabel gaat in op wederzijdse beelden in de bevolking en 
>>>> KOMT

De bijeenkomst in de Aula van De Haagse Hogeschool was ons inziens een geslaagde 
poging om op de dagelijkse interactie tussen verschillende culturen te reflecte-
ren. Inzichten van deskundigen werden besproken, maar ook die van studenten, 
docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs. De sfeer was er een van opti-
misme. Natuurlijk kunnen er misverstanden en problemen ontstaan waar mensen 
uit verschillende culturen  samenkomen, maar de praktijk van de multiculturele 
onderwijsinstelling laat ook veel welwillendheid zien en een groot vermogen om 
problemen op te lossen.
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Rechtstaat en vertrouwen: dé pijlers voor sociaal contact

Sadik Harchaoui1

Ik zal het hebben over 1) tevredenheid en geluk van jongeren in Nederland, en 2) 
strategieën tot vorming van een eigen identiteit en persoonlijkheid. Deze twee 
elementen vormen het kader voor mijn verdere betoog. Daarin komen dan aan de 
orde: 3) rechtstaat, vertrouwen en sensitiviteit als fundament voor interculturele 
omgangsvormen, en tot slot 4) sociale diplomatie als een persoonlijke omgangs-
vorm.

Tevredenheid en geluk
In een forum-onderzoek naar tevredenheid en geluk onder jongeren dat we eind 
2007, begin 2008 hielden bleek dat jongeren het rapportcijfer 7,3 geven voor ‘hun 
leven op dit moment’.2 Er zijn nagenoeg geen verschillen tussen (etnische) groepen 
jongeren. In een scp-rapport geeft de gemiddelde inwoner een 7,7 als rapportcijfer 
voor ‘het leven op dit moment’. De jongeren zijn dus iets minder blij dan de gemid-
delde inwoner, maar Nederland krijgt niettemin een ruime voldoende. 

Nu blijken jonge allochtonen – en dat is opmerkelijk – meer tevreden te zijn met 
de Nederlandse samenleving dan jonge autochtonen. Hoewel minder dan de helft 
tevreden is met de Nederlandse samenleving – op de Turkse jongeren na die net 
boven de 50% scoren – zijn de jonge autochtonen voor maar eenderde tevreden met 
de Nederlandse samenleving. De Marokkaanse jongeren scoren 45% in de catego-
rie tevreden, Surinaamse jongeren 39% en Antilliaanse/Arubaanse jongeren 49%. 
23% van de Marokkaanse jongeren, 20% van de Surinaamse en autochtone jonge-
ren zijn ontevreden. Ondanks de relatief geringe tevredenheid met de Nederlandse 
samenleving voelen jonge autochtonen en allochtonen zich er in grote mate toch 
wel thuis (redelijk en helemaal thuis). Jonge Surinaamse Nederlanders zelfs meer 
dan jonge autochtonen (93% tegenover 89%). Bij Marokkaanse Nederlanders is dit 
percentage met 78 het laagst. Burgers van Turkse afkomst scoren 82% en Antil-
liaanse en Arubaanse Nederlanders 86%. Niettemin is er een flinke groep – een 
zevende tot een vijfde deel – die zich (helemaal) niet thuis voelt in Nederland.

Dat duidt erop dat de psychische aansluiting van jonge allochtonen, met uitzon-
dering van Surinaamse jongeren, in de beleving van Nederland als hun land nog 
pover is. Dat kan een bron van frustratie, verwijdering en vervreemding zijn. Het 
kan ook duiden op een gebrek aan zelfvertrouwen, inactiviteit of het niet ten volle 
nemen van de eigen verantwoordelijkheid. De eigen etnische achtergrond van jon-
geren speelt een prominente rol in de zelfidentificatie. Van de Turkse jongeren voelt 

1 Sadik Harchaoui is voorzitter van de Raad van bestuur van forum, Instituut voor Multiculturele 
Ontwikkeling.

2 Jongeren in Nederland: hun tevredenheid & geluk, Utrecht: forum, 2008. 
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14 Interculturele omgangsvormen

76% zich vooral Turks. Voor Marokkaanse is dit 65%, Surinaamse 45% en Antil-
liaanse jongeren 50%. 

Nu hoeft die etnische identiteit geen belemmering te zijn om zich thuis te voelen 
in Nederland. Meer dan 90% van de jonge Surinaamse Nederlanders voelt zich 
thuis in Nederland, terwijl toch bijna de helft van deze jongeren zich vooral Suri-
namer voelt. 

Het sterke gevoel van ontevredenheid over én van afstand tot de Nederlandse 
samenleving bij allochtone jongeren, wordt er natuurlijk niet minder op als we 
zien dat rond de 42% van de jongeren – met als uitschieter naar boven de jonge 
Marokkaanse Nederlanders – denkt dat de sociale omgang tussen autochtonen en 
allochtonen in de komende tien jaar zal verslechteren. Verslechtering signaleerden 
ze overigens ook over de voorbije vijf jaar. Maar dezelfde hoge percentages zien we 
ook voor de autochtone referentiegroep: van hen denkt zelfs 44% dat de interet-
nische sociale verhoudingen in de komende tien jaar zullen verslechteren, terwijl 
42% ook vindt dat zij de voorbije vijf jaren verslechterd zijn. Bijna de helft van alle 
jongeren vindt dus dat de sociale interetnische contacten verslechterd zijn en nog 
slechter zullen worden, terwijl nog geen derde denkt dat die beter zal worden. 
Deze cijfers versterken het vermoeden dat de interetnische omgang tussen jonge-
ren een van de meest hete maatschappelijke hangijzers en diepe bron van sociale 
conflicten zal blijven, zowel voor jong autochtoon als voor jong allochtoon Neder-
land. Deze vrees wordt nauwelijks getemperd door de door de jongeren uitgespro-
ken verwachting dat hun persoonlijke leven de komende tien jaar beter zal zijn. 
Het is een variatie op het thema ‘private rijkdom, sociale armoede’. Of: particulier 
welbevinden – met inkomen, vrienden, woning en directe woonomgeving – maar 
maatschappelijke ontevredenheid. Zal voor de jongeren in onze samenleving het 
contrast tussen ‘tevredenheid in eigen huis’ en ‘vijandigheid in de samenleving’ 
toenemen? Wordt toch niet de kloof tussen de samenleving zoals zij die verwachten 
dat die zal worden, en de samenleving waaraan nu door politici en beleidsmakers 
gewerkt wordt, groter? Is dat een reden dat 28 tot 36% van de jonge allochtonen en 
17% van de jonge autochtonen in het forum-onderzoek antwoordde dat hun toe-
komst in een ander land dan Nederland zal liggen? Hoe hoger de opleiding, des te 
groter de neiging om hun toekomst in een ander land te projecteren. 

Deze projectie van het leven in een ander land kan een wensdroom zijn, eigen 
aan de jeugd. ‘Groots en meeslepend wil ik leven. Hoort ge dat vader, moeder, wereld, kne-
kelhuis!’, zegt in het gedicht van Hendrik Marsman de jongeling tegen de grijsaard. 
Tegen de waarschuwingen van de grijsaard in om vooral dicht bij huis te blijven, 
kijkt ‘de jongen door de geopende ramen waarlangs de wereld slaat; zonder zich te beraden 
stapt hij de deur uit, helder en zonder vrees.’

Maar deze wensdroom kan ook uiting zijn van frustratie bij jongeren over de 
belabberde interetnische verhoudingen die naar hun verwachting de komende 
jaren niet zullen verbeteren. Zijn de waargenomen of aangevoelde verslechterende 
verhoudingen de bepalende reden of een van de (vele) redenen voor mogelijk vertrek 
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15Rechtstaat en vertrouwen

naar het buitenland? Of ligt dat voor de verschillende etnische groepen anders: zou 
bij vooral jonge Turken een ondernemersgeest heersen waarbij ze verlekkerd kijken 
naar de flinke economische groei in de laatste jaren in het land van hun ouders, 
terwijl jonge Marokkanen een gevoel van frustratie de overheersende reden is? 

Deze wensdroom van een leven in een ander land dan Nederland geeft in ieder 
geval twee dingen aan. Voor aanzienlijke groepen jongeren – in het bijzonder alloch-
tonen – scoort Nederland als aantrekkelijke samenleving laag. En als deze jonge-
ren daadwerkelijk zouden vertrekken, zou dat voor Nederland een economische en 
sociale aderlating zijn. Beide situaties zijn onwenselijk, zo niet onaanvaardbaar.

De tijdgeest ervaren veel allochtone en autochtone Nederlanders dus nogal als 
polariserend, negatief, sommigen zelfs als stigmatiserend. 

Strategieën tot vorming van een eigen identiteit en persoonlijkheid
Interetnische spanningen (en uitsluiting en stigmatisering) hebben niet alleen 
gevolgen voor hoe mensen betekenis geven aan gebeurtenissen, maar ook gevoels-
matige consequenties. Met andere woorden: ervaringen en waargenomen proces-
sen op het niveau van de samenleving kunnen effect hebben op processen van 
zelfwaardering op het persoonlijke niveau. Uitsluiting en spanningen doen (let-
terlijk) pijn. Ieder mens streeft naar sociale erkenning, heeft de behoefte om sociaal 
gezien mee te tellen en gewaardeerd te worden. Niet alleen om wie je bent als individu, 
maar ook om wat je bent als lid van een groep. Dit is zeker zo wanneer die groep erg 
belangrijk is voor hoe je jezelf ziet, zoals bij bijna alle etnische en religieuze groepen 
vaak het geval is. De eigen etnische en religieuze identiteit maakt voor veel mensen 
een centraal deel uit van hun zelfbeeld. Etnische spanningen die ontstaan door stig-
matisering, dat wil zeggen het systematisch aandragen van negatieve kenmerken aan 
een groep en de leden ervan, zijn dan ook erg bedreigend voor het gevoel van eigen-
waarde. Daarbij hoeven mensen die uitsluiting en etnische afstand niet persoonlijk 
mee te maken of te ervaren. Negatieve oordelen over de eigen groep of groeps leden 
worden gemakkelijk opgevat als een persoonlijke kwestie. Zo worden uitlatingen over 
de ‘achterlijkheid’ van de islamitische cultuur gezien en gevoeld als een minachting en 
belastering van jezelf. De groepszaak wordt een persoonlijke zaak: de belediging van 
de groep wordt gevoeld als een persoonlijke aanval. Uit de zojuist genoemde cijfers 
van het forum-onderzoek bleek dat de jongeren het gevoel hebben dat interetnische 
verhoudingen de afgelopen jaren verslechterd zijn en verwachten dat deze de aanko-
mende jaren niet zullen verbeteren. Dit gevoel kan negatief uitwerken op de eigen-
waarde van deze jongeren.

Mensen kunnen heel verschillend reageren op een (aan hen toegeschreven) 
negatieve sociale identiteit; ze ontwikkelen een strategie om ermee om te gaan. 
In de sociale psychologie zijn meerdere strategieën voor sociale omgangsvormen 
beschreven, zowel individuele als collectieve. Ik zal een viertal strategieën nader 
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toelichten. Iedere strategie heeft zowel positieve als negatieve gevolgen.3

•	 Individuele	strategieën:	
1. Volledige aanpassing. Mensen kunnen proberen om hun groep feitelijk en/
of psychologisch gezien te verlaten. Je kunt proberen afstand te nemen van je 
groep en je zo goed mogelijk aanpassen aan de meerderheid; om zo veel moge-
lijk te worden zoals zij en je eigen etnisch-culturele achtergrond te vergeten of 
te beperken tot folklore in de privésfeer. Je stapt dus als het ware van de ene 
groep (een minderheidsgroep) over naar een andere (de meerderheidsgroep).4 
Deze individuele strategie kan persoonlijk voordeel opleveren, maar er zijn ook 
schaduwkanten. De acceptatie van de meerderheidsgroep is meestal conditio-
neel, dat wil zeggen op voorwaar de dat je wordt zoals zij, wat het gevoel geeft 
dat je toch niet volledig of echt geaccepteerd wordt: een ‘namaak-autochtoon’, 
een ‘bounty’: bruin van buiten, wit van binnen. Bovendien liggen verwijten en 
beschuldigingen van mensen uit eigen etnische kring voor de hand, waardoor 
vriendschappen en waardevolle groepsbindingen verloren gaan. Je komt er 
alleen voor te staan en het is niet ongebruikelijk dat mensen zich dan ontheemd, 
eenzaam en onzeker voelen. Bij de meerderheidsgroep voel je je niet echt op je 
gemak of echt geaccepteerd en de steun, de warmte en het houvast van je oor-
spronkelijke groep is niet meer vanzelfsprekend of zelfs afwezig.
2. Zich volledig terugtrekken. Men trekt zich psychisch terug in eigen kring; er is 
een eenzijdige en onvoorwaardelijke oriëntatie op de eigen etnische gemeen-
schap waarin je steun en waardering vindt. Maar ook dit heeft zijn prijs. Zo 
betekent het een verabsolutering van de etnische identiteit waardoor die het hele 
denken en doen gaat kleuren en overheersen. Niet alleen als richtsnoer bij het 
interpreteren en beoordelen van het gedrag van anderen (‘dat zeg en doe jij alleen 
maar omdat ik Marokkaan ben’), maar ook bij de beleving van wie en wat je zelf 
allemaal bent (‘ik ben in de eerste, tweede en derde plaats Marokkaan’). Die 
identiteit speelt dan voortdurend een rol, overschaduwt andere identiteiten en 
wordt overal uitgedragen. Het betekent veelal ook een onkritische en volgzame 
houding omdat kritiek op de eigen groep een aanval is op de psychologische 
verdedigingslinie waarachter men zich heeft teruggetrokken. Een ander gevolg 
is dat de maatschappelijke betrokkenheid en inbreng in het land waar je woont, 
wordt ingeruild voor psychisch welbevinden. Een zich individueel terugtrekken 
in eigen kring houdt veelal in dat aspiraties om volledig en gelijkwaardig deel te 
nemen aan het maatschappelijke leven in de ijskast worden gezet. De psychische 
gemoedsrust krijgt voorrang op maatschappelijke participatie en ambities. De 

3 Het onderstaande is ontleend aan een artikel van de sociaal-pyscholoog Maykel Verkuyten in 
de forum-publicatie Stigma: Marokkaan! Over afstoten en insluiten van een ingebeelde bevolkingsgroep 
(Utrecht 2003). Een aanrader, dat boek!

4 Je kunt dan eigenlijk niet spreken van ‘interculturele omgangsvormen’, wat het onderwerp van 
dit debat is.
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sociale uitsluiting leidt tot zelfuitsluiting en de nadruk op het slachtofferschap. 
Sociaalpsychologen zien deze reactie als een voorbeeld van psychologische ver-
dediging die op korte termijn begrijpelijk is en nuttig kan zijn, maar die op lange 
termijn meer nadelen dan voordelen heeft. 

•	 Collectieve	strategieën,	ook	hier	noem	ik	er	twee:
3. Positieve kenmerken van de eigen groep benadrukken of zelfs verabsoluteren. Er zijn 
altijd verschillende dimensies waarop groepen zich met elkaar kunnen vergelij-
ken. Juist de kenmerken op grond waarvan men de eigen groep superieur acht, 
zoals saamhorigheid, respect, traditie en geloof, kunnen worden benadrukt. 
Deze kenmerken onderscheiden de groep op een positieve manier van het zie-
kelijke individualisme, egoïsme en verderf van autochtone Nederlanders, en 
bieden daarmee ankerpunten voor een positieve etnische identiteit. Een van de 
mogelijke gevolgen is een zogenoemde oppositie-identiteit. Datgene wat door 
de meerderheidsgroep het sterkst wordt afgewezen – zoals traditie en geloof – 
wordt meer en meer verheven tot het meest centrale aspect. En als Marokkanen 
als gevaarlijk, agressief en crimineel worden bestempeld, dan wordt juist dit 
in taal en lichaamshouding benadrukt en uitgedragen. Hierbij overheerst niet 
zozeer de groep zelf die autonoom betekenis geeft aan de eigen identiteit, als 
wel de reactie op en het onderscheid van de ander. Niet de eigen invulling van 
je persoonlijkheid, maar het afzetten tegen anderen staat centraal. Je vertoont 
een ‘geuzenmentaliteit’, een term ontleend aan de opstand van Hollanders tegen 
de Spaanse overheersing tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648). Dit gaat 
gepaard met karikaturen en stereotypen over zowel de eigen etnische groep als 
de andere groep. Daar kun je je op jouw beurt natuurlijk niks van aantrekken, 
maar het bevordert bepaald niet intercultureel contact en harmonieus samenle-
ven in een land, stad of wijk. 
4. Een tweede collectieve strategie is die van sociale organisatie en confrontatie. 
Een positieve etnische identiteit kan worden gezocht door daadwerkelijke ver-
anderingen in de samenleving. Hierbij gaat het om maatschappelijke en poli-
tieke acties die direct de bestaande verhoudingen en stigmatisering ter discussie 
stellen. De nadruk wordt gelegd op stigmatisering, achterstelling en ongelijke 
behandeling, waartegen men als organisatie of groep een vuist probeert te 
maken. Dit kan op allerlei manieren. Politiek gezien kan het op een democrati-
sche of bovengrondse manier (een eigen islamitische partij, een eigen etnische 
zelforganisatie, een netwerk van allochtone studenten) en op een meer militante 
of ondergrondse manier (islamisten! Of het Molukse verzet in de jaren zeven-
tig).
De strategie van organisatie en confrontatie bevat de meest directe mogelijk-
heid om de eigen gestigmatiseerde positie aan te pakken. Als je je laat gelden 
als groep ben je niet langer alleen slachtoffer, maar neem je het heft in eigen 
handen. In plaats van door anderen te worden gedefinieerd, beoordeeld en 
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geplaatst staat zelfdefiniëring en zelf bewustzijn voorop. Het is een verschuiving 
van object naar subject, van maatschappelijke toeschouwer naar medespeler, 
van een groep waarover van alles en nog wat wordt gezegd tot een groep waarmee 
gepraat dient te worden. 
Maar ook hier zijn er schaduwkanten. Het groepsdenken dat de basis vormt ver-
onderstelt een eenheid en saamhorigheid die er lang niet altijd is. Net zoals bij 
alle gemeenschappen zijn er ook onder Marokkanen grote verschillen in achter-
grond en positie, in opvattingen en ideeën, belangen en behoeften, en in idealen 
en toekomstdromen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat één bepaalde organisatie 
erin zal slagen om zich op te werpen als spreekbuis en vertegenwoordiger van de 
Marokkaanse gemeenschap. Zo laait er af en toe een discussie op over de moge-
lijkheid om termen als ‘Arabisch’, ‘Marokkaans’ en ‘Berbers’ te verenigen.
Bovendien wordt ook hier één bepaalde identiteit opgeworpen als dé centrale zo 
niet enige identiteit die er toe doet; een dwingende morele code die solidariteit 
en samenhang dicteert en weinig ruimte laat voor variatie en verschil.

Ik heb even deze aanloop genomen om het debat hier over interculturele omgangs-
vormen in een breder perspectief te plaatsen. Over deze omgangsvormen is en 
wordt veel gediscussieerd. Dit publieke debat is uiting van een nieuwe opstelling 
van politieke partijen en burgers. Het oude integratiebeleid zou er te veel vertrouwd 
op hebben dat mensen, burgers min of meer vanzelf harmonieus met elkaar zouden 
omgaan, wat niet zo bleek te zijn. Dat oude beleid leverde onvoldoende resultaat op, 
dus moesten de omgangsvormen in onze samenleving nadrukkelijker vormgegeven 
worden. Duidelijke normen en waarden. Overheid, docenten, ambtenaren, Kamer-
leden, wethouders en burgemeesters, allemaal zijn ze zoekende naar de beste vorm 
hiervoor, naar een nieuw richtinggevend kader voor het beleid. Strenger integratie-
beleid. Meer eisen aan de inburgering. Meer law and order in de 40 Vogelaarwijken 
naast investeringen in goede sociale voorzieningen en verhoudingen. Onmiddellijk 
en streng straffen! Preventief fouilleren. Tijdelijke gebiedsverboden. 

Rechtstaat, vertrouwen en sensitiviteit als fundament voor interculturele 
omgangsvormen
Gezien de verwachte interetnische spanningen kan meer inzicht in copingsstrate-
gieën erg nuttig zijn, maar het volgende stel ik voorop. Wanneer over omgangsvor-
men gepraat wordt, moet dit niet gebeuren in het kader van het integratiebeleid, 
maar in termen van handhaving en behoud van de rechtstaat. Dat betekent dat 
iedereen, ongeacht kleur, etnische afkomst, leeftijd, sekse en dergelijke als gelijk 
voor de wet behandeld wordt. De overheid en allerlei overheidsinstellingen moeten 
dus beginnen om burgers als gelijken te behandelen. Dat is enorm belangrijk. 
Want, daardoor wordt iedereen ingesloten in het staatsbestel. Dan wordt er niet 
eerst gekeken: ben je een Marokkaanse Nederlander of een Turkse of een Antilli-
aanse, maar dan staat voorop: je bent een burger van dit land en je kleur of leeftijd 
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doet er niet toe. Grenzen worden getrokken langs de juridische meetlat, die voor 
iedereen gelijk is, niet op basis van achtergrond. Als je de wet overtreedt, wie je 
ook bent, krijg je een douw. Als je je aan de wet houdt, heb je van de overheid niets 
te duchten. De rechtsorde kan niet uitsluitend disciplinerend worden ingezet ten 
opzichte van burgers met een kleurtje. Zeker niet wanneer blijkt dat deze in som-
mige grote steden bijna de helft van de stadsbevolking vormt (voor Den Haag: niet-
westerse migranten nu: 36%, in 2020: 45%. In de leeftijdsgroepen tot 24 jaar: nu 
reeds iets meer dan de 50%).

Een omgangsvorm door bestuur en politiek die burgers insluit en niet uitsluit 
begint met het hebben van vertrouwen in burgers en het aangaan van een dialoog. 
Zij die constant spreken over burgers die er niet echt bij zouden horen, omdat hun 
religie hen niet aanstaat, of omdat hun cultuur verwerpelijk zou zijn, sluiten bur-
gers uit de samenleving buiten. Deze uitsluiting is niet alleen sociaal onwenselijk, 
maar bovendien economisch onverstandig. Het leidt tot een economische onder-
benutting van de capaciteiten van allochtone burgers en die capaciteiten nemen 
in kwantiteit en kwaliteit alleen maar toe. Even wat getallen: Van het totale aantal 
van 208.000 universiteitsstudenten in het studiejaar 2006/2007 hadden er 47.000 
een allochtone achtergrond; 25.000 van hen een niet-westerse achtergrond. Dat 
laatste aantal is bijna 12% van de universitaire studenten. Op de hogescholen is 
het percentage niet-westerse studenten 13%: 48.000 op de 366.000 studenten. Dat 
is drie keer zoveel vergeleken met elf jaar geleden, en het aantal niet-westerse stu-
denten groeit sneller dan het aantal autochtone studenten die naar een hogeschool 
gaan.5 Stel, dat al deze goed opgeleide jongelui, of in ieder geval de 28 tot 36% uit 
het onderzoek dat aangeeft meer toekomst voor zichzelf in een ander land te zien 
vanwege het slechte leefklimaat in Nederland, zouden zeggen: ik vertrek naar het 
buitenland en wel nu. Het zou werkelijk een aderlating voor ons land zijn, een groot 
verlies van menselijk talent. 

Insluiting vindt ook plaats door nieuwkomers die zeggen: ik wil in Nederland 
wonen, ik heb vertrouwen in Nederland en in Nederlanders. Ik bouw mee aan de 
toekomst van dit land. Wie mee doet, vormt immers mede de toekomst van dit land. 
Zijn of haar toekomst wordt in de toekomst van dit land weerspiegeld. En geloof 
me: emancipatie en inburgering gaan nooit van een leien dakje, maar altijd gepaard 
met invechten. Luister naar een van de eerste gedichten van de in Den Haag gebo-
ren dichter Remco Campert: 

al ben ik eeuwig bezig met
beginnen en opnieuw beginnen
al houdt het vruchtvlees nooit op groen te zijn
al blijft mijn linkervoet zoekend
zweven in de lucht

5 Jaarboek onderwijs in cijfers 2008. Heerlen: CBS, 2007.
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en grijpen mijn handen nooit voorgoed
liever dat dan trots en beurs te zijn 
of steeds hetzelfde spoor 
van de voet die niet meer groeien wil
of spierkramp in de handen
die naar niets anders staan.

Onderling vertrouwen tussen burgers is de onmiskenbare sleutel voor intercultu-
rele omgangsvormen. Het symbool ervan is: de uitgestoken hand, niet de gebalde 
vuist. Samenleven zonder vertrouwen in elkaar als inwoners van één land is zelfs 
ondenkbaar. 

De autochtone meerderheid, en namens haar primair de politieke en maatschap-
pelijke leiders, moet dit vertrouwen uitdrukkelijk uitspreken. De psychologische 
betekenis hiervan kan niet genoeg onderstreept worden. Vertrouwen schenken in 
combinatie met perspectief bieden, werkt beter dan het tegendeel. Maar dat is in de 
huidige tijd waarin politiek cynisme en wantrouwen van burgers onderling aan de 
orde van de dag is, geen eenvoudige opgave. Dat is een proces van lange adem.
Essentieel is dat de politiek in staat is om nieuwkomers en gevestigden vertrouwen 
in de toekomst te bieden. Basaal vertrouwen in de haalbaarheid van een gemeen-
schappelijke toekomst op het Nederlandse grondgebied moeten wij als burgers met 
zijn allen willen hebben en willen ontwikkelen Het gaat om een authentieke bood-
schap van vertrouwen van met name politieke leiders, maar niet van hen alleen. 
Het idee moet zich wortelen dat het mogelijk en zinvol is om aan een gezamenlijke 
toekomst te bouwen: door allochtone en autochtone burgers gelijkelijk sociaal per-
spectief te bieden, niet door te zeggen: na de vertroeteling van allochtone burgers 
zijn nu de autochtone bewoners in de wijken eerst aan de beurt om hun zorgen weg 
te nemen en hun wensen bij voorrang te behartigen. Of, andersom: de noden van 
allochtone burgers hebben prioriteit. Nee: vreedzaam en plezierig samenleven met 
elkaar, dat heeft prioriteit.

Een ander belangrijk element bij interculturele omgangsvormen is dat politiek 
en bestuur enerzijds en organisaties van migranten en autochtone burgers ander-
zijds systematisch contacten aanknopen met elkaar en zeker ook met jonge autoch-
tone en allochtone burgers, en dat hieraan in het openbaar uiting wordt gegeven. 
Een aanhoudende diepte-investering in de op- en uitbouw van netwerken betaalt 
zich op den duur dubbel en dwars terug. Dat betekent dus ook en misschien wel 
vooral, dat allerlei voorzieningen en instellingen ook daadwerkelijk openstaan 
voor allochtone burgers: de Wmo-voorzieningen, de mantelzorg, de scholen, de 
stageplaatsen, de arbeidsmarkt, de topfuncties bij overheid, bedrijfsleven en maat-
schappelijke organisaties, de politie, de brandweer, de besturen van sportclubs, 
de raden van bestuur van ziekenhuizen en dergelijke. Een bewust diversiteitsbe-
leid, dat is met andere woorden een gedrag van bewuste interculturele openheid 
en sensitiviteit voor mogelijke culturele verschillen, verzilvert zich in de vorming 
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van sociaal stabiele en cohesieve samenleving en een stevig vervlecht interetnische 
maatschappelijk middenveld. 

Kortom, rechtstatelijk denken en handelen, onderling vertrouwen tussen bur-
gers stimuleren en handhaven, politiek leiderschap tonen dat op vertrouwen en 
gelijkheid van alle burgers is gebaseerd, en werken aan een breed vertakt maat-
schappelijk middenveld over etnische en religieuze grenzen heen, zijn cruciale 
factoren bij interculturele omgangsvormen. Met als belangrijk doel het aandeel te 
vergroten van de – autochtone en allochtone – jongeren dat zowel tevreden is over 
het eigen leven als vertrouwen heeft in de Nederlandse samenleving. Dat deel moet 
minstens een meerderheid worden, zo mogelijk een overgrote meerderheid. 

Laat ik dit stellen: ik zie tekenen dat na een periode van een soms ongenuan-
ceerd debat over het integratiebeleid dat veel allochtonen – als lijdend voorwerp 
van dit debat – pijnlijk getroffen heeft, het tijdstip is aangebroken van nuancering 
en van een constructief debat, van het nadrukkelijk uitspreken van vertrouwen, het 
bewust delen van burgerschap, het actief aangaan van verbindend leiderschap, het 
gedegen opzetten van een breed gedragen lokaal integratiebeleid.

Sociale diplomatie als een persoonlijke omgangsvorm
In een eerdere redevoering over de sociale omgang van mensen met elkaar en met 
de overheid heb ik de term sociale diplomatie gemunt. Voor sociale diplomatie is 
onontbeerlijk dat mensen een diplomatieke gezindheid of levenswijze hebben, ‘a 
diplomatic way of life’. Een diplomatieke levenswijze betekent intrinsieke nieuwsgie-
righeid en openheid naar anderen en het beschikken over zelfcontrole op de primaire 
reflex. Het betekent ook redelijk en billijk zijn, tactvol kunnen opereren, gericht zijn 
op oplossingen en daarom bereid tot dialoog en als het moet tot confrontatie, maar 
altijd grenzenstellend zonder de ander van zich te vervreemden. En als het kan met 
humor. Met diplomatie krijgen ouders een tijdelijk onhandelbare puber weer in het 
gareel of weten ze zich te verhouden tot het ‘verkeerde vriendje’ van hun dochter. 
Door een diplomatieke gezindheid slaagt de docent erin taboes in een multicul-
turele klas te bespreken. Door tactvol optreden van de agent loopt de burenruzie 
niet uit de hand. Conflicten als deze vragen om wellevendheid, redelijkheid en de 
competentie om verschillen te overbruggen en te kunnen waarderen. Schrijver Thomas 
Rosenboom stelt: ‘alleen wie zijn eerste impulsen heeft leren onderdrukken zal in 
staat zijn iets op te brengen dat tegen zijn eerste belang en gevoel ingaat – die houdt 
een deur open al heeft hij zelf haast, die valt een ander niet in de rede al weet hij het 
zelf beter, die lacht ook om een minder geslaagd grapje van zijn opa, kortom: die is 
voorkomend en beleefd.’ 

Dat betekent dat we een pedagogische en culturele context voor diplomatie 
moeten waarderen en ontwikkelen. En niet ridiculiseren omdat ‘je dan niet zegt 
wat je écht denkt’. We zien dit zelfgeclaimde recht op een instantreactie in de poli-
tiek, we zien deze pardoesreflex in het sociale verkeer. We zien deze lik-op-stuk-
cultuur in het klein en in het groot. ‘Waarheid’, hoe subjectief die vaak ook is, wordt 
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toegeschreeuwd als gelijkhebberigheid en niet meer uitgelegd als onderwerp van 
wederzijds belang. 

Een ‘diplomatic way of life’ betekent ook autonomie ten opzichte van de huidige 
medialogica, waarin oneliners de nuance, de gematigdheid en de redelijkheid in 
het verdachtenbankje hebben geplaatst. Het betekent dat we ook trots mogen zijn 
als onze kinderen, onze instellingen, onze woordvoerders in de maatschappelijke 
en politieke arena irritaties en conflicten niet nodeloos op de spits drijven. Dat is 
polarisatie die oplossingen niet dichterbij brengt, maar van zich afduwt. Zoals 
we trots zouden moeten zijn op de tolerantie. Het zou ons zelfbeeld weer wat ver-
sterken, ons krachtiger maken in het geven van een weerwoord. Waarom zouden 
betrokkenen bij een probleem of conflict geen oplossingen mogen zoeken buiten 
het blikveld van de media als dat voor een ieder gezichtsverlies voorkomt? 

We doen er van alles aan om pesten op scholen tegen te gaan en fysiek en ander 
geweld te voorkomen. Fatsoenlijke omgangsvormen zijn de noden van onze tijd… 
maar de handen gingen op elkaar toen met grof taalgebruik, beledigingen, bedrei-
gingen en misleidingen ‘terrorJaap’ de strijd won om de sbs 6 villa. Een man die 
andere bewoners structureel beledigt, vernedert en beschimpt wordt door het kij-
kerspubliek tot miljonair gemaakt. ‘t Kan verkeren in het vat vol tegenstrijdigheden 
dat Nederland heden ten dage lijkt.
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De inhoud van goede omgangsvormen

James Kennedy1

Niemand weet precies wat goed burgerschap in Nederland exact inhoudt, maar 
dat het te maken heeft met goede omgangsvormen lijkt wel zeker. Goede burgers 
schelden elkaar niet de huid vol, ze maken een praatje met hun buurman over de 
heg, ze dringen niet voor in de rij en vul het rijtje maar aan. Niet grootse, maar 
vooral kleine gebaren lijken inhoud te geven aan wat een goede burger zou moeten 
doen.

Deze opvattingen over goed burgerschap zijn niet nieuw. Ook in 1950 werden 
deze voorbeelden genoemd in een boekje dat werd uitgegeven door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten: Burgerschap en Burgerzin. Dit boekje werd uitgereikt 
aan alle burgers die 23 jaar waren geworden – de leeftijd waarop je in die tijd stem-
recht kreeg. De auteurs I. Mug en J.W. Rengelink riepen hen op om ‘groot in het 
kleine’ te zijn: 

Niet alleen in de grote vraagstukken moeten wij onze democratische gezind-
heid tonen. Zij moet ook tot uiting komen in de kleine dingen van het dagelijkse 
leven. Als wij zo om ons heen kijken, dan ontbreekt daar nog wel eens wat aan. 
Je ziet al bij spelende kinderen hoe de een de ander zijn bijzondere willetje tracht 
op te leggen, alleen maar denkend aan zichzelf. Je kunt het zien bij de bestor-
ming van een trein of tram door een grote wachtende menigte. Hoe voortreffe-
lijk kunnen sommige mensen dan met hun ellebogen werken, alles verdringend 
wat zwakker is. Ga eens kijken bij een uitverkoop en je kunt er de trucjes leren, 
waarmee de ene kooplustige voor de andere probeert te komen.

Kom nu niet met de dooddoener, dat dit toch niet anders kan, dat het men-
selijk is. Want het kan wel anders. In het democratische Engeland zal niemand 
er aan denken voor zijn beurt in de rij te dringen – en toch gaat alles er vlugger 
en ordelijker. Wij hebben eens in Zwitserland gezien hoe een schooljongen een 
andere jongen een standje gaf, omdat hij in een plantsoen een stukje papier had 
weggegooid. Die andere jongen verontschuldigde zich en pakte het onmiddel-
lijk weer op. Zulke dingen zijn typerend voor de genoemde landen, die beide een 
sterk democratische traditie hebben. Zo’n gebeurtenis in een plantsoen geeft 
je een kijk op een volk. Je voelt hier de gemeenschapszin spreken, die ook aan 
anderen het genot wil laten van een ongerept plantsoen.

Is dit alles nu zo belangrijk, dat het hier apart moet worden vermeld? Wij geven 
toe, dat er belangrijker dingen op de wereld zijn. En toch…het kan geen kwaad 
om ook onszelf eens te betrappen op een paar karakterfoutjes. Wij zijn soms wel 

1 James Kennedy is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
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eens wat al te ingenomen met onszelf. Wij moeten leren een beetje rekening te 
houden met anderen. ‘Ik ben toch een vrij man’, zegt iemand, die op een mooie 
zomeravond de radio in zijn tuintje zo hard laat spelen, dat je het drie straten ver 
nog horen kunt. ‘Ik ben toch een vrij man’, zegt de wandelaar, die dwars door 
een korenveld heenstapt, en daarmee de arbeid van de boer vernielt. ‘Ik ben toch 
een vrij man’, zegt de automobilist en rijdt lachend door een plas water, zodat de 
voetgangers de spatten om de oren vliegen. ‘Wij zijn toch vrije mensen’…Natuur-
lijk! Maar vrijheid eist zelfbeheersing, in grote èn kleine dingen. Wij leven met 
tien millioen mensen op een klein stukje grond. Wij moeten elkaar een beetje 
ontzien.

Het boekje Burgerschap en burgerzin bevestigt de reputatie van Nederlanders als een 
lomp, ongemanierd en opdringerig volk; een reputatie die het niet alleen in de 21ste 
eeuw, niet alleen in de jaren vijftig van de vorige eeuw, maar zelfs in de Middel-
eeuwen al had. De Franse filosoof Voltaire bewonderde in de achttiende eeuw de 
tolerante geest in Nederland, maar noemde Nederland tegelijk het land van canaux, 
canards, canaille: het land van kanalen, eenden en gespuis. In de vroegmoderne peri-
ode waren Javanen absoluut niet te spreken over het luide gebrul van de Nederlan-
ders. Misschien is het zo dat Nederlanders trots waren op hun vrijgevochtenheid en 
met de omgangsvormen die daar bij pasten. Een ongemanierde reputatie is echter 
nooit iets geweest waar je echt genoegen in kon scheppen. Burgerschap en burgerzin 
riep daarom ook op om de ongemanierdheid te bestrijden door de ander ‘een beetje 
te ontzien’.

Die boodschap is nog steeds relevant. De laatste jaren is de onbeschoftheid van 
Nederlanders opnieuw geregeld in het nieuws geweest. Nederland onderscheidt 
zich in internationale onderzoeken als land waar mensen het minst geneigd zijn in 
de bus op te staan voor ouderen en waar het taalgebruik op internetsites het grofst 
is (denk aan GeenStijl). Vaak rechtvaardigen ze hun botte opmerkingen met de 
woorden: ‘Ik mag toch zeggen wat ik denk?’ Maar toch maakt volgens onderzoek 
van 21minuten.nl 80% van de Nederlanders zich zorgen over deze onbeschoftheid. 
Ze maken zich er misschien zelf ook schuldig aan, maar storen zich vooral aan de 
hufterigheid die ze opmerken bij anderen.
 
Hoe is dit zo gegroeid? Veel historici hebben bij het beantwoorden van deze vraag 
gewezen op de zwakke adellijke traditie in Nederland. Nederland had als sterk ver-
stedelijkt gebied weinig grootgrondbezitters die het voor het zeggen hadden. En 
door het gebrek aan ridders, baronnen, graven, prinsen en prinsessen was er geen 
hoffelijke cultuur met overdreven beleefdheidsvormen. Hoewel er wel degelijk een 
klassenbewustzijn was en is in Nederland, is de sociaaleconomische ongelijkheid 
tussen mensen toch minder groot dan elders. De verschillen zijn meer gradueel van 
aard. Maar gelijkheid – hoe belangrijk ook – is geen goede basis voor de ontwik-
keling van beschaafde omgangsvormen, want je wil je niet dienstbaar opstellen en 
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andere mensen de indruk geven dat je minderwaardig bent. De woorden ‘Ik ben je 
slaaf je niet’ worden nog steeds geregeld gehoord in Nederland en lijken nog steeds 
de houding van veel winkelpersoneel te karakteriseren. Ook ‘slijmen’ en het com-
plimenteren van mensen hoort er niet bij, dat past evenmin bij een samenleving 
van gelijken.

 Misschien is de kleine omvang van het land ook van invloed. Als je te beleefd 
bent in een land met zoveel mensen op zo weinig grond, worden veel zaken snel 
voor je neus weggekaapt. Dat ondervond ik aan den lijve toen ik als kind in de jaren 
zeventig op vakantie was in Nederland en een ijsje wilde halen op het strand. Ik 
kwam gewoon nooit aan de beurt. Al die Nederlandse jongens en meisjes kregen 
hun kroketten of raketten eerder dan ik. Misschien is het gemakkelijker om wel-
gemanierd te zijn in een land waar voldoende ruimte is om elkaar ruiterlijk en met 
largesse wat te gunnen. 

Dat betekent overigens niet dat alles in Nederland mag – geenszins. In dit dicht-
bevolkte land lijkt er eigenlijk één gouden regel te zijn: ‘Wees de ander niet tot last’. 
Een Amerikaan vertelde mij eens dat hij na een aantal jaren in Nederland te hebben 
gewoond besloot om ergens in Amsterdam een volkstuintje te huren. Hij kreeg een 
stuk of vijf handboeken mee vol regels over wat wel en niet geoorloofd was. Maar 
volgens hem had hij die dikke pillen zo in de papierbak kunnen gooien, omdat het 
uiteindelijk allemaal op hetzelfde neerkwam: ‘Je mag doen en laten wat je wilt, 
zolang de ander maar geen last van je heeft.’

Misschien is dat de moraal van Nederland: je laat de ander in zijn waarde, omdat 
je die vrijheid ook voor jezelf wilt claimen. Dat betekent dus niet in eerst instantie 
dat je sociaal bewogen en meelevend bent, maar juist dat je de ontmoeting met de 
ander beperkt. Je houdt een zekere afstand, omdat je voor jezelf ook ruimte wilt 
hebben. 

Dat afstand houden heeft te maken met iets wezenlijks uit de Nederlandse 
geschiedenis. Nederland is al eeuwenlang gekenmerkt door grote levensbeschou-
welijke en religieuze diversiteit. Al in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw 
vluchtten mensen met afwijkende meningen en religies naar Nederland omdat zij 
hier niet werden vervolgd. Dat heeft ook de sociale omgangsvormen mede vorm-
gegeven. Nederlanders vonden het beter om mensen niet aan te spreken op hun 
afwijkend geloof, hoewel er altijd mensen waren die dat niet konden nalaten. Een 
gedisciplineerde houding, soms gepaard met onverschilligheid, bepaalde vaak hoe 
je omging met andersdenkenden. Ook in de jaren vijftig betekende een fatsoen-
lijke omgang met mensen van een andere levensbeschouwing dat je kritiek voor je 
hield. Het was niet de bedoeling dat een sociaaldemocraat kritiek zou leveren op 
een katholiek of andersom. Je moest gewoon je mond houden.

Daarom was er ook zoveel opschudding toen programmamakers die genoeg 
hadden van het fatsoen bij de omroeporganisaties van 1963 tot 1966 de satirische 
serie Zo is het toevallig ook nog ‘s een keer maakten, die werd uitgezonden door de Vara. 
De meest geruchtmakende uitzending ging over ‘beeldreligie’, waarin de presenta-
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tor het televisiekijken verwelkomde als de nieuwe oecumenische religie van miljoe-
nen Nederlanders. In bijbels taalgebruik zetten hij ‘het beeld’ neer als een godheid 
waarin de kijkers hun vertrouwen hadden gesteld. Kerken en christenen tekenden 
massaal protest aan tegen deze schending van fatsoensregels. Andere journalis-
ten maakten zich een botte stijl van interviewen eigen, waarbij vooral politici het 
moesten ontgelden en respectloos werden bejegend. Vanaf de jaren zestig werden 
de omgangsvormen losser. Taboes werden doorbroken; alles moest bespreek-
baar worden gemaakt. Voor het eerst was er vrouwelijk naakt te bewonderen op 
de televisie. De Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (nvsh) wilde 
alle taboes op seksueel gedrag doorbreken, waaronder pornografie, ‘seks sjoos’, 
partnerruil en zelfs pedofilie. De discussie over abortus en euthanasie braken in 
volle heftigheid los. Gezagsdragers werden minder serieus genomen en waren 
vaak doelwit van acties. Instellingen en scholen werden gedemocratiseerd en de 
militaire groetplicht werd begin jaren zeventig voor een tijdje afgeschaft. Geëman-
cipeerd Nederlander zijn betekende dan voor velen dat je geen blad voor de mond 
nam, en vooral dat je een vrije houding aannam tegenover mensen die formeel met 
gezag waren bekleed.

Deze nieuwe vrijheid bracht echter ook meer verwarring. Cas Wouters noemde 
de ‘dwang tot ongedwongenheid’ een belangrijke motor van dit informaliserings-
proces. De sociale verhoudingen waren ingewikkelder geworden. Vrije mensen 
moesten in de afwezigheid van expliciete regels leren om zelf aan te voelen wat 
wel of niet gepast was. Dit werd niet meer extern opgelegd door een vaststaande 
moraal, die bijvoorbeeld door de pastor of de dominee werd aangeleerd. Neder-
landers hadden het beklemmende groepsdenken verworpen en de vrijzinnigheid 
omarmd. Dit bracht wel nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee: in elke 
situatie moesten de geldende regels ter plekke worden bedacht. De moraal die de 
omgangsvormen regelde verdween niet in de jaren zestig, maar werd wel geïnter-
naliseerd en flexibel toegepast. Zo hebben Nederlanders een zeer gevoelige sociale 
antenne ontwikkeld. Ze voelden haarfijn aan welke grenzen zij in acht moesten 
nemen, of dachten dat te weten. 

Na verloop van tijd ging er toch iets wringen. Twee ontwikkelingen – twee i’s – 
brachten de onvolkomenheden van deze manier van omgang aan het licht.

In de eerste plaats kreeg Nederland te maken met immigratie. Stromen van vluch-
telingen en asielzoekers kwamen uit alle hoeken van de wereld naar dit land, waar 
de omgangsvormen aangevoeld werden. Hoe zouden deze migranten zich moeten 
gedragen? Veel Nederlanders konden het hen niet vertellen, en wilden het ook niet. 
Natuurlijk waren er altijd wel een paar die hen paternalistisch toespraken of de les 
lazen als zij de ongeschreven regels hadden overtreden. Maar vaak was er sprake 
van welwillende verwaarlozing. Laat ze het zelf maar uitzoeken. Toch bleken immi-
granten niet altijd dezelfde sociale antenne te ontwikkelen als Nederlanders. Dat 
bracht spanningen met zich mee. Bij gebrek aan duidelijke richtlijnen was er geen 
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houvast voor immigranten, maar Nederlanders koesterden toch impliciet verwach-
tingen over de manier waarop dezen zich zouden moeten gedragen en gingen zich 
in toenemende mate ergeren aan hun gebrek aan omgangsvormen.

In de tweede plaats maken Nederlanders zich in toenemende mate zorgen over 
de individualisering. Mensen voelen zich niet langer geroepen om verantwoording 
af te leggen van hun daden, ze houden minder rekening met elkaar en accepte-
ren geen vermaning meer. Door de toename van de criminaliteitscijfers en aller-
lei gevallen van zinloos geweld durven Nederlanders minder goed anderen aan te 
spreken op verkeerd gedrag, want je weet maar nooit of je een klap voor je hoofd zal 
krijgen. Tegelijkertijd is het besef dat jongeren met ‘normen en waarden’ horen op 
te groeien weer toegenomen. Overal in westerse landen is er een soort tegenreactie 
gekomen op de vrije opvoeding van de jaren zestig en zeventig en ook Nederlandse 
pedagogen vertellen ouders dat zij grenzen moeten stellen en regels afspreken met 
hun kroost. 

Behalve over immigratie en individualisering maken veel hoogopgeleide mensen 
zich zorgen over de groeiende sociale kloof in Nederland. Lange tijd waren welden-
kende burgers die Nederland runden ervan overtuigd dat alle mensen op alle soci-
ale niveaus rationele en in moreel opzicht juiste keuzes maakten. Maar nu zijn ze 
daar niet zo zeker meer van. Irving Kristol definieerde een neo-con als ‘a liberal who 
got mugged by reality.’ In dit opzicht zijn veel hoog opgeleide Nederlanders neo-
cons: nog wel progressief, maar toch ontgoocheld in hun geloof dat de lager opge-
leide mensen goede levenskeuzes maken. Het steunen van ‘normen en waarden’ is 
deels een ‘beschavingsoffensief’ geworden, een nieuwe bereidheid om diegenen 
die onderaan de sociale ladder staan te heropvoeden en te begeleiden, zo nodig met 
behulp van dwang. 

Die aandacht voor goed gedrag en omgangsvormen zie je op veel terreinen. Zelfs als 
Amerikaan, die toch gewend is aan allerlei expliciete regels waardoor bedrijven mij 
ervan proberen te weerhouden om een rechtszaak tegen hen aan te spannen (denk 
aan het etiket ‘niet drinkbaar’ op de benzinepomp), moest ik even wennen aan deze 
soms nogal uitvoerige regels in het vrijgevochten Nederland. Nederlanders leveren 
strijd tegen de hufterigheid in de openbare samenleving en met deze regels hopen 
zij weer grip te krijgen op hun samenleving. Op het meest basale niveau zie je het 
in de herontdekking van regels in het dagelijks leven. Ineens zie je overal ‘huisre-
gels’, die aangeven hoe je je behoort te gedragen in treinen en in snackbars. Ook in 
een Nederlandse instantie waarvan ik bestuurslid ben, wordt een speciale cursus 
ontwikkeld om het personeel te trainen in klantvriendelijkheid, nadat bezoekers te 
vaak hadden geklaagd over een lompe ontvangst. Je ziet het ook terug in de pogin-
gen om stads- of buurtregels op te stellen. 

Zelfs de inburgeringstest getuigt van deze opvoeding in omgangsregels. Op de 
vraag ‘Wat doe je als een collega gaat trouwen en je bent niet uitgenodigd?’ hoor 
je te antwoorden: ‘U stuurt haar een kaartje’. En op de vraag ‘Welke voortuin is bij 
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Nederlanders geaccepteerd?’ is het goede antwoord: ‘Tuin met fiets en afvalbak’, 
maar fout is ‘Tuin met koelkast of troep’ of ‘Tuin met kinderspeelgoed, winkelwa-
gentje en meerdere afvalbakken’. En bij de vraag ‘U zit op een terras en ziet mannen 
elkaar zoenen. U stoort zich hieraan. Wat doet u?’ is de enige goede reactie om 
niets te doen. Bij het burgerschapsexamen in de Verenigde Staten worden derge-
lijke vragen niet gesteld. Daar gaat het alleen over feitenkennis, om vragen waarop 
‘Vijftig sterren’ of ‘Martin Luther King, Jr.’ de antwoorden zijn. In Nederland lijkt 
daarentegen kennis over het democratische systeem en de geschiedenis van het 
land er minder toe te doen dan het leren van de juiste omgangsvormen.

Omgangsvormen zijn dus ‘serious business’ geworden in Nederland. Maar 
daarmee zijn we er nog niet. Mocht een imam weigeren om de hand van de toen-
malige minister Rita Verdonk te schudden? Mag Geert Wilders onbestraft moslims 
in Nederland kwetsen? Enerzijds willen Nederlanders nog steeds graag zeggen wat 
ze denken en hun afkeer van bepaalde zaken onmiddellijk laten blijken. Anderzijds 
hebben ze een hekel aan de verruwing van de omgangsvormen en zouden ze het 
liefst willen dat iedereen – allochtoon en autochtoon – zich zou houden aan ‘nor-
male’ gedragsregels. In een land als Nederland, waar de sociale cohesie en stabili-
teit heel belangrijk zijn, is het van belang dat mensen weten waar ze aan toe zijn.

Ook de overheid zit hiermee in haar maag: politici en ambtenaren voelen dat zij 
niet voldoende in huis hebben om mensen te laten doen wat zij behoren te doen. 

Hoe nu verder? Laten we eerst eens kijken naar datgene wat wel goed gaat. Er 
zijn veel hartverwarmende initiatieven in scholen en verenigingen om elkaar op 
te zoeken en op respectvolle wijze met elkaar om te gaan en van elkaar te leren, 
zonder elkaar te verketteren of uit te schelden. Ik zou op twee aspecten echter nog 
graag even de aandacht vestigen. In de eerste plaats is het moeilijk om altijd goede 
omgangsvormen te hebben. Dat je je soms ergert aan het gedrag of de woorden van 
anderen is menselijk. Een goede omgang betekent niet per se dat je liefde of begrip 
moet opbrengen voor andere overtuigingen of aanstootgevende gedragingen. We 
hoeven niet te streven naar een multicultureel samenleven waarbij alle verschillen 
verdwijnen en alle ideeën omhelsd worden. Dat is een brug te ver voor vele mensen. 
Het is wel van belang dat je leert om te gaan met mensen met wie je hartstochtelijk 
van mening verschilt. Veel scholen besteden hier dan ook terecht aandacht aan door 
het ontwikkelen van een debatcultuur. Zo leren scholieren om hun standpunten te 
verwoorden en op respectvolle wijze in discussie te gaan met andersdenkenden. Je 
moet een weg vinden tussen enerzijds het klakkeloos accepteren van alle standpun-
ten en anderzijds het uitvechten van verschillen. 

De Amerikaanse auteurs Martin Marty en Richard Mouw hebben erop gewezen 
dat mensen die overtuigd zijn van hun eigen gelijk zelden beleefd spreken en dat 
mensen die beleefd spreken zelden overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Wat wij 
volgens hen nodig hebben is ‘convicted civility’, waarbij wij de fundamentele ver-
schillen tussen ons en onze gesprekspartners erkennen en tegelijkertijd zoeken 
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naar manieren om samen te streven naar het algemeen belang. Op die manier 
beschouwd is ‘civility’ een zekere rem op de eigen overtuiging, het is een manier 
om jezelf te disciplineren. Je bent overtuigd van je eigen gelijk en tegelijkertijd weet 
je jezelf te bedwingen omwille van het gesprek, de dialoog of de lieve vrede. Zo geef 
je ruimte aan andersdenkenden.

Het tweede aspect waarop ik de aandacht wil vestigen zijn de gedragsregels 
zelf. Laten we ons minder concentreren op de precieze inhoud van deze regels. De 
inburgeringstest suggereert dat Nederlanders omgangsvormen soms een tikkel-
tje te serieus kunnen nemen, en net te weinig vertrouwen hebben dat mensen er 
onderling wel uit komen. Komen goede omgangsvormen echt neer op het schud-
den van handen en het wel of niet dragen van een hoofddoek, of zijn dat slechts 
uiterlijkheden? Elke samenleving heeft natuurlijk gedeelde waarden en gedragspa-
tronen nodig; dat geldt overigens ook voor instanties zoals scholen. Verschil mag 
er echter zijn en conflicten hoeven niet allemaal door een school of samenleving te 
worden opgelost. Spanningen en conflicten tussen verschillende omgangsvormen 
zijn niet noodzakelijkerwijs slecht voor een samenleving. Door verschillen kunnen 
ook nieuwe en creatieve inzichten ontstaan en positieve ontwikkelingen in gang 
worden gezet. Het is dus niet nodig om te streven naar sociaal conformisme met 
voor iedereen altijd precies dezelfde omgangsvormen. Het onbevangen zoeken 
naar manieren om samen verder te kunnen, dat is de opgave van deze tijd. En net 
zoals in de jaren vijftig is het ontzien van elkaar een belangrijke eerste stap.
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Tussen pets en koekje

Pim Breebaart1

Studenten zijn net mensen. Als je hun gebruiksaanwijzing goed gelezen hebt, is 
het gemakkelijk om ze aan het studeren te krijgen. Een pets en een koekje helpen, 
mits allebei gedoseerd en op het juiste moment uitgedeeld. Een docent die alleen 
petsen uitdeelt raakt al snel aan de grenzen van zijn invloed. Een docent die alleen 
koekjes uitdeelt, mist meestal vanaf het eerste moment ieder gezag om invloed uit 
te oefenen. Aldus de gebruiksaanwijzing. 

De Haagse Hogeschool kent 19.000 studenten. Ongeveer 7500 zijn van niet-wes-
terse afkomst. Dit zijn bijna allemaal studenten die de eersten zijn in hun fami-
lies die in het hoger onderwijs studeren. Dat is een moeilijke opgave. Immers, 
ouders kunnen hun kinderen helpen om de juiste keuzes in het leven te maken. 
Dat geldt bovenal als het school betreft of als het niet allemaal meezit. Maar dan 
moet de ouder wel overzicht hebben, anders vervalt die al snel in goed bedoelde 
maar verkeerd uitpakkende adviezen. Veel allochtone ouders hebben dit overzicht 
niet, omdat ze het hoger onderwijs niet uit eigen ervaring kennen. Ik vind het dus 
ook niet zo verbazingwekkend dat de studieprestaties van de allochtone studen-
ten lager zijn dan van de meeste andere studenten. Je kunt de huidige prestaties 
van allochtone studenten zowel negatief als positief waarderen. Negatief is dat ze 
bijna 20 procentpunten studiesucces achterlopen op studenten van Nederlandse 
afkomst. Ze hebben vaak een taalachterstand in het Nederlands. Dat noemen we 
een deficiëntie. Kortom, je kunt dit beschouwen als een achterstand. Maar je kunt 
ook zeggen, ondanks alle hordes die ze moesten nemen, zijn ze toch in grote geta-
len in ons hoger onderwijs gekomen. Wat knap dat dit niveau al is bereikt! Dus 
heel positief. Ik denk dat voor beide invalshoeken iets te zeggen valt. Een vreemde 
paradox? Je kunt het ook omdraaien. Als ik de allochtone student steeds negatief 
zie, dan zie ik vooral zijn achterstanden. En als ik vooral hun achterstand zie, dan 
doe ik ze te kort, want hun weg naar het hoger onderwijs kende vele obstakels. Als 
ik daarentegen alleen maar denk dat allochtone studenten geweldige talenten zijn 
dan ben ik waarschijnlijk een wereldvreemde docent. 

Je kunt het ook op individueel niveau bekijken. Het doel van onderwijs is om een 
student al lerende steeds zelfstandiger te maken, met voldoende realiteitszin over 
zichzelf en zijn omgeving. Als je positief discrimineert help je de student in de 
puree. De student zal gaan denken dat hij de stof of vaardigheden al beheerst, ter-
wijl dat nog onvoldoende het geval is. Met de spanningen tussen student en docent 
die in een multiculturele hogeschool altijd aanwezig zullen zijn, bestaat een risico 

1 Pim Breebaart is voorzitter van het College van bestuur van De Haagse Hogeschool.
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dat docenten zich gegijzeld voelen door de wens om de studenten te ‘helpen’. Goed 
of excellent onderwijs geeft iedere student feedback op zijn kennis, inzichten en pro-
fessionele houding. Dat moet integer gebeuren. In een multiculturele omgeving 
bestaat het gevaar om te gemakkelijk te worden. Dat is niet in het belang van de 
student, het helpt de allochtone student zelfs van de regen in de drup. Ook daarom 
is werken in onze hogeschool zo uitdagend. Onderling praten over onze achterlig-
gende waarden waarmee we studenten beoordelen is belangrijk. Dat geeft steun. 
En dan moet je bedenken hoe je de student feedback geeft die effectief is. 

Een voorbeeld uit mijn werk. Twee studentes liepen bij mij binnen en hadden 
de klacht dat ze gediscrimineerd werden door hun docente Nederlands. Al vier 
keer hadden ze een onvoldoende gehaald. Ik vroeg of er ook een co-corrector was. 
Ja, maar dat interesseerde ze niet. Deze docente had de pik op ze en ze discrimi-
neerde. ‘Wat is dan discriminatie?’ vroeg ik. ‘Het is toch helemaal niet nodig om 
goed Nederlands te schrijven,’ zeiden ze. ‘Dat is discriminerend.’ ‘Vinden jullie 
dat echt?,’ vroeg ik. ‘Ja,’ zeiden ze. ‘Maar kun je dit beroep uitoefenen als je niet 
goed Nederlands kunt schrijven?’ Ik zag ze boos worden. ‘Het kan toch ook in 
het Engels?’ ‘Natuurlijk,’ zei ik, ‘maar dan had je voor een Engelstalige opleiding 
moeten kiezen.’ De studenten werden wantrouwig. Ze dachten dat ik hun docente 
altijd zou steunen en hen niet. Ik vroeg ze of ze voor het laatste tentamen een aantal 
dagen en avonden gedisciplineerd hadden gestudeerd. Het bleef stil. Ik zag dat ik 
ze niet kon overtuigen. Na dit gesprek spanden twee andere docentes zich in door 
deze studentes bijles te geven. En dat had succes. Enige maanden later studeerden 
ze af. Maar helaas, vrees ik, zonder dat ze in staat waren om hun eerste docente te 
waarderen. 

In onze hogeschool nemen de docenten elk moment van de dag besluiten die 
de leeromgeving van studenten bepalen. Het doel van ons werk is om de studenten 
op te voeden tot wereldburgers en de beginselen van en liefde voor een beroep bij 
te brengen. Dat is onze pedagogische opdracht. Dat doen we met vele didactische 
middelen. Daarmee bepalen de docenten de leeromgeving en de leerstimuli voor 
studenten. De ouderwetse pets en het koekje, beide natuurlijk in overdrachtelijke 
zin, strijden dan voortdurend om voorrang. En de docent die ze beide gecontro-
leerd en doelgericht gebruikt, lijkt aan dit immanente dilemma van opvoeden te 
ontsnappen. En dat is heel voordelig voor zowel onze autochtone als allochtone 
studenten.
Door mijn contacten met allochtone studenten door de jaren heen heb ik veel ver-
trouwen in hen gekregen. Ik zie dat ze graag leren. De vooruitgang is groot, maar 
kan beslist nog beter. Als docenten zich goed bewust zijn van het effectief doseren 
van positieve en negatieve feedback, stimuleren ze de studenten tot betere presta-
ties. En dat is een hoopvol perspectief.
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Romeo and Juliette meets Najib and Julia

Jacqueline de Rooij1

In 1946, vlak na de Tweede Wereldoorlog, ontmoet mijn, van huis uit, communisti-
sche oma mijn, van huis uit, protestantse opa in Amsterdam. Na zes jaar verkering 
te hebben gehad trouwt mijn Rotterdamse protestante opa met mijn Amsterdamse 
communistische oma. Dat was in 1952. Samen krijgen ze twee jaar later hun eerste 
kind, mijn moeder. Mijn opa en oma kiezen er in deze tijden van verzuiling voor 
om mijn moeder met het socialistische gedachtegoed op te voeden. Het prille 
gezinnetje kijkt naar de Vara en leest Het Vrije Volk. Mijn moeder groeit op in het 
naoorlogse Rotterdam. Wanneer ze 26 jaar is, trouwt ze met mijn, van huis uit, 
katholieke vader. Je zou dus kunnen stellen dat onze familie vrij bekend is met het 
begrip interculturele communicatie. 

Interculturele communicatie is een belangrijk onderdeel van zowel mijn verle-
den als mijn heden. Als studente aan De Haagse Hogeschool heb ik dagelijks te 
maken met mensen uit uiteenlopende culturen. Een mooi voorbeeld hiervan is de 
bijzondere band die ik de afgelopen anderhalf jaar heb opgebouwd met twee Neder-
landse meiden van Marokkaanse afkomst. Samen vieren wij zowel het Suikerfeest 
als Sint Nicolaas. We eten heerlijke Marokkaanse zoetigheden aan het einde van 
de vastenmaand Ramadan en schrijven grappige gedichtjes voor pakjesavond. De 
drie-eenheid die we samen vormen, kent de grenzen van cultuur niet. We respecte-
ren elkaars gebruiken en leren van elkaar.

Naar mijn mening wordt het belang van interculturele communicatie vaak erg 
onderschat. In het debat in De Haagse Hogeschool werd mijn idee hierover alleen 
maar bevestigd, toen een meneer uit het publiek aangaf dat hij vond dat we elkaar 
in Nederland niet moeten ‘overvragen’. Hij bedoelde hiermee dat men niet te veel 
vragen moet stellen over elkaars achtergrond, cultuur en gebruiken. Ik denk dat 
het een misverstand is te denken dat je al over voldoende informatie over de ander 
beschikt en dat je de persoon tegenover je daarom niks meer hoeft te vragen. Een 
gebrek aan informatie over de ander kan snel leiden tot interculturele miscommuni-
catie. Het gevaar van de aard van mensen is dat wij ons altijd baseren op dat kleine 
beetje informatie dat we hebben. Wanneer je de hoeveelheid genomen moeite voor 
het stellen van een vraag afweegt tegen de effecten van het niet-vragen, dan moet 
je tot de conclusie komen dat het tonen van interesse in de ander ruimschoots de 
moeite waard is. Mijn vriendinnen en ik zijn hier het levende bewijs van, omdat wij 
met z’n drieën (ondanks onze verschillende achtergronden) een band hebben opge-
bouwd die vrij dicht in de buurt komt van de band die zussen met elkaar hebben.

1 Jacqueline de Rooij is student Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan De Haagse Hoge-
school
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Een andere welbekende misvatting is het idee dat allochtone Nederlanders zich 
veel meer zouden moeten aanpassen aan autochtonen Nederlanders dan andersom. 
Wanneer je streeft naar een land waarin iedereen op een harmonieuze manier 
met elkaar samenleeft, dan zouden we het idee van eenzijdige aanpassing wat mij 
betreft zo spoedig mogelijk moeten loslaten. Allochtone Nederlanders moeten 
zich ook thuis voelen in het land waar zij tenslotte vaak al geruime tijd leven. Waar 
zij gestudeerd hebben, getrouwd zijn en soms ook kinderen groot brengen. Ieder 
mens heeft het recht dit te doen op de manier die hij of zij de juiste vindt. 

Uit de lezing van Sadik Harchaoui begreep ik dat een groot percentage van de 
allochtone Nederlanders niet tevreden is over Nederland. Hieronder bevinden zich 
hooggeschoolde jongeren met een goede toekomst voor zich. We lijken deze hoog-
geschoolde Nederlanders kwijt te raken aan landen als Amerika. Dat lijkt me iets 
waar we ons grote zorgen over moeten maken. Niet alleen vanwege morele rede-
nen, maar ook omdat wij als Nederland zo graag een kenniseconomie willen zijn. 
Alleen daarom al zouden we de mogelijkheden die de interculturele communicatie 
ons biedt, moeten benutten.
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Hoezo interculturele omgangsvormen?

Abdel Bouzzit1

Het is maandagochtend kwart voor negen. De leerlingen en de docente voor de 
les Training Praktische Vaardigheden stromen binnen. Even later projecteert de 
beamer groot op het bord: culturen. De docente begint haar college over cultu-
ren en de groep is opvallend minder druk dan zij van de klas gewend is, zeker op 
maandagochtend. Al snel gaat een vinger omhoog als de docente vraagt waarom de 
klas zo stil is: ‘Waarom hebben we het over andere culturen in een les tpv? Je kunt 
toch gewoon jezelf zijn en zeggen en denken wat je wilt? De minderheid past zich 
toch gewoon aan aan de meerderheid,’ zegt Gerard een beetje onderuitgezakt. Tot 
mijn verbazing is een groot deel van de klas het met hem eens…

In de week van de tpv-les word ik uitgenodigd om deel te nemen aan het debat 
Interculturele Omgangsvormen in de Aula van De Haagse Hogeschool. De tpv-les 
gaf me het gevoel dat ik wel móest deelnemen aan het debat. Ook wilde ik graag 
Sadik Harchaoui en James Kennedy horen spreken over datgene wat mij vaak bezig-
houdt: wat zijn de gewenste omgangsvormen als we in dit o zo veelbelovende land 
prettig met elkaar willen omgaan? 

De middag begint met de toespraken van de heren Harchaoui en Kennedey. 
Harchaoui noemt een aantal scenario’s hoe iemand zou kunnen reageren als hij 
in aanraking komt met andere culturen. Helaas leidt geen van deze scenario’s naar 
een harmonieuze samenleving. Tijdens het noemen van de scenario’s doe ik mijn 
best te bedenken hoe het wél moet. Tegelijkertijd merk ik dat mijn ideeën te weinig 
uitgewerkt zijn om ze te kunnen uitleggen en ik een chaos aan woorden zou uit-
kramen bij het vertellen van mijn ideeën. Om mijn gedachten te ordenen begin ik 
ijverig aantekeningen te maken.

Na de toespraken wordt mij de gelegenheid gegeven te reageren op alles wat tot 
dan toe is gezegd. Mijn oog viel op een woord dat ik had opgeschreven tijdens Har-
chaoui’s toespraak. Ik kwam tot de ontdekking dat dit precies het woord was dat 
ik nodig had om mijn ideeën onder woorden te brengen: Sociale Diplomatie. Ik 
gebruik er hoofdletters voor om er eer aan te doen.

Sociale Diplomatie is wat we nodig hebben om samen te kunnen leven. Sociale 
Diplomatie is wat we nodig hebben om samen te kunnen werken. Sociale Diploma-
tie is wat we nodig hebben om dit land prettig bewoonbaar te houden. 

We missen de diplomatie voor het omgaan met elkaar omdat er te veel angst 
is. Angst voor de ander. Angst voor religie. Angst voor kleur. Sowieso angst voor 
alles wat niet hetzelfde is als je zelf gewend bent. Deze angst komt doordat wij het 
‘onze’ met het ‘andere’ gaan verglijken als we in aanraking komen met een andere 

1 Abdel Bouzzit is student Integrale Veiligheidskunde aan De Haagse Hogeschool.
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cultuur. Dit doen we bewust of onbewust wanneer we naar het nos-journaal kijken 
of naar het vragenuurtje in de Tweede Kamer, dat meestal gedomineerd wordt door 
populistische politici. Of ’s ochtends bij het lezen van de ochtendbladen.

Om ons Sociale Diplomatie eigen te maken zouden we ons meer moeten open-
stellen voor en verdiepen in elkaar. Een ‘tool’ om dit te bereiken wordt tijdens het 
debat aangereikt door James Kennedey. Hij spreekt van ‘sociale antennes’. Met 
sociale antennes kunnen we de eigen cultuur met die van de ander vergelijken. We 
pikken signalen op van de andere cultuur, proberen deze te begrijpen en op grond 
hiervan ons gedrag te bepalen.

Verdiep je in de ander. Zoek naar zijn achtergrond. Door globalisering en inter-
nationalisering kunnen wij, en vooral wij hier in Nederland, niet om goede inter-
culturele omgangsvormen heen. Ook niet de student uit mijn klas die nu nog denkt 
dat de wereld om hem en zijn ‘soortgenoten’ draait.
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Stel vragen, maak bespreekbaar en blijf kwaliteitseisen stellen!

Wilma van der Westen1

Toen ik vorig jaar in Brussel overvallen was door vijf jongemannen van Noord-
Afrikaanse afkomst, zoals dat in proces-verbaaltaal heet, voelde mijn collega zich 
schuldig. Waarom? Misschien omdat hij als jongetje van drie vanuit Marokko naar 
Nederland is gekomen. Maar hij is in Nederland opgegroeid? Laat dit voorval eens 
goed tot u doordringen. Probeer u eens in deze situatie te verplaatsen. Hoe komt 
het dat hij zich schuldig voelt? Als mijn dochter, die in Amsterdam woont, hoort dat 
haar collega op de Dam door Nederlanders is beroofd, voelt zij zich hier echt niet 
schuldig over. Ze zal zich ook echt niet op de een of andere manier met de daders 
verbonden voelen. Vreemd dat hij zich daarentegen wel schuldig voelde aan een 
gebeurtenis waar hij helemaal niets mee van doen had. Hoe komt dat? Wat hebben 
‘wij’ in Nederland gedaan met dit jongetje? Welke boodschappen heeft hij tijdens 
al die jaren in Nederland gekregen? Hoe komt het dat mijn collega, tevens master-
student Bedrijfsrecht aan de Erasmus Universiteit, zich verantwoordelijk, nee, zelfs 
schuldig voelt over het gedrag van een paar criminele jongeren die vermoedelijk 
ook van Marokkaanse afkomst zijn?

Komt dat omdat ‘we’ bepaalde criminele jongeren stelselmatig als Marokkanen 
zien en blijven zien? Omdat stigmatisering op basis van etnische afkomst nog 
steeds opgeld doet en we niet kijken naar maatschappelijke groeperingen zoals cri-
minele jongeren, studenten hoger onderwijs, hoog- of laagopgeleide werknemers?

Processen van in- en uitsluiting spelen een rol binnen sociale netwerken en worden 
in de communicatie vaak zichtbaar. Interculturele omgangsvormen horen gericht 
te zijn op insluiting. Uitsluiting gebeurt vaak onbedoeld, uit onwetendheid en 
angst, en is vaak onzichtbaar voor wie er niet op gespitst is. Het aan de orde stel-
len van uitsluiting wordt wel als ‘overdreven gevoelig’ gelabeld. Wie zich ervoor 
openstelt, ziet echter de patronen en herkent de uitingsvormen. Probeer u eens te 
verplaatsen in de volgende situaties. 

‘Hoe doen jullie dat?,’ wordt in de collegezaal aan een studente met een hoofd-
doek gevraagd. Hoezo ‘jullie’? Welke ‘jullie’? Zij zit daar alleen. Waarom wordt zij 
als groep aangesproken? Waarom wordt zij uitgesloten? Waarom wordt afstand 
gecreëerd? Welke groep wordt hier bedoeld? En wat voor antwoord of reactie zou 
zij kunnen geven?

Een bestuurskundestudent, van Turkse afkomst, krijgt, tijdens het flyeren bij de 

1 Wilma van der Westen is als senior adviseur Taalbeleid verbonden aan de Academie European 
Studies & Communication Management van De Haagse Hogeschool. Zij is tevens voorzitter van 
het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs.
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ingang van een hogeschool, in verkiezingstijd, van een medestudent te horen dat hij 
zich niet mag bemoeien met ‘onze’ politiek. Een student van Marokkaanse afkomst 
houdt tijdens een supervisiebijeenkomst zijn kaken stijf op elkaar omdat hij proble-
men waar hij in zijn werk tegenaan loopt als fouten beschouwt en daarover praten 
als gezichtverlies ziet. In collegezalen zien we soms rijen ‘allochtone’ studenten die 
met lege stoelen gescheiden zijn van de rijen ‘Nederlandse’ studenten. Er ontstaan 
‘zomaar’ projectgroepen met alleen allochtone studenten. Een groepje deeltijdstu-
denten wil niet samenwerken met iemand die de taal wat minder soepel spreekt, 
omdat zij daar ‘echt geen tijd’ voor hebben. En het komt voor dat een docent niet 
weet hoe te handelen nadat hij ook de tweede keer de vraag van een student niet 
heeft verstaan of begrepen.

Het bedrijfsleven weet inmiddels dat diversiteit gewenst én onontkoombaar 
is, vanuit maatschappelijk en eigen belang. Peperdure trainingen met allochtone 
acteurs worden ingezet om te leren intercultureel te communiceren. Maar de col-
lega’s van straks zitten nu in het hoger onderwijs en zouden daar deze competen-
ties al kunnen verwerven.

Zoals in alle geledingen van de maatschappij krijgen ook studenten in het hoger 
onderwijs in Nederland te maken met communicatieve boodschappen gericht op 
uitsluiting en is er soms sprake van afstand tussen groepen studenten. 

Instellingen voor hoger onderwijs laten de interculturele omgangsvormen gro-
tendeels aan de studenten zelf over. En dan zijn, zoals Jacqueline de Rooij, de stu-
dente Bestuurskunde/Overheidsmanagement, aan het begin van het debat zei, de 
gemoederen snel verhit en de stellingen stevig ingenomen. 

Heeft het hoger onderwijs hier geen taak in te vervullen? Is het niet beter om, 
in de plaats van het aanbieden van een module over Interculturele Communica-
tie, in te zetten op het daadwerkelijk verwerven van interculturele communicatieve 
competenties? Om een open klimaat te creëren en deze vervolgens te benutten om 
communicatieve boodschappen, gericht op afstand en uitsluiting, bespreekbaar te 
maken?

Juist De Haagse Hogeschool, met haar enorme voorsprong door een open 
werksfeer, kleurrijke studentenpopulatie en een prettig klimaat, is bij uitstek de 
hogeschool om het voortouw te nemen en in te zetten op de verwerving van daad-
werkelijke interculturele communicatieve competenties. Kunnen we niet de situ-
aties die zich dagelijks voordoen, gebruiken om de wezenlijke gesprekken boven 
tafel te halen en ze daadwerkelijk te voeren? Docenten en studenten zitten nu met 
vragen en ervaringen die ze niet durven of kunnen bespreken.

Hoger onderwijs, neem uw verantwoordelijkheid! Uw studenten waaieren straks uit 
in de maatschappij, vaak in beroepen waarin zij bepalend zijn voor intermenselijke 
communicatie, invloed hebben op beleidsvorming en samenwerken met interne en 
externe geledingen. Ga uit van het motto: Werk of studeer je in het hoger onderwijs, 
dan verwerf je en ontwikkel je interculturele en internationale communicatieve 
competenties, gericht op een prettige en effectieve samenwerking, op insluiting!

Interculturele omgangsvormen_voorlopig.indd   37 30-3-2009   23:18:23



38 Interculturele omgangsvormen

Lessen van mijn grootvader

Niels van der Tuuk1

Een steen door de ruit van een Joodse winkel, veel meer heeft mijn grootvader niet 
fout gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toch besloot de Nederlandse over-
heid om hem op te sluiten in de vergeten mijnen van Limburg. Onderin de don-
kerste schachten moest hij bij een temperatuur van vier graden steenkool, mergel, 
fossielen of bloemen uit de aarde hakken, net wat in de mode was. 

Na lange dagen werken ging hij in het donker naar huis. Bij kunstlicht las hij in 
de krant hoe het de Nederlanders verging die nog in het daglicht mochten leven. De 
jaren verstreken. Mijn grootvader had veel tijd om na te denken.

Alleen maar die steen, dacht hij steeds, veel meer was het niet. Zijn vrouw had 
zelfs helemaal niets gedaan, slechts haar man en ouders niet tegengesproken. 
Maar ook zij kon het daglicht haast niet meer in zonder te worden nageschreeuwd 
en bespuugd. En wat te denken van hun kinderen. Ook die moesten soms de wreed-
ste pesterijen ondergaan, zonder te begrijpen waarom.

Alleen maar die steen. En natuurlijk het feit dat hij zijn steun had verleend aan 
een beweging die miljoenen doden op haar geweten had. Hij had de nazi’s toege-
juicht, hun kostuum gedragen. Uiteindelijk was dat waarvoor hij was gestraft. Die 
straf onderging hij, omdat hij wist dat niemand anders verantwoordelijk kon zijn 
voor wat er was gebeurd dan degenen die het hadden laten gebeuren. Maar waarom 
de kinderen?

Enkele zomers geleden zaten mijn grootvader en ik tussen de wijngaarden te 
vissen aan het Belgische gedeelte van de Moezel. We vingen weinig, maar de zon 
scheen in ons gezicht en de worsten en kazen die we van mijn oma hadden meege-
kregen smaakten heerlijk. Toen begon mijn grootvader te vertellen, zonder mij aan 
te kijken. Alsof hij het tegen niemand of juist iedereen had.

‘Geloof het of niet, maar ik wilde een betere wereld. Ik was een slimme jongen. 
Ik luisterde naar degenen met verstand, de ouderen, de man op de preekstoel, de 
stem uit de radio. Ik deed wat ze zeiden en opeens sta je daar met die steen in je 
hand, je hebt het zelf niet goed door. Eenentwintig jaar was ik nog maar, jonger 
dan jij nu bent. Opeens is het oorlog, opeens is de oorlog voorbij en opeens zijn er 
die miljoenen doden waaraan je medeplichtig bent. Echt, je hebt het pas door als 
het voorbij is.’

Mijn grootvader zei: ‘Vertrouw niet te veel op je eigen vermogen om het goede te 
doen, jongen, vertrouw ook niet te veel op wijze mannen en vrouwen. Zorg gewoon 
dat jij die steen niet oppakt. Meer kun je niet doen.’

Hij pakte een sigaret uit zijn jaszak. Sinds de geboorte van zijn dochter had hij 

1 Niels van der Tuuk is student Pabo aan de Haagse Hogeschool.
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niet meer gerookt, maar de fijnstof uit de mijnen hadden zijn longen al zo erg ver-
kankerd dat het nu toch niet meer uitmaakte. Hij stak een peuk op, nam een hijs, 
genoot ervan, genoot van het daglicht, zag schitterende engelen, zag al die ontel-
bare mensen die van hem hielden. En stierf. 

Luisterend naar het alom gehoorde debat over diversiteit moest ik aan dit verhaal 
denken. Niet alleen in De Haagse Hogeschool, ook in de kroeg en in Vinex-wijken 
wordt druk gediscussieerd. Het valt me altijd op dat op die plaatsen het debat aan 
het verharden is. ‘Een hardere aanpak.’ ‘Maak losers van ze.’ ‘We hebben weer lei-
ders nodig.’ 

Waar zijn we nu eigenlijk bang voor? Voor elkaar? Of zijn we eigenlijk bang dat de 
bom barst. Dat we terecht komen in een spiraal van geweld. We voelen de spanning, 
we voelen dat het fout kan gaan. En dus wijzen we met onze vinger naar de ander, 
want aan hem zal het wel liggen. We wijzen naar de Marokkaan, naar de vvd’er, 
naar de ongeïnteresseerde, naar hen die de democratie en de rechtstaat niet boven 
alles stellen. 

We kunnen kiezen om onze vingers, pennen, woorden en vervolgens stenen op 
die ander te richten. We kunnen er ook voor kiezen dat niet te doen.
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Een sterke samenleving kan omgaan met verschillen

Kars Veling1

Mijn gereformeerde opvoeders hebben me van jongs af geleerd dat het volgen van 
Christus gelovigen in tal van opzichten apart zet. Maar ze hebben daar altijd bij 
gezegd dat het onzin is je af te sluiten van de wereld. Ik leerde dat je je niet alleen 
moet inzetten in de kerk, maar ook in de staat en in de samenleving. Christenen 
hoeven geen relativisten te worden om met andersdenkenden aan gezamenlijke 
doelen te werken. Met andere woorden: naar elkaar kijken is goed, maar voor de 
samenleving is het vaak belangrijker samen dezelfde kant op te kijken.

De islamitische immigranten in ons land kennen geen traditie van burgerschap 
van ‘twee rijken’. En zij worden in Nederland ook niet echt gestimuleerd om in die 
richting te gaan denken. Voltaire wordt hun vaker als voorbeeld voorgehouden dan 
Augustinus. Om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving is de aangewezen 
weg die van wat in de christelijke wereld vrijzinnigheid heet, zo wordt geredeneerd. 
Wie daar niet van weten wil, wordt als fundamentalist gewantrouwd. Het verra-
derlijke van deze gedachtegang is dat moslimextremisten die in feite ook volgen. 
Radicale moslims vinden ook dat er geen verbinding mogelijk is tussen de islam en 
de westerse samenleving. En zij creëren zo een voedingsbodem voor terrorisme.

Ik ben ervan overtuigd dat er een andere weg is. Een samenleving kan veel reli-
gieuze verschillen verdragen. Burgers kunnen – ondanks verschillende en elkaar 
uitsluitende geloofsopvattingen – gedeelde belangen behartigen en werken aan 
gezamenlijke doelen. Samen dezelfde kant op kijken laat meer ruimte voor vrijheid 
dan elkaar in de ogen kijken.

Er zijn islamitische leiders die daar anders over denken en politieke partici-
patie van moslims in een niet-islamitische samenleving problematisch vinden. 
Maar er is een groeiende groep auteurs die ruimte bepleit voor een zekere contex-
tualisering van de islam. Tariq Ramadan bijvoorbeeld meent dat moslims in ver-
schillende maatschappelijke omstandigheden een ‘burgerlijk bewustzijn’ zouden 
moeten ontwikkelen uitgaande van universele sociale idealen die de islam leert. 
Deze benadering vertoont een analogie met die van Augustinus, die stelt dat chris-
tenen de wilsovereenstemming van alle mensen moeten zoeken met het oog op 
aardse vrede. Ramadan werkt in zijn Westerse moslims en de toekomst van de islam het 
begrip sharia in deze richting uit. God gelast billijkheid, staat in de Koran. Mos-
lims behoren zich daarom maatschappelijk en politiek te engageren ten bate van 
een rechtvaardige samenleving. Ramadan verwijst in dit verband naar soera 12 in 
de Koran. Daar staat het verhaal over Joesoef, ,,die aan de gouverneur van Egypte, 

1 Kars Veling is directeur van de Johan de Witt Scholengroep in Den Haag en was eerder onder 
andere fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Deze tekst is een ingekorte 
versie van een artikel dat verscheen in het Nederlands Dagblad, 8 december 2006
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een polytheïst, verzocht hem toe te vertrouwen wat wij tegenwoordig de openbare 
schatkist zouden noemen, die dus een politieke verantwoordelijkheid kreeg onder 
een niet-islamitisch gezag, die hij waardig, moreel en met trouw vervulde.’

Gezamenlijke deelname aan maatschappelijke en politieke projecten lijkt mis-
schien nogal mager als basis voor integratie. Maar in een feitelijk sterk verdeelde 
samenleving is een alternatief niet denkbaar, tenminste als we de vrijheid van gods-
dienst en het verbod op discriminatie wegens godsdienst als grondrechten willen 
handhaven. Samen dezelfde kant op kijken creëert een wij-gevoel dat ruimte laat 
voor persoonlijke verschillen van levensovertuiging, ook voor verschillen die in het 
perspectief van de dienst aan God heel wezenlijk zijn. 

De gedachte van het wij-gevoel als resultaat van ‘samen dezelfde kant opkijken’ 
ontleen ik aan Jean Paul Sartre, aan het derde deel van zijn L’être et le néant (1943). 
Het is niet noodzakelijk Sartre’s visie op de mens en zijn relaties met anderen in alle 
opzichten te delen, om te beamen dat Sartre een uitstekende observator is. Sartre 
weet hoe mensen elkaars vrijheid kunnen bedreigen. Wanneer mensen elkaar in de 
ogen kijken, gaat het om ‘bekijken’ of ‘bekeken worden’. In veel gevallen betekent 
dit strijd. Kinderen kennen dit verschijnsel en doen een spelletje: wie het langst een 
ander in de ogen kan kijken zonder weg te kijken of zich over te geven door te gaan 
lachen. Maar ook wanneer mensen elkaar niet letterlijk aankijken, is het voor hun 
onderlinge relatie essentieel hoe ze door elkaar worden gezien en wat ze daarvan 
vinden. Sartre schrijft: ‘Dat is de oorsprong van mijn concrete verhoudingen met de 
ander: ze worden geheel en al beheerst door mijn houdingen jegens het object dat 
ik voor de ander ben.’ Een wij-gevoel ontstaat als de aandacht van de ander niet op 
mij gericht is, maar op een derde of op iets anders. Dat kan door samen met veel 
anderen een voetbalteam toe te juichen. Het kan ook door samen een klus te klaren 
of door het besef te functioneren in een sociale structuur die zowel voor hem als 
voor mij een waardevolle functie vervult.

Sartre geeft een voorbeeld. ‘Ik zit op een caféterras: ik observeer de andere café-
bezoekers en ik weet dat ik word geobserveerd.’ Sartre typeert deze situatie als het 
meest alledaagse geval van conflict met de ander. De ander is object voor mij en ik 
ben object voor hem of haar. Maar dan doet zich een voorval op straat voor, een 
botsing tussen een bakfiets en een taxi, vertelt Sartre. ‘Onmiddellijk, op het ogen-
blik zelf waarop ik toeschouwer van het voorval wordt, ervaar ik me… als een deel 
van een wij.’ Ik doe dat niet bewust. Dat wij wordt niet geponeerd, maar de erva-
ring ervan ontstaat als het ware zijdelings (latéralement), door het object van een 
gemeenschappelijke waarneming of – een andere mogelijkheid – door een gemeen-
schappelijke handeling. Mijn suggestie vanuit Sartre’s analyses ligt nu natuurlijk 
voor de hand. Kunnen we niet wat minder naar elkaar kijken en wat meer dezelfde 
kant op? Kunnen we integratie niet meer beschouwen als een proces dat het beste 
werkt als we meer ‘zijdelings’ met elkaar omgaan?

Deze gedachte is gevoed door mijn ervaringen in het centrum van multicultu-
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reel Den Haag. De school waar ik werk is een multiculturele school bij uitstek. We 
hebben het doorgaans goed met elkaar, ondanks de grote verschillen. Er ontstaat 
tussen de leerlingen een band door gemeenschappelijke doelen en interesses: leren, 
plezier maken, basketballen, later iets willen worden, et cetera. De verhouding tot 
de brede Nederlandse samenleving wordt door leerlingen uit immigrantenmilieus 
soms wel als problematisch ervaren. Hun etnische en religieuze herkomst is voor 
hen de laatste jaren belangrijker geworden. Ze ervaren dat er zó naar hen gekeken 
wordt. Dus wordt het ook zo. En ze kijken zelfbewust terug. Het aantal meisjes dat 
een hoofddoek draagt is de laatste jaren toegenomen. Wij organiseren op school 
persoonlijke ontmoetingen tussen groepen die qua etnische herkomst en levensbe-
schouwing sterk verschillen, ook uit andere scholen. Dat is nuttig en dat zullen we 
ook blijven doen. Maar je kunt in die ontmoetingen niet blijven zeggen dat je elkaar 
interessant vindt. De volgende fase is samen iets doen waarvan het doel elders ligt, 
of dat nu sport is, een musical of samen naar een concert gaan.

Het wordt tijd voor het derde bedrijf van het multiculturele drama. Het eerste 
bedrijf van de vlinders in de buik is onvermijdelijk uitgelopen in het gevecht om de 
culturele hegemonie. Het perspectief in het tweede bedrijf is opnieuw niet gunstig. 
De verhoudingen raken gepolariseerd en de segregatie lijkt toe te nemen. Het derde 
bedrijf zou de sfeer moeten ademen van een volwassen pluriformiteit. We zijn in 
Nederland niet gelijk. Soms zijn we het fundamenteel oneens. Maar op veel terrei-
nen zijn we in ons kleine landje op elkaar aangewezen, als collega’s, als buurtgeno-
ten, als leverancier en klant, als belastingbetalers, als medeburgers die met elkaar 
politieke instituties in stand houden. We kunnen mensen naast ons vreemde vogels 
vinden en hun opvattingen echt verkeerd. Maar vaak lukt het prima om ‘zijdelings’ 
gezamenlijke belangen te behartigen en te werken aan gemeenschappelijke doelen. 
Het vertrouwen dat daardoor tussen mensen ontstaat, bevordert maatschappelijke 
samenhang over culturele en religieuze breuklijnen heen.

Integratie door samen dezelfde kant op kijken, schept ook de beste kansen voor 
een gezamenlijk verweer tegen radicalisme dat de samenleving bedreigt. Moslims 
kunnen – net als christenen – zeer kritisch staan tegenover aspecten van de Neder-
landse samenleving. Het is mogelijk dat seculiere Nederlanders daar op hun beurt 
helemaal niets mee op hebben. Maar deze diepgaande verschillen behoeven een 
gezamenlijke oriëntatie op de Nederlandse rechtstaat niet uit te sluiten.
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Titel?

Paul Schnabel1

KOMT NOG (hoogstens 3 pagina’s)

1 Paul Schnabel is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en bestuurslid van de stich-
ting Synthesis.
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Over Synthesis

De stichting Synthesis is een ideële instelling die zich ten doel stelt de cohesie van 
de samenleving te versterken door een bijdrage te leveren aan de discussie over 
maatschappelijke tegenstellingen en hun oplossing. Synthesis werd op 28 april 
1964 opgericht door de heer Jenneskens, destijds lid van de raad van bestuur van 
Philips. De Stichting streeft naar verwezenlijking van haar doelstelling door

het doen verrichten van onderzoek naar maatschappelijke tegenstellingen;	
het verbreiden van de resultaten van dit onderzoek;	
het entameren van discussies over de mogelijkheden tot overbrugging van 	

maatschappelijke tegenstellingen.
De Stichting laat zich in haar activiteiten niet beïnvloeden door partijideologische 
overwegingen of de waan van de dag. Gelet op de sociaal-culturele functie die de 
universiteit heeft (of behoort te hebben) als plaats van kritisch en onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek en discussie, onderhoudt de stichting bij het nastreven 
van haar doelstellingen nauwe contacten met de universitaire wereld. In de periode 
1981-2001 financierde Synthesis een bijzondere leerstoel aan de Erasmus Universi-
teit Rotterdam. Deze werd achtereenvolgens bezet door prof. dr. A.J.F. Köbben en 
prof. dr. A.P. Schmid. Sinds 1 januari 2003 ondersteunt de Stichting aan de Univer-
siteit van Tilburg het onderzoeksprogramma ‘Civil society en nieuwe maatschap-
pelijke tegenstellingen’ van prof. dr. P. Dekker (www.tilburguniversity.nl/globus/
synthesis/); e-mail: paul.dekker@uvt.nl).

Het bestuur van de Stichting is, met het oog op de verwezenlijking van de hier-
boven omschreven doelstelling, samengesteld uit personen die affiniteit hebben 
met deze doelstelling en tevens uit hoofde van hun functie of maatschappelijke 
positie over een visie beschikken met betrekking tot relevante ontwikkelingen 
die zich in de samenleving en in het wetenschappelijk onderzoek voordoen op het 
gebied waarop de stichting zich beweegt. De Stichting streeft bij de keuze van haar 
bestuursleden een pluriforme samenstelling na.

Het bestuur van de Stichting Synthesis bestaat begin 2009 uit Mr. N.J. Westdijk 
(voorzitter), Dr. J.J.M. Hendriks (secretaris), Drs. E.A.W. Bolle, Drs. H. Kaspers, 
Prof. dr. P. Schnabel, Prof. dr. C.J.M. Schuyt.

Het secretariaat van de Stichting Synthesis is gevestigd ten kantore van de secre-
taris: AO, Postbus 112, 3970 AC Driebergen; e-mail: j.hendriks@ao.nl.
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Andere Synthesisuitgaven

Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society
Redactie Paul Dekker; met bijdragen van Paul de Beer, Andries van den Broek, Dirk Duijzer, 
Mark Elchardus, Tineke van den Klinkenberg en Kees Schuyt
Driebergen: Stichting Synthesis, 2005; isbn 90 779 1601 6; 120 p.; € 10,00

‘Civil society’ is een aanduiding van vrijwillige verbanden op het maatschappelijk 
middenveld tussen overheid en de markt. Daarbij wordt vooral gedacht aan samen-
werking en gerichtheid op gemeenschappelijke belangen, spanningen en con-
flicten krijgen veel minder aandacht. In deze bundel staan juist maatschappelijke 
tegenstellingen in en rond de civil society centraal. Aan bod komen tegenstellin-
gen tussen generaties, werkenden en niet-werkenden, gelovigen en ongelovigen, 
allochtonen en autochtonen, en politiek betrokkenen en buitenstaanders. Maat-
schappelijk onbehagen en onderwijsverschillen zijn terugkerende onderwerpen.

Politiek cynisme
Redactie Paul Dekker; met bijdragen van Henk Dekker & Peggy Schyns, Hans Dijkstal, , Jan 
Hendriks, André Krouwel & Koen Abts, Peggy Schyns & Frans van Dorp, en Claes de Vreese & 
Matthijs Elenbaas
Driebergen: Stichting Synthesis, 2006; isbn 90 77916 02 4; 136 p. ; € 11,90

‘Politiek cynisme’ is een invloedrijke diagnose van de negatieve stemming die de 
laatste jaren rond de politiek in Nederland heerst. De bevolking zou massaal over-
tuigd zijn geraakt van de immoraliteit en incompetentie van politici en politieke 
instellingen. In deze publicatie wordt politiek cynisme begripsmatig en historisch 
verkend en worden negatieve en sceptische houdingen van de bevolking tegenover 
de politiek in de tijd en landenvergelijkend empirisch onderzocht. Ook wordt inge-
gaan op de rol van de media en het cynisme van politici en overheidsorganisaties. 

Bedrijfsleven en civil society
Redactie Paul Dekker en Paul van Seters, met bijdragen van, Marleen Janssen Groesbeek, Henk 
Kinds, Lucas Meijs, Theo Schuyt & May-May Meijer, Patrick Vermeulen, Helen van den Heuvel 
& Thijs Timmer, en Johan van Workum
Driebergen: Stichting Synthesis, 2008; isbn 90 77916 03 2; 140 p. ; € 12,50

Tussen bedrijfsleven en civil society ontwikkelen zich ook allerlei vormen van 
samenwerking. Wat zijn de achtergronden, problemen en perspectieven van de 
wederzijdse toenadering? Ontwikkelt zich echt iets nieuws? Naast uiteenlopende 
antwoorden op deze vragen, biedt de bundel uitgebreide informatie over maat-
schappelijk verantwoord en maatschappelijk betrokken ondernemen, werkne-
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mersvrijwilligerswerk, de filantropie van het Nederlandse bedrijfsleven, de praktijk 
van partnerschappen in duurzaamheid en van relaties tussen bedrijfsleven en orga-
nisaties voor ontwikkelingssamenwerking alsook nieuwe vormen van samenwer-
king buiten Nederland.

Bovenstaande publicaties zijn verkrijgbaar in de boekhandel. 
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