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Dankwoord

Antropologisch onderzoek bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte.  Mijn 
onderzoek begon met vier maanden veldwerk. Het leggen van contact met mensen en 
het verkrijgen van informatie was een hele uitdaging. De vele interviews die ik in Sas-
senheim heb afgenomen, heb ik voor een groot deel door de hulp van twee sleutelinfor-
manten, Afra en Ivon, kunnen regelen. Mijn dank gaat uit naar deze dames en de vele 
andere Sassenheimers die zo vriendelijk waren om mijn vragen te beantwoorden. 
Daarna kwam het theoretische gedeelte; het schrijven van deze masterthesis. Dit is een 
uitdagende en spannende opgave geweest die ik niet  geheel zonder hulp gemeesterd 
heb. 
Mijn dank gaat in eerste plaats uit naar Diederick Raven. Voor zijn tijd, zijn productieve 
commentaar en zijn vertrouwen. 
Ik dank mijn vader, Rita en Anoeska voor hun bereidheid en moeite om mij te helpen en 
voor hun waardevolle commentaar. 
Niet te vergeten mijn studiegenoten, wiens mails en telefoontjes me altijd goed deden, 
we zaten immers in hetzelfde schuitje. 
Verder heb ik heel veel gehad aan de steun en het vertrouwen, de lieve zorg en alle goe-
de raad van mijn lieve vriend Jesse, mijn ouders, mijn ‘schoonouders’ en mijn broer. Zij 
hebben deze afstudeerperiode samen met mij doorleefd. 
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Inleiding

Accepteren dat culturele diversiteit in Nederland een 
onontkoombaar feit is geworden, biedt ruimte om 

deze diversiteit als iets normaals voor Nederland te 
beschouwen. Dit helpt burgers om wat minder 

gefixeerd bezig te zijn met cultuur als het enige 
aandachtspunt en verklaringspunt in het sociale 

contact. Dit betekent absoluut niet dat we 
cultuurblind moeten worden, maar alleen dat we 

cultuurverschillen soms moeten kunnen
loslaten om verder te kunnen komen. Wanneer de 

culturele ander niet per se als bedreiging wordt 
gezien, kan er ruimte komen voor rust en 

vertrouwen. 
(Paradoxen van culturele erkenning, Gorashi, H., 

2006:44)

10 april
Vandaag ben ik naar Sassenheim gefietst, het is lekker weer, de zon schijnt  
en het is warm. Op de markt valt mij op dat een jongeman op zijn 
instrument aan het spelen is om wat geld te verdienen. Hij is niet van 
Nederlandse afkomst. Hij is uit Roemenië hiernaartoe gekomen in de hoop 
op een beter bestaan. Ivonne, een Sassenheimse met wie ik eerder in die 
week gesproken heb, had mij al verteld dat er een klein zigeunerkamp in 
Sassenheim bestaat. Bij de groentekraam staan twee dames met 
hoofddoeken samen gebogen over het groenteassortiment. 

In de wereldwinkel raak ik in gesprek met de mevrouw achter de 
kassa. De meeste klanten zijn Nederlanders. ‘Allochtone’ Sassenheimers 
zoeken toch niet naar dit soort spullen, volgens haar, en hebben ook niet zo 
veel te besteden. Zij noemt de Turkse eetwinkel verderop in de straat, waar 
veel Turkse Sassenheimers naartoe gaan. Helaas is die dicht wegens 
verbouwing. Bij de kaasboer ernaast kom ik te weten dat er een nieuwe 
eigenaar in komt. Het is al de vierde in twee jaar tijd, dus het gaat niet zo 
goed met die zaak. “Het is ook maar de vraag of zo’n Turks eetcafé wel 
kans maakt in een plaats als Sassenheim.” 
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Ik loop verder over de markt en ga uiteindelijk in het schitterende 
Rusthoff Park zitten, een statig park omringd door bomen, met in het  
midden een kinderboerderij, omgeven door een grasveld en slootjes met 
houten bruggetjes eroverheen. Op één van die bruggen staat een Aziatische 
man, leunend op de reling, te kijken naar de eenden in het water

Meerdere groepjes scholieren zitten op het gras, genietend van hun 
middagpauze in het park, pratend en lachend. Verder lopen wat mensen met 
zijn tweeën te slenteren, soms met een hond of alleen. Ook zijn er moeders 
of grootmoeders met hun kind of kleinkind de eenden aan het voeren.  
Zittend op een bankje kijk ik naar de mensen in het park. Een jonge vrouw 
loopt telefonerend langs mij heen. Ik hoor haar Pools praten. 

Dit is Sassenheim anno 2008. Een kleine plaats in het hart van de Randstad. Andere 
culturen hebben zich blijvend geworteld in de Sassenheimse gemeenschap en zijn niet 
meer weg te denken uit het straatbeeld. Kabbelend vindt de integratie hier plaats. In 
deze plaats heb ik gedurende vier maanden onderzoek gedaan naar de samenhang tussen 
persoonlijke belevingen van burgerschap van ‘autochtone’ middenklasse Nederlanders 
en  de  interculturele  omgang  met  ‘allochtone’  Nederlanders.  Mijn  doel  was  het 
waarnemen  van  een  draagvlak  vanuit  de  ‘autochtone’ Sassenheimse  bevolking  voor 
verruimd burgerschap. In wetenschappelijke literatuur wordt namelijk geschreven over 
deze  verruiming,  in  de  Nederlandse  politiek  lijkt  eerder  een  versmalling  van 
burgerschap  nagestreefd  te  worden.  Ik  verwachtte  daarom  ook  niet  dit  draagvlak 
volledig verwezenlijkt te zien in Sassenheim. 

Op politiek niveau wordt vooralsnog terug gegrepen op oude, smalle invullingen 
van burgerschap om vorm te geven aan de veranderende samenleving. Aangezien het 
feit  dat  in  Nederland  in  2008  bijna  20%  (website  CBS)  van  de  bevolking  van 
buitenlandse  herkomst  is,  beginnen  deze  traditionele  opvattingen  over 
Nederlanderschap verouderd te raken. Dit leidt tot politieke en sociale onrust doordat 
politiek beleid en maatschappelijke omstandigheden niet meer op elkaar aansluiten. Uit 
mijn  veldwerkfragment  komt  niet  alleen  de  vanzelfsprekende  aanwezigheid  van 
‘allochtone’ Nederlanders  in  Sassenheim naar  voren,  maar  wordt  tevens  de  sociale 
afstand  zichtbaar  die  ‘autochtone’  Sassenheimers  ervaren  ten  opzichte  van  hun 
‘allochtone’ plaatsgenoten.  Om deze interculturele  distantie  te  overbruggen wordt  al 
decennia  lang  vanuit  de  politiek  gewerkt  aan  de  integratie  van  mensen  die  vanuit 
herkomstlanden met volledig andere culturen, door hen te vragen zich aan te passen en 
hun  culturele  achtergrond  ondergeschikt  te  maken  aan  de  Nederlandse  denk-  en 
leefwijzen.  Met  andere  woorden zich  te  conformeren.  Met  als  gevolg  voortdurende 
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aandacht  voor  het  problematische  karakter  van  het  integratievraagstuk  en  van  de 
doelgroep ervan. Politici zoals Rita Verdonk en Geert Wilders krijgen de mogelijkheid 
om stemmen te trekken op grond van uitgesproken kritische standpunten ten aanzien 
van etnische minderheden in Nederland. Deze etnische minderheden worden op grond 
van hun culturele non-conformiteit als probleem gezien en worden ook als dusdanig 
behandeld.  In  Sassenheim ligt  het  percentage  niet-Westerse  ‘allochtonen’ onder  het 
landelijke gemiddelde.  Inwoners  hebben de ruimte om te  kiezen met  wie zij  willen 
omgaan  en  of  zij  überhaupt  iets  te  maken  willen  hebben  met  hun  buitenlandse 
dorpsgenoten.  In  deze  masterthesis  komen  niet  de  extreme  uitingen  van  de 
integratieproblematiek  aan  bod.  In  de  kleine  plaats  die  ik  als  setting  voor  mijn 
onderzoek  heb  gekozen,  voeren  Rita  Verdonk  en  Geert  Wilders  geen  campagne. 
Interculturele  problemen  bestaan  hier  niet,  de  luxe  om  de  mate  en  wijze  van 
intercultureel  contact  zelf  te  bepalen  wel.  Het  samenleven  verloopt  rustig,  de 
interculturele  omgang  kabbelend.  Bewust  heb  ik  gekozen  voor  een  plaats  waar  het 
integratievraagstuk  een  heel  andere  rol  speelt  dan  in  grote  steden,  waar  al  zoveel 
onderzoek is gedaan over dit thema. Mijn interesse gaat uit naar de sociale dynamiek in 
een plaats waar integratie geen probleem vormt. Maar ook al is er in Sassenheim geen 
sprake van integratieproblematiek, het moeizame karakter van het integratievraagstuk 
dringt wel tot de bewoners door. 

Om dit  politieke beleid ten opzichte van burgerschap te herzien en ruimte te 
creëren voor insluiting en openheid, is volgens mij een sociaal draagvlak nodig. Een 
draagvlak dat ontstaat vanuit de samenleving, zowel op maatschappelijk en individueel 
niveau  en dat  zowel  een  weergave  is  van  als  een  leidraad  is  voor  de  invulling  die 
Nederlanders geven aan hun burgerschap op grond van mondiale ontwikkelingen in hun 
land. Op grond van dit draagvlak kan politiek beleid opnieuw gericht worden afgestemd 
op de bevolking. Vooralsnog lijkt een dergelijk draagvlak voor verruimd burgerschap in 
Nederland vooral in wetenschappelijke kringen realiteitswaarde te hebben.

Interculturele omgang en verruimd burgerschap worden veelvuldig besproken in 
sociaal wetenschappelijke literatuur. Daarin wordt al een stap vooruit gedacht als het 
gaat om mondiale processen en de consequenties daarvan voor individuele natiestaten 
en hun inwoners. Het gaat om veranderingsprocessen die steeds zichtbaarder worden in 
het alledaagse leven van mensen overal ter wereld. Oude concepten en invullingen van 
burgerschap lijken niet meer toereikend om huidige ontwikkelingen mee te benoemen, 
laat staan om toekomstige trends mee aan te geven. Deze wetenschappers hebben zich 
tot taak gesteld de invulling burgerschap onder de loep te nemen en zo nodig te herzien. 
Door te kijken naar ontwikkelingen die zich voordoen in de samenleving zelf, is het 
mogelijk om aan de hand van politieke wetgeving een stap verder te komen in het vorm 
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geven van de sociale cohesie in Nederland. Het rapport van de Wetenschappelijke Raad 
van  Regeringsbeleid  (WRR,  2007)  Identificatie  met  Nederland  is  een  poging  tot 
verruiming van het Nederlandse burgerschap. En wel op grond van aanpassing van het 
begrip ‘nationale identiteit’. Door te kiezen voor verruiming aan de hand van concrete 
adviezen  te  geven  die  aansluiten  op  het  maatschappelijke  en  individuele  niveau, 
probeert het rapport bij te dragen aan een draagvlak voor een verruimde invulling van 
burgerschap.

Om zicht te krijgen op het ontstaan of misschien zelfs bestaan van een draagvlak 
voor verruimd burgerschap in Sassenheim, ga ik in deze masterthesis in op de barrières 
vanuit de Nederlandse politiek en de samenleving die dit draagvlak in de weg staan. 
Daarbij maak ik onderscheid tussen het politieke niveau, een overkoepelend en tevens 
invloedrijk  niveau,  en  het  maatschappelijke  en  individuele  niveau  zoals  dat  in 
Sassenheim vorm krijgt. Door de barrières te doorgronden die ten grondslag liggen aan 
de naar  binnen gekeerde houding op politiek niveau en de daarmee samenhangende 
interculturele  distantie  van  ‘autochtone’  Nederlanders  op  maatschappelijke  en 
individueel  niveau  in  Sassenheim,  probeer  ik  mogelijkheden zichtbaar  te  maken tot 
interculturele toenadering en verruiming van burgerschap. 

Sassenheim, de setting waarin zich mijn onderzoek heeft afgespeeld, is een plaats met 
15.080 (Gemeente Teylingen) inwoners, gelegen in het hart van de Bollenstreek in de 
provincie Zuid-Holland en dus onderdeel van de Randstad. Omgeven door steden zoals 
Leiden,  Haarlem,  Den  Haag  en  Amsterdam,  is  het  een  aantrekkelijke  plaats  voor 
mensen die hun toevlucht zoeken buiten deze steden en er toch in de buurt willen of 
moeten wonen vanwege werk, gezin of familie- en kennissenkring. Het Centraal Bureau 
voor  de  Statistiek  (Gemeente  op  maat,  2002:11,  2005:9)  heeft  in  haar  statistieken 
opgenomen dat in Sassenheim in 2002 en 2005 respectievelijk 720 en 719 niet-Westerse 
‘allochtonen’ woonden. Het aantal Westerse ‘allochtonen’ is slechts in de statistieken 
van 2002 opgenomen en  bedroeg voor  dat  jaar  1.080 inwoners.  Dit  heeft  voor  een 
belangrijk  deel  te  maken  met  het  internationale  ruimtevaartbedrijf  dat  in  het 
nabijgelegen Noordwijk gelegen is. En met de grote aantallen Poolse arbeidsmigranten 
die in de bollensector zijn komen werken de afgelopen jaren. Ervan uitgaande dat deze 
aantallen niet drastisch gestegen dan wel gedaald zullen zijn, wonen in het jaar 2008 
circa 1.800 ‘allochtonen’ in Sassenheim, waarvan 720 niet-Westerse ‘allochtonen’, wat 
gelijk staat aan een percentage van de totale bevolking van circa 12%, gelegen onder het 
landelijke gemiddelde van 19,6% (CBS, 2007).

Een draagvlak voor verruimd burgerschap ontstaat niet in de extreme uitingen van de 
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multiculturele samenleving. Niet in de multiculturele wijken van grote steden en ook 
niet in de afgezonderde elitewijken. Beiden vragen om extreme maatregelen op grond 
van  eigen  behoeften  en  op  korte  termijn.  Dit  draagvlak  ontstaat  juist  in  de  breed 
vertegenwoordigde  middenklasse  (Scheffer,  2007:17).  Deze  middenklasse  komt  op 
gematigde wijze in aanraking met de sociale uitwassen in de samenleving en kan dus 
voorstander  zijn  van  een  gematigd  politiek  beleid.  Een  middenklasse  die  de 
veranderingen in de samenleving niet meer kan ontlopen die gepaard gaan met massale 
migratie. En die daarom haar eigen vanzelfsprekendheden tegen het licht zal moeten 
houden (ibid.:17,47). 1 

Deze  groep  heb  ik  beperkt  tot  ‘autochtone’  Nederlanders,  ofwel  blanke 
Nederlanders met een Christelijk culturele achtergrond en met een afstammingslijn in 
Nederland van meerdere generaties (Seibert,  2006:3).  Binnen deze groep heb ik mij 
gericht  op  de  leeftijdscategorie  30-60  jaar,  werkzame  burgers  die  naar  alle 
waarschijnlijkheid op de hoogte  zijn  van de actuele  debatten over  de multiculturele 
samenleving in Nederland en die hier min of meer bewust mee bezig zijn. Het is een 
brede groep,  voor wie ik bewust  gekozen heb.  Daardoor heb ik  vrij  onbeperkt deel 
kunnen nemen aan het sociale leven in de door mij gekozen sociale setting en een beeld 
kunnen krijgen van de heterogeniteit van deze middenklasse. 

Alvorens over te gaan op de indeling van mijn masterthesis, wil ik even stilstaan bij het 
feit dat ik gebruik zal maken van categorieën zoals ‘autochtone’ Nederlander, ‘allochto-
ne’ Nederlander en ‘etnische minderheid’. Deze bevestigen een onderscheid op grond 
van nationaliteit, cultuur en etniciteit. En onderscheid dat ik juist als hindernis zie op 
weg naar verruimde samenhang in Nederland. En die bovendien impliceren dat het gaat 
om homogene groepen, wat in de dagelijkse realiteit niet het geval is. Desondanks maak 
ik gebruik van dergelijke begrippen om de beleving van mijn informanten te kunnen 
weergeven en om mijn theoretische uiteenzetting helder weer te kunnen geven. Bij het 
gebruik van deze categorieën duid ik op niet-Westerse ‘allochtonen’. Als ik Westerse 
‘allochtonen’ in mijn argument betrek, benoem ik deze specifiek. 

Dan nu de indeling van deze masterthesis. Ik begin met het analyseren van de politieke 
beleidsvoering ten aanzien van het integratievraagstuk. In dit eerste hoofdstuk zet ik uit-
1Paul de Beer (2007:27) omschrijft de middenklasse in Nederland als volgt:
‘Tussen de onderklasse en de bovenklasse bevind zich de middenklasse: mensen die gedurende hun leven 

met enige regelmaat een beroep doen op de verzorgingsstaat, maar er ook veel aan bijdragen. Mensen 
die graag gebruik maken van het gesubsidieerde onderwijs, van de Nederlandse gezondheidszorg, van 
ouderenzorg en, als zij pech hebben, van een arbeidsongeschiktheid- of werkloosheidsuitkering. Maar 
tevens mensen die jarenlang een fors deel van hun inkomen aan belasting en sociale premies afdragen. 
Het is deze middenklasse, die zeker meer dan de helft van de bevolking uitmaakt, in wier handen het 
lot van de verzorgingsstaat ligt.’
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een hoe politiek handelen leidt tot het minoriseren van ‘etnische minderheden’ en hoe 
politieke keuzes over europeanisering leiden tot veranderende invullingen van burger-
schap. Het politieke niveau is een overkoepelend niveau waarnaar ik kijk vanuit de bele-
ving van ‘autochtone’ Sassenheimers. In het tweede en het derde hoofdstuk richt ik mij 
op twee niveaus binnen de samenleving, die beide in interactie staan met het politieke 
niveau. Eerst analyseer ik in hoofdstuk twee het maatschappelijke niveau de barrières 
die interculturele distantie in stand houden. 

In hoofdstuk drie richt ik mij op het individuele niveau en belicht ik de sociale mecha-
nismen die gepaard gaan met het begrip tolerantie. 
Tevens besteed ik in dit laatste hoofdstuk aandacht aan interculturele toenadering op 
kleine schaal dat duidt op het bestaan van een draagvlak voor verruimd burgerschap. 
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Hoofdstuk 1: Rol van de politiek

Alsof Nederland nog een reële optie heeft om zich terug te 
trekken uit de wereld en Europa, en de multiculturele sa-

menleving zou kunnen terugdraaien. Alsof Nederland door 
processen van globalisering, europeanisering en voortdu-

rende immigratie zijn eigen identiteit zou verliezen en zijn 
eigen kern kwijt zou raken. Nog los van het feit dat er wei-

nig empirisch bewijs ter onderbouwing van deze stelling 
is, is zij ook weinig 

 productief, want weinig toekomstgericht.
(Identificatie met Nederland. WRR, 2007:201)

Dit eerste hoofdstuk wijd ik aan de rol van de politiek in de beleving van de inwoners 
van Sassenheim. Sociale onrust  en onzekerheid die naar voren zijn gekomen tijdens 
mijn veldwerk, breng ik in verband met politieke ontwikkelingen en de wijze waarop de 
politiek in Nederland omgaat met het integratievraagstuk. Ik introduceer het centrale 
concept etnische minorisering, dat ik in de loop van deze masterthesis verder uit zal 
gaan werken. 

Enerzijds bestaat de sterke behoefte tot behoudendheid en terugtrekking binnen 
de eigen nationale muren. Anderzijds is er sprake van de noodzaak tot verruiming en het 
toelaten van verandering. Deze politieke spagaat komt in de eerste paragraaf aan bod. 
Het gevolg hiervan is onduidelijkheid over het lange termijn doel van de Nederlandse 
overheid.  Desondanks worden consequenties  zichtbaar  van reeds  gemaakte politieke 
keuzes met betrekking tot europeanisering, waar ik in de tweede paragraaf op in zal 
gaan. 

1.1 De politieke spagaat
‘Ik denk niet echt dat we hier allochtonen hebben die geen Nederlan-
ders zijn. 
‘Kun je dat uitleggen?’
‘Bijvoorbeeld mensen uit Turkije of Marokko, die wonen bijna niet in  
Sassenheim. Die inwoners hebben we helemaal niet. En die mensen 
die hier wonen, zijn zo geïntegreerd in de bevolking, dat je niet eens 
merkt dat het een andere groepering is.’
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Moniek woont in een rustige buurt van Sassenheim. Aan de ene kant van de  
straat staan traditionele rijtjeshuizen,  aan haar kant van de straat staan 
vrijstaande huizen. Na mijn binnenkomst en onze begroeting, zit ik bij Mo-
niek aan tafel, voor me een kopje Senseo koffie en een koekje. Ik ben blij dat  
Moniek, die normaliter werkt doordeweeks, tijd heeft kunnen maken om met  
mij te praten over haar eigen identificatie en de invloed van andere culturen  
daarop. Moniek zoekt naar de juiste verwoording voor haar opvattingen. 

‘Als mensen geïntegreerd zijn, wat de Nederlanders betreft, dan zijn 
ze gewoon één. Maar als ze geconcentreerd zijn in één wijk, dan heb 
ik zoiets van daar wil je eigenlijk zo ver mogelijk bij vandaan blijven.  
Daar ga ik niet in de buurt wonen en daar wil ik mijn kinderen niet op 
school hebben. 
       En dan denk ik, als buitenlanders allemaal geconcentreerd op één 
plek wonen, dat moet eigenlijk voorkomen worden. Maar dat is weer 
een beetje dubbel. Want als ik hier woon, en ik woon hier helemaal 
happy. En komt hier een hele Antilliaanse familie naast mij wonen die  
geen werk heeft, daar zit ik ook niet op te wachten. Snap je? En dan 
denk ik, als mensen gaan werken en zelf integreren, dan.. En dan 
maakt het mij niet uit of het een Antilliaanse familie is, maar dat kan 
ook een familie uit de Schilderswijk in Den Haag zijn, die naast je  
komt wonen. Wat niet werkt en wat asociaal is. Dat wil ik ook niet  
naast me hebben. Voor hen geldt hetzelfde. Hup, werken voor je geld!’

Moniek leeft in een beschermde en overwegend ‘autochtone’ wijk in Sassenheim. Zij 
maakt  onderdeel  uit  van  de  sociaal-economische  middenklasse,  die  het  zich  kan 
veroorloven om de stad te mijden en de rust op te zoeken (Scheffer, 2007:67,92). Uit het 
rapport  Gemeente  op  Maat  20052 van  het  CBS blijkt  dat  in  Sassenheim 719  niet-
Westerse  ‘allochtonen’ wonen.  Aangezien  het  gaat  om een  klein  percentage  van  de 
Sassenheimse bevolking,  namelijk 4,8%, blijft  deze plaats  gevrijwaard van de groot 
stedelijke problemen. Contacten met andere culturen zijn minimaal. En toch uit Moniek 
een duidelijk onbehagen. Zij wil de problemen en de mensen die volgens haar bij deze 
problemen horen, op een afstand houden, wil er zo min mogelijk mee te maken hebben. 
Daarbij maakt zij onderscheid tussen ‘allochtonen’ die onaangepast, en in haar opvatting 
‘geen  Nederlander’ zijn,  en  aangepaste  ‘allochtonen’,  die  zij  eigenlijk  niet  echt  als 

2  De meest recente Gemeente op maat publicatie van het CBS is uit 2006. In dit jaar is Sassenheim 
echter al onderdeel van de Gemeente Teylingen geworden en zijn gegevens voor deze plaats 
samengevoegd met de andere plaatsen in deze gemeente. 
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‘allochtoon’ ervaart. 
Ondanks haar letterlijke afstand tot de problemen die zij verwoordt, uit Moniek 

gevoelens van onrust. Onrust over hoe de integratie in Nederland verloopt en wat dat 
voor consequenties zal hebben, ook voor de hele samenleving maar ook voor haar zelf. 
Moniek maakt ondanks het feit  dat  bepaalde groepen migranten al  decennia lang in 
Nederland leven en velen genaturaliseerd zijn, nog steeds onderscheid tussen hen en 
‘autochtone’ Nederlanders zoals  zijzelf,  wat resulteert  in interculturele distantie.  Een 
verouderde opvatting en beleving van burgerschap, ofwel gevoelsmatig burgerschap, is 
de onderliggende oorzaak. 

Gevoelsmatig  burgerschap  is  de  ervaring  van  het  deel  uitmaken  van  een 
collectief.  Het  zien  en  beleven  van  overeenkomsten  tussen  zichzelf  en  anderen  die 
onderdeel uitmaken van hetzelfde burgerschap. Het gaat om insluiting en uitsluiting. De 
basis voor dit gevoel ligt in elk individu besloten. Het gaat daarbij dus niet om regels en 
wetten, maar om de ervaring van een thuisgevoel. Hedetoft en Hjort (2002) noemen 
deze  ervaring  belonging.  Het  gevoel  daar  te  zijn  waar  men wil  zijn.  Het  onderdeel 
uitmaken van een gemeenschap en zich thuis voelen in die gemeenschap waarvan men 
deel  uitmaakt.  Benedict  Anderson  (1983)  spreekt  in  dit  kader  over  een  imagined 
community, een politieke gemeenschap die samen wordt gehouden door de verbeelding 
van gemeenschappelijkheid, ondanks het feit dat de meeste mensen elkaar niet kennen. 

Ik maak onderscheid tussen verouderd gevoelsmatig burgerschap en verruimd of 
vernieuwd gevoelsmatig burgerschap.  Het eerste duidt op een smalle en uitsluitende 
invulling  van  burgerschap,  waarvan  slechts  ‘autochtone’  Nederlanders  onderdeel 
uitmaken op grond van hun afkomst. Met het begrip verruimd burgerschap doel ik op 
een invulling van burgerschap,  die  letterlijk  en figuurlijk over  nationale  en etnische 
grenzen heengaat en iedereen insluit die in Nederland leeft. 

Dit burgerschapsgevoel maakt onderdeel uit van het culturele compromis van 
Nederland.  Het  culturele  compromis  is  een  cultureel  kader  dat  als  gevolg  van  het 
ontstaan  en  ontwikkelen  van  een  natiestaat  als  uitgangspunt  dient  voor  nationale 
samenhang  (Andreas  Wimmer,  2002).  Op  grond  daarvan  worden  wetten  en  regels 
uitgevaardigd,  met  de  bedoeling  praktische  richtlijnen  te  geven  om  de  gecreëerde 
samenhang  te  behouden  (ibid.).  Het  gaat  in  dit  compromis  dus  om  de  officiële, 
wettelijke kant  van burgerschap.  Het culturele compromis  beïnvloedt  vervolgens het 
individu en diens gevoelsmatige invulling van burgerschap. Volgens Wimmer (2002:39) 
heeft  het  culturele  compromis  een  dynamisch  karakter.  Het  kan  door  de  tijd  heen 
veranderen,  al  naar  gelang  de  culturele  en  sociale  veranderingen  binnen  een 
samenleving.  Gevoelsmatig  burgerschap  maakt  dus  onderdeel  uit  van  het  culturele 
compromis van een natiestaat. In het huidige culturele compromis in Nederland maken 
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‘allochtonen’ geen volwaardig onderdeel uit van het gevoelsmatige burgerschap van de 
‘autochtone’ bevolking.  Door  een  draagvlak  voor  verruimd  burgerschap  wordt  de 
transformatie van het culturele compromis vorm gegeven. De sociale en politieke onrust 
van de laatste jaren duiden op deze diepgaande veranderingen in de samenleving. 

De interculturele distantie die ontstaat door de nadruk op onderscheid tussen hen en 
migranten  blijft  bestaan  in  de  beleving  van  Nederlanders  in  Sassenheim  van 
gevoelsmatig  burgerschap.  Ondanks  het  feit  dat  in  Nederland  op  politiek  niveau  al 
decennia lang geprobeerd wordt om samenhang te creëren tussen álle  inwoners van 
Nederland. Hoe komt het dan dat maken van onderscheid en het kritisch beoordelen van 
‘de ander’, zoals Moniek geneigd is te doen, onderdeel blijft uitmaken van de beleving 
van Sassenheimers? Waarom verkiest Moniek, die zelf nauwelijks in aanraking komt 
met  de problemen waar zij  over praat,  voor een gevoelsmatig burgerschap waarvan 
onaangepaste Nederlanders ofwel ‘mensen die geen Nederlanders zijn’ geen onderdeel 
uitmaken? Waar komen deze onrustgevoelens vandaan?

 De antwoorden op deze vragen liggen besloten in de uitleg die Moniek geeft 
over hoe zij denkt over de rol van de politiek. 

‘Die vind ik op dit moment ook vrij rommelig. Ik vind gewoon dat de 
tolerantie in Nederland, dat die te groot wordt.

Ik denk dat op dit moment gewoon alle Nederlanders het zat zijn 
hoe het nu met het integratiebeleid en al dat soort dingen gaat.  
Mensen zijn daar echt klaar mee. Dus ik denk dat er in de politiek iets  
moet gebeuren waardoor de Nederlanders weer een beetje gerust  
worden gesteld. Ik denk niet dat ze de grenzen kunnen sluiten. Maar ik  
denk dat er echt een heel streng beleid moet komen.’

Ik vraag mij hardop af of Geert Wilders en Rita Verdonk veel mensen de 
gewenste duidelijkheid bieden, die lijkt te ontbreken in het politieke beleid  
zoals dat nu wordt gehandhaafd.

‘Ja, dat is het. Je hebt echt een Balkenende en ik heb het idee dat er 
nog een soort zijtraatje moet zijn, wat in het midden zit, wat  
duidelijker is. En ik denk dat een heleboel mensen daarop wachten,  
maar dat komt er steeds niet. Want dan wordt er weer gesjoemeld.  
Dan worden er weer een paar partijen bij elkaar gedaan, maar dan 
komt er nog niet uit waar het wezenlijk om gaat. Want de één versterkt  
het en de ander zwakt het weer af. Dus dan krijg je weer zo’n heel  
gematigd midden. 
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         Als je mensen vraagt, eigenlijk weet niemand meer duidelijk op 
welke partij die moet stemmen. Want dat is gewoon heel lastig. En ik  
denk dat daar gewoon een hoop aan moet gebeuren. Je ziet het als er  
iemand opstaat zoals Rita Verdonk of Pim Fortuyn of zoals Geert  
Wilders, dat die opeens heel veel aandacht krijgen. Dat komt gewoon 
uit ontevredenheid. En daar ben ik bang voor, want als mensen 
ontevreden zijn en ze gaan dat aanhangen, dan hebben ze niet meer 
goed door wat er wel allemaal mogelijk is en wat de goede dingen van 
de andere partijen zijn.’

Moniek legt de verantwoordelijkheid voor de onrustgevoelens die zij ervaart en die door 
andere Sassenheimers worden gedeeld, bij de politiek en haar beleid. Onduidelijkheid 
ten  aanzien  van  het  integratiebeleid  en  vooral  ten  aanzien  van  de  positie  die 
Nederlanders  zelf  innemen  in  dat  beleid,  en  ten  aanzien  van  hun  plek  binnen  de 
‘multiculturele samenleving’ zijn volgens Moniek belangrijke oorzaken. Deze groeiende 
onrust leidt tot behoudendheid. Scheffer (2007:16-17) onderkent deze neiging van veel 
mensen om zich terug te trekken in hun schulp en veranderingen door migratie op een 
afstand te houden. Gevoelens van onzekerheid en ontworteling worden gevoed doordat 
de  samenleving  waarin  ‘autochtone’ Nederlanders  leven,  verandert  (ibid.).  En  deze 
reactie  drijft  vervolgens,  om Scheffer’s  (2007:19)  woorden  te  gebruiken,  ‘oude  en 
nieuwe  burgers  uiteen’.  De  politieke  krijgt  door  Sassenheimse  inwoners  en 
wetenschappelijke  critici  een  centrale  rol  toegewezen  in  verband  met  deze 
onrustgevoelens.  Daarom ga  nu  ik  kijken  naar  de  politieke  ontwikkelingen  van  de 
afgelopen jaren.

De  politiek,  die  zich  de  afgelopen  decennia  bezig  heeft  gehouden  met  het 
integratievraagstuk en daar verschillende oplossingen voor heeft uitgewerkt, draagt in 
belangrijke mate bij aan het in stand houden van de sociale afstand die bestaat tussen 
oude en nieuwe burgers in Nederland. Het problematiseren van nieuwkomers zelf en 
hun integratie,  is  vanaf  het  begin  van de  massale  immigratie  een  centraal  kenmerk 
geweest van politiek beleid. Het gaat om de wijze waarop de politiek vanaf het moment 
dat gastarbeiders in grote getallen naar Nederland kwamen, met deze groep binnen de 
Nederlandse  samenleving  is  omgegaan.  Volgens  Jan  Rath  (1991)  wordt  het 
integratiebeleid  van  begin  af  aan  gekenmerkt  door  het  problematische  karakter  dat 
nieuwkomers  wordt  toegeschreven  op  grond  van  hun  etnische  of  culturele  non-
conformiteit.  Onderliggende  oorzaak  voor  deze  problematisering  ligt  volgens  Rath 
echter niet zozeer bij  de ‘etnische minderheden’ zelf,  maar bij de nadruk binnen het 
Nederlandse discours op (non) conformiteit. Etnische minorisering sluit namelijk niet 
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uit  dat  politiek  beleid  werd  gehandhaafd  van  integratie  met  behoud  van  culturele 
eigenheid. Politici leefden in de hoop dat arbeidsmigranten op den duur terug zouden 
gaan naar hun land van herkomst. 
Niet alleen ‘etnische minderheden’ worden gezien als probleem, ook Nederlanders zelf 
kunnen  tot  een  probleem  gemaakt  worden  als  zij  niet  conform  de  ‘Nederlandse 
standaard’ leven. Met deze ‘Nederlandse standaard’ bedoelt Rath (1991:123) de ‘door 
de  burgerlijke  klasse  voorgeschreven  spelregels’.  Het  gaat  daarbij  om  ‘middelveld 
zoekende  krachten’  (Rath,  1991:108).  Non-conformiteit  herleidt  Rath  (ibid.)  tot 
ongewenst gedrag van de sociaal-economische onderklasse. De vergelijking die Moniek 
maakt tussen een Antilliaans gezin en een gezin uit de Schilderswijk in Den Haag, een 
volksbuurt waar de sociaal-economische onderklasse woonachtig is, moet in dit licht 
gezien worden. Geen van beide zou zij als buren verkiezen, omdat beide volgens haar 
een afwijkende levensstijl hebben. Het gaat in Nederland dus niet zozeer om huidskleur 
of afkomst, maar om klassenverhoudingen. Voordat de nadruk kwam te liggen op de 
onaangepastheid van ‘etnische minderheden’, waren immers de ‘onmaatschappelijken’, 
ook een minderheid, de speerpunt van beleid, gericht op heropvoeding en aanpassing. 
Daarom  het  onderscheid  tussen  minorisering  en  etnische  minorisering,  waarbij  het 
laatste van toepassing is op het integratievraagstuk. 

Deze analyse is volgens mij nog steeds van toepassing op hoe de politiek ook 
tegenwoordig vorm geeft aan het integratievraagstuk. Nog steeds ligt de nadruk op het 
problematische  karakter  van  het  integreren  van  bepaalde  etnische  groepen.  Rath’s 
analyse maakt het mogelijk om ook de politieke rol te betrekken bij de manier waarop 
een  nieuwe  samenhang  aan  het  ontstaan  is  waar  ook  ‘allochtone’  Nederlanders 
onderdeel  van  uitmaken.  Nadat  in  vroeger  beleid  rekening  werd  gehouden  met  de 
eigenheid  van  nieuwkomers  en  hen  de  ruimte  werd  gegeven  om deze  eigenheid  te 
behouden, is het beleid gaandeweg aangepast.  Voordat ik inga op het dit veranderde 
beleid, kijk ik eerst naar een belangrijke voorloper van deze veranderingen. 

Paul Scheffer heeft met zijn artikel Het Multiculturele Drama (2000) zijn vinger 
op de zere plek heeft gelegd en daarmee de hele natie in rep en roer gebracht. De kern 
van zijn betoog, behalve hoe slecht het is gesteld met etnische minderheden in dit land, 
is dat Nederland meer de nadruk moet leggen op zijn eigenheid. Volgens Scheffer (ibid.) 
is er sprake van veronachtzaming van de Nederlandse geschiedenis, taal en cultuur. Het 
gevolg  van  deze  zelfrelativering,  in  de  ogen van  Scheffer,  is  dat  nieuwkomers  niet 
weten waar zij onderdeel van uit moeten gaan maken. Hij bekritiseert het beleid ten 
aanzien van integratie ‘met behoud van eigen identiteit’ zoals dat werd gehandhaafd in 
de jaren ’70 en ’80. Een gebrek aan sociale binding en schrijnende sociaal-economische 
omstandigheden van  minderheidsgroepen zijn  het  gevolg  van  deze  aanpak.  Om een 
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positieve draai te geven aan wat Scheffer (ibid.) het ‘multiculturele drama’ noemt, is het 
volgens hem nodig om als land de nadruk te gaan leggen op de eigenheid van en de 
samenhang in dit land. Door onder andere geschiedenis en taal te promoten onder de 
‘autochtone’ bevolking en onder ‘etnische minderheden’ en door duidelijker te maken 
wat de normen en waarden van Nederland inhouden.

Scheffer (ibid.) slaagt erin om door middel van dit artikel de gang van zaken met 
betrekking tot het verloop van de integratie aan de kaak te stellen. Dit doet hij door te 
kijken  naar  de  rol  van  de  politiek,  de  Nederlandse  burger  en  de  ‘allochtoon’.  Het 
uiteindelijke doel van zijn betoog is het scheppen van helderheid en ruimte om nader tot 
elkaar te komen en eindelijk de samenhang te creëren waarnaar iedereen zozeer lijkt te 
verlangen. Een belangrijk doel volgens mij, omdat de politiek alleen deze helderheid en 
ruimte niet verwezenlijkt krijgt. Wat echter ook in dit artikel de indirecte boodschap is, 
is dat het integratievraagstuk nog steeds niet is opgelost en dat ‘etnische minderheden’ 
nog  steeds  een  probleem vormen  dat  door  middel  van  overheidsaanpak  en  sociale 
betrokkenheid  moet  worden  opgelost.  Ook  hier  is  etnische  minorisering  dus  een 
onderliggende factor. En wederom worden onrustgevoelens bevestigd en gevoed door 
de herinnering aan het feit dat de overheid niet in staat lijkt te zijn om de integratie 
voorgoed te laten slagen. Wederom wordt de sociale afstand tussen ‘autochtonen’ en 
‘allochtonen’ geconstateerd en lijkt het een haast onoverbrugbare scheiding. 

Baukje Prins (2003) probeert om de vorm waarin de discussie wordt gevoerd 
bloot te leggen. Zij noemt deze manier van debatteren ‘het nieuwe realisme’. Zij doelt 
daarmee op een stroming waarin wordt gesproken zonder omhaal en met het durf om 
taboes te doorbreken. Mensen zoals Pim Fortuyn, Rita Verdonk, Geert Wilders en Paul 
Scheffer dragen bij aan het bespreekbaar maken van pijnlijke onderwerpen en taboes. 
Zij uiten visies die ‘boven het maaiveld uitsteken’ en die op directe en onverbloemde 
wijze de aandacht vestigen op zaken waarmee weliswaar niemand geconfronteerd wil 
worden, maar die voor iedereen zichtbaar zijn geworden. Prins kijkt kritisch naar dit 
door  haar  genoemde  ‘nieuwe  realisme’.  Volgens  haar  pretendeert  deze  stroming 
namelijk de realiteit het beste weer te geven. Een realiteit die als zodanig echter niet 
bestaat,  omdat  zij  meervoudig  is  en  wordt  bepaald  door  een  verscheidenheid  aan 
politieke zienswijze (ibid.). 

Ook de vorm speelt dus een belangrijke rol binnen het politieke debat rondom 
het integratievraagstuk. De constatering van Prins maakt de inhoudelijke boodschap van 
Scheffer niet minder treffend en belangrijk. Zij geeft echter wel aan dat een mogelijke 
keuze bestaat  in de wijze waarop gekeken wordt naar politieke vraagstukken en dat 
politiek handelen wordt gereflecteerd in politieke en maatschappelijke reacties daarop. 
Het  huidige  beleid,  waar  ik  nu  op  in  zal  gaan,  maakt  deze  als  ‘nieuw  realisme’ 
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bestempelde reacties duidelijk. 
Het recente politieke beleid, zoals dat sinds de laatste eeuwwisseling vorm heeft 

gekregen,  is  een meer  naar  binnen gericht  beleid.  Scheffers  artikel  heeft  niet  alleen 
gehoor gekregen, het heeft zich bovendien genesteld in het politieke denken. Tijdens de 
afgelopen acht jaar hebben daarnaast belangrijke ontwikkelingen plaats gevonden, zoals 
de opkomst van Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders, maar ook de moord op 
Theo van Gogh en het politieke en maatschappelijke tumult rondom Ayaan Hirsi Ali. 
Deze politieke en sociale ontwikkelingen en het klimaat in de samenleving lijken te 
onderstrepen wat Scheffer in 2000 schreef. Deze gebeurtenissen vormen onder andere 
de rechtvaardiging  van een op eigenheid  en eerder  op aanpassing dan op integratie 
gerichte  beleid  van  nu.  In  The  Netherlands,  globalization  and  national  identity 
(Lechner, 2008) wordt de omslag beschreven naar een behoudende wetgeving van de 
politiek in Nederland in het begin van de 21ste eeuw, waarbij de eigenheid van en sociale 
cohesie in Nederland centraal zijn komen te staan. Etnische minderheden worden geacht 
zich  aan  te  passen,  onder  andere  door  middel  van  een  inburgeringcursus  die  hen 
verplicht om de Nederlandse taal te leren en om inzicht te krijgen in de Nederlandse 
geschiedenis,  gewoonten  en  normen  en  waarden  (Lechner,  2008:163).  Ook  de 
toelatingseisen om het land binnen te komen zijn verscherpt. Daarnaast wordt in 2005 
onder  leiding  van  Maria  van  der  Hoeven,  toentertijd  minister  van  onderwijs,  het 
initiatief genomen om een canon te schrijven, als uitdrukking van de culturele identiteit 
van  Nederland  (Lechner,  ibid.:90-99).  Een  initiatief  dat  uiteindelijk  zijn  doel,  het 
creëren  van  een  basis  voor  culturele  eenheid,  niet  weet  te  bereiken.  Ook  de 
naturalisatieceremonies zijn bedoeld om de nadruk te leggen op de betekenis van het 
verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit (Scheffer, 2007:402). 

Aan de oproep van Moniek tot een strenger beleid lijkt gehoor gegeven te zijn. 
Desondanks blijft bij haar de onrust bestaan. Want ondanks strengere regelgeving wordt 
het  uiteindelijke  doel  integratie  en  sociale  samenhang  niet  verwezenlijkt.  Door  de 
huidige wetgeving dwingt de overheid zichzelf  in een politieke spagaat.  Doordat zij 
enerzijds de Nederlandse eigenheid voorop stelt en het daardoor voor nieuwkomers nog 
moeilijker maakt om onderdeel uit te gaan maken van de Nederlandse gemeenschap. En 
anderzijds  doordat  de  overheid  door  middel  van  strenge  regelgeving  de  mate  van 
aanpassing en integratie wil bevorderen en nieuwkomers de mogelijkheid wil bieden om 
zich makkelijker te voegen in de Nederlandse samenleving (Lechner, 2008:163-164). 
Het resultaat is een weinig sprekend beleid dat aan helderheid ontbreekt.  Stellingname 
en explicitering ten aanzien van dit beleid binnen de politiek en daarbuiten, zijn logische 
reacties. Ook in Sassenheim, leeft de zorg over hoe het verder zal gaan zolang de nodige 
politieke acties niet worden ondernomen om helderheid en zekerheid te verschaffen. Dit 
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is de reden waarom politiek door critici en Sassenheimse inwoners zo centraal wordt 
gesteld.  Zij  beïnvloedt  de  manier  van  denken  en  doen  van  inwoners  overal  in 
Nederland,  ook al  zijn  het  mensen die  zelf  nauwelijks  in  aanraking  komen met  de 
uitwassen van het integratievraagstuk. Sassenheimers hebben de mogelijkheid om zich 
binnen hun sociale context te onttrekken aan de problemen die in andere delen van 
Nederland spelen. De gemoederen zullen daarom in Sassenheim niet hoog opspelen, net 
zo min als dat politici met uitgesproken meningen in deze plaats geen voet aan de grond 
zullen krijgen. Simpelweg omdat de noodzaak in Sassenheim tot extreem ingrijpen niet 
bestaat. De zorgen worden echter wel gedeeld en de problematisering van de massale 
migratie  naar  Nederland  wordt  weerspiegeld  in  kritische  opvattingen  zoals  die  van 
Moniek.

De analyse die ik heb gemaakt van de recente politieke ontwikkelingen en de reacties 
vanuit  de  samenleving  daarop,  toont  het  belang,  zo  niet  de  noodzaak  van  de 
Nederlandse overheid om zich te realiseren dat zij voor een andere benadering van het 
integratievraagstuk  kan  kiezen.  Haar  aanpak  heeft  invloed  op  het  ontstaan  van  een 
draagvlak voor een verruimde invulling van burgerschap vanuit de samenleving. Het 
relatief recente WRR rapport (Identificatie met Nederland, 2007:55-57) met betrekking 
tot  dit  onderwerp  benadrukt  niet  zomaar  de  articulatiemacht  van  de  overheid.  ‘De 
overheid kan een vorm van collectieve identiteit definiëren’ laat de WRR (ibid.) de lezer 
weten. Daarmee gepaard gaat verantwoordelijkheid en bewustzijn wat betreft de wijze 
van gebruik van deze macht. Wat wil de huidige overheid bereiken met een naar binnen 
toe gekeerd beleid in tijden van uitbreiding en openheid?

De  tot  nu  toe  gehandhaafde  aanpak  vestigt  steeds  weer  de  aandacht  op 
onderscheid en op het problematische karakter van de integratie van ‘minderheden’. 
Deze aanpak biedt niet de gewenste duidelijkheid en geruststelling. Dit heeft volgens 
mij te maken met het feit dat wordt gehandeld op grond van het culturele compromis 
van Nederland van de afgelopen eeuw, met een duidelijke indeling door de verzuiling, 
een homogene bevolking met een zelfde leef- en denkwijze en met een helder omlijnt 
burgerschap.  De  bevolkingssamenstelling,  de  culturele  samenstelling,  de  religieuze 
samenstelling  en  de  leef-  en  denkwijzen  zijn  echter  onderhevig  aan  ingrijpende 
veranderingen.  Oude  concepten  zoals  natiestaat,  nationale  identiteit  en  burgerschap 
veranderen van betekenis en zijn niet meer bruikbaar in hun oude gedaante. Diederick 
Raven  (2007:14-17)  heeft  het  daarom  over  sleetse  concepten  in  de  sociale 
wetenschappen, die als uitgangspunt dienen voor politiek beleid. Daardoor is politiek 
beleid zelf niet meer toereikend (ibid.). Om toekomstig beleid aan te laten sluiten bij de 
ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen, is het volgens mij belangrijk om 
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gehoor te geven aan de oproep van Paul Scheffer in zowel zijn artikel als in zijn boek 
Het  land  van  aankomst (2007)  tot  zelfonderzoek.  Want  een  heroverweging  van 
gangbare ideeën en gedragingen is noodzakelijk om te komen tot wat hij noemt een 
‘open samenleving’ (Scheffer, ibid.: 47). Het is de taak van de Nederlandse overheid om 
dit zelfonderzoek in gang te zetten en te ondersteunen. 

In het voorgaande heb gekeken naar de behoudende en onzekere reacties van 
‘autochtone’  inwoners  van  Sassenheim  door  de  politiek  op  sociaal-politieke 
veranderingen  in  Nederland  en  daarmee  gepaard  gaande  politieke  ontwikkelingen. 
Rath’s etnische minorisering is het gevolg van de politieke handelingswijze ten aanzien 
van het integratievraagstuk. Zowel de vorm als de inhoud van politiek beleid en ook de 
reacties van onder andere Paul Scheffer daarop, dragen bij aan het creëren van ‘etnische 
minderheden’ als probleem. Slechts het besef van de politieke rol en de keuze voor een 
constructieve  aanpak  kunnen  de  politieke  spagaat  beëindigen.  De  mogelijke 
consequenties die politiek beleid kan hebben, komen in de volgende paragraaf aan bod. 
Ik zal dan gaan kijken naar reacties op politieke veranderingen, zoals de toetreding tot 
de  EU,  die  een  de  culturele  distantie  verkleinen  door  zichzelf  te  verruimen.  Het 
identiteitsbegrip staat hierbij centraal.

1.2 De grens over
Marie-Pierre heeft mij geholpen om in contact te komen met haar 
Sassenheimse vriendin Moniek. Marie-Pierre is Française en werkt bij het  
Europese ruimtevaartbedrijf Esa in Noordwijk, een plaats vlakbij  
Sassenheim. Dit bedrijf heeft niet alleen Nederlanders in dienst, maar 
contracteert vanwege zijn internationale oriëntatie ook veel buitenlanders 
uit de Europese lidstaten. Deze expats wonen in plaatsen rondom 
Noordwijk. Ook in Sassenheim wonen in 2002 al 570 Westerse ‘allochtonen’ 
(CBS, Gemeente op Maat, 2002:11).3 Moniek ziet Marie-Pierre niet als  
‘allochtoon’. Ook andere Europeanen schaart zij niet onder die noemer. 

‘Mensen uit Engeland of Duitsland, of Fransen. Een Engelse, dat is  
ook een allochtoon, eigenlijk. Toch? Daar denk ik dan weer niet aan. 
Kijk naar Marie-Pierre. Zodra die hier wonen, spreken die de taal,  
dat gaat heel goed.’ 

Moniek staat er niet eens meer bij stil dat Europeanen ook ‘allochtonen’ zijn, net zo min 
als dat zij onderscheid maakt tussen zichzelf en haar Franse vriendin. Waar zij eerder 
3  In latere publicaties worden alleen maar statistieke gegevens over niet-Westerse ‘allochtonen’ 

opgenomen. 
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blijk gaf  van een uitgesproken interculturele  distantie  tussen haar  en naar  haar  idee 
‘onaangepaste  allochtonen’,  legt  zij  nu de nadruk op interculturele  overeenkomsten. 
Moniek’s reactie valt samen met het proces van eenwording van de Europese lidstaten. 
Europa is deel uit gaan maken van de realiteit waarin Nederlanders leven. Ik haal in 
deze  context  de  uiteenzetting  aan  die  Lechner  (2008:241-273)  maakt  van  de 
gebeurtenissen  rondom het  Nederlandse  referendum in  2005  met  betrekking  tot  de 
Europese  Grondwet.  Dit  referendum  had  als  uitkomst  een  overtuigend  ‘nee’. 
Desondanks schrijft Lechner (ibid.:268-269) in de conclusie van zijn hoofdstuk gewijd 
aan  Nederland  en  Europa,  dat  de  politieke  en  economische  onrust  in  de  periode 
voorafgaand  aan  het  referendum,  ook een  rol  gespeeld  heeft  in  de  uitkomst  ervan. 
Bovendien blijkt uit postreferendum enquêtes dat de actuele steun voor het Europese 
lidmaatschap hoog is4 (2008:271-272). Daarnaast is ook de bereidheid om zichzelf als 
Nederlander  én  Europeaan  te  zien  aanwezig  in  de  stemmen  voor  meer  Europese 
samenwerking (ibid.). 

Door de toevoeging van deze opmerkingen van Lechner ontstaat een vollediger 
beeld  van  de  sociaal-politieke  context  van  de  periode  waarin  het  referendum werd 
gehouden. Ook maakt hij op die manier duidelijk dat het antwoord ‘nee’ geen definitief 
en onveranderlijk antwoord is, maar dat het onderdeel uitmaakt van een proces waarin 
de  Nederlandse  bevolking  zich  bevindt.  Net  zozeer  als  de  collectieve  identiteit 
onderdeel van dit proces is en erdoor wordt veranderd.

In de wetenschappelijke arena is men het er inmiddels over eens dat er geen 
sprake is van enkelvoudige, vaststaande identiteiten, maar dat deze juist meervoudig en 
veranderlijk zijn. Gerd Baumann heeft het in zijn boek Multicultural Riddle: rethinking 
national,  ethnic  and  religious  identities (1999)  zelfs  over  de  dubble  discursive 
competence, ofwel de competentie van ieder mens om een afweging te maken tussen de 
keuze voor een essentialistische invulling van de eigen culturele identiteit, of juist voor 
een processuele invulling van de culturele identiteit. De kern is volgens hem dat beide 
invullingen onderdeel uitmaken van de processuele invulling, omdat het hoe dan ook 
gaat  om  meervoudigheid  en  veranderlijkheid  (Baumann,  1999:81-96).  Hierbij 
aansluitend  benadrukt  Amartya  Sen in  Identity  and violence,  the  illusion  of  destiny 
(2006) het belang van deze bewuste keuze voor meervoudigheid van culturele identiteit, 
omdat op die manier volgens hem conflicten voorkomen kunnen worden. Sen (xi-xx) 
meent  dat  de wereld en haar inwoners tot  harmonie kunnen komen door een aantal 
punten, onder andere door een beter begrip van de pluriforme menselijke identiteiten, en 
door daarnaast te waarderen dat deze verschillende identiteiten  cut across each other, 
wat overeenkomt met wat Baumann (ibid.:84) bedoelt met cross-cutting-cleavages. 

4  Met 77% van alle geënquêteerden. 
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Diederick Raven gaat nog een stap verder door het identiteitsbegrip een leeg 
begrip  te  noemen  (Raven,  Interessant  tijden,  over  modernisering,  mondialisering,  
migranten en de Islam, concept 2007:130). Volgens hem staan een aantal problemen de 
legitimiteit  van  dit  begrip  in  weg,  zoals  de  individuele  beleving  van  (nationale) 
identiteit,  het  feit  dat  (nationale)  identiteit  generatiegebonden  is  en  verplichtend  is. 
Terwijl  identiteitsvorming  volgens  Raven  juist  een  proces  is.  Enerzijds  vanuit  het 
individu of de groep zelf, en anderzijds vanuit toeschrijving door de ander in dat proces 
(Raven, ibid.:128-135). De pretentie van het identiteitsbegrip als zijnde onveranderlijk 
en voor iedereen hetzelfde door de tijd heen en los van eigen invulling, is onhoudbaar. 
Daarom geeft het WRR rapport Identificatie met Nederland (2007) de voorkeur aan het 
begrip ‘identificatie’, wat de nadruk legt op fluiditeit en meervoudigheid. 

Paul Scheffer (2007) is van mening dat het relativeren van de eigen afkomst en 
Nederlandse identiteit een trekje is van veel Nederlanders. Hij voert deze eigenschap 
terug  tot,  wat  hij  noemt,  ‘een  lange  ervaring  van  conflictvermijding’ (Scheffer, 
2007:157).  Daarnaast  ziet  Scheffer (ibid.)  ook een uiting van eigendunk, doordat de 
zelfrelativering  van  de  nationale  identiteit  uitstraalt  dat  Nederlanders  het  niet  nodig 
achten om met grote woorden over hun eigen afkomst te praten. Vanuit zijn visie is het 
benadrukken  van  de  nationale  identiteit  juist  cruciaal  om dichter  bij  een  nationale 
samenhang te komen. Toch heeft hij het over een nieuw ‘wij’ (Scheffer, ibid.:160), wat 
gepaard gaat met het herzien van individuele en collectieve identificaties. 

Ondanks  het  pleidooi  van  Scheffer  om  vast  te  houden  aan  de  Nederlandse 
eigenheid, wordt de veranderlijkheid van identiteit onderstreept en wordt bovendien de 
noodzaak  hiervan  duidelijk.  Ik  neem  een  verschuiving  waar  binnen  deze 
politiekwetenschappelijke  discussie  van  opvattingen  van  het  identiteitsconcept.  Het 
door Baumann en Sen uiteengezette concept komt daarbij steeds meer in de plaats van 
een vaststaand en enkelvoudig identiteitsconcept. Op deze verschuiving voortbordurend 
legt De WRR in zijn rapport (2007) een verbinding tussen het traditionele idee van ‘de 
Nederlandse identiteit’ en meervoudige identificaties. Hij legt, anders dan Scheffer, de 
nadruk op de mogelijkheid tot meerdere identificaties én het behoud van samenhang. 
Ook de nationale identiteit is toe aan verandering ofwel verruiming, volgens dit rapport. 
De  nadruk  op  identificaties  stelt  niet  alleen  maar  ‘allochtonen’  in  staat  tot  een 
meervoudige  invulling  van  de  eigen  identiteit,  maar  het  stelt  volgens  mij  ook 
‘autochtonen’ in  staat  om met  de tijd waarin zij  leven,  mee te  gaan.  In Sassenheim 
vergemakkelijkt  de  aanwezigheid  van  Europeanen  en  internationale  handel  en  de 
afwezigheid van integratieproblemen de verruiming van de beleving van burgerschap. 

Ad, een man van middelbare leeftijd en al 21 jaar woonachtig in Sassenheim, is 
er niet alleen geboren en getogen, maar ook werkzaam in de Bollenstreek. Ad is dus 
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door-en-door Nederlander. Toch wordt tijdens ons gesprek bij hem thuis duidelijk dat hij 
kiest bewust voor een verruimde identificatie. Hij legt dit op de volgende manier uit: 

‘Ik heb zelf nog nooit een gevoel gehad van bedreiging van dat  
Nederlanderschap. Of laat ik het anders zeggen: ik hecht weinig 
waarde aan dat Nederlanderschap. Ik denk dat we in een tijd zitten,  
waar dat steeds verder vervaagt. Ik denk dat we daardoor ook een 
beetje raar bezig zijn, als we dat vast willen houden. Want dat is ook 
iets wat eigenlijk elke keer weer verandert. Ja, als je, denk ik, honderd 
jaar geleden kijkt en nu, dan heb je nu andere Nederlanders.  
Nederlanders zijn nu iets anders. We zijn natuurlijk veel in contact  
gekomen met buitenlanders. Het is zich ook gaan vermengen. En ik  
denk dat dat goed is. Want we kunnen niet meer in landjes denken, op 
wereldniveau moeten we denken!’

Ad relativeert zijn Nederlanderschap vanuit de overtuiging dat niet meer nationale maar 
wereldwijde  verbindingen  van  belang  zijn  en  als  uitgangspunt  moeten  dienen  van 
identificatie. Hij stelt veranderlijkheid centraal en weet in de huidige veranderingen mee 
te gaan. Ad maakt gebruik van zijn  dubble discursive competence  (Baumann, ibid.). 
Meerdere aspecten spelen mee in zijn keuze om in de mondialiseringprocessen mee te 
gaan.  Naast zijn  eigen opvoeding en instelling,  is  hij  werkzaam in een branche die 
gericht  is  op de  internationale  handel.  En daarnaast  woont  hij  in  een  land  dat  veel 
contact heeft met buitenlanders en dat ook altijd heeft gehad. De meervoudigheid van 
Ads identiteit houdt niet op bij de Nederlandse grens. Ook de identificatie met Europa 
of  zelfs  met  de  rest  van  de  wereld,  maakt  inmiddels  onderdeel  uit  van  mogelijke 
identificaties. 

Individuen hebben, net als politieke eenheden, de mogelijkheid om mee te gaan 
met de mondiale stroom, om zich ertegen te verzetten of om die processen simpelweg te 
negeren en te kiezen voor afzijdigheid. Mark Juergensmeyer maakt in zijn artikel ‘The 
paradox of nationalism in a global world’ (Hedetoft en Hjort (eds.): 2002) onderscheid 
tussen drie soorten etnische politiek binnen het mondialiseringproces. Zo zijn er vormen 
van etnische  politiek  die  deze  processen  negeren  en  zich  grotendeels  isoleren.  Ook 
bestaat  een  soort  die  acties  onderneemt  om  weerstand  te  bieden  tegen  mondiale 
processen.  En daarnaast  komt een soort  etnische politiek voor die  juist  in  het eigen 
voordeel gebruik maakt van mondiale processen en meegaat in de mondiale stroming. 
Ad kiest ervoor om mee te gaan in de mondiale stroming en haar in zijn voordeel te 
laten werken. 
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Ervaringen  van  collectieve  identificatie  veranderen.  Zij  worden  ruimer  als 
logisch gevolg van mondiale, nationale en lokale ontwikkelingen. Zo is de toetreding 
van  Nederland  tot  de  Europese  Unie  een  gevolg  van  deze  ontwikkelingen en  heeft 
zowel op collectief als op individueel niveau consequenties. De Nederlandse overheid 
heeft  door  haar  keuze  tot  toetreding  een  duidelijk  signaal  uitgezonden  naar  de 
samenleving  over  wat  haar  toekomstige  koers  zal  zijn.  Ze  heeft  in  feite  het 
transformeren  van  het  bekende  culturele  compromis  in  gang  gezet.  Na  een  eerste 
tegenreactie  van  de  bevolking  begint  het  idee  inmiddels  wortel  te  schieten  dat  een 
overkoepelende  identificatie  aan  het  ontstaan  is.  Deze  overkoepelende  identificatie 
beïnvloedt  op  den  duur  zowel  de  collectieve  als  de  individuele  beleving  van 
burgerschap.  De huidige naar  binnen gekeerde beleidsvoering moet  wellicht  worden 
gezien  als  een  reactie  op  grond  van  weerstand  op  zowel  maatschappelijk  als 
overheidsniveau.  En  zal  vervolgens  ruimte  worden  gemaakt  voor  een  beleid  dat 
gebaseerd is op openheid. 

Aan  de  hand  van  Lechner  heb  ik  het  procesmatige  karakter  van  de  recente 
politieke  ontwikkelingen  met  betrekking  tot  de  toetreding  tot  Europa  te  laten  zien. 
Evenredige  ontwikkelingen  in  het  denken  over  identiteit,  die  ik  met  behulp  van 
Baumann en Sen heb uitgewerkt, onderstrepen de veranderlijkheid van invullingen van 
burgerschap door veranderingen in individuele en maatschappelijke beleving ervan. De 
politiek heeft daarnaast altijd een keuze om met deze veranderingen mee te gaan of ze 
tegen te houden. Recente politieke ontwikkelingen in Nederland spreken volgens mij 
voor het eerste. Het politieke beleid van de laatste jaren draagt bij aan de onrust en 
onzekerheid die Nederlanders in Sassenheim ervaren. Aan de hand van mijn analyse heb 
ik naar voren gebracht dat op politiek niveau ook daadwerkelijk ontwikkelingen gaande 
zijn die niet bevorderlijk zijn voor het creëren van helderheid en een stabiele basis om 
nader tot elkaar te komen. Terwijl genomen beslissingen in het recente verleden wel de 
indruk  geven  dat  openheid  en  verruiming  van  burgerschap  een  concreet  doel  is. 
Gekeken  naar  de  beleving  van  een  aantal  Nederlanders  in  Sassenheim  van  hun 
burgerschap, is sociale verruiming inmiddels een feitelijke ontwikkeling en verdient zij 
meer aandacht en steun vanuit de politiek. 
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Hoofdstuk 2: Maatschappelijke samenhang

De één vindt dat migranten zich moeten aanpassen, de 
ander dat zij die cultuur juist in enigerlei vorm moeten 

bewaren, maar in beide gevallen stellen zij migranten ten 
principale voor als mensen met een levenswijze en 

mentaliteit die afwijkt van de Nederlandse standaard. Nu 
ook wordt mij duidelijker waarom men zo geobsedeerd is 

door de achterstand van bepaalde migranten. Hun 
(uitheemse) culturele non-conformiteit wordt 

geproblematiseerd omdat zij wordt geassocieerd met 
achterstand, ja zelfs wordt gezien als indicatie van 

achterstand. (Minorisering: de sociale constructie van 
‘etnische minderheden’. Jan Rath, 1991:112)

De zoektocht naar de manier waarop we kunnen samenle-
ven vraagt aan alle kanten om zelfonderzoek. Dat is de 
diepere betekenis van de wederkerigheid waar we naar 

zoeken: wie aan migranten vraagt kritisch naar hun tradi-
ties te kijken, moet ook zelf bereid zijn om eigen vanzelf-

sprekendheden tegen het licht te houden. ( Het land van 
aankomst. Paul Scheffer, 2007: 47)

Hoe  het  politieke  beleid  van  etnische  minorisering  de  interculturele  omgang  op 
maatschappelijk niveau in Sassenheim beïnvloedt, zal ik in dit hoofdstuk naar voren 
brengen. Op dit niveau wordt politiek beleid omgezet in maatschappelijk handelen. Ook 
in  Sassenheim  wordt  etnische  minorisering  toegepast  omdat  de  handvaten  voor 
gelijkwaardige omgang vooralsnog ontbreken. Het krijgen van inzicht in de aard van de 
omgang is een belangrijke stap in het vinden van deze handvaten. 

2.1 Sociale cohesie in het geding
Voor het voorgerecht hebben wij, Bart, mijn partner voor vanavond, en ik,  
een half uur de tijd. Het eerste adres is een centraal gelegen nieuwbouwhuis  
met een glanzend schone keuken die uitkijkt op de centraal gelegen vijver in 
Sassenheim. De tafel in de keuken, die al voor ons is gedekt, is versierd met 
bloemen en kaarsen aan beide uiteinden. Een karaf water staat klaar. Vier  
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koppels nemen plaats, waarna het voorgerecht wordt opgediend door de 
vrijwillige koks. De gastheer schenkt de witte wijn in, in de daarvoor 
bestemde glazen. Vervolgens neemt hij het op zich om het gesprek te 
beginnen en neemt met de echtgenoot van een bevriend koppel de 
plaatselijke voetbaluitslagen door. Ter Leede heeft met 2-1 gewonnen van 
Quick Boys. Het gesprek gaat over naar de achtergrond van één van de 
twee heren. Zijn familie leeft en werkt al generaties lang in Sassenheim. Hij  
behoort dus tot de harde kern in Sassenheim van mensen die zich ‘echte 
Sassenheimer’ noemen, omdat zij hier geboren en getogen zijn en dit tot  
meerdere generaties terug kunnen herleiden. Door te kunnen reconstrueren 
welke gebouwen waar hebben gestaan en wie daar toentertijd in woonde of  
welk bedrijf daar gevestigd was, zet hij zijn afkomst kracht bij.
         Het voorgerecht lijkt simpel, met rauwe courgette en champignon en 
daarop gedroogde tomaat en een dressing. Toch lekker tot mijn lichte 
verbazing. Als naar de reden van mijn deelname wordt gevraagd, en ik mijn 
onderzoek noem, zie ik ietwat bevreemde blikken. De ‘echte Sassenheimer’ 
merkt op dat in Sassenheim niet veel andere culturen zijn. “Maar we hebben 
wel een moskee…!” Het gesprek valt uiteen in groepjes. Even later worden 
wij gevraagd om op stap te gaan naar het volgende adres. Niet voor niets is  
dit evenement door zijn organisatoren ‘Walking Dinner’ genoemd, ofwel  
lopend diner. Het doel van deze avond is het inzamelen van geld ter  
financiering van een aantal goede doelen. De stichting die Cucu is gaan 
heten, de Indonesische benaming voor kleinkind, is in 2006 door drie zussen 
uit Sassenheim opgericht om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan 
ontwikkelingsprojecten in andere delen van de wereld.
        Het volgende gerecht nemen wij tot ons in de nabij gelegen 
Rusthofflaan. Ook centraal gelegen en niet ver weg van het vorige adres. 
Het is een oud rijtjeshuis dat net is opgeknapt en dat van binnen een 
evenwichtige combinatie is van oud en nieuw. Beide brengen bewondering 
bij de net binnen gekomen gasten teweeg. Oude tegels en deuren versus 
moderne kleuren en accessoires. En drie kwartier om het hoofdgerecht tot  
ons te nemen. Wederom vier koppels aan tafel, bestaande uit drie echtparen 
van zowel jongere als middelbare leeftijd, en Bart en ik. Het eten wordt  
gauw geserveerd en de wijn ingeschonken, deze keer een rode, passend bij  
het stukje vlees dat wordt opgediend. Ik zit aan het uiteinde van een lange 
massief houten tafel met tegenover en naast mij zitten echtgenotes. Ook aan 
deze tafel blijkt vrij snel dat er connecties zijn tussen de verschillende 
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deelnemers. De gastvrouw werkt op de basisschool waar één van de 
echtgenoten directeur is. En het andere echtpaar heeft jarenlang een 
slagerij gerund in het centrum van Sassenheim. Zij genieten ook na hun 
pensioen nog steeds plaatselijke bekendheid. Als ik aan deze tafel mijn 
studie noem, wordt geïnteresseerd gereageerd door de twee dames die 
vlakbij mij zitten, zonder in te gaan op het onderzoek zelf. Één van de 
kleindochters staat namelijk ook op het punt om te gaan studeren.

Als laatste het nagerecht, dat wij tot ons nemen in de Hoofdstraat in  
een groot, behoorlijk nieuw vrijstaand huis. Het is een ruim huis met een 
open keuken. Op die manier krijgen wij de gelegenheid om een kijkje te  
nemen in het grootste gedeelte van de benedenverdieping. Eenmaal zittend 
en genietend van een samengesteld dessert van fruit, ijs en chocola en 
warme saus, komt voor het eerst deze avond meteen mijn onderzoek ter 
sprake. En tot mijn verbazing vraagt één van de echtgenoten wat ik nou 
precies te weten wil komen. Zijn gebaar is er één van ‘kom maar op met 
jouw vragen.’ De oudere dame tegenover mij geeft aan dat zij weliswaar 
geniet van het reizen naar het buitenland, maar het feit dat iedereen maar 
binnen kan komen in Nederland haar een heel onprettig gevoel geeft. 
‘Net zoals moderne vervoersmiddelen en moderne technologie, zoals 
computers en de telefoon, hoort ook migratie bij de tijd waarin we leven.’,  
probeert Bart haar uit te leggen. 
De echtgenoot haakt daarop in: ‘U bent eraan gewend dat u overal naartoe 
kunt reizen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere mensen. Migratie  
hoort er tegenwoordig gewoon bij, volgens mij. En mensen die hier leven 
maar die ergens anders vandaan komen. Belangrijk is dat er een manier 
wordt gevonden waarop we samen kunnen leven met zijn allen. Dat is van 
twee kanten, denk ik. Allochtonen moeten hun best doen om de taal te leren 
en om de normen en waarden te respecteren. En Nederlanders moeten zich 
meer open stellen voor allochtonen.’

        Mijn uitleg over een nieuwe invulling van burgerschap, waarbij  
iedereen die in een land komt wonen, automatisch de nationaliteit en het  
burgerschap van dat land aanneemt en dus volwaardig burger wordt in die 
samenleving, valt niet in goede aarde bij de oudere dame. Volgens haar 
gaat het nu niet goed in Nederland wat betreft het hele integratiedebat.  
Haar tafelbuurman daarentegen lijkt het een goed systeem dat migranten 
automatisch burgerschap krijgen in het land waarin zij zich vestigen. Maar 
volgens hem moeten zij zich dan wel aanpassen aan de samenleving daar.  
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Zij blijft bij haar terughoudende standpunt. Ondanks het feit dat zijzelf  
graag reist en gewend is daar naartoe te kunnen gaan waar zij heen wil,  
heeft zij moeite met het idee dat ook zomaar iedereen Nederland binnen kan 
komen. Zij hecht daarom ook veel waarde aan het Nederlanderschap omdat 
zij door de huidige ontwikkelingen het idee heeft dat Nederlanderschap in 
het geding komt. Door het Schengen-akkoord kan volgens haar iedereen,  
die eenmaal Europa binnen is gekomen, vervolgens naar elk Europees land 
toe reizen. De grenzen worden niet voldoende beveiligd, vindt zij. Bart  
werpt hier tegenin dat alle EU landen inmiddels samenwerken en de 
beveiliging daarom dus wel goed moet zijn.

Dit gesprek wordt abrupt beëindigd. Het laatste half uur is voorbij  
gevlogen en wij gaan met zijn allen in richting Bowlingcentrum ‘De Oude 
Tol’, waar de afsluiting van dit ‘Walking Dinner’ zal plaatsvinden met een 
kopje thee of koffie en een loterij. 

Het ‘Walking Dinner’ maakt mij  in één klap een aantal  elementen duidelijk van de 
omgang met andere culturen van Nederlanders in Sassenheim. De grondtoon van deze 
omgang is afstandelijk. Letterlijk, omdat het gaat om mensen uit andere delen van de 
wereld. Figuurlijk, want zowel mensen ver weg die hulpbehoevend zijn als mensen die 
naar Nederland zijn gekomen en die hier ondersteuning nodig hebben, staan ver af van 
de belevingswereld van de deelnemers aan dit evenement. Dit maak ik op uit het feit dat 
tijdens die avond geen enkel gesprek is gegaan over de daadwerkelijke reden van ons 
samenzijn. Tegelijkertijd heeft de modetrend van ‘ontwikkelingshulp’ zich ook in dit 
plaatsje genesteld en resulteert in dit geval in een bijdrage aan het goede doel in ruil 
voor een avond vermaak. Ook bespeur ik de behoefte om op de één of andere manier 
iets te kunnen betekenen voor een ander, of dat nou de initiatiefnemers zijn, die tevens 
familie of vrienden zijn, of dat het hulpbehoevenden zijn in Derde Wereldlanden. Maar 
ook de angst om nader betrokken te raken bij de ellende van anderen en op deze manier 
het schuldgevoel af kunnen kopen dat met deze weerstand gepaard gaat. Er wordt een 
weg gezocht om de sociale cohesie te behouden zonder de interculturele distantie te 
hoeven overbruggen.

Aan  de  hand  van  de  beschrijving  van  Kees  Schuyt  noem  ik  een  reeks 
betekenissen van sociale cohesie, namelijk sociale cohesie als netwerken en ruilrelaties 
en  als  solidariteit.  Deze  betekenissen  zijn  van  toepassing  op  de  sociale  context  in 
Sassenheim die ik in dit hoofdstuk ga bespreken. De eerst genoemde betekenis verwijst 
naar  informele  netwerkrelaties  die  zorgen  voor  sociale  samenhang.  Volgens  Schuyt 
(ibid.:61) gaat het  daarbij  om sociale processen, gebaseerd op subtiele ruilsystemen. 
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Reciprociteit  is  een  centraal  gegeven  in  deze  betekenis  van  sociale  cohesie. 
Reciprociteit op grond van netwerkrelaties staat centraal in het ‘Walking Dinner’. Het 
sociale netwerk van de initiatiefnemers leidt tot een succesvolle avond. Hierbij gaat het 
zowel  om de  nuchtere  afweging  van  de  plaatselijke  ondernemers,  die  in  ruil  voor 
sponsoring naamsbekendheid krijgen en die bovendien hun reputatie kunnen verbeteren, 
vanwege hun bereidwilligheid om aan het goede doel bij te dragen. Als om de familiaire 
en vriendschappelijke hulp en bijdrage van het sociale netwerk van de initiatiefnemers, 
waardoor zo veel mensen meedoen en meehelpen. Daarnaast wordt elke deelnemer in 
de gelegenheid gesteld om oude en nieuwe contacten aan te halen. Het instandhouden 
en onderhouden van de sociale cohesie staat hier dus centraal. 

De andere betekenis verwijst naar sociale cohesie als solidariteit. Daarbij maakt 
Schuyt  (ibid.:61-61)  onderscheid  tussen  enerzijds  warme  solidariteit,  uitgedrukt  in 
warme  gevoelens  voor  benadeelden  en  bedrukten  en  leidend  tot  vrijwillige  acties, 
financiële  steun  en  particuliere  initiatieven.  Anderzijds  noemt  hij  koude  solidariteit. 
Deze tweede vorm van solidariteit betreft de verplichte deelname aan omslagstelsels, 
waarbij risico’s worden gedeeld en geen intieme relaties hoeven te bestaan tussen de 
deelnemers. Binnen de Sassenheimse context speelt vooral de warme solidariteit een 
belangrijke rol. Zij ligt ten grondslag aan het vrijwilligerswerk dat gedaan wordt ten 
gunste van minder bedeelde mensen in Nederland en daarbuiten. 

In Sassenheim bestaat een uitgebreid scala van vrijwilligerswerk, zowel gericht 
op  het  eigen  sociale  netwerk,  als  op  het  bieden  van  hulp  aan  anderen.  Er  is  een 
kringloopwinkel, vluchtelingenwerk is er actief,  Unicef heeft er een verkooppunt, de 
wereldwinkel is er gevestigd en ook een kleine stichting zoals Cucu vindt vruchtbare 
bodem in Sassenheim. Maar ook de Raad van Kerken, de Oranje Vereniging, het Park 
onderhoud en de Stichting 50-plussers draaien op basis van vrijwilligerswerk. In elk 
geval  gaat  het  om  het  behouden  en  onderhouden  van  sociale  cohesie  binnen  de 
Sassenheimse gemeenschap. Inwoners van deze plaats hebben het zich niet alleen tot 
taak gesteld om betrokken te zijn bij de plaatselijke gemeenschap, maar ook om mensen 
bij  te  staan  die  hulp  kunnen gebruiken.  Maatschappelijke  betrokkenheid  is  dus  een 
belangrijk element van sociale cohesie in Sassenheim. Daarnaast is mij opgevallen dat 
overwegend  ‘autochtone’  Nederlanders  vrijwillig  actief  zijn  en  deelnemen  aan 
activiteiten en evenementen ter ondersteuning van een project of initiatief. ‘Allochtone’ 
inwoners daarentegen vormen eerder het speerpunt van projecten of initiatieven. Daarbij 
is  het  bieden  van  hulp  een  uitgangspunt.  En  het  zoeken  van  toenadering  tot  deze 
nauwelijks zichtbare groep binnen de Sassenheimse gemeenschap is ook steeds weer 
een onderliggend doel. 

Meerdere  redenen  tref  ik  in  wetenschappelijke  literatuur  aan  voor  de 
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betrokkenheid van bij het lot van minderbedeelde mensen en de keuze om een actieve 
bijdrage te leveren aan de verbetering van dit lot. Schuyt (ibid.:61) ziet ideologie als 
voorname  reden  voor  warme  solidariteit:  het  willen  verbeteren  van  andermans 
omstandigheden op grond van betrokkenheid bij diens leiden. Scheffer (ibid.:125-132) 
noemt in het verlengde van ideologie ook humanitaire motieven als uitgangspunt van 
hulp. Het voorbeeld dat hij noemt berust op de zienswijze dat migratie zelf onderdeel 
uitmaakt van ontwikkelingshulp.  Aangezien mensen uit  arme landen naar het rijkere 
Westen komen en daar in staat worden gesteld om hun leven een nieuwe en hopelijk 
betere invulling te geven. Ik voeg eigenbelang toe als reden voor betrokkenheid met 
anderen.  Ondanks  de  goede  bedoelingen  leidt  de  rollenverdeling  van  ‘helper’  en 
‘hulpbehoevende’ namelijk  tot  een  ongelijkwaardige  relatie  tussen  ‘autochtonen’ en 
‘allochtonen’.  Halleh  Gorashi  (2003:172)  ziet  in  het  construeren  van  ‘de  ander’ als 
slachtoffer de mogelijkheid voor Europeanen, om zichzelf als redder en als machtig te 
kunnen construeren. Op die manier heeft niet alleen de werkelijke hulpbehoevende baat 
bij de geboden hulp, maar komt de mogelijkheid te helpen ook de helper zelf ten goede. 
Rath  (1991:118)  verwoordt  dit  door  te  stellen  dat  ‘de  negatieve  waardering  van 
kenmerken van ‘etnische minderheden’ positieve  waardering  van kenmerken van de 
‘meerderheid’ impliceert, en andersom.’ 

Voor de Sassenheimers met wie ik heb gesproken over hun vrijwilligerswerk, 
gaat in eerste instantie gaat om het leveren van een positieve bijdrage. Zij nemen de 
moeite om geld op te brengen en om steun en begeleiding te geven aan mensen die deze 
nodig hebben.  Deze Sassenheimers  kiezen hier  dus bewust  voor vanuit  persoonlijke 
overtuigingen.  Bij  mevrouw  Alewijnse,  een  vrouw  van  middelbare  leeftijd  en 
woonachtig  in  Sassenheim,  is  al  elf  jaar  vrijwilligster  bij  Vluchtelingenwerk  in 
Sassenheim. Vanwege haar functie als ouderling in haar kerk, heb ik met haar contact 
opgenomen om te praten over de visie van de Protestante kerk en van haar persoonlijk 
ten aanzien van andere culturen in Sassenheim. Haar persoonlijke geloofsovertuiging 
speelt een rol in haar besluit om anderen te helpen. 

‘Ik heb altijd al wat gehad met andere culturen. Vroeger las ik veel  
boeken over andere culturen. Het is een interesse van mij. Daarnaast  
speelt ook mijn kerkelijke opvoeding, met bepaalde overtuigingen,  
zoals naastenliefde en de ander helpen een rol. Het is een combinatie 
van beide.’ 

Hoe kan dan ondanks het geringe interculturele contact en de goede bedoelingen van 
vrijwilligers  en  betrokkenen  toch  een  minoriserende  omgang  ontstaan,  waarbij 
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‘autochtone’ Sassenheimers non-conforme ‘allochtone’ Sassenheimers proberen in de 
gemeenschap te integreren? Gevoelsmatig burgerschap als onderdeel van een verouderd 
cultureel compromis speelt hier een belangrijke rol. Eerder stelde ik dat het culturele 
compromis in Nederland aan het transformeren is, en dat de Nederlandse politiek nog 
steeds wordt bedreven vanuit de oude invulling van burgerschap, omdat een verruimde 
invulling nog niet het nodige draagvlak heeft. Ook op het maatschappelijke vlak dient 
de verouderde invulling van burgerschap binnen het veranderende culturele compromis 
nog steeds als uitgangspunt van collectief handelen. Het problematiseren van ‘de ander’ 
maakt daar onderdeel van uit. In de volgende paragraaf ga ik in op de maatschappelijke 
kant van minorisering van ‘etnische minderheden’ en de daaraan ten grondslag liggende 
barrières.

2.2 Warme solidariteit voor ‘de ander’
De moeder van de drie initiatiefnemers van deze avond had gelijk, toen zij  
mij aan de telefoon wist te vertellen dat deze avond niet zou gaan over de 
toestanden overal in de wereld, die immers de aanleiding waren voor dit  
‘Walking Dinner’. 

“De mensen die aan deze avond meedoen, willen een leuke avond 
hebben, bij andere mensen in huis komen en lekker rond kijken. Zij  
willen bijkletsen. Zij doen dit niet vanuit idealistisch oogpunt of omdat 
zij zich bezig houden met andere culturen.”
 

De hele opzet en uitvoering van deze avond getuigt van een uitgesproken onderlinge 
verbondenheid in de Sassenheimse gemeenschap. Niet alleen is het geheel gesponsord 
door lokale ondernemers, zodat alle opbrengsten direct kunnen worden gebruikt voor de 
ontwikkelingsprojecten  die  door  de  stichting  worden  ondersteund,  ook  zijn  de 
vrijwillige koks en andere vrijwilligers vrienden van de drie initiatiefnemers. Zelfs de 
deelnemers zijn op één of andere wijze verbonden met hen, van wie een aantal ook hun 
huis  ter  beschikking  hebben  gesteld.  De  onderlinge  bekendheid  van  meerdere 
deelnemers tijdens de verschillende gangen gedurende die avond, getuigt van een ‘ons-
kent-ons’ mentaliteit.  Vooral daardoor hebben tijdens die avond in totaal  92 mensen 
deelgenomen, zonder uitzondering ‘autochtone’ Nederlanders. Die avond kon in totaal 
meer dan 5.000 euro worden opgehaald.

De eerder uiteengezette betekenissen van sociale cohesie raken in Sassenheim 
met  elkaar  verstrengeld.  Op  grond  van  de  behoefte  aan  en  noodzaak  tot  sociale 
samenhang  en  de  bestaande  interculturele  distantie,  is  een  bepaalde  interculturele 
omgang  ontstaan.  Want,  zo  schrijft  Schuyt  (2006:62)  ‘directe  of  indirecte  sociale 
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uitsluiting vormen een bedreiging van binding van bepaalde groepen aan het systeem.’ 
Het bieden van hulp aan ‘de ander’, die als hulpbehoevend en vreemd wordt gezien, 
door ‘autochtone’ Sassenheimers die zich in maatschappelijk verband opwerpen om de 
kloof tot ‘die ander’ te overbruggen, is een manier om onderlinge binding te creëren of 
dat  in  ieder  geval  te  proberen.  Zichtbaar  wordt  de  overeenkomst  tussen  de  manier 
waarop de politiek en maatschappelijke instellingen in Sassenheim migranten en hun 
positie in de Nederlandse samenleving benaderen. Hier ga ik dieper op in. 

Warme  solidariteit  is  in  Nederland  al  decennia  lang  een  maatschappelijk 
gehandhaafde strategie. De intentie is positief. De onderliggende aanname is echter dat 
deze mensen hulp nodig hebben, omdat zij niet in staat zijn om zichzelf te redden in 
Nederland door  hun ‘achtergesteldheid’ of problematische omstandigheden (Gorashi, 
2003:174).  Ook  op  dit  maatschappelijke  niveau,  in  navolging  van  de  eerder 
uiteengezette politieke aanpak, is dus sprake van etnische minorisering. Op dit niveau in 
de vorm van betrokkenheid. De oorsprong van de ontwikkelingen van maatschappelijke 
initiatieven is te herleiden tot de jaren vijftig, de periode waarin de massale migratie 
naar Nederland opkomt (Rath:145-175). Particuliere initiatieven vangen ‘nieuwkomers’ 
op en helpen hen te integreren in de Nederlandse samenleving. Wederom staat de non-
conformiteit van deze ‘nieuwkomers’ centraal. Dat is namelijk de onderliggende reden 
dat zij steun en begeleiding nodig hebben vanuit de samenleving. De maatschappelijke 
betrokkenheid verschilt van ‘individuele sociale assistentie’ tot ‘groepswerk’ (ibid.:155). 
Een groot aantal welzijnsstichtingen dat zich bezig houdt met non-conforme groepen 
binnen  de  samenleving,  wordt  door  de  overheid  gesubsidieerd.  Niet  alleen 
probleemgroepen  in  eigen  land  zijn  tegenwoordig  de  speerpunt  van  initiatieven  en 
instellingen. Stichting Cucu is een goed voorbeeld van een instelling die hulp biedt aan 
mensen in moeilijke leefomstandigheden over de hele wereld. Deze professionalisering 
en  institutionalisering  van  hulp  en  begeleiding  aan  ‘nieuwkomers’ leidt  tot  etnische 
minorisering  (ibid.).  Het  idee  van  ‘de  ander’ als  probleem is  een  geaccepteerde  en 
vanzelfsprekende zienswijze geworden. Daardoor blijft de nadruk op het ‘anderszijn’ 
van mensen met een andere herkomst bestaan en blijft warme solidariteit een belangrijk 
kader waarbinnen intercultureel contact vorm krijgt. Een in werkelijkheid heterogene 
groep mensen wordt gezien als problematisch en niet op gelijke voet staand met de rest 
van de samenleving. 

Het element van sociale afstand tot ‘de ander’, dat ik aan hand van Raths analyse 
beschreven heb, zie ik in Sassenheim terug in de maatschappelijke betrokkenheid door 
middel van vrijwilligerswerk. Door deze ‘ander’ te problematiseren en vervolgens te 
helpen  kunnen  Sassenheimers  kunnen  toenadering  zoeken  tot  ‘allochtone’ 
Sassenheimers zonder daadwerkelijk barrières te hoeven overbruggen met betrekking 
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tot hun gevoelsmatige burgerschap en de betrekking van ‘de ander’ daarbij. De houding 
die de moeder van de initiatiefnemers van het ‘Walking Dinner’ omschrijft, is hier een 
extreem voorbeeld van. Het zoeken van toenadering tot andere culturen maakt namelijk 
helemaal  geen  onderdeel  uit  van de beweegredenen om hieraan mee te  doen.  Deze 
maatschappelijke  houding leidt  tot  een  process  of  othering (Gorashi:170-178)).  Een 
proces  met  een  subtiele  maar  voor  ‘allochtone’ Nederlanders  voelbare  uitsluitende 
werking.  Gorashi  (ibid.)  wijdt  dit  aan  de  visies  van  Nederlanders  op  hun  eigen 
nationaliteit  waarbij  ‘de  ander’  structureel  wordt  uitgesloten  op  grond  van  diens 
herkomst. ‘Allochtone’ Nederlanders maken geen onderdeel uit van het gevoelsmatige 
burgerschap dat inherent verbonden is met deze nationale visie. Een logische reactie op 
het uitsluitende karakter van de interculturele omgang is het zich terug trekken uit het 
sociale leven en het creëren van een geïdealiseerd beeld van het land van herkomst 
(ibid.).  Het  verlangen ontstaat  om terug te  gaan,  ondanks het  feit  dat  dit  voor  veel 
‘allochtone’ Nederlanders niet mogelijk is. 

Gorashi’s  onderzoek is  voornamelijk  gericht  op de beleving  van  ‘allochtone’ 
maar  onderstreept  daarnaast  het  belang  om  ook  te  kijken  naar  de  houding  van 
maatschappelijke instanties. Het gevoel anders te zijn blijft bestaan door benadert  te 
worden  als  zijnde  problematisch  en  hulpbehoevend,  ook  na  jaren  in  Nederland  te 
hebben gewoond. Dit is een ingrijpend gevolg van etnische minorisering. Het krijgen 
van inzicht in de rol die ‘autochtone’ Nederlanders spelen in het integratievraagstuk acht 
ik daarom van belang. Het problematische karakter dat zij hieraan toeschrijven heeft 
namelijk ook met henzelf te maken.

Aan deze geconstateerde nadruk op onderscheid in relatie tot maatschappelijke 
betrokkenheid liggen politieke  zienswijzen  ten  grondslag.  Zowel  Gorashi  (2003)  als 
Rath (1991) gaat in op de langdurige overtuiging van Nederlanders dat zowel mensen 
uit de voormalige koloniën, als gastarbeiders op den duur terug zouden gaan naar het 
herkomstland. De politiek was zo doordrongen van deze aanname, dat tot de jaren ’80 
werd volgehouden dat Nederland geen ‘immigratieland’ is. Structureel werd gesproken 
over gastarbeiders in plaats van over immigranten (Gorashi:148, Rath: ibid.). Door deze 
politieke  zienswijze  is  onderscheid  op  grond  van  etniciteit  en  nationaliteit  sterk 
benadrukt en in stand gehouden. Weliswaar is inmiddels het idee over Nederland als 
immigratieland bijgesteld,  het  idee dat migranten tijdelijk in Nederland verblijven is 
echter  ook  nu  nog  een  onderliggende  overtuiging  in  het  contact  met  ‘allochtone’ 
Nederlanders. Op basis hiervan behandelen Nederlanders migranten als buitenstaanders 
(Gorashi: ibid.) en nemen hen niet op in de beleving van gevoelsmatig burgerschap. 
Gorashi  (2003)  ziet  bovendien  ook  fenotypische  kenmerken  als  een  reden  voor 
Nederlanders  om  onderscheid  te  maken  op  grond  van  etniciteit.  In  het  volgende 
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hoofdstuk ga ik hier dieper op in. 
Aan  de  hand  van  Gorashi  en  Rath  ben  ik  ingegaan  op  een  barrière  op 

maatschappelijk niveau. Net als op politiek niveau, ligt hier etnische minorisering ten 
grondslag  aan  de  wijze  waarop  ‘autochtone’  Nederlanders  in  Sassenheim  in 
georganiseerd verband toenadering zoeken tot ‘etnische minderheden’. Bepaalde ziens- 
en  handelingswijzen  zijn  bepalend  voor  de  manier  waarop  sociale  cohesie  wordt 
gecreëerd op grond van warme solidariteit. Waar echter door Gorashi en Rath niet naar 
wordt gekeken, zijn de onderliggende gevoelens van ‘autochtone’ Nederlanders. Een 
beeld  ontstaat  van  ‘autochtone’ Sassenheimers  die  enkel  op  basis  van  traditionele 
warme solidariteit en door politiek ingegeven zienswijzen handelen en een verhouding 
creëren  die  hen  in  een  machtigere  positie  plaatst.  Het  instant  houden  van  deze 
verhouding duidt  echter  ook op  een  behoefte  aan  zekerheid  en  wellicht  een  zekere 
onmacht om deze interculturele omgang op een andere manier vorm te geven. Ook dit 
aspect  van  de  door  mij  belichte  barrière  op  maatschappelijk  niveau  in  Sassenheim 
behoeft  aandacht.  Mevrouw Alewijnse  verwoordt  vanuit  haar  eigen  perspectief  hoe 
onzekerheid  wordt  vertaald  in  de  omgang  van  instanties  met  in  Sassenheim 
ondergebrachte vluchtelingen en stelt daar genuanceerdheid tegenover.

Mevrouw Alewijnse vertelt over het vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk.  
Vanuit haar eigen organisatie en in de begeleiding van mensen uit de 
doelgroep, komt zij in aanraking met allerlei instanties. In de loop van de 
jaren dat zij dit werk doet, heeft zij een zekere afkeer gekregen voor de door 
haar steeds weer waargenomen houding van deze instanties. 

‘Botheid. Regels, waarvan ik denk ‘dat kan je niet maken’. De 
houding is een beetje; ze mogen allang blij zijn dat ze hier mogen zijn,  
de rest is niet belangrijk. Misschien is angst een oorzaak. Want door 
gebrek aan beheersing van Nederlandse taal moet bijvoorbeeld 
regelmatig met handen en voeten gesproken worden.’ 

Deze afkeer wordt ook weerspiegeld in haar eigen woordkeuze met 
betrekking tot mensen met een andere herkomst. 

‘Het woord ‘allochtoon’ gebruik ik zo weinig mogelijk. Ik versta 
daaronder wat daar politiek onder wordt verstaan. Ik heb een hekel  
aan het woord, het is besmet volgens mij. Men denkt daarbij vooral  
aan moslims en Afrikanen. Maar wat kan men voor een ander woord 
gebruiken? Ik zou het meer proberen te omschrijven. Mensen van 
buitenlandse afkomst bijvoorbeeld.’
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Onrustgevoelens en onzekerheid over de eigen sociale positie en de toekomst komen 
bloot te liggen. Het instant houden van de eigen leefwijzen lijkt in gevaar te zijn doordat 
invloeden  van  andere  culturen  steeds  meer  geworteld  raken  in  de  Nederlandse 
samenleving.  Mondiale  processen  hebben  nou  eenmaal  migrantenstromen  en 
vluchtelingenstromen  met  zich  mee  gebracht  en  informatie  over  slechte 
leefomstandigheden in andere delen van de wereld. Mevrouw Alewijnse spreekt over 
angst om met ‘mensen van buitenlandse afkomst’ in contact te komen en ziet daarin de 
oorzaak  van  de  afstandelijkheid  en  botheid  die  zij  waarneemt  bij  instanties  in 
Sassenheim die te maken hebben met vluchtelingen. Angst om zich met ‘allochtonen’ in 
te laten, om het eigen bestaan door hen te laten beïnvloeden en uit evenwicht te laten 
brengen. Het standpunt van de mevrouw tegenover mij aan tafel, tijdens het dessert van 
het ‘Walking Dinner’, maakt de zorg en de onrust zichtbaar over de aanwezigheid van 
zoveel ‘allochtonen’ in Nederland. Scheffer (ibid.:407) meent dat het zonder een ‘wij’ 
niet  mogelijk is  om een samenleving als  die  in  Nederland draaiende te  houden.  En 
hoezeer juist degenen die hun achtergrond in dit land hebben ook proberen zich terug te 
trekken en weerstand te bieden tegen de in opmars zijnde veranderingen, zij zijn nodig 
om de samenleving opnieuw vorm te geven (Scheffer). 

Slechts op basis van een enkelvoudige en statische invulling van identiteit, of het 
nou gaat om een culturele, nationale of etnische identiteit,  is het mogelijk om naast 
elkaar maar niet met elkaar te leven. De nadruk op een diepgaand onderscheid versterkt 
gevoelens van onzekerheid. Deze kloof wordt bovendien bevestigd door woorden zoals 
‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ te gebruiken. Mevrouw Alewijnse lijkt zich hiervan bewust 
en  kiest  daarom  voor  het  omschrijven  van  mensen  uit  haar  doelgroep.  De 
wetenschappelijke  zienswijze  die  ik  in  het  vorige  hoofdstuk  heb  uiteengezet  met 
betrekking  tot  de  identificaties  van  ‘autochtone’  Sassenheimers,  namelijk 
meervoudigheid  en  veranderlijkheid  van  identificaties,  is  ook  van  toepassing  op 
‘allochtone’  inwoners  van  Sassenheim.  Zowel  ‘autochtone’  als  ‘allochtone’ 
Nederlanders hebben dus de keuze tussen intentional hybridity, waarin verscheidenheid 
centraal staat, en het essentialiseren van identiteit en dus het leggen van de nadruk op 
één specifieke (culturele) identiteit (Gorashi, 2003:209). Deze keuze bepaalt niet alleen 
de eigen identificatie maar ook de wijze waarop de ander gezien en beoordeeld wordt. 
Erkenning van de eigen identificaties door ‘autochtone’ Nederlanders in Sassenheim is 
daarom niet voldoende. Zij worden daarnaast uitgedaagd om te beseffen dat ook mensen 
die een andere herkomst hebben, beschikken over meervoudige identificaties. 

Op grond van mijn uiteenzetting van wat ik barrières noem op maatschappelijk 
niveau,  onderstreep  ik  het  belang  van  het  besef  van  ‘autochtone’ Nederlanders  in 
Sassenheim dat ook zij een bijdrage moeten leveren aan het tot stand laten komen van 
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samenhang en een open samenleving. De traditionele kijk op ‘allochtonen’ als zijnde 
tijdelijke  inwoners  van  Nederland  heeft  een  contraproductief  effect  op  de  sociale 
cohesie in Sassenheim. Interculturele distantie maakte en maakt nog steeds onderdeel 
uit van het culturele compromis van Sassenheimers, zoals dat de afgelopen decennia 
vorm heeft gekregen. Omdat het inmiddels duidelijk is geworden dat veel migranten in 
Nederland en dus ook in Sassenheim blijven en niet teruggaan, is het van belang dat de 
‘autochtone’  inwoners  hun  eigen  zienswijzen  heroverwegen  (Scheffer,  ibid.). 
Maatschappelijke invullingen van etnische minorisering, zoals ik die uiteengezet heb, 
zijn immers geen statische en onveranderlijke invullingen van interculturele omgang. 
Het  bieden van hulp kan worden omgezet  in een manier  om toegang te  krijgen tot 
landgenoten die tot voorheen als significant anders werden gezien. Dit wordt mogelijk 
door  de  realisatie  van  ‘autochtone’ Nederlanders  in  Sassenheim  dat  het  door  hen 
gemaakte  onderscheid  inmiddels  niet  meer  bruikbaar  is  vanwege  het  feit  dat  veel 
‘allochtone’ Nederlanders inmiddels decennia en generaties lang in Nederland wonen en 
bovendien, in veel gevallen, onderdeel uitmaken van hetzelfde wettelijke burgerschap. 
Zij  kunnen zelf  een stap zetten naar ‘de ander’ toe en deze vertrouwder maken met 
Nederlandse leef- en denkwijzen. Door bovendien naast steun ook ruimte te geven aan 
‘allochtone’ Nederlanders, stellen ‘autochtone’ Sassenheimers hun dorpsgenoten in staat 
om ook een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie van de samenleving. Dan is er 
sprake van werkelijke gelijkheid tussen elkaar en gelijkwaardige omgang met elkaar. 

In  dit  hoofdstuk  heb  ik  laten  zien  dat  etnische  minorisering  op  het 
maatschappelijke  vlak  in  Sassenheim  het  gevolg  is  van,  mede  door  de  politiek 
ingegeven zienswijzen ten opzichte van gevoelsmatig Nederlands burgerschap en het 
niet  toekennen daarvan aan ‘allochtone’ Nederlanders.  Dieperliggende gevoelens van 
onzekerheid en onbehagen spelen hierbij een rol. Door middel van zelfonderzoek en het 
besef  van  de  rol  die  ‘autochtone’ Nederlanders  spelen  in  het  vormgeven  van  de 
integratie in Nederland, kan ruimte ontstaan voor interculturele toenadering. 
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Hoofdstuk 3: Interculturele omgang op individueel niveau

In de praktijk van de tolerantie huist een paradox, 
namelijk dat zij even noodzakelijk is als onmogelijk. 

‘De Trivialisering van de tolerantie: zowel ‘te veel’ 
als ‘te weinig’ bedreigt de verdraagzaamheid’, Theo 

W.A. De Wit. De Lege Tolerantie (2001:85-108). 

Zoals gezegd zijn het niet alleen de migranten die 
gebukt gaan onder onzekerheid, maar ook degenen 
die al leefden in het land van aankomst, dat immers 

geen onbeschreven blad was, maar een land met 
gebruiken en gewoonten. 

(Land van aankomst, Paul Scheffer, 2007:16)

Het  maatschappelijke  handelen  komt  voort  uit  individuele  overtuigingen.  Om  op 
maatschappelijk niveau van interculturele distantie over te kunnen gaan op toenadering, 
moet ook het individuele niveau en de daar bestaande sociale mechanismen in kaart 
worden gebracht. Dit doe ik door in dit hoofdstuk te kijken naar het begrip tolerantie. Ik 
zal dan proberen een antwoord te vinden op de vraag waarom de toepassing van dit 
concept  steeds  twijfelachtiger  is  geworden  in  een  veranderende  sociale  context. 
Vervolgens ga ik in op interculturele toenadering op dit individuele niveau. 

3.1 Tolerantie onder vuur 
‘Iedereen is gelijk en je moet ook op een gelijke manier behandeld 
worden. En je moet elkaar respecteren en elkaar in de waarde laten.  
En dat gebeurt niet altijd meer. Van beide kanten dan. Aan de ene 
kant, wij zijn tolerant en accepteren veel mensen uit veel landen en 
culturen. Maar andersom zou dat dus ook moeten. Het zou een 
wisselwerking moeten zijn natuurlijk.’

Anja, van oorsprong een Friese maar vanwege haar werk inmiddels 22 jaar 
in Sassenheim, heeft mij bij zich thuis uitgenodigd om met haar te praten 
over haar omgang met andere culturen. Met enige moeite heb ik haar huis 
weten te vinden in één van de grotere nieuwbouwwijken in Sassenheim. Aan 
de langwerpige, oude lichthouten tafel zittend, probeert Anja mij uit te  
leggen wat haar persoonlijke indruk is van de integratie in Nederland als  
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geheel, als ook specifiek in Sassenheim.

‘We zijn geabonneerd op een regionaal dagblad, dus wij hebben 
regionaal nieuws, ook uit Sassenheim. Ik lees nooit dat er onrust is of  
geweld of wat dan ook. Dus ik denk eigenlijk dat ze goed opgenomen 
worden. Dat ze geaccepteerd worden.’

Haar dochter, Anne, komt binnen en na elkaar te hebben begroet, praat zij  
even met haar moeder over haar plannen voor die dag. Het is begin april en 
zij is vrij die dag in verband met hemelvaartsdag. Als zij na een laatste  
groet de deur uitgaat, hervatten Anja en ik ons gesprek. 

  ‘Ik weet dat wel dat ze…hoe zeg je dat?…hun eigen ding kunnen 
doen. Kijk, wat ze graag willen doen vanuit hun eigen cultuur en 
geloofsovertuiging. Dat ze daar ook de ruimte en de mogelijkheid 
voor krijgen. Ik weet dat hier om de hoek, achter de tennisbaan, een 
synagoge zit. En bij de Digros zit er volgens mij ook één.’
  ‘Dat is een moskee.’
  ‘Een moskee, oké. En ja, we hebben ook een Turks eethuisje.  
Meerdere volgens mij. En er is een Egyptenaar, die heeft een kroeg in 
het dorp. Ook een heel aardige man. En er zit inderdaad ook zo’n..hoe 
heten die broodjes ook alweer?…zo’n broodje shoarma..die hebben 
we ook hier in het dorp. Dus ze hebben wel de mogelijkheid om hun 
beroep uit te oefenen.’

Wat houdt tolerantie nou eigenlijk in voor Anja? Zij ervaart zichzelf als tolerant en geeft 
ook blijk van ruimdenkendheid ten opzichte van de omgang met  mensen uit  andere 
landen. Haar persoonlijke ervaring en omgang met ‘allochtonen’ is echter minimaal en 
haar  indruk  berust  op  zichtbare  culturele  invloeden  vanuit  haar  woonplaats  en  de 
regionale krant. 

‘Naar mijn gevoel worden migranten en allochtonen in Sassenheim 
redelijk onverschillig opgenomen. Andere culturen spelen nauwelijks 
een rol. Degenen die binding hebben met de moskee vormen een 
gesloten groep, anderen zijn redelijk onzichtbaar. Nederlanders doen 
weinig moeite om in contact te komen met allochtonen. 
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Dit is de indruk van mevrouw Alewijnse, als ik haar dezelfde vraag voorleg als Anja: 
hoe  worden  ‘allochtonen’ in  Sassenheim  opgenomen?  Beide  vrouwen  hebben  een 
uiteenlopende uitleg van de rol die andere culturen spelen in hun woonplaats. Waar Anja 
overtuigd is van een tolerante houding van Nederlanders en de ruimte die ‘allochtonen’ 
krijgen om hun leven te leiden in Nederland, ziet mevrouw Alewijnse onverschilligheid 
en gebrek aan betrokkenheid aan Nederlandse kant. Er is weinig intercultureel contact 
tussen  ‘autochtone’ Sassenheimers  met  wie  ik  heb  gesproken  en  ‘allochtonen’ in 
Sassenheim. Het lijken gescheiden werelden te zijn. De twee vrouwen hebben elk een 
term laten vallen, die centraal staat in het wetenschappelijke debat over de houding van 
Nederlanders  ten  opzichte  van  ‘andere  culturen’  in  eigen  land;  tolerantie  en 
onverschilligheid.  Beide  begrippen  worden  toegepast  op  dezelfde  sociale  context, 
slechts vanuit verschillende perspectieven. Welke van de vrouwen zit dan dichter bij de 
werkelijkheid? En is die werkelijkheid wel zo zwart-wit? Om hier antwoorden op te 
kunnen geven, ga ik dieper in op het begrip tolerantie en de samenhang hiervan met het 
begrip onverschilligheid.

Over  tolerantie  wordt  tegenwoordig  vaak  gesproken  alsof  het  gaat  om  een 
eenduidige en enkelvoudige invulling die op elke context waarbij verdraagzaamheid een 
rol  speelt  van toepassing is.  Ook Anja brengt geen nuance aan als  zij  Nederlanders 
tolerant noemt.  En toch heeft  zij  een idee van wat  dit  begrip volgens haar  inhoudt, 
namelijk ruimte geven aan elkaar en begrip hebben voor elkaar. De wetenschappelijke 
en maatschappelijke discussie omtrent dit begrip doet vermoeden dat enige nuancering 
ervan  nodig  is  om de  verwarring  rondom dit  begrip  op  te  lossen.  Bij  nader  inzien 
bestaan  naast  de  officiële  definitie  ook  verschillende  gradaties  van  tolerantie, 
verschillende  wetenschappelijke  standpunten  ten  opzichte  van  tolerantie  en  worden 
belangrijke nuances aangebracht bij  de praktische handhaving ervan.  Een aantal  van 
deze  facetten  zal  ik  in  dit  hoofdstuk  aanstippen  om  de  lezer  enige  helderheid  te 
verschaffen over de gangbare en de daadwerkelijke invulling van dit begrip. Aan de 
hand daarvan zal ik proberen een antwoord te geven op de vraag of het begrip tolerantie 
en de invulling die eraan wordt gegeven, in de huidige omstandigheden in Nederland 
nog wel voldoende is om het interculturele contact mee vorm te geven. 

Van  oorsprong  duidt  tolerantie  op  het  toelaten  door  machthebbers  van  religieuze 
opvattingen  die  in  strijd  zijn  met  de  officiële  leer  (Schuyt,  2006:251).  Kort  maar 
krachtig kan tolerantie gedefinieerd worden als ‘het onderdrukken van de neiging om 
anderen te onderdrukken’ (Schuyt:255). Terecht stelt Schuyt (ibid.) daarom dat de keuze 
om te tolereren in eerste plaats door machthebbers, zoals de staat en de kerk, wordt 
gemaakt.  Het begrip impliceert  macht;  de macht  om te  onderdrukken,  maar  toch te 
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besluiten dit niet te doen. Betrokkenheid is dus ook intrinsiek onderdeel van tolerantie. 
Daarom kan tolerantie per definitie niet samengaan met onverschilligheid, die namelijk 
juist  een  ontbreken aan betrokkenheid  impliceert  (Raven,  2007:147).  Ook vindt  een 
afweging plaats, zowel van doelen en middelen als van de kwaden waartussen te kiezen 
valt (Schuyt, 2006:255). 

In Nederland is  de handhaving van het  begrip gangbaar geworden tijdens de 
verzuiling (ten Hooven, 2001:11). Scheffer (2007:162-165) wijst op het pragmatische 
karakter  van  tolerantie  in  de  Nederlandse  geschiedenis  en  het  ontbreken  van  het 
verheven karakter  dat  tolerantie  tegenwoordig toegeschreven heeft  gekregen.  Schuyt 
((2006:256-257) noemt dit een minimale vorm van tolerantie, die berust op inzicht dat 
conflict  niet  leidt  tot  een oplossing.  Het resultaat  is  het  vreedzaam samenleven van 
groepen binnen de natiestaat. Een andere verschijningsvorm, ook toegepast in tijden van 
verzuiling, is het erkennen van voorheen uitgesloten groepen binnen de samenleving 
(2006). Op grond van gelijke taal, cultuur en rechtsnorm was het mogelijk om naast 
elkaar te leven en elkaar te erkennen, ondanks het feit dat diepliggende overtuigingen 
niet met elkaar overeen kwamen (ten Hooven, 2001:11). Inmiddels is de Nederlandse 
samenleving door secularisering, individualisering en mondialisering zo veranderd, dat 
de toenmalige pragmatische indeling van de samenleving in geloofsgemeenschappen 
niet meer toepasbaar is. Nederlanders zijn op zichzelf teruggeworpen als het gaat om 
verschil en de omgang daarmee (Ten Hooven, 2001:12). Ten Hooven (ibid.) noemt het 
resultaat van deze veranderingen lege tolerantie die een nieuwe invulling nodig heeft 
(ibid.). 

De invulling van tolerantie,  dat  is waar wetenschappers en Nederlanders zelf 
volop mee bezig zijn. Oude overtuigingen en nieuwe omstandigheden leiden tot een 
veelvoud  aan  invullingen  die  naast  elkaar  en  door  elkaar  heen  lopen  en  die  voor 
verwarring  zorgen.  Dit  blijkt  uit  de  reacties  van  Anja  en  mevrouw  Alewijnse,  die 
dezelfde op verdraagzaamheid gerichte  handelingswijzen op tegenovergestelde wijze 
beoordelen. Anja ziet haar eigen acceptatie van voor haar vreemde en in haar omgeving 
nauwelijks  aanwezige  culturele  invloeden  als  tolerantie.  Mevrouw  Alewijnse  ziet 
hiermee gepaard gaande passiviteit echter juist als een uiting van onverschilligheid. Dit 
verschil  in  opvatting  sluit  aan  bij  een  wetenschappelijke  onenigheid  betreffende 
tolerantie. Twee stromingen staan daarbij centraal.  De ene stroming gaat uit van een 
individualistische opvatting van tolerantie (Schuyt, 2006:283). Zij kent het individu zelf 
het  recht  toe  om te  bepalen  waarover  het  oordeelt  en  vindt  dat  andere  opvattingen 
daarom  ook  gerespecteerd  moeten  worden  (ibid.).  Volgens  Schuyt  (ibid.)  ontstaat 
daardoor ‘een zone van onverschilligheid in een zee van individuele rechten’. Wat weer 
als  gevolg  heeft  dat  tolerantie  wordt  ondermijnd  (Scheffer,  2007:165).  De 
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communitaristische  tolerantieopvatting  staat  hier  tegenover.  Deze  opvatting  van 
tolerantie  gaat  ervan  uit  dat  niet  individuen het  uitgangspunt  zijn,  maar  dat  morele 
gemeenschappen  de  basis  vormen  van  onderlinge  tolerantie  (Schuyt,  2006:183). 
Individuele rechten mogen zelfs worden beperkt om de doeleinden en praktijken van 
culturele groepen te garanderen (Kymlicka,  1995). Dit gebeurt  op grond van interne 
beperkingen  en  externe  protectie  (ibid.).  Het  behoren  tot  een  groep  binnen  de 
samenleving  vormt  de  rechtvaardiging  voor  het  verkrijgen  van  groepsrechten 
(Kymlicka, 1992).

De onderliggende aanname van deze communitaristische opvatting dat culturen 
homogene  op  zichzelf  staande  gehelen  zijn,  is  echter  inmiddels  achterhaald  in 
wetenschappelijke  kringen.  Culturen  zijn  net  als  identiteiten5 meervoudig  en 
veranderlijk.  De  nadruk  ligt  nu  juist  op  het  complexe  en  veranderlijke  geheel  aan 
narratieven  en  symbolen  van  culturen,  gevormd  door  de  leden  ervan  in  onderlinge 
interactie (Benhabib, 2002:61). Culturen ontstaan en ontwikkelen zich door interactie 
met  andere culturen in  een  complex cultural  dialogue  (Benhabib:ix).  Daarom is  het 
volgens Benhabib (ibid.) niet mogelijk om op basis van cultuur rechten op te eisen. 

Ook Scheffer (2006:165-166) staat kritisch tegenover deze communitaristische 
opvatting, omdat zij volgens hem leidt tot onverschilligheid. Hij ziet haar als een reactie 
op  de  jarenlange  nadruk  op  conformisme  van  minderheden.  Een  reactie  waarbij 
beoordeling van anderen en hun culturele eigenschappen achterwege wordt gelaten en 
leidt tot een laissez-faire (ibid.). Anja laat bijvoorbeeld beoordelingen achterwege als zij 
praat over ‘allochtone’ Nederlanders. Zij legt juist de nadruk op acceptatie en op het 
vroegere motto ‘eenheid in verscheidenheid’. Bijkomend effect van deze houding is het 
bevestigen  van  onderscheid  tussen  ‘wij  Nederlanders’  en  ‘zij  allochtonen’ en  het 
berusten in dit onderscheid, iets wat volgens Scheffer funest is in een ‘ multiculturele 
samenleving’ zoals die van Nederland. 

Ondanks  haar  uitspraak,  wijzend  op  een  communitaristische  opvatting,  lijkt 
Anja’s invulling van tolerantie toch een persoonlijke invulling te zijn, voortkomend uit 
haar eigen overtuiging van hoe zij om wil gaan met ‘allochtone’ Nederlanders in haar 
omgeving.  Waardoor  haar  invulling  van  tolerantie  overeenkomt  met  die  van  de 
individualistische opvatting. Anja’s opvatting van tolerantie en interculturele omgang 
kan ik dus in beide wetenschappelijke opvattingen plaatsen. Deze opvattingen bieden in 
de Sassenheimse context niet voldoende diepgang of nuance om de verwarring over de 
invulling van het begrip op te lossen. Eerder onderbouwen zij de vaststelling van Schuyt 
dat  hedendaagse  tolerantie  verschillende  interpretatie  en  geen  vaste  uitleg  kent, 
gebaseerd op uiteenlopende belangen (2006:281). 
5  Ik verwijs op dit punt naar mijn uiteenzetting over meervoudigheid van identiteit aan de hand van 

Gerd Baumann en Amartya Sen in hoofdstuk 1 op pagina 20.
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Bovendien  worden  beide  opvattingen  over  tolerantie  en  hun  specifieke 
toepassing  ervan  geassocieerd  met  onverschilligheid.  Welke  opvatting  of  vorm van 
tolerantie  ook wordt  aangehouden,  een  ruime en  op  algemene contexten  toegepaste 
invulling lijkt het risico te lopen algauw in ‘zich niet bemoeien met de ander’ om te 
slaan. Is deze subtiele maar cruciale omslag de oorzaak voor de mening van mevrouw 
Alewijnse? Ziet zij onverschilligheid in een houding die eigenlijk als tolerantie bedoeld 
was? Is het tolerantiebegrip dermate verwaterd in zijn huidige betekenis dat het in de 
praktijk niet meer als zodanig herkenbaar is?

Om inzicht te krijgen in deze verwaterde toestand van tolerantie, ga ik dieper in 
op  een  tot  nu  toe  nog  niet  door  mij  genoemde  verschijningsvorm  van  tolerantie, 
namelijk  als  een  deugd  (Schuyt,  2006:257).  Hier  gaat  het  om  het  aanvaarden  en 
achterwege laten van onderdrukking van andermans opvattingen, terwijl die indruisen 
tegen de eigen  overtuigingen,  (ibid.).  Schuyt  (2006:293-303)  voegt  nuances  toe aan 
deze definitie, met betrekking tot twee kenmerken van tolerantie; het handelingsaspect 
en  het  object  van  tolerantie  (2006:295-299).  Er  is  namelijk  slechts  dan  sprake  van 
deugdzame tolerantie als aan de handeling die hiermee gepaard gaat, een bepaald motief 
of een bepaalde reden ten grondslag ligt, zoals respect voor andermans opvattingen. Van 
belang is het inzicht dat de handeling zelf van het achterwege laten van onderdrukking 
van de ander niet meteen duidt op deugdzame tolerantie (ibid.). Hier kunnen immers 
ook onverschilligheid en pragmatische of op machtsuitoefening gerichte motieven aan 
ten grondslag liggen (ibid.). Daarnaast bepaalt de aard van de weerstand of het gaat om 
deugdzame tolerantie. Als morele afkeuring de aard van de weerstand is die vervolgens 
wordt  onderdrukt,  is  er  pas  sprake  van  tolerantie  als  deugd.  Het  onderdrukken van 
afkeer op grond van persoonlijke smaak of stijl kan eerder worden gezien als fatsoen 
(ibid.).

Het  getolereerde  is  het  tweede  kenmerk  van  deugdzame tolerantie  dat  enige 
nuancering behoeft.  Het gaat hierbij  namelijk niet om alles, maar om een specifieke 
soort handelingen (ibid.), die tussen absoluut afkeurenswaardige en dus strafbare, en in 
zijn geheel niet afkeurenswaardige handelingen in liggen. Ook hier speelt een tweede 
gezichtspunt een rol: de relatie tussen iets erg vinden en iets tolereren (ibid.). Als de 
onderdrukking van alles wat erg gevonden wordt, duidt op deugdzame tolerantie, dan is 
iemand die veel erg vindt heel deugdzaam en iemand die met het meeste vrede heeft in 
zijn geheel niet deugdzaam (ibid.). Dit is echter niet het geval. Ook hier is dus sprake 
van een subtiele grens. 

Mijn  uiteenzetting  van  tolerantie  aan  de  hand  van  Schuyts  nuanceringen 
betreffende dit begrip, maakt duidelijk dat een onderscheid bestaat tussen tolerantie als 
deugd en alledaagse tolerantie ofwel het hebben van begrip voor de ander en zijn manier 

40



van leven. Deze tweede vorm kan gezien worden als een levenspraktijk (ibid.) Ook zij 
heeft  praktisch  nut  door  een  bijdrage  te  leveren  aan  conflictvermijding  of  – 
vermindering  (ibid.).  Dit  verklaart  het  verschil  in  benaming  van  Anja  en  mevrouw 
Alewijnse van de wijze van omgang met ‘allochtone’ Nederlanders. Anja praat over 
tolerantie als zijnde een deugd maar past alledaagse tolerantie toe in haar omgang met 
andere  culturen.  Mevrouw  Alewijnse  ziet  deze  alledaagse  tolerantie  en  classificeert 
haar, terecht, niet als deugdzame tolerantie. Het ontbreken van actieve betrokkenheid 
van  haar  ‘autochtone’ dorpsgenoten  voor  ‘allochtone’ Nederlanders  ervaart  zij  als 
onverschilligheid.  Dit  kan  echter  ook  gezien  worden  als  het  achterwege  laten  van 
handelen om de ander ruimte te laten, vanuit een tolerante houding. Hier is dus een 
subjectief element aanwezig, namelijk de persoonlijke afweging en beleving van welk 
handelen als (deugdzaam) tolerant geclassificeerd kan worden. 

Gorashi stelt  in haar lezing ‘Paradoxen van culturele erkenning,  management 
van  diversiteit  in  Nieuw Nederland’ (2006)  dat  tolerantie,  zonder  betrokkenheid  en 
interactie, waarbij alleen maar ruimte wordt gelaten voor anderen, niet voldoende is in 
de  huidige  tijd.  Volgens  haar  is  het  noodzakelijk  dat  ruimte  wordt  gemaakt  voor 
anderen.  Dit  stelt  actieve  betrokkenheid  voorop.  Een  houding  die  buiten  het 
uiteengezette kader van wat tolerantie inhoudt, valt. Dit komt overeen met wat mevrouw 
Alewijnse  indirect  aanduidde  door  het  geven  van  ruimte  aan  nieuwe  inwoners  van 
Sassenheim onverschillig te noemen. Zij zelf kiest voor een actieve betrokkenheid door 
zich in te zetten voor vluchtelingen in Sassenheim. Mevrouw Alewijnse staat voor de 
actievere  houding  en  bijdrage  aan  het  interculturele  contact  in  Nederland  van  de 
‘autochtone’ bevolking, waar Gorashi in haar lezing voor pleit. Tolerantie als deugd of 
als alledaagse praktijk is hierbij volgens mij niet meer voldoende om de interculturele 
omgang vorm te geven omdat deze afstand en onderscheid impliceert. Waar deze twee 
vrouwen  voor  staan  is  juist  een  omgang  gebaseerd  op  een  verruimde beleving  van 
burgerschap.  Deze  beleving  neemt  namelijk  de  door  mij  besproken  interculturele 
barrières weg.

Voordat  ik  overga  naar  de  interculturele  toenadering  die  plaatsvindt  op  individueel 
niveau in Sassenheim, ga ik in deze paragraaf tot slot nog in op het aspect van etnische 
minorisering,  dat  gepaard  gaat  met  de  huidige  toepassing  van  tolerantie  als  deugd 
terwijl het gaat om alledaagse tolerantie. Dit zal ik uitleggen aan de hand van de uitleg 
die  de  heer  De  Regt  geeft,  een  gepensioneerde  piloot  die  inmiddels  34  jaar  in 
Sassenheim woont en die bereid was mij te woord te staan, als ik hem vraag naar de rol 
die andere culturen volgens hem spelen in zijn woonplaats. 
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‘We hebben een  moskee.  Maar die  moskee,  daar  gaan de moslims  
naartoe, die gaan daar naar binnen en hebben daar hun geloofsding  
en dan gaan ze weer naar huis. Maar daar heb je geen last van. Dat is  
niet  storend.  We  hebben  ook  geen  moslimburen die  ik  op  gegeven  
moment thuis zie komen en die uit de kofferbak een geit te voorschijn 
halen  en  die  op  de  stoep  gaan  slachten.  Dat  komt  een  beetje  te  
dichtbij. Als je daarvoor kiest en je gelooft dat en je beleeft dat ook in  
Nederland, dan moet je dat volhouden zolang jij vindt dat dat moet 
gebeuren. Maar je mag anderen daar niet mee lastig vallen. Net zoals  
wij anderen niet lastig mogen vallen met ons geloof.’ 

Eerder tijdens ons gesprek, geeft de heer Regt aan dat hij Nederlanders zeer tolerant 
vindt. Zelfs zo tolerant, dat het de afgelopen jaren is doorgeschoten en veel te veel is 
geworden volgens hem. Aan de hand van zijn voorbeelden geeft hij aan wat volgens 
hem  de  praktische  invulling  van  tolerantie  is,  namelijk  elkaars  eigenaardigheden 
accepteren zolang deze niet te dichtbij komen. Deze houding doet mij denken aan het 
motto  ‘leven  en  laten  leven’.  De  onderliggende  veronderstelling  van  deze  tolerante 
houding  is  echter  een  ongelijkwaardigheid  tussen  ‘allochtone’  Sassenheimers  en 
‘autochtone’  Sassenheimers.  Slechts  op  grond  van  een  soort  goodwill van  de 
laatstgenoemden  krijgen  de  eerstgenoemde  ruimte  om de  eigen  culturele  leefwijzen 
vorm te geven. Leefwijzen, die volgens de door de heer Regt gebruikte invulling van 
tolerantie  als  afkeurenswaardig  en  achterlijk  worden  gezien  en  die  non-conform de 
Nederlandse standaard zijn (Rath, 1991:112). Die daarom ook geen onderdeel uitmaken 
van het gevoelsmatige burgerschap van ‘autochtone’ Nederlanders. 

Het  process of othering (Gorashi, 2003) is van toepassing op de wijze waarop 
tolerantie  wordt  gebruikt  in  verband  met  het  integratievraagstuk.  ‘De  ander’ wordt 
blijvend als anders neergezet op grond van afwijkende leefwijzen. Gorashi (ibid.:173) 
ziet op basis van haar onderzoek het maken van onderscheid op grond van fenotypische 
kenmerken als  belangrijk element  in  de omgang van ‘autochtone’ Nederlanders  met 
‘allochtone’ Nederlanders.  Zij  gaat in op de term ‘allochtoon’,  die volgens haar een 
normatieve lading heeft. Zij verwijst daarbij naar Essed (Gorashi, 2003:174), die stelt 
dat  dit  begrip  gebruikt  wordt  voor  een  specifieke  groep mensen uit  het  buitenland, 
namelijk  non-natives of colour.  Gorashi weergeeft de herhaaldelijke confrontatie van 
‘allochtone’ Nederlanders met de eigen herkomst, doordat Nederlanders hen daar ook na 
jaren in Nederland te hebben geleefd, op aanspreken. 

Rath  ontkent  niet  dat  racialisering,  waarmee  het  maken  van  onderscheid  op 
grond van fenotypische kenmerken bedoeld wordt, plaats vindt in Nederland. Hij ziet 
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het echter niet als ‘parameter’ (1991:106) van de wijze waarop migranten in Nederland 
worden  behandeld.  Ook  mondt  racialisering  in  zijn  ogen  slechts  zelden  uit  in 
discriminatie (1991:105). Wel heeft hij een verstrengeling geconstateerd tussen sociaal-
economische  onderklasse  en  etniciteit.  Het  is  deze  verstrengeling  die  etnische 
minorisering teweeg brengt. Als bepaalde etnische groepen bekend staan als behorende 
tot de sociaal-economische onderklasse, vormt ook het fenotype een herkenningspunt 
voor  non-conforme  inwoners.  Rath  (1991:126)  schrijft  hierover  het  volgende:  ‘Bij 
‘etnische  minderheden’ denkt  men in  Nederland zelden  aan  Amerikanen,  Belgen  of 
Japanners, ofschoon hun conformering aan de Nederlandse levenswijze op zijn minst in 
twijfel kan worden getrokken.’ Ook hij ziet dus in dat het gaat om bepaalde etnische 
groepen, die bovendien veelal zichtbaar verschillen van ‘autochtone’ Nederlanders. 

Ik  zie  overeenkomsten  tussen  het  onderscheid  op  grond  van  fenotypische 
kenmerken dat Gorashi waargenomen heeft en de plaats die Rath racialisering binnen 
zijn theorie van etnische minorisering toekent. Gorashi belicht een aspect van etnische 
minorisering, waar Rath slechts kort op ingaat. Wat in het dagelijkse leven echter wel 
degelijk een rol speelt voor zowel ‘autochtone’ als ‘allochtone’ Nederlanders. En wat 
bovendien  een  rol  speelt  in  een  mogelijke  invulling  van  tolerantie.  Rath  had  hier 
volgens mij dus meer aandacht aan mogen besteden. 

Wat in deze analyse van tolerantie en de houding van ‘autochtone’ Nederlanders 
in Sassenheim ten opzichte van andere culturen in Nederland ook niet over het hoofd 
mag worden gezien, is de nadruk die Sassenheimers leggen op de rol van ‘de ander’. 
Ook ‘allochtone’ Nederlanders moeten volgens Anja en de heer Regt tolerantie aan de 
dag  leggen.  Volgens  Anja  moet  het  van  beide  kanten  komen.  Onzekerheid  van 
‘autochtone’ Sassenheimers en behoefte aan acceptatie door degenen die nu in groten 
getale in Nederland zijn komen wonen liggen hieraan ten grondslag. Het machtsverschil 
dat gepaard gaat met het aannemen van een (schijnbaar) tolerante houding, is ook een 
manier met gevoelens van onzekerheid om te gaan. Dit is een dieper liggende oorzaak 
voor het problematiseren van ‘etnische minderheden’ en het benadrukken van verschil, 
waaraan Rath geen aandacht besteedt. Ook Gorashi gaat in haar analyse van de houding 
van ‘autochtone’ Nederlanders niet in op dit aspect. Het benoemen van deze gevoelens 
van onzekerheid is volgens mij echter van belang om in staat te zijn om deze barrières 
weg te nemen. 

De  term  tolerantie  heeft  bij  nader  inzien  een  veelvoud  van  invullingen  en 
behoeft in zijn toepassing nuancering. Onderliggende mechanismen zoals het houden 
van afstand en een gevoel van machtsverschil kunnen leiden tot sociale uitsluiting en 
racialisering.  Daarom  zie  ik  zelfonderzoek,  net  als  op  de  twee  andere  door  mij 
beschreven niveaus, ook op het individuele niveau als noodzakelijk om te achterhalen 
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waarom interculturele distantie blijft bestaan. Het loslaten van de overtuiging tolerant te 
zijn en het creëren van een gelijkwaardige en actievere betrokkenheid naar elkaar toe, 
wordt  dan  mogelijk.  Op  grond  van  verruimd  burgerschap  ontstaat  ruimte  om 
toenadering tot elkaar te zoeken en niet vast te houden aan verouderde interculturele 
scheidingen. Juist op het lokale niveau in het dagelijkse leven ontmoeten ‘allochtone’ en 
‘autochtone’ Nederlanders elkaar.

 Het ontstaan van een draagvlak voor verruimd burgerschap is een proces dat 
ook op dit moment plaats vindt. In de volgende paragraaf ga ik in op de interculturele 
toenadering die ik in Sassenheim heb waargenomen en die volgens mij dit draagvlak 
zichtbaar maakt. 

3.2 Toenadering op kleine schaal 
Verschillende  wetenschappers  zien  de  huidige  veranderingen  als  een  teken  van 
transformatie van het culturele compromis. Een nieuwe invulling van burgerschap staat 
centraal (Lechner, 2008: Scheffer, 2007: Schuyt, 2006). Lechner beschrijft het omgaan 
van Nederland met alle veranderingen op nationaal en internationaal niveau als het heen 
en  weer  zwaaien  van  een  pendulum (Lechner:289).  Een  mooie  metafoor  voor  een 
proces dat wellicht altijd zal voortduren en waarvan op dit moment het centrale punt 
gelegen  is  bij  het  integratievraagstuk.  Vanuit  verschillende  invalshoeken  worden 
antwoorden gezocht op de vraag hoe dit integratievraagstuk in positieve banen geleid 
kan worden vanuit het punt waarop Nederland inmiddels is beland. Een punt waarop 
veranderingen  zichtbaar  worden,  een  omslagpunt  waar  gemaakte  politieke  en 
maatschappelijke  keuzes  met  betrekking  tot  internationalisering  worden  omgezet  in 
praktisch handelen. Dit punt waar Nederland nu op is beland, zet ik uiteen aan de hand 
van mijn bezoek aan één van de plaatselijke openbare basisscholen in Sassenheim. 

Bij  basisschool  Het  Bolwerk  aangekomen  word  ik  door  Cecile  bij  de  
ingangsdeuren begroet. Ik ga haar wat vragen stellen over het beleid van de  
school  ten aanzien van ‘allochtone’ kinderen en zal daarnaast  ook naar  
haar  persoonlijke  beleving  over  dit  onderwerp  vragen.  Cecile  is  
onderwijsassistente, die bovendien Nederlands als tweede taal les geeft aan 
‘allochtone’ kinderen. Enthousiast vertelt zij over de activiteiten die door de  
school worden georganiseerd.

‘We hebben bijvoorbeeld een werkgroep multicultureel.  Daar zitten 
leerkrachten en ouders in. Gelukkig ook een Marokkaanse vader. Toen 
we  deze  groep  openden,  hebben  we,  en  dat  was  echt  leuk,  een  
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Marokkaanse  en  een  Turkse  moeder  als  gastsprekers  gehad.  Zij  
vertelden hun ervaringen uit hun eigen land, hoe de opleidingen daar  
zijn en hoe ze omgaan met jongens en met meisjes in één klas. Ze  
waren traditioneel gekleed en één vrouw had Turkse thee bij zich en  
de ander had Marokkaanse hapjes. Dat was ontzettend leuk.’

Het  Bolwerk  heeft  geen  speciale  regels  voor  ‘allochtone’ kinderen.  Zo 
moeten  hoofddoekjes  net  zozeer  af  tijdens  gymles  als  petjes  en  andere  
hoofdbedekkingen. Een uitzondering wordt gemaakt voor religieuze lessen.  
Als  ouders  van kinderen  met  een  ander  geloof  dan het  christelijke,  niet  
willen  dat  hun  kinderen  deze  lessen  bijwonen,  wordt  de  mogelijkheid  
geboden om gedurende die tijd een les in het eigen geloof te krijgen. 

Als geboren en getogen Amsterdammer geeft Cecile aan al van jongs  
af aan gewend te zijn geraakt aan andere culturen om zich heen. 

‘We hadden een zolderkamertje over en daar hebben altijd Antillianen 
gewoond  of  die  hebben  dat  gehuurd.  Mijn  ouders  hadden sowieso 
geen aversie tegen buitenlandse mensen.’

De opvoeding van haar ruimdenkende ouders en haar eigen open karakter,  
zijn ook nu belangrijk in haar omgang met ander mensen. 

 ‘Ik ga me aan iedereen voorstellen die naast me komt wonen, dat lijkt  
me een heel gewone zaak. Als ik dan zeg ‘wat ruikt het hier lekker’,  
aan eten en het antwoord is ‘je mag best een keer komen eten’, dan ga  
ik dus ook. Ik heb boven Iraniërs gewoond. En ik was de eerste die  
daar  meteen  op  af  ging.  En  het  contact  was  op  zich  goed.  Maar 
nogmaals, dat is geen verschil met de autochtone bevolking.’
     ‘Ik weet wel dat toen ik de muziekfestivals hier in Sassenheim nog  
organiseerde, dus zeg maar de programmering. Dat ik wel eens heb  
voorgesteld van ‘ik  wil  naar de moskee,  en dan ga ik  met  iemand  
praten,  want er hoort natuurlijk eten en drinken bij.’ Want het zou 
natuurlijk leuk zijn als die mensen binnen dat festival ook een plek  
krijgen.  Met  hapjes  die  ze  willen  verkopen  of  wat  mij  betreft  niet  
verkopen. Maar dat ze in ieder geval als Sassenheimers of vanuit de  
streek, erop af komen.’
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Cecile’s verhalen zijn voorbeelden van interculturele toenadering op kleinschalig niveau 
binnen  de  Sassenheimse  gemeenschap.  In  deze  plaats  biedt  het  individuele  niveau 
mogelijkheden tot het creëren van nieuwe onderlinge verbindingen. De WRR erkent de 
waarde van dit niveau. Hij (2007) richt zich in zijn rapport op sociale settings zoals 
werk, school en de woonbuurt. Daar vindt de daadwerkelijke overgang plaats van een 
essentialistische invulling van identiteit  naar meervoudige identificatie en van kijken 
naar  afkomst  naar  zoeken  naar  overeenkomst  (WRR,  ibid.:105).  Ook  Scheffer 
(ibid.:408) ziet werk en school als plaatsen van inwijding in de samenleving. In plaats 
van de woonbuurt noemt hij  echter het gezin als  een belangrijke sociale setting van 
integratie.  Volgens  hem is  de  buurt  geen  zwaartepunt  van  integratie.  De  stedelijke 
buurten  kenmerken  zich  door  voortschrijdende  segregatie  (Scheffer,  2007:59-99)  en 
vormen daarom geen mogelijkheid van interculturele toenadering. 

Scheffer  richt  zich  op  de  negatieve  ontwikkelingen  van  bepaalde  stedelijke 
buurten en neemt deze als uitgangspunt voor zijn betoog. Hierdoor laat hij geen ruimte 
in  zijn  betoog  om  te  kijken  naar  mogelijkheden  die  er  wél  zijn  om interculturele 
toenadering in stedelijke woonbuurten vorm te geven. Hij constateert dat de sociaal-
economische middenklasse van zowel ‘autochtone’ Nederlanders als van ‘allochtone’ 
Nederlanders zich verplaatst naar kleinere plaatsen (Scheffer, 2007). Desondanks kiest 
hij er ook niet voor om dan in ieder geval aandacht te besteden aan mogelijkheden die in 
buurten van deze kleinere plaatsen ontstaan tot interculturele toenadering. Als hij een 
verplaatsing waarneemt en op dusdanig grote schaal dat het noemenswaardig is, is het 
volgens mij ook de moeite waard om te kijken welke interculturele omgang vervolgens 
ontstaat in deze kleinere plaatsen. Cecile geeft namelijk aan wel degelijk via de buurt in 
contact te komen met ´allochtone` Nederlanders in Sassenheim, wat immers ook een 
kleinere plaats is met een ruim vertegenwoordigde middenklasse. Terwijl hij pleit voor 
verandering  op  grond  van  zelfonderzoek  om  huidige  patronen  te  doorbreken,  sluit 
Scheffer stedelijke buurten op grond van huidige omstandigheden uit  van mogelijke 
veranderingsprocessen op individueel niveau.  Afgezien van de omstandigheden, gaat 
het om plaatsen waar bij uitstek ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’ gewild of ongewild bij 
elkaar  komen  en  samen  vorm geven  aan  de  desbetreffende  context.  Van  belang  is 
daarom  volgens  mij  niet  zozeer  of  maar  hoe  integratie  wordt  vormgegeven  en 
toenadering kan worden gezocht in stedelijke buurten en buurten van kleine plaatsen. 
De sociale binding in Nederland is namelijk in het geding. Schuyt (2006:62-66) noemt 
maatschappelijke insluiting, vertrouwen in de politiek en verbondenheid met een groter 
geheel als belangrijke aspecten van binding van burgers in de moderne samenleving. 
Ook Scheffer ziet de teloorgang van sociale binding. Elke plaats en mogelijkheid om 
deze te herstellen of te vernieuwen moet daarom worden aangegrepen. 
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Bij zowel Scheffer als de WRR ligt de nadruk op samenwerking, op gelijkheid 
en  wederkerigheid.  De  WRR  (ibid.)  maakt  een  theoretisch  onderscheid  tussen 
functionele,  emotionele  en  normatieve  identificatie.  Door  deze  te  koppelen  aan 
concrete,  kleinschalige contexten,  probeert  de raad een makkelijk toepasbaar idee te 
geven van hoe het idee van identificatie en verruimd burgerschap om te zetten is in het 
alledaagse  leven.  Ondanks  het  feit  dat  de  aandacht  vooral  uitgaat  naar  ‘allochtone’ 
Nederlanders, en hoe zij op basis van meervoudige identificaties onderdeel uit kunnen 
maken van de Nederlandse samenleving, gaat de boodschap van het rapport ook uit naar 
de  ‘autochtone’ Nederlandse  bevolking.  Want  ook  hun  identificatie  met  Nederland 
wordt beïnvloed door andere culturen. Verandering van thuisgevoel ontstaat niet alleen 
als gevolg van migratie, het kan ook voortkomen uit het gegeven at de samenleving 
waarin men leeft, verandert door de komst van migranten (Hedetoft en Hjort, 2002:viii). 
Niemand  blijft  onveranderd  en  niemand kan zijn  leven  blijven  leiden  alsof  niets  is 
veranderd.  Dit  is  een  inzicht  dat  steeds  meer  benadrukt  wordt,  en  moet  worden,  in 
wetenschappelijke en politieke debatten. 

Bovenstaande adviezen worden in de praktijk van de basisschool Het Bolwerk in 
de praktijk omgezet. Schoolbeleid ten opzichte van andere culturen is al verankerd in 
het schoolsysteem. Kinderen met andere herkomst worden echter niet significant anders 
behandeld. Deze school legt de nadruk op overeenkomsten tussen mensen en culturen. 
Cecile, komt door het doceren van Nederlands als tweede taal, op dagelijks niveau in 
contact met ‘allochtone’ Sassenheimers, zowel met kinderen als met hun ouders. Dit 
contact valt onder wat de WRR het functionele niveau van intercultureel contact noemt. 
Uit de verhalen van Cecile blijkt dat zowel zij, de school als ook de kinderen en de 
ouders een rol spelen in dit contact. Daarnaast gaat zij persoonlijke verbindingen aan 
met haar ‘allochtone’ buurtbewoners. Cecile is zich weliswaar bewust van het verschil 
in herkomst, maar ervaart dit niet als een barrière. Ze ziet andere culturen en culturele 
uitingsvormen juist als onderdeel van het collectief waarvan ook zij onderdeel uitmaakt 
en  betrekt  hen  daarom ook  bij  activiteiten  op  school  en  in  haar  woonplaats.  Haar 
gevoelsmatige burgerschap omvat ook mensen met een andere herkomst. Het resultaat 
hiervan is  meer openheid naar elkaar toe en interculturele toenadering in plaats  van 
distantie. 

Het  belang  van  deze  interculturele  toenadering  op  kleinschalig  niveau  wordt 
inmiddels ingezien. Het feit dat de WRR (2007) hieraan een heel rapport wijdt, is een 
belangrijke  indicatie  voor  het  doorsijpelen  van  wetenschappelijke  ideeën  over 
identificatieprocessen  en  politieke  consequenties  daarvan  tot  de  landelijke  politiek. 
Binnen de wetenschap wordt echter altijd een stap vooruit  wordt gedacht.  Benhabib 
heeft al in 2002 een mogelijke invulling van een ‘liberale democratie’ uitgewerkt. Deze 
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invulling komt in zo verre overeen met het advies van de WRR, dat ook daarin wordt 
uitgegaan van een verruimde invulling van burgerschap. 

In haar  boek  The claims of  culture,  Equality  and diversity  in  the global  era  
(2002) geeft Benhabib aan dat volgens haar het handelen van mensen uit zou moeten 
maken of zij burgerschapsrechten krijgen in plaats van wie zij zijn door bijvoorbeeld 
nationaliteit.  De  functionele  identificatie  zoals  de  WRR die  handhaaft,  is  een  goed 
voorbeeld van beoordeling op grond van wat mensen doen in plaats van wie zij zijn. 
Benhabib zou echter voorzichtig zijn met een verdeling in soorten identificatie omdat 
deze wederom kunnen leiden tot statische identiteit op grond van opgelegde en/of door 
de staat officieel erkende identiteit. Het individu bepaalt zelf hoe het zich identificeert 
en tot welke groep het kiest te behoren (Benhabib,  2002:19). Zij  (ibid.:21) stelt  een 
dual-track approach voor, dat de officiële publieke representatieve instituties verenigt 
met  de inofficiële  publieke  sfeer  van  verschillende  culturele,  religieuze  en  politieke 
associaties. Twee sferen waarin beslissingen kunnen worden genomen om te komen tot 
een  alomvattend  besluit  waarbij  alle  drie  de  niveaus  (politiek,  maatschappelijk  en 
individueel)  vertegenwoordigd  zijn.  De conversatie  in  de  ruime  zin  van  met  elkaar 
samenleven die in deze aanpak plaatsvindt, moet voldoen aan de normen van universeel 
respect en gelijkwaardige reciprociteit (ibid.:11).

Deze invulling van burgerschap in een samenleving zoals de Nederlandse, is nog 
niet  verwezenlijkt.  Ik  zie  in  haar  eerder  een  mogelijke  leidraad  voor  verdere 
ontwikkelingen in het integratievraagstuk. In Sassenheim vindt op individueel niveau, 
maar ook op maatschappelijk niveau verandering plaats. Gelijkwaardigheid en respect 
gaan meer en meer dienen als uitgangspunten van interculturele omgang om nader tot 
elkaar te komen. Interculturele omgang in deze plaats sluit aan bij wetenschappelijke 
adviezen  aan  de  overheid.  De  barrières,  die  eerder  in  dit  hoofdstuk  aan  bod  zijn 
gekomen in verband met de term tolerantie, zijn in Sassenheim niet groot genoeg om 
interculturele toenadering in de weg staan. Wel verdienen zij aandacht moeten worden 
herkend om vervolgens opgelost te kunnen worden. ‘Allochtone’ Sassenheimers gaan 
langzaam maar zeker onderdeel uitmaken van de gemeenschap in deze plaats.  Deze 
toenadering verloopt kabbelend, helemaal in overeenstemming met de wijze waarop het 
dagelijkse leven hier verloopt.
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Conclusie

De toekomst van Nederland als een democratische 
staat is gebaat bij het ontwikkelen van visies en het 
scheppen van maatschappelijke kaders ten behoeve 

van de vorming van een diversiteitinclusieve 
samenleving.

(Paradoxen van culturele erkenning, management 
van diversiteit in Nieuw Nederland. Halleh Gorashi, 

2006:32)

Barrières  die  een  draagvlak voor  verruimd burgerschap in  de weg staan,  zijn  in  de 
vorige hoofdstukken aan bod gekomen. Naar drie, met elkaar verbonden niveaus binnen 
de samenleving heb ik gekeken. Eerst is het overkoepelende politieke niveau aan bod 
gekomen.  Onrustgevoelens  van  ‘autochtone’  Sassenheimers  worden  door  henzelf 
gekoppeld aan ontoereikend politiek beleid. Aan de hand van deze kritische opvattingen 
heb ik de politieke ontwikkelingen van de laatste jaren bekeken. Kritische auteurs zoals 
Jan Rath en Paul Scheffer hebben mij geholpen om dieperliggende barrières bloot te 
leggen en te benoemen.  Vooral etnische minorisering is  een barrière binnen politiek 
beleid en tevens binnen de kritiek op dit beleid. Ondanks de duidelijke versmalling van 
burgerschap de laatste jaren, vindt in Sassenheim juist een verruiming van burgerschap 
zichtbaar  door  politieke  ontwikkelingen  zoals  de  toetreding  van  Nederland  tot  de 
Europese  Unie.  De  politieke  en  sociale  onrust  van  dit  moment  duidt  op  een 
transformatie van het culturele compromis in Nederland.

Vervolgens  ben  ik  ingegaan  op  twee  niveaus  die  in  Sassenheim  zelf  vorm 
worden gegeven, namelijk het maatschappelijke en het individuele niveau. Op beide 
niveaus spelen politieke invloeden een rol. Vooral op het maatschappelijke niveau wordt 
dit  zichtbaar  doordat  ook  daar  sprake  is  van  etnische  minorisering  door  een 
rollenverdeling  waarbij  ‘autochtone’  Sassenheimers  zich  als  helpers  neerzetten  en 
‘allochtone’ Sassenheimers  als  hulpbehoeftige  worden  gezien  en  behandelt.  Op  het 
individuele  niveau  heb  ik  de  term  tolerantie  en  de  wetenschappelijke  en 
maatschappelijke  discussie  daaromtrent  centraal  gesteld  en  aan  de  hand  daarvan 
duidelijk  gemaakt  dat  ook  hier  sprake  is  van  het  instant  houden  van  interculturele 
afstand, ofwel het process of othering. 

Waar de door mij aangehaalde wetenschappers Jan Rath en Halleh Gorashi te 
weinig aandacht aan besteden en waar Paul Scheffer wel naar kijkt, zijn onderliggende 
gevoelens  van  ‘autochtone’  Sassenheimers.  Op  alle  drie  niveaus  spelen  namelijk 
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gevoelens  van  onzekerheid  en  ongemak  een  rol  in  de  manier  hoe  ‘autochtone’ 
Sassenheimers zich opstellen ten opzichte van en omgaan met ‘allochtone’ dorps- en 
landgenoten. 

In het laatste hoofdstuk ga ik ook in op interculturele toenadering die ik tijdens 
mijn veldwerk heb waargenomen. Het is deze toenadering, zowel op het niveau van 
instanties zoals scholen en organisaties als op het individuele niveau, die ook door de 
WRR  werd  en  wordt  bepleit  in  haar  rapport.  De  sociale  cohesie  in  Sassenheim is 
gebaseerd op onderlinge verbondenheid en deze zorgt voor een langzame en zekere 
integratie. Verruiming van burgerschap maakt hier ook onderdeel van uit. ‘Autochtone’ 
Sassenheimers  geven  blijk  van  identificatie  met  Europeanen  en  kiezen  voor 
verbondenheid met mensen uit andere delen van de wereld. Ondanks de barrières die in 
deze  plaats  zorgen  voor  het  instant  houden  van  interculturele  afstand,  ontstaat 
toenadering.  Kabbelend  en  altijd  met  de  keuzemogelijkheid  van  de  soort  sociale 
interactie en met wie. 

Aan het  einde van dit  onderzoek en deze masterthesis  concludeer  ik  dat  een 
draagvlak voor verruimd burgerschap in Sassenheim aan het ontstaan is. De lezer vraagt 
zich misschien af in hoeverre Sassenheim en het daar ontstane draagvlak eigenlijk wel 
representatief zijn voor de rest van Nederland, aangezien sociale onrust onverminderd 
blijft  en  politici  zoals  Rita  Verdonk  en  Geert  Wilders  desondanks  een  groot  aantal 
aanhangers hebben? Zeker zou het van belang en interessant zijn om ook in andere 
soortgelijke plaatsen en de daar wonende middenklasse een zelfde onderzoek te doen. 
Slechts dan kan een antwoord op deze vraag worden gegeven. Tot dan moet Sassenheim 
worden gezien als een plaats met een eigen sociale en interculturele dynamiek binnen 
een welvarende en zeer betrokken gemeenschap, op grond waarvan een draagvlak voor 
verruimd  burgerschap  is  ontstaan.  Een  draagvlak  dat  toch  wellicht  ook  in  andere 
kleinere gemeenten aan het ontstaan is. 

Daarom pleit  ik  voor  meer  herkenning  en  erkenning  van  dit  draagvlak  voor 
verruimd burgerschap vanuit de Nederlandse politiek. Huidige en toekomstige politici 
moeten zich daarbij afvragen wat voor de Nederlandse bevolking het meest productieve 
beleid is, aansluitend bij keuzes van internationalisering en europeanisering. Juist het 
aanreiken van een nieuw, ruimer en vooral positief perspectief op de toekomst vanuit de 
politiek is volgens mij nu nodig. Afgelopen jaar heeft de WRR (2007) in zijn rapport 
kenbaar  gemaakt  dat  het  van  belang  is  dat  Nederland  met  de  mondiale  stroming 
meegaat en in haar beleid vernieuwingen verankert. Openheid is een boodschap die ook 
volgens de WRR door de politiek uitgezonden moet worden. Haar articulatiemacht geeft 
haar  de  mogelijkheid  en  verantwoordelijkheid  om  een  weg  te  banen  voor  een 
insluitende en open samenleving en interculturele interactie te bevorderen. Op basis van 

50



politiek,  maatschappelijk  en  individueel  denken  en  handelen,  zal  dan  vorm worden 
gegeven aan een verruimde invulling van burgerschap. 
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Epiloog

If by cosmopolitan we mean an overriding respect for the 
other and concern for humanity as such, then they fall 

short in any case. But, if we think of cosmopolitan as the 
ability to stand outside one’s own place to become aware 

of larger “collective fortunes” without denying the 
“enduring significance of national tradition”, or if the 

“cosmopolitan ideal” is simply that people should be free 
to elect local forms of life however mixed-up and 

contaminated, the term might fit. 
(The Netherlands; Globalization and national identity. 

Frank Lechner, 2008: 292)

Diederick Raven (2007:30) schrijft dat ‘de politiek op zoek moet naar een nieuwe bron 
van legitimiteit.’ Dit is een hele opgave in een tijdperk waarin vertrouwde structuren 
worden doorbroken en nieuwe structuren nog niet in zicht zijn. Doorslaggevend is hoe 
door de samenleving in haar geheel wordt omgegaan met nieuwe vormen van sociale 
binding vanuit verruimd gevoelsmatig burgerschap. Volgens Schuyt is de wijze waarop 
de politiek om zal gaan met deze nieuwe vormen van sociale binding cruciaal voor haar 
legitimatie. 

Voordat het echter zo ver is, moet worden gekeken wat onder de Nederlandse 
bevolking leeft en welke draagvlakken aan het ontstaan zijn of zelfs al bestaan. Mijn 
focus op het gevoelsmatige burgerschap van Nederlanders en op een draagvlak voor 
verruiming daarvan,  is daarom een bewuste keuze geweest.  Juist in de beleving van 
mensen ontstaat een draagvlak dat op den duur zichtbaar wordt. Door te kijken naar de 
sociaal-economische middenklasse in Sassenheim, beleving van burgerschap van deze 
middenklasse  en  de  invloed  daarop  van  ‘andere  culturen’,  heb  ik  barrières  kunnen 
waarnemen  die  zowel  terugtrekking  als  verruiming  betekenen.  Ook  deze 
ontwikkelingen  van  verruiming  heb  ik  naar  voren  gebracht.  Ik  hoop  hiermee  een 
bijdrage te hebben geleverd aan het zelfonderzoek aan ‘autochtone’ kant. Een stap die ik 
in navolging van Paul Scheffer (2000, 2007) als noodzakelijk acht, om mee te kunnen 
gaan in de huidige ontwikkelingen. 

Waar ik echter niet naar heb gekeken, dat is de toekomstige invulling, zowel 
gevoelsmatig  als  wettelijk,  van  verruimd burgerschap.  Ik  ben  mij  ervan  bewust  dat 
verschillende  wetenschappelijke  bronnen  hier  wel  aandacht  aan  besteden.  Lechner 
(2008:292) zet verruimd burgerschap om in een soort cosmopolitanisme, waarbij hij een 
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evenwicht  zoekt  tussen  nationale  en  internationale  betrokkenheid.  Ook Ulf  Hannerz 
(Hedetoft  &  Hjort,  2002:217-232)  heeft  zich  gebogen  over  het  thuis  zijn  in 
verschillende  plaatsen  en  noemt  dit  bi- of  zelfs  multi-territorialization.  Ook 
transnationalisme is een begrip dat vaker naar boven komt als het gaat om toekomstig 
burgerschap. Waar het om gaat is het loslaten van een plaatsgebonden identificatie en 
thuisgevoel (Hedetoft & Hjort, 2002).

Door  hierover  te  theoretiseren,  komt  vanzelf  de  vraag  op  hoe  in  de  huidige 
natiestaten vorm kan worden gegeven aan dit veranderende gevoelsmatige burgerschap. 
Ook hier hebben wetenschappers zich mee bezig gehouden. En een rapport zoals dat 
van  de  WRR  (2007)  en  de  uiteenzetting  van  Sheila  Benhabib  (2002)  van  een 
deliberatieve,  ofwel  weloverwogen,  democratie  zijn  tekenen  van  een  groeiende 
aandacht voor een omzetting van wetenschappelijke ideeën in concreet beleidsadvies. 

Meer onderzoek is  nodig om de omzetting van het  draagvlak voor  verruimd 
burgerschap zoals ik dat in Sassenheim heb waargenomen en huidige en toekomstige 
ontwikkelingen op dat gebied in kaart te brengen. De voortbeweging van het pendulum 
wijst op het voortduren van nationale en mondiale processen. 
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Bijlage: Specificatie Onderzoeksmethoden
De gehele duur van mijn afstudeeronderzoek bedraagt zeven maanden. De eerste vier 
maanden van deze periode heb ik besteedt aan het doen van veldwerk in Sassenheim. 
De door mij geformuleerde onderzoeksvraag luidde: 
“Hebben  andere  culturen  invloed  op  ervaringen  van  collectieve  identificatie  van 
‘autochtone’ Nederlanders?”. 
Deze vraag  heb ik  tijdens  mijn verdere  onderzoek niet  meer  aangepast.  Tijdens  het 
veldwerk heb ik mij gericht op enerzijds belevingen van collectieve identificatie van de 
Sassenheimse middenklasse, anderzijds op de omgang van deze groep inwoners met 
andere culturen in het algemeen en ‘allochtone’ Nederlanders meer specifiek. 

Om hier in vier maanden tijd inzicht in te krijgen, heb ik de antropologische en 
kwalitatieve onderzoeksmethode toegepast, namelijk de participerende observatie. Door 
deel te nemen aan verschillende activiteiten, zoals het Walking Dinner, de opening van 
de plaatselijke expositieruimte, de CD presentatie van de Sassenheimse fanfare en ook 
door festiviteiten zoals Koninginnedag en Herdenkingsdag bij te wonen, heb ik kunnen 
waarnemen  hoe  de  Sassenheimse  gemeenschap  vorm  gegeven  wordt  en  welke  rol 
andere culturen spelen. Ook door simpelweg zo veel mogelijk tijd door te brengen in 
Sassenheim en mensen op straat en in het Rusthoff Park aan te spreken heb ik een beeld 
kunnen vormen van het de plaatselijke gemeenschap. 

Daarnaast  heeft  mij  het  afnemen  van  semi  gestructureerde  interviews 
diepergaande informatie opgeleverd over de persoonlijke opvattingen en ervaringen van 
mijn informanten.  Door twee sleutelinformanten ben ik  vanaf  begin april  in  contact 
gekomen met andere informanten. Ik ben in mijn gesprekken met hen uitgegaan van een 
aantal standaardvragen en vulde deze tijdens het gesprek aan met meer op de specifieke 
persoon  gerichte  vragen.  Naast  gesprekken  met  mensen  van  de  Sassenheimse 
middenklasse,  heb  ik  mij  ook  gerichte  op  instanties  die  een  rol  spelen  in  de 
Sassenheimse gemeenschap en die in sommige gevallen zich bezig houden met andere 
culturen.  Ik  denk  hierbij  aan  de  Sassenheimse  gemeente,  de  Raad  van  Kerken  en 
verschillende kerken zoals  de Protestante  Gemeente en de Katholieke kerk.  Ook de 
Oranje Vereniging heb ik benaderd voor een gesprek en het Vluchtelingenwerk. Al deze 
gesprekken heb ik opgenomen en naderhand uitgewerkt.

Voor  aanvullende  informatie  en  om  op  de  hoogte  te  zijn  van  alle  geplande 
activiteiten en evenementen, heb ik de regionale kranten bijgehouden en folders bij het 
gemeentekantoor gehaald. Ook de landelijke krant, het NRC Handelsblad en zo nu en 
dan de Volkskrant en de Telegraaf, heb ik bijgehouden om de landelijke actualiteiten 
zonodig te kunnen verwerken in mijn veldwerk. Het politieke en maatschappelijke debat 
rondom de film Fitna en de geringe aandacht na het vertonen van deze film, waren 
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belangrijke gebeurtenissen op het moment dat ik in Sassenheim verbleef. 
Met het uitwerken van mijn verkregen informatie ben ik al  tijdens het veldwerk 

begonnen. De daadwerkelijke analyse van mijn materiaal heb ik pas naderhand gedaan. 
De focus op gevoelsmatig burgerschap en etnische minorisering kreeg ook naderhand 
vorm. Het lezen van wetenschappelijke literatuur tijdens en na mijn veldwerkperiode 
heeft  mij  geholpen  om het  door  mij  waargenomen  denk-  en  handelingswijzen  van 
‘autochtone’  Nederlanders  in  de  vorm  van  een  masterthesis  te  gieten  en 
wetenschappelijk te onderbouwen. 
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