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Voorwoord  
 
Het boek dat voor u ligt is gebaseerd op groepsgesprekken met 
Nederlandse burgers die door hun werk of vrijwilligerswerk regelmatig 
contact hebben met asielzoekers en vluchtelingen. Wat maken zij mee in 
die ontmoetingen? Wat leren zij daaruit over vluchtelingen, over de 
Nederlandse samenleving of over zichzelf? Waar de aandacht in migratie- 
en integratieonderzoek vaak uitgaat naar ‘de anderen’, de nieuwkomers, 
migranten en vluchtelingen, gaat het in dit onderzoek om de ontvangende 
bevolking of althans een specifiek deel daarvan. Hoe worden zij beïnvloed 
door de veranderingen van hun samenleving als gevolg van migratie en in 
het bijzonder door hun ontmoetingen met vluchtelingen? 
 De vraagstelling en het perspectief dat ten grondslag ligt aan deze 
studie is het resultaat van mijn inmiddels twintig jaar lange belangstelling 
voor vraagstukken van asielverlening en integratie. In die periode ben ik 
veel vluchtelingen tegengekomen en de ontmoetingen met hen hebben 
vaak diepe indruk op mij gemaakt. Het is deze persoonlijke ervaring die 
voor mij aanleiding was te onderzoeken of en op welke wijze dat ook voor 
andere mensen geldt. Ter inleiding van dit boek zal ik aan de hand van een 
aantal anekdotes een beeld schetsen van de soort van ervaringen waaruit 
het onderzoeksidee is voortgekomen. De lezer kan die informatie 
meenemen bij het lezen en interpreteren van de onderzoeksresultaten.  

Aanvankelijk, in de jaren tachtig en negentig, was mijn 
betrokkenheid bij vluchtelingen vooral activistisch. Alles begon in 1986 
met een telefoontje van een asieladvocaat aan mijn toenmalige 
vrouwenkraakgroep. De man zat met zijn handen in het haar over de zaak 
van een cliënte wier asielverzoek zojuist was afgewezen. De vrouw was 
Chili, toen nog onder de dictatuur van Pinochet, ontvlucht vanwege 
intimidatie en seksueel geweld door militairen die het niet zinde dat zij 
zich had ontfermd over kinderen van gevangen genomen of vermoorde 
opposanten. Hier moest ‘de vrouwenbeweging’ achter gaan staan, zo 
meende de advocaat, want het seksuele geweld was nadrukkelijk wel 
gericht tegen de politieke activiteiten van de vrouw en daarmee reden voor 
asiel. Het telefoontje had een vruchtbare samenwerking tot gevolg tussen 
mijn vrouwengroep en een aantal Chileense vrouwen, vluchtelingen die al 
langer in Nederland woonden. Ik bewaar bijzonder goede herinneringen 
aan de ondanks alles altijd warme bijeenkomsten bij een van hen thuis.  

De vrouw waar het allemaal om ging zou uiteindelijk een 
humanitaire verblijfsstatus krijgen. Haar verhaal staat opgetekend in een 
interviewbundel met vluchtverhalen, getiteld ‘De wereld is van iedereen’, 
die ik in 1994 schreef met mijn voormalige actiemaatje en goede vriendin 
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Aly Lubberink en met mijn levensgezel Hans Wilschut. Achteraf 
beschouwd zie ik deze interviewbundel als eerste van een drieluik waarvan 
dit proefschrift de afronding is. We besloten de inleiding destijds met de 
woorden die in feite in dit boek nader worden onderzocht en ingevuld: ‘Bij 
elke ontmoeting ging er voor ons een stukje van de wereld open.’ De 
wereld waarmee wij via vluchtelingen in aanraking kwamen was die van 
geweld en vervolging die mensen doet vluchten. Het was een wereld die ik 
wel kende uit de media, maar via de verhalen van de betreffende mensen 
kwam die toch veel directer bij mij binnen. Ik kon het leed en de woede 
aan hun gezichten aflezen. De wereld waarmee we in aanraking kwamen 
was ook de wereld van het Nederlandse asielbeleid waarin het voor ons 
niet altijd duidelijk was waarom de een wel het recht kreeg om in 
Nederland te blijven en de ander niet. Vooral de ontmoetingen met mensen 
die werden afgewezen riepen de fundamentele vraag op wat een rijk land 
als Nederland, rijk in materieel opzicht en tevens in de betekenis van 
mensenrechten en democratie, het recht geeft om die rijkdom, die het niet 
alleen aan zichzelf te danken heeft, voor zichzelf te reserveren. 

Indrukwekkend waren op dat punt de ontmoetingen met een aantal 
Zaïrese vluchtelingen, mannen, vrouwen en kinderen, die na jarenlang 
gedoogd te zijn in Nederland in 1995 hoorden dat ze terug moesten naar 
het toenmalige Zaïre (nu Congo) onder dictator Mobutu. Ik kwam met hen 
in aanraking via een kerkasielactie van het ASKV, de organisatie die zich 
sinds haar oprichting eind jaren tachtig volhardend en meestal tegen de 
klippen op inzet voor de ‘opening van grenzen, voor een recht op 
toevlucht’, zoals de leus destijds luidde. Voor de kerkasielactie, die 
veertien maanden zou duren en waarbij negen Amsterdamse kerken de 
asielzoekers steeds een aantal weken onderdak verschaften, werden 
‘surveillanten’ geworven onder kerkgangers, vluchtelingenwerkers, 
buurtgroepen en krakers die vervolgens dag en nacht in de kerken waakten 
tegen de mogelijke inval van politie.  

Het waren onalledaagse gezelschappen die het ASKV zo bij elkaar 
bracht over de scheidslijnen van ideologie, cultuur en leeftijd heen, van 
uitdrukkelijk niet gelovige activisten, zoals ik, en daartegenover die sterk 
gelovige Zaïrezen. Het was soms op eieren lopen in die kerk, maar ik ben 
me terdege gaan realiseren hoeveel troost, hoop en vertrouwen religie biedt 
aan mensen die van wereldlijke autoriteiten in elk geval weinig te 
verwachten hebben. Dat gold natuurlijk op de eerste plaats voor de 
autoriteiten in Zaïre, maar deels ook voor die in Nederland: ambtsberichten 
over Zaïre bleken onbetrouwbaar en het ‘categoriaal beschermingsbeleid’ 
dat bepaalde dat vluchtelingen een permanente status kregen wanneer de 
situatie na drie jaren in eigen land niet was verbeterd, werd om 
oneigenlijke redenen niet toegepast in het geval van de Zaïrezen. 
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Merendeels werden die al veel langer dan drie jaar in onzekerheid 
gehouden. Mede dankzij alle publiciteit rondom de ‘kerkasielestafette’ 
stelde het Gerechtshof in Den Haag de staat in 1997 in het ongelijk: zij 
diende het driejarenbeleid onverwijld ook te laten gelden voor de Zaïrezen. 
Voor diverse mensen waarvoor de kerkasielactie was opgezet betekende 
dit uiteindelijk dan toch gerechtigheid. 

Een laatste setting tenslotte waarbinnen mijn ontmoetingen met 
vluchtelingen plaatsvonden was die van een vegetarisch restaurant in het 
voorheen gekraakte, maar inmiddels al jaren gelegaliseerde woon- en 
werkpand Zaal 100. Het restaurant werd en wordt gerund door vrijwilligers 
en in de jaren negentig heb ik er regelmatig met veel plezier in de pannen 
geroerd. Deels toevallig, deels in de hand gewerkt, hebben er in die jaren 
diverse asielzoekers als vrijwilligers in de keuken gewerkt. Hun motivatie 
was eigenlijk altijd dezelfde: zolang hun asielprocedure liep hadden ze 
geen recht op werk en vlogen de muren op hen af in opvanghuizen in de 
buurt of in het verder weg gelegen asielzoekerscentrum. Bij ons hadden ze 
wat te doen, waren ze eens onder de (niet asielzoekende) mensen, moesten 
ze niets en voelden ze zich bovendien welkom.  

Van het een kwam het ander en we besloten om in het restaurant 
een aantal gratis maaltijden te verstrekken aan asielzoekers die waren 
uitgeprocedeerd en die dus geen inkomen meer hadden. Via mond op 
mond reclame dijde de groep van niet betalende gasten in de loop van de 
tijd meer en meer uit. Dit plaatste ons voor het pikante dilemma hoe we 
onze filosofie van grenzeloze gastvrijheid in overeenstemming konden 
brengen met onze beperkte financiële middelen en het feit dat we in 
principe niet beoogden een gaarkeuken te zijn voor uitgeprocedeerden. We 
wilden het probleem, dat we nu in zekere zin deelden met de staat, toch 
volgens onze eigen principes oplossen. We besloten om onze gasten geheel 
democratisch te betrekken bij het zoeken naar een oplossing. We 
arrangeerden een vergadering met een aantal van hen en legden hen de 
situatie voor. Er vlogen allerlei suggesties over tafel hoe het aantal niet 
betalende gasten te beperken, maar het einde van het verhaal was dat de 
aanwezige uitgeprocedeerden het met hun ‘achterban’ zouden bespreken. 
Tot onze stomme verbazing verscheen er van hen de volgende week en de 
weken daarna helemaal niemand meer! Het heeft tijden geduurd voordat 
zich weer eens iemand aandiende, tot onze vreugde, want daar zaten we 
dan met onze nobele intenties en niemand die er meer om vroeg… 

De contacten met de asielzoekers die in het restaurant werkten 
bleken veelal bestendiger. Aan het gezamenlijk hakken van uien en het 
week na week vanaf de zijlijn meemaken wat de onzekerheid van een 
asielprocedure voor mensen betekent en hoe zij daarmee omgaan, heb ik 
een aantal dierbare vrienden overgehouden. Zij hebben mij in de jaren 
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daarna ook veel geleerd over wat het betekent om in Nederland een nieuw 
leven op te bouwen. Van hen wil ik hier in het bijzonder Diyar Kadir 
bedanken, die zich op eigen initiatief als eerste bij ons aandiende als 
vrijwillig medewerker. Lieve Diyar, je hebt Nederland inmiddels verruild 
voor een nieuwe toekomst in de VS. Ik had je liever dichter in de buurt 
gehad, maar wens je alle goeds toe. ‘May the road rise to meet you.’  

Als het ware gelijk op met de mensen wier levensgeschiedenis ik 
over een wat langere termijn kon volgen, is mijn aanvankelijke interesse in 
redenen om te vluchten en in het asielbeleid verschoven naar het vraagstuk 
van integratie en is mijn activistische, buurtgebaseerde betrokkenheid 
veranderd in een meer professionele en academische belangstelling. Zo 
was ik in 1994 betrokken bij de organisatie van een conferentie over het 
Amsterdamse nieuwkomersbeleid. Vluchtelingenwerk Amsterdam vroeg 
daarmee aandacht voor de speciale kanten van het inburgeringsproces van 
vluchtelingen en voor de vraag hoe daar beter aan tegemoet te komen 
binnen de gemeente. In deze functie kreeg ik inzicht in de formele wijze 
waarop de inburgering van vluchtelingen in Amsterdam was georganiseerd 
en eveneens in de specifieke en belangrijke rol die VluchtelingenWerk als 
organisatie op dat terrein had en heeft.  

Kort daarna vroeg Philip Muus mij te participeren in een 
onderzoek naar de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen. Terwijl mijn 
collega’s Marjolein Brink en Mutiara Pasariboe de interviews met 
vluchtelingen voor hun rekening namen, sprak ik met sleutelfiguren uit de 
wereld van scholen, gemeentelijke instanties en hulpverleningsorganisaties 
die bij het inburgeringsproces en de arbeidsmarktintegratie van 
vluchtelingen waren betrokken in de gemeentes waar het onderzoek 
plaatsvond. Ik dank Philip Muus voor de kans die hij mij heeft geboden 
om mij als onderzoeker bezig te houden met deze kant van het 
vluchtelingenvraagstuk. Marjolein en Mutiara dank ik voor een heel 
plezierige en constructieve samenwerking. We hebben hard gewerkt, maar 
ook veel samen gelachen. 

In de tijd dat ik voor Vluchtelingenwerk Amsterdam werkte aan de 
conferentie over het nieuwkomersbeleid is het voor het eerst door mij heen 
gegaan om de gesprekken die ik opving tussen vluchtelingenwerkers 
onderling over hun ervaringen met vluchtelingen en de dilemma’s in hun 
werk tot uitgangspunt te nemen voor een publicatie. Maar zover was het 
toen nog niet, want eerst wilde ik nog meer weten over hoe de integratie 
van vluchtelingen in Nederland verloopt. Daarbij was ik in het bijzonder 
benieuwd naar hoe vluchtelingen ‘integratie’ zelf zagen. Met steun van 
Vluchtelingenwerk Amsterdam en van het destijds nog zelfstandige 
InDRA heb ik daartoe een verkennend onderzoek gedaan. In 
samenwerking met Emmanuel Gebreyesus heb ik diepte-interviews 
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gehouden met vluchtelingen die al lange tijd in Nederland woonden. Hoe 
hadden zij in Nederland een nieuw leven opgebouwd en wat verstonden zij 
nu eigenlijk onder integratie? Ik dank Emmanuel Gebreyesus voor alle 
inzichtgevende gesprekken, over onze gezamenlijke interviews, over 
integreren, de wereldpolitiek en het leven in het algemeen. 

Het boek dat ik op basis van de interviews schreef, gaf ik de titel 
mee ‘Nieuwe ruimte, integratie als avontuur’. Ik wilde daarmee uitdrukken 
dat je (als overheid) wel allerlei integratiedoelen kunt en moet stellen, 
maar dat integratie, opgevat als een proces waarin nieuwkomers en 
gevestigden zich in een samenleving op elkaar moeten instellen, toch ook 
een open einde heeft. Als elk avontuur brengt zo’n proces risico’s met zich 
mee maar ook nieuwe kansen, zowel voor individuen als voor de 
samenleving als geheel. Laten we proberen om wat meer oog te hebben 
voor de kansen en niet alleen voor het moeizame van dat proces, dat was 
eigenlijk de belangrijkste boodschap die ik de lezer wilde meegeven.  

Alsof het lot een geintje met me uithaalde, werd ik kort na 
publicatie van het boek geconfronteerd met de risicokant van het 
integratieavontuur. Een man die al jarenlang in mijn straat woonde, kreeg 
opeens gezelschap van zijn vrouw en kinderen. Helaas ontpopte een zoon 
zich al snel tot een kleine crimineel. Wat begon met het opknappen en 
verkopen van gevonden of gejatte fietsbarrels eindigde met het helen van 
audiovisuele apparatuur en drugs. Een en ander zorgde na verloop van tijd 
voor steeds meer overlast. Lange tijd hadden we de neiging om 
verzachtende omstandigheden aan te voeren: de armoede van het gezin, de 
uitbuiting van de vader als voormalig gastarbeider en de discriminatie van 
migranten. Ook waren we als ex-krakers niet snel geneigd om de politie in 
te schakelen. Er is dus heel wat af gepraat met de jongen, met de 
wanhopige ouders, met een imam, met anderen die mogelijk de knaap tot 
de orde konden roepen. Het mocht allemaal niet baten. Uiteindelijk is de 
jongen op een dag toch achter de tralies beland en was het probleem 
daarmee, voor zijn omgeving althans, van de baan. 

Wanneer ik nu antwoord moet geven op de vraag waarom dit 
‘multiculturele drama’ in het klein mij toch niet heeft doen besluiten om 
het ideaal van het multiculturele samenleven per direct aan de wilgen te 
hangen, dan is dat op de eerste plaats te danken aan het besef dat het hier 
één slechte ervaring betrof versus vele andere, goede ervaringen. Ten 
tweede, en belangrijker, was er het glasheldere besef dat wij in deze met 
onze vergoelijkingen eerder onderdeel van het probleem waren geworden 
dan van de oplossing. Het samenleven met verschillen is met andere 
woorden niet gebaat bij een overdaad aan gesomber en wantrouwen, maar 
evenmin bij zachte heelmeesters. Dat kon ik mezelf aanrekenen, maar het 
was gelijktijdig een wezenlijke les. 
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In 1997 kreeg ik een aanstelling bij het Amsterdam Institute for 
Global Issues and Development Studies (inmiddels AMIDST geheten) 
voor het verrichten van een promotieonderzoek op het gebied van 
‘vluchtelingen, gender en integratie’. Ik ben mijn begeleiders Philomena 
Essed en Joke Schrijvers en de toenmalige directeur van AGIDS Ton Dietz 
veel dank verschuldigd dat ze mij toestemming hebben gegeven om mijn 
oorspronkelijke onderzoeksvoorstel een draai van honderdtachtig graden te 
geven: niet vluchtelingen(vrouwen) en hun integratie werden het object 
van studie, maar gevestigde Nederlanders en de invloed die de 
ontmoetingen met vluchtelingen hebben gehad op hun denken. En zo kon 
ik nu eindelijk centraal stellen wat daarvoor in ‘De wereld is van iedereen’ 
en in ‘Nieuwe ruimte, integratie als avontuur’ de subtekst was geweest, 
namelijk dat je uit de ontmoeting met vluchtelingen veel kunt leren en dat 
niet alleen vluchtelingen (of andere migranten) veranderen als gevolg van 
migratie, maar dat ook gevestigde Nederlanders worden beïnvloed door 
hun contacten met migranten en vluchtelingen. Hoe ik deze gedachte heb 
uitgewerkt tot een onderzoek en wat uiteindelijk de uitkomsten van dat 
onderzoek zijn is onderwerp van dit boek. Ik zal daar nu niet op 
vooruitlopen. Wat mij rest is het bedanken van degenen die mij hebben 
geholpen bij de realisering van het onderzoek en van dit proefschrift. 

Voor de uitvoering van het onderzoek ben ik op de eerste plaats 
dank verschuldigd aan de leden van mijn onderzoeksteam Ester Heiman, 
Karen Munk en André van Driel, inmiddels afgestudeerd maar destijds 
studenten communicatiewetenschappen en antropologie aan respectievelijk 
de UvA, de VU en de RUU. Ik denk met grote waardering terug aan jullie 
enthousiasme voor de onderzoeksmethode en de onderzoeksmaterie en 
jullie kritische meedenken in de verschillende fases van het onderzoek. In 
het bijzonder bewaar ik goede herinneringen aan de reisjes naar diverse 
plaatsen in Nederland, steeds vergezeld door diegene van jullie die daar 
een groep bij elkaar had getelefoneerd. We wisten nooit wat ons te 
wachten stond en of het groepsgesprek wel zou lopen. Het was leuk om de 
voorpret te delen en om na afloop alles onmiddellijk te kunnen evalueren. 

Zeer erkentelijk ben ik de diverse lokale werkgroepen van 
VluchtelingenWerk Nederland en een aantal instellingen voor NT2-
taalonderwijs die ons behulpzaam zijn geweest bij het werven van 
deelnemers en die ons zo gastvrij hun vergaderruimtes hebben geboden. 
Van VluchtelingenWerk Nederland wil ik in het bijzonder Roswitha 
Weiler bedanken die in de finale schrijffase bereid was het hele manuscript 
door te nemen en te voorzien van haar vakkundige commentaar. 

Het onderzoek was uiteraard niet mogelijk geweest zonder alle 
mensen die bereid waren om in groepsgesprekken hun ervaringen met 
vluchtelingen uit te wisselen en te bediscussiëren. Sommige gesprekken of 
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anekdotes staan me bij als de dag van gisteren, van een aantal van jullie 
had ik graag nog veel meer willen horen, maar ieders inbreng heeft ertoe 
bijgedragen dat tijdens de gesprekken het brede scala van ervaringen, 
dilemma’s en inzichten aan bod is gekomen waarvan ik gehoopt had dat 
het aan bod zou komen. Ik hoop dat jullie jezelf en de intenties van jullie 
gesprekken kunnen herkennen in dit boek en dat mijn reflecties daarover 
voor jullie van waarde zijn. 

Ik heb het van begin af aan als een groot voorrecht gezien om te 
mogen promoveren. Zo nu en dan heb ik bij dat voorrecht echter ook 
vraagtekens geplaatst. Zeker geconfronteerd met al dat praktische en 
zinvolle werk van de deelnemers aan mijn onderzoek heb ik me wel eens 
afgevraagd: had ik al mijn tijd en energie niet veel nuttiger kunnen 
besteden? Het waren Margriet Poppema en Hans Knippenberg die op dit 
punt redding brachten door mij de gelegenheid te geven een lesprogramma 
op te zetten en te geven in het kader van het programma van Internationale 
Ontwikkelingsstudies. Het lesgeven gaf me de mogelijkheid om mijn 
kennis te delen, ideeën te toetsen en niet in de laatste plaats om via 
studenten die op enigerlei wijze in de praktijk met vluchtelingen werkten 
op de hoogte te blijven van allerlei actuele ontwikkelingen. Ik dank Maria 
Brons die in 1999 met mij de spits afbeet van het programma 
‘Vluchtelingen in Noord en Zuid’ en de studenten die in de jaren daarna 
aan het programma deelnamen. 

Bij de totstandkoming van dit boek hebben een aantal docenten 
een belangrijke rol gespeeld. Als eerste wil ik hier iemand noemen die 
feitelijk geen deel aan dit project heeft gehad, te weten Saskia Poldervaart. 
De readers van haar programma’s ‘Feministische utopieën’ en ‘Hoe 
feministisch zijn de sociale bewegingen?’ sleep ik nu al ettelijke 
verhuizingen achter mij aan. Zij heeft mij laten zien dat wetenschap, 
idealisme en zelfrelativerende humor geen elkaar uitsluitende grootheden 
zijn – in haar persoonlijkheid en in haar lessen kwamen die samen. Zij wist 
daarmee een brug te slaan tussen de vrolijkheid en het activistische van de 
kraakbeweging waarvan ik destijds deel uitmaakte en de minder 
gepassioneerde, beschouwelijke wereld van de universiteit. Zonder haar 
had ik die wereld misschien wel voortijdig achter me gelaten en dat was 
toch jammer geweest, want ik ben nu eenmaal ook een beschouwend type 
en de universiteit heeft me op dat gebied ontegenzeglijk veel gegeven.  

Moeilijk te overdrijven is de betekenis die Philomena Essed heeft 
gehad. Ook haar heb ik leren kennen in mijn studententijd, enkele jaren na 
de publicatie van haar eerste, zo spraakmakende boek ‘Alledaags racisme’. 
De heldinnenstatus en de gewetensfunctie die ze toen voor mij had heeft ze 
in de loop van de tijd (waarschijnlijk tot ons beider tevredenheid) verloren. 
Ik denk nu niet meer bij elke gebeurtenis en bij elke formuleringskwestie: 
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wat zou Philomena daar nou van vinden? Lieve Philomena, ik waardeer je 
als een inspirerende docente en een onafhankelijk denker. Je stond aan het 
begin van mijn leerproces over interetnische verhoudingen, je hebt altijd 
achter me gestaan en je bent er ook nu nog bij het behalen van deze 
mijlpaal. Daar ben ik trots op en daar ben ik je dankbaar voor. 

In de schrijffase was vooral Joke Schrijvers mijn rots in de 
branding. Het geheim van haar begeleiding schuilt daarin dat ze er 
merkbaar van geniet deelgenoot te zijn in het creatieve proces dat 
promoveren is. Dat plezier Joke, je openheid en welgemeende interesse in 
de mens achter de promovenda hebben mij ontzettend gestimuleerd en 
bemoedigd om mezelf tot autoriteit te nemen en ‘gewoon’ te zeggen wat ik 
te zeggen heb.  

Tot slot wil ik hier collega’s, vrienden en familie bedanken voor 
alle steun die ze me hebben gegeven. Ik denk daarbij aan mijn collega’s 
van InDRA, in het bijzonder aan Paula Kibbelaar met wie ik veel promotie 
lief en leed heb kunnen delen. Ik denk ook aan mijn kamergenoten Ellen 
Lammers, Hebe Verrest, Perry Hoetjes en Anna Laven. Wat heb ik jullie in 
die laatste eenzame schrijffase gemist! Het begrip ‘steun’ is een volstrekte 
understatement als het gaat om de betekenis die Hans Wilschut heeft 
gehad. Liefste Hans, ik ken niemand anders met zo’n helder oog voor de 
grote lijn en voor waar het in essentie om gaat. Ik heb in de loop der jaren 
vaak van jouw denkkracht gebruik gemaakt. Omgekeerd heb ik jouw 
geduld soms behoorlijk op de proef gesteld met al mijn schrijven, 
schrijven, herschrijven en ook nog eens op zon- en feestdagen (eventjes 
maar, een uurtje) herschrijven. Het is nu klaar Hans, de vlag kan uit, het is 
tijd voor nieuwe uitdagingen! 

 De wereld anno 2006 is een andere dan die in 1999 en 2000 toen 
de groepsgesprekken plaatsvonden die de basis vormen voor dit boek. De 
Nederlandse samenleving is onmiskenbaar veranderd na 11 september, de 
oorlog in Irak, de Fortuyn-revolte en twee politieke moorden. Ook mijn 
persoonlijke leven is in die periode ingrijpend veranderd. In tegenstelling 
tot de politieke realiteit is dat echter vooral gebeurd door twee zeer 
gelukkige gebeurtenissen, namelijk de geboorte van mijn twee kinderen 
Twan en Maaike. Elke dag weer geniet ik met volle teugen van jullie 
onbevangenheid, jullie ongeremde affectie en het tomeloze enthousiasme 
waarmee jullie de wereld en de dingen tegemoet treden.  

Ik draag dit boek op aan mijn ouders Piet Hollands en Annie 
Hollands-Nijssen. Jullie hebben mij gestimuleerd om te studeren en mij 
daarmee een cruciale sleutel aangereikt om de wereld te ontdekken. 
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1  Theorie, methodologie en de praktijk van 
het onderzoek 

 
 
Inleiding 
 
Integratie wordt in deze studie beschouwd als een interactief proces 
waarbij zowel vluchtelingen1 (en andere migranten) als ook gevestigde 
Nederlanders betrokken zijn. Het is duidelijk dat de Nederlandse 
samenleving in veel opzichten nieuw en onbekend is voor mensen die hier 
naartoe migreren of vluchten en dat integreren veel vraagt van hun 
aanpassingsvermogen en creativiteit. Maar ook voor gevestigde 
Nederlanders is hun in etnisch en cultureel opzicht diverser geworden 
samenleving in zekere zin ‘nieuw’. Ook zij komen voor situaties te staan 
waarbij de vertrouwde patronen van denken en doen niet meer volstaan. Al 
met al nodigt het integratievraagstuk de hele samenleving en een ieder die 
daarvan deel uitmaakt uit tot een herijking van de vraag: hoe willen we 
met elkaar samenleven? Dat is een lastige vraag, maar het is ook een kans.  
 Sociale ongelijkheid, onbekendheid met elkaar en etnische2 
vooroordelen over elkaar leiden tot langs elkaar heen leven, wat op zijn 
beurt het onbehagen over en weer versterkt. De vraag die ik in deze studie 
verken is in hoeverre, omgekeerd, contact tussen gevestigde Nederlanders 
en, in dit geval, asielzoekers en vluchtelingen althans één manier kan zijn 

                                                 
1 Ik gebruik het begrip vluchteling wanneer ik in algemene zin verwijs naar migranten met 
een speciaal migratiemotief, namelijk het ontvluchten van vervolging en levensbedreigend 
geweld. Wanneer ik het meer concreet heb over de mensen waarmee de deelnemers aan 
deze studie contact hebben, spreek ik over asielzoekers en vluchtelingen. Ik maak in dat 
geval dus wel onderscheid tussen mensen die nog in de asielprocedure zitten en mensen die 
wettelijk erkend zijn als vluchteling.   
2 Ik definieer etniciteit als een aspect van een sociale relatie tussen personen of groepen die 
zichzelf als verschillend zien of door anderen als verschillend worden gezien op grond van 
(een voorstelling van) een gedeelde oorsprong en afstamming. Culturele kenmerken kunnen 
selectief worden gebruikt om etnisch onderscheid te markeren voor zover ze worden 
gerelateerd aan een voorstelling van een gedeelde oorsprong of afstamming (Verkuyten 
1999). Vooroordelen kenmerken zich aldus Sniderman, Hagendoorn en Prior (2003: 200) 
‘door de neiging om negatieve kenmerken toe te schrijven aan (en positieve kenmerken te 
ontkennen bij) mensen uit andere groepen. Dit toekennen van negatieve kenmerken is 
systematisch van aard en negeert persoonlijke verschillen en omstandigheden’. Etnische 
vooroordelen richten zich op leden van groepen die worden gezien als verschillend op 
grond van herkomst en cultuur. Ik gebruik het begrip etnisch vooroordeel als overkoepelend 
begrip waarvan ‘raciale’ vooroordelen of vooroordelen op grond van nationaliteit een 
specifiek onderdeel kunnen maar niet hoeven te zijn (zie ook Eriksen 1997 en Scheepers, 
Coenders en Lubbers 2003). Hoewel etniciteit vaak wordt gekoppeld aan minderheden ‘zijn 
meerderheden en dominante volkeren niet minder ‘etnisch’ dan minderheden’ (Eriksen 
1997: 34).  
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om die negatieve spiraal te doorbreken. Vooralsnog heb ik niet gewaagd 
aan de studie van de interactie zelf en van de ervaringen en perspectieven 
van alle betrokkenen daarin. Ik heb mij beperkt tot de ervaringen van 
gevestigde Nederlanders en wel uit een aantal specifieke kringen: die van 
(vrijwillige en professionele) vluchtelingenwerkers en taaldocenten. Is het 
zo dat mensen uit de betreffende kringen zich via het contact met 
asielzoekers en vluchtelingen meer op hun gemak gaan voelen in en zich 
beter leren verhouden tot hun veranderende samenleving? Welke 
omstandigheden ondersteunen dat proces, wat zijn de valkuilen en wat is 
‘beter’? 
 Deze vragen kunnen worden onderzocht in tal van concrete 
contexten waarbinnen allerlei verschillende groepen Nederlanders uit 
eigen keuze of noodgedwongen contact hebben met verschillende groepen 
migranten of vluchtelingen. Daarbij maakt het nogal wat uit of het 
onderzoek zich richt op partners van mensen met een migratie- of 
vluchtachtergrond, op scholieren van een multi-etnische school of op 
inwoners van een grootstedelijke achterstandswijk, om maar eens een 
aantal mogelijkheden te noemen. De specifieke contactsituatie die ik zal 
belichten is die waarin Nederlanders uit eigen keuze contact hebben met 
asielzoekers en vluchtelingen in de eerste fase van hun verblijf in 
Nederland, als vrijwillig dan wel professioneel vluchtelingenwerker of als 
vrijwillig dan wel professioneel taaldocent. Om meer inzicht te krijgen in 
mijn centrale vraag, te weten of en in hoeverre de betreffende mensen zich 
door hun contact met asielzoekers en vluchtelingen beter leren verhouden 
tot hun veranderende, diverser wordende samenleving, heb ik de 
deelnemers aan mijn onderzoek tijdens focusgroep discussies, ofwel ronde 
tafel gesprekken, grofweg twee vragen voorgelegd. Ten eerste: wat heeft 
hen gemotiveerd om het contact met asielzoekers en vluchtelingen aan te 
gaan? Ten tweede: welke invloed heeft dat contact, en concreter de 
gebeurtenissen en ervaringen daarbinnen, op hun denken over wie of wat 
asielzoekers of vluchtelingen zijn, maar ook op het denken over hun eigen 
samenleving en zichzelf? 
 In dit hoofdstuk zal ik dieper ingaan op de hierboven besproken 
keuzes, uitgangspunten en gehanteerde begrippen en op de aanpak van het 
onderzoek. Daaraan voorafgaand nu eerst iets over de wetenschapsvisie die 
aan deze studie ten grondslag ligt.  
 
 
1.1  Wetenschapsvisie 
 
Wetenschap heeft tot doel om nieuwe kennis of inzichten te genereren via 
het doen van onderzoek naar en reflectie over verschijnselen in de 
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werkelijkheid. Daarbij is wetenschap ‘gewoon’ mensenwerk, dat wil 
zeggen het werk van levende individuen met hun eigen persoonlijke 
karakteristieken, talenten en tekortkomingen, en hun specifieke sociale 
posities in een bepaalde samenleving, plaats en tijd. Deze subjectiviteit van 
de wetenschapper geeft de inspiratie om te komen tot bepaalde vragen, 
kennis en inzichten, maar relativeert die mogelijkheid gelijktijdig ook 
weer. Uitgaande van deze basisgedachte staan in mijn wetenschapsvisie 
twee begrippen centraal: oorspronkelijkheid en reflexiviteit. Ik zal beide 
hieronder nader toelichten. 
 Allereerst oorspronkelijkheid. Wetenschappers worden een groot 
deel van hun levenstijd vrijgesteld van (veel) praktisch werk met acute 
verantwoordelijkheden om in plaats daarvan te denken. Het idee is dat 
deze vrijstelling ten bate van het denken en de investering in tijd en 
concentratie die daarmee gemoeid gaan leiden tot ‘beter denken’, met 
andere woorden tot denken dat, inderdaad, kan leiden tot nieuwe kennis of 
kennis die een nieuw licht kan werpen op een bepaald vraagstuk – met alle 
potentiële consequenties daarvan voor de praktijk. Kennis ontstaat nooit in 
een luchtledig, in de eenzaamheid van het hoofd van degene die denkt. 
Kennis heeft altijd een geschiedenis in de kennisproductie van anderen en 
in de intellectuele uitwisseling met anderen. Echter, om iets uit te kunnen 
wisselen – en niet alleen na te praten – moet er ruimte te zijn voor 
oorspronkelijkheid, dat wil zeggen voor het denken waartoe juist die ene 
specifieke onderzoeker vanuit haar of zijn achtergronden, ervaringen, 
kwaliteiten en perspectieven in staat is.  

Deze visie op oorspronkelijkheid is gebaseerd op de erkenning van 
menselijke pluraliteit: de wereld wordt niet bevolkt door De Mens, maar 
door mensen. Volgens Hannah Arendt, die dit punt in haar werk 
herhaaldelijk benadrukt, kenmerkt menselijke pluraliteit zich door zowel 
gelijkheid als verscheidenheid aangezien ‘wij allen eender, dat wil zeggen 
menselijk, zijn in die zin, dat niemand ooit gelijk is aan iemand anders die 
ooit heeft geleefd, leeft of zal leven (Arendt 1994: 20).’ Het is deze 
uniciteit, al bij de geboorte gegeven, die maakt dat elk mens potentieel iets 
bijzonders en unieks te geven heeft aan de gezamenlijke wereld. Juist in de 
wetenschap waarin het erom gaat bij te dragen aan nieuwe kennis en 
inzichten is het van belang deze uniciteit, deze oorspronkelijkheid te 
benutten, hetgeen niets anders betekent dan het serieus nemen en positief 
waarderen van althans onderkende subjectiviteit. 
 Deze visie staat haaks op de cartesiaanse wetenschapsvisie waarin 
de subjectiviteit van de onderzoeker nu juist als het grootste struikelblok 
werd gezien om te komen tot ware, objectieve, neutrale kennis. Echter, 
zelfs het werk van Descartes is waarschijnlijk alleen maar te begrijpen 
tegen de achtergrond van zijn leven ten tijde van de Europese 
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godsdienstoorlogen in de 17de eeuw en in de bijbehorende context van 
onverdraagzaamheid en religieus dogmatisme. Stephan Toulmin (1990) 
beargumenteert in zijn inspirerende boek ‘Kosmopolis, verborgen agenda 
van de Moderne Tijd’ dat intellectuelen zoals Descartes in feite een uitweg 
zochten om in dat verstikkende klimaat te kunnen blijven denken. In de 
aan de godsdienstoorlogen voorafgaande Renaissancetijd had het denken 
van humanistische wetenschappers zoals Erasmus en Montaigne zich 
gekarakteriseerd door een ‘sceptische aanvaarding van dubbelzinnigheid 
en een bereidheid om met onzekerheid te leven (Toulmin 1990: 69)’. In 
een tijd van oorlog, intolerantie en algehele sociale malaise verloor deze 
visie haar aantrekkelijkheid en moest zij plaatsmaken voor kennis die het 
verlangen naar zekerheid kon bevredigen. Zoals Toulmin stelt: ‘Onder de 
gegeven omstandigheden was er geen alternatief voor het omzeilen van de 
dogmatische theologen dan door te argumenteren in hun eigen taalgebruik 
– dat van de zekerheid (Toulmin 1990: 104).’ Tegenover het relativerende 
‘Que sais je?’ van Montaigne enerzijds en de zekerheid van 
geloofsopvattingen die geen twijfel dulden anderzijds plaatste Descartes 
dan ook de zekerheid van de rede: ‘Ik denk, dus ik ben.’ Descartes ging 
met behulp van zijn methode van rationele analyse op zoek naar algemene 
en tijdloze wetmatigheden die echter wel, in tegenstelling tot 
geloofsopvattingen, te alle tijd vatbaar waren voor herziening op basis van 
nieuwe ontdekkingen en betere argumenten.  

Deze methode heeft de moderne wereld ontegenzeggelijk veel 
goeds gebracht. Niettemin voel ik als menswetenschapper veel voor de 
reserves van Erasmus en Montaigne over wat wij nu eigenlijk kunnen 
weten en deel ik hun verwondering voor de moeilijk in formules te vatten 
veelzijdigheid, onvoorspelbaarheid en complexiteit van menselijke 
verhoudingen. Maar ik ben dan ook een kind van mijn eigen tijd en het 
product van een tijd- en plaatsbepaalde sociaal-wetenschappelijke scholing 
waarin de pretentie van objectiviteit en neutraliteit van de moderne 
wetenschap steeds nadrukkelijker ter discussie kwam te staan. 
 Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw betogen kritische, 
feministische en antiracistische wetenschappers dat deze pretentie 
maskeert dat wetenschappelijke kennis altijd is gekleurd door de 
perspectieven en belangen van diegenen die op grond van sekse, ‘ras’ en 
klasse een bevoorrechte maatschappelijke positie innemen (Schrijvers 
1992: 35). Ook de aanname dat wetenschap, dankzij zijn vermeende 
objectiviteit en neutraliteit, per definitie heilzaam zou zijn voor de 
mensheid is onderuit gehaald. Zoals Lyotard (1996) stelt maakten de 
bommen op Hiroshima en Nagasaki duidelijk dat natuurwetenschappelijke 
kennis kan bijdragen aan ongekende vernietiging. Hetzelfde geldt voor de 
menswetenschappen. In relatie tot het vluchtelingenvraagstuk laat 



   17

bijvoorbeeld Turton (1997) zien hoe in veel hedendaagse ‘etnische’ 
conflicten wetenschappelijke kennis, met name die van historici en 
antropologen, wordt gebruikt, dan wel misbruikt, voor de constructie en 
accentuering van etnisch verschil en ter rechtvaardiging van haat en 
geweld jegens de aldus tot op zekere hoogte gecreëerde etnische ‘ander’. 
 De conclusie die een aantal wetenschappers heeft getrokken uit de 
bovenstaande kritiekpunten is dat hun kennis niet méér kan zijn dan wat 
Haraway (1994, 1995) noemt ‘gesitueerde kennis’. In essentie wordt 
daarmee bedoeld dat kennis gelokaliseerd dient te worden in een specifieke 
plaats, tijd en context. ‘Niets ontstaat buiten zijn eigen wereld en dus is het 
zaak die wereld te kennen’ (Haraway 1995: 51). Hierbij hoort tevens dat 
de onderzoeker zich bewust is van de maatschappelijke posities en 
bijbehorende belangen waarmee hij of zij het object van studie beziet. Dit 
is een pleidooi voor reflexiviteit, waarbij dus niet alleen de objecten van 
kennisproducerende praktijken, maar juist ook de subjecten moeten 
worden gelokaliseerd (Haraway 1995: 51; zie ook Bourdieu, 1984: 48).  

Een dergelijke reflexiviteit dient wat mij betreft vooral het doel 
van transparantie. Wanneer subjectiviteit in sociaal wetenschappelijk 
onderzoek tot op zekere hoogte onvermijdelijk is, dan is het zaak om zich 
daarvan als onderzoeker rekenschap te geven en voor anderen zichtbaar te 
maken welke subjectieve factoren een rol spelen in de wijze waarop een 
bepaald soort kennis tot stand komt (zie ook Ghorashi 2001, 2002). Waar 
relevant en voor zover ik me van die factoren bewust ben zal ik dat dan 
ook trachten te doen.  

Voor Haraway impliceert reflexiviteit niet alleen transparantie, 
maar tevens een bewuste partijdigheid voor diegenen die binnen een 
specifieke context en op grond van een veelvoud aan mogelijke 
categoriseringen worden bestempeld als afwijkend van de norm. Partijdige 
reflexiviteit vergt dat de onderzoeker zich consequent tracht in te leven in 
perspectieven van ‘anderen’ die door een bepaald soort kennis (verder) 
uitgesloten worden (zie ook Schrijvers 1992: 37). Voor mij gaat het te ver 
om te spreken over ‘bewuste’ partijdigheid. In relatie tot het vraagstuk van 
integratie is het mij ook niet zo helder voor wie ik dan partij zou moeten 
kiezen. Meest voor de hand liggend is het om te veronderstellen dat 
migranten en vluchtelingen, of bepaalde groepen daaronder, de meest 
kwetsbare partij zijn waarvoor je ‘dus’ partijdig zou moeten zijn. 
Anderzijds heeft de recente geschiedenis juist ook duidelijk gemaakt hoe 
bepaalde ‘autochtonen’ de dupe kunnen worden van een falende integratie. 
Ik denk dat ik op allerlei manieren partijdig ben, bewust en onbewust, 
soms voor vluchtelingen, soms voor vrouwen, soms voor recalcitrante 
migrantenjongeren, soms voor ‘autochtone’ Nederlanders, maar bovenal 
voel ik dat ik partijdig ben door de wens om er met elkaar uit te komen. 
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‘Stay close’ was het motto van een muziekmanifestatie in Amsterdam twee 
weken na de moord op Theo Van Gogh. Laten we elkaar opzoeken en ons 
niet tegen elkaar laten uitspelen. Tijdens het onderzoek, de analyse en het 
schrijven heb ik met deze wens geworsteld. Van begin tot eind is zij zowel 
leidraad geweest als voortdurend ook de te weerstane verleiding om de 
realiteit te vervormen naar de wens. In dat gevecht heb ik uiteindelijk toch 
veel houvast gehad aan de wetenschappelijke ethiek om getrouw ‘de 
waarheid’ na te streven, dat wil zeggen recht te doen aan hetgeen de 
deelnemers aan dit onderzoek belangrijk vonden, ook wanneer dat niet 
strookte met wat ik belangrijk of wenselijk vond.  
 
 
1.2  Diversiteit, ongelijkheid en distantie in een laat 

moderne samenleving  
 
Niets ontstaat buiten zijn eigen wereld. Om iets te kunnen zeggen over de 
invloed van bepaalde ontmoetingen en interacties tussen mensen is het dan 
ook van belang te kijken naar de wereld en de tijd waarin die plaatsvinden. 
Nu ziet de wereld inclusief Nederland er vandaag aanzienlijk anders uit 
dan toen ik in 1999 en 2000 de interviews hield voor mijn onderzoek. De 
ontmoetingen waarover de deelnemers aan het onderzoek reflecteren 
vonden plaats voor 11 september en de daarop volgende ‘war on terror’. 
En wat Nederland betreft: voor de Fortuyn revolte, de moord op Pim 
Fortuyn, de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak en de moord op Theo 
van Gogh.  

Niet alleen is de wereld nu anders dan toen, ook ik als onderzoeker 
ben veranderd. Wanneer ik nu terugkijk op een eerste versie van het 
theoretisch kader dat ik schreef voorafgaande aan de groepsgesprekken en 
voorafgaande aan de bovengenoemde gebeurtenissen dan valt mij daarin 
vooral het optimisme en het vooruitgangsdenken op, het vertrouwen dat 
het met de integratie van migranten uiteindelijk net zo zal gaan als met 
vrouwen of arbeiders: ze verwerven zich op den duur meer gelijke kansen 
en een meer gelijkwaardige positie in de samenleving. Eigenlijk beschouw 
ik dat nog steeds als het meest ‘logische’ toekomstscenario, in ieder geval 
het scenario waarnaar we moeten blijven streven, maar over dat 
vertrouwen ligt voorlopig wel de schaduw van het besef dat dingen ook 
minder voorspoedig kunnen verlopen en zelfs behoorlijk uit de hand 
kunnen lopen. Het inzicht dat onze hoogontwikkelde, laat moderne 
maatschappij een ‘risicomaatschappij’ is (Beck 1986, Giddens 1991) met 
grote kansen, maar evenzeer met grote en grensoverschrijdende risico’s is 
opeens beklemmend waar gekomen.  
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 Destijds begon ik mijn theoretisch kader met de stelling dat 
‘Nederland een laat moderne samenleving is die zich kenmerkt door een 
toenemende diversiteit’. Met diversiteit doelde ik niet alleen op de 
toegenomen etnische, culturele en religieuze diversiteit als gevolg van 
migratie, maar tevens en in wisselwerking daarmee op de diversiteit aan 
levenskeuzes die mensen kunnen en moeten maken als gevolg van een 
aantal veranderingsprocessen die de Nederlandse samenleving tot op de 
dag van vandaag vormgeven. Ik doel daarmee op de processen van 
emancipatie, individualisering en globalisering. Waar het accent 
aanvankelijk lag op de potentie van die ontwikkelingen voor het 
samenleven met verschillen heeft de recente geschiedenis mij eens temeer 
doordrongen van de last die sociaal-economische ongelijkheid en distantie 
tussen bevolkingsgroepen leggen op het samenleven. Ik hoop dat dit in de 
nu volgende bespreking van emancipatie, individualisering en 
globalisering heeft geresulteerd in een meer afgewogen balans tussen 
optimisme en pessimisme met betrekking tot de mogelijkheid van 
integratie of het samenleven met verschillen in de hedendaagse tijd. 
 
1.2.1 Emancipatie 
Tot in de jaren zeventig van de 20ste eeuw bepaalden de deels 
overlappende categorieën van religie, klasse, regionale achtergrond en 
daarnaast gender in hoge mate de sociale kringen waarbinnen 
Nederlanders zich bewogen in het toen nog relatief mono-etnische 
Nederland. Tegenwoordig zijn deze classificaties nog steeds van groot 
belang, maar ze zijn naar verhouding minder dwingend geworden. Dit is 
op de eerste plaats het gevolg van diverse emancipatieprocessen die in 
Nederland en elders hebben plaatsgevonden. Giddens definieert 
emancipatie globaal als ‘het zich bevrijden van individuen en groepen van 
hindernissen die hun levenskansen negatief beïnvloeden (Giddens 1991: 
210)’. Emancipatie omvat volgens hem twee elementen: enerzijds het zich 
losmaken van beperkende tradities en gewoontes – hetgeen ‘een 
transformatieve houding ten opzichte van de toekomst mogelijk maakt’ – 
en anderzijds het ongedaan maken van ongelijke verhoudingen tussen 
bepaalde individuen of groepen (Giddens 1991: 211).  

In het verleden – en tot op de dag van vandaag zet zich dit voort – 
leidden emancipatieprocessen tot een aanzienlijke toename van de sociale 
en geografische mobiliteit. Als gevolg daarvan zijn de grenzen tussen 
bepaalde sociale kringen niet verdwenen maar wel meer doorlaatbaar 
geworden. Mensen bewegen zich nu in allerlei verschillende kringen die 
zich bovendien kenmerken door een grotere interne diversiteit. Deze 
ontwikkeling maakt ontmoetingen mogelijk die niet eens zo lang geleden 
nauwelijks denkbaar waren.  
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Ter illustratie een stukje van mijn eigen mobiliteitsgeschiedenis. 
Deze geschiedenis kan bovendien iets verhelderen van mijn betrokkenheid 
bij en mijn specifieke benadering van het vraagstuk van integratie. Het 
verklaart ook de wortels van mijn optimisme en vertrouwen zoals eerder 
besproken. Toen ik in 1979 als achttienjarige in Amsterdam ging studeren, 
maakten veel van mijn klasgenoten nog steeds de klassieke keuze om als 
Limburgers naar de Katholieke Universiteit van Nijmegen te gaan. Religie 
speelde daarin nauwelijks nog een rol, maar wel nabijheid en regionale 
identiteit. Tegenwoordig is het heel gewoon om als Limburger naar 
Amsterdam te gaan. Bovendien komen nu studenten uit het hele land naar 
Limburg toe, sinds daar begin jaren 80 de Universiteit Maastricht haar 
poorten opende. En in de nabije toekomst zullen Limburgse studenten 
misschien eerder kiezen voor een opleiding aan een universiteit elders in 
Europa dan voor één in eigen land.  

De universiteit werd nog steeds vooral bevolkt door mannen toen 
ik de universiteit binnentrad, maar dat zou snel veranderen. Inmiddels zijn 
vrouwelijke studenten, met name in de sociale wetenschappen, in de 
meerderheid. Ook van het corps aan universitaire docenten is ondertussen 
een groot aantal vrouw. Het wachten daarbinnen is alleen nog op een 
toename van het aandeel van zwarte- migranten- en vluchtelingenvrouwen. 
In de hoogste kringen van de wetenschappelijke hiërarchie zijn vrouwen 
echter nog steeds in hoge mate ondervertegenwoordigd. Slechts 7,2% van 
de hoogleraren is vrouw (Stichting de Beauvoir 2002).  

Toen ik ging studeren behoorde ik in mijn familie tot de eerste 
generatie die überhaupt de kans kreeg om te studeren en die niet, zoals de 
generatie van mijn ouders, de schoolcarrière moest afbreken om mee te 
werken op het boerenbedrijf van hun ouders. Op de universiteit trof ik nog 
altijd vooral studenten met een middenklasse achtergrond, maar er was een 
minderheid, en die minderheid zou groeien, die net als ik afkomstig was 
uit minder welgestelde sociale klassen. Ik herinner me dat ik wel eens 
jaloers was op al die middenklasse kinderen die hun jeugd hadden 
doorgebracht tussen de boekenkasten en gestudeerde ouders. Ik ervoer dat 
pijnlijk als een achterstand die ik vermoedelijk nooit zou kunnen inhalen. 
Ik herinner me echter ook de verraste en wellicht eveneens jaloerse ogen 
van een van deze middenklasse studenten toen ik haar vertelde dat ik als 
kind midden in de nacht mocht opstaan om te helpen bij de geboorte van 
een kalfje en dat ik mij een waar ontdekkingsreiziger voelde temidden van 
de velden en bossen die mijn ouderlijk huis omgaven. Voor zover het aan 
intellectuele voeding heeft geschort in mijn vroege jeugd, werd dat toch 
ruimschoots goed gemaakt door een rijkelijke voeding van mijn fantasie.   

Als studente behoorde ik, zoals hierboven duidelijk is geworden, 
in een aantal opzichten tot minderheden, maar het waren ondanks alles 
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minderheden met de wind in de zeilen. Ik behoorde daarnaast ook tot een 
onmiskenbare, voor mij aanvankelijk niet eens zo opvallende, 
meerderheid: die van autochtone, witte Nederlanders. Studenten van kleur, 
of met een migratieachtergrond waren destijds uitzonderingen. Inmiddels 
betreden zij in toenemende getale de universiteit. Het is een minderheid 
die steeds meer van zichzelf doet horen en die, net als arbeidersjongeren en 
vrouwen voor hen, een belofte inhouden voor de toekomst. Tot op zekere 
hoogte hebben ook zij de wind mee, maar gelijktijdig waaien er nationaal 
en internationaal gure tegenwinden. Groot is de frustratie wanneer de 
belofte zich niet kan materialiseren, wanneer het zich losmaken van 
tradities en gewoontes wordt ervaren als een door de meerderheid 
opgelegde in plaats van een zelfgekozen en zelf in te vullen weg en 
wanneer de bereidheid om te participeren in deze samenleving niet wordt 
gehonoreerd met gelijke kansen. Conflicterende loyaliteiten (niet in de 
laatste plaats ook met betrekking tot conflicten elders in de wereld) in 
combinatie met een gebrek aan perspectief in de samenleving brengen zo 
het risico met zich mee dat jongeren uit minderheidsgroepen teruggrijpen 
op (radicale interpretaties van) tradities die hen een identiteit bieden versus 
de samenleving die hen uitsluit3.  
 
1.2.2 Individualisering 
Hoewel in het bovenstaande emancipatie is beschreven als iets van de 
laatste decennia, is het een fenomeen dat al vanaf het begin de moderne 
tijd begeleidt en mede richting heeft gegeven (Giddens 1991: 210). Zo was 
het hele project van de Verlichting in essentie een streven om zich los te 
maken van de macht van de kerk en de belemmeringen van religieuze 
traditie. Hetzelfde geldt voor individualisering. Deze ontwikkeling is 
historisch geworteld in het 18de eeuwse liberale ideaal van individuele 
vrijheid, zelfstandigheid en autonomie en daarmee samenhangend de 
ontwikkeling van een kapitalistische markteconomie. Ook het huidige 
proces van individualisering wordt in belangrijke mate gestuurd vanuit de 
economische invloedssfeer. De kapitalistische logica vergt dat mensen 
‘geatomiseerd’ worden, losgehaald uit hun (zelfvoorzienende) collectieve 
verbanden om zodoende zoveel mogelijk mensen ‘vrij’ te maken voor de 
kapitalistische markt waarin individuele prestatie, concurrentie en 
consumptie centraal staan. In de loop van dat proces heeft individuele 
vrijheid steeds meer de invulling gekregen van vrijheid om je 

                                                 
3 Dit risico kan ook jongeren betreffen uit vluchtelingengroepen. Zie bijvoorbeeld de 
VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2005, een onderzoek dat VluchtelingenWerk 
Nederland liet uitvoeren naar de integratie van vluchtelingen in Nederland (Regioplan 
2005). 
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consumptieve mogelijkheden te verruimen. In de huidige fase van 
kapitalistische marktontwikkeling, de fase van globalisering, is er een 
enorme schaalvergroting opgetreden in het aanbod van dergelijke 
consumptieve mogelijkheden als ook in het geloof dat al die consumptie 
noodzakelijk is voor een gelukkig bestaan. Voor zover deze ontwikkeling 
diversiteit met zich meebrengt is dat een diversiteit aan waren en eigenlijk 
een ‘meer van hetzelfde’ dat met de illusie van een individuele lifestyle 
aan de consument wordt gebracht (Giddens 1991, Kunneman 1996) 
Gevolg is dat je al bij de simpele aanschaf van maandverband waardevolle 
tijd van leven kwijt bent met de keuze tussen maandverband van diverse 
merken, met of zonder vleugeltjes en qua kleur en vorm aangepast aan de 
nieuwste rages op het gebied van lingerie. 

Individualisering wordt echter niet alleen gestimuleerd vanuit de 
economische invloedssfeer. Ze is gedeeltelijk ook een consequentie van de 
boven besproken emancipatieprocessen. Maar waar het bij emancipatie in 
essentie om ‘gelijkheid’ gaat, om gelijke rechten en kansen van individuen 
uit de ene groep ten opzichte van individuen uit een andere dominante, 
normbepalende groep, gaat het bij individualisering om ‘verschil’, om de 
mogelijkheid eigen, eventueel afwijkende levenskeuzes te maken, ook 
binnen de eigen groep. Wat ‘de eigen groep’ is wordt in dat proces 
bovendien steeds minder eenduidig. Door emancipatie zijn een aantal 
domeinen van dominante groepen opengebroken voor de toetreding van 
mensen uit niet-dominante groepen. Dat betekent een grotere interne 
heterogeniteit in die domeinen evenals de mogelijkheid om zich met 
meerdere groepen te identificeren. Daarnaast hebben de traditionele 
raamwerken die voorheen met hun waarden en normen richting gaven aan 
het handelen sterk aan betekenis ingeboet. Deze situatie schept 
keuzevrijheid en vrijheid van sociale controle, maar vergt tevens een grote 
flexibiliteit om eigen keuzes te maken en te schipperen tussen soms 
conflicterende of divergerende normen en waarden en manieren van doen. 
 Uiteraard gaat het bij het huidige proces van individualisering 
slechts tot op zekere hoogte om het maken van ‘eigen’ levenskeuzes. 
Waarschijnlijk is de dwang om zich te conformeren en de geneigdheid van 
mensen om zich te conformeren ook in deze tijd nog steeds groter dan de 
ruimte voor alternatieven en voor werkelijk afwijkend en tegendraads 
gedrag. Het is veeleer zo dat de teloorgang van het dwingende karakter van 
de traditionele verbanden het ontstaan bevordert van een groter aantal en 
vluchtigere ‘lichte gemeenschappen’ zoals Duyvendak en Hurenkamp 
(2004) ze noemen. Deze gemeenschappen kenmerken zich door de 
vrijwilligheid op basis waarvan mensen zich verbinden en een grotere 
vrijblijvendheid in de manier waarop mensen zich verbinden. ‘Lichte’ 
gemeenschappen zijn bovendien niet alleen laagdrempelig voor wie er bij 
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wil horen, ze zijn ook laagdrempelig voor wie er weer uit wil stappen. Te 
denken valt hierbij aan groepen die ontstaan op het internet, actiegroepen 
die zich tijdelijk manifesteren rondom een bepaald thema zoals 
bijvoorbeeld de dreigende uitzetting van asielzoekers of ook de vooralsnog 
moeilijk in een partij te vangen aanhangers van wijlen Pim Fortuyn. 
 Wat betekent nu deze verruiming van de mogelijkheden om te 
kunnen kiezen als gevolg van individualisering voor het samenleven met 
etnische en culturele verschillen? Essed oppert dat dit potentieel raciaal of 
etnisch reductionisme en wij-zij denken kan tegengaan. Het feit dat 
mensen zich bewegen in meerdere kringen brengt  ‘meervoudige 
identificaties’ (Essed 2001; Essed en Goldberg 2002) met zich mee. Zo 
verschillen twee mensen misschien wat betreft etnische of religieuze 
afkomst, maar brengen beiden hun kinderen wellicht naar eenzelfde school 
of volgen ze even enthousiast een karatetraining. Dergelijke gezamenlijke 
betrokkenheden kunnen een brugfunctie vervullen om meer ‘gevoelige’ 
verschillen die verband houden met etniciteit of politieke kleur het hoofd 
te bieden. 
 Ook Young wijst op de mogelijk gunstige implicaties van wat zij 
noemt ‘het samenzijn van vreemden’ (Young 1990: 237). Zij benadrukt dat 
het daarbij gaat om een normatief ideaal, gedefinieerd als ‘de 
ongerealiseerde mogelijkheden van het bestaande’. Het gevoel onder 
vreemden te zijn brengt in werkelijkheid maar al te vaak eenzaamheid met 
zich mee, vervreemding en onderling wantrouwen dat kan uitmonden in 
openlijk geweld. Aan de andere kant schept het samenzijn van vreemden 
juist ook ruimte om verschillend te mogen zijn en voor een positievere 
houding ten aanzien van verschil. Verschil wordt in het dichotome denken 
dat de moderniteit kenmerkt vaak gelijkgesteld met vreemd en afwijkend 
of geplaatst in een hiërarchie van meer of minder. Young wijst erop dat de 
doorlaatbaarheid van sociale kringen in deze laat moderne tijd de 
historische kans biedt om verschil te zien als naast elkaar staand en niet als 
merkteken voor in- of uitsluiting. Doorlaatbaarheid betekent immers dat 
mensen zich in bepaalde kringen kunnen bewegen zonder zich daar 
volledig mee te identificeren en zonder de mogelijkheid te hebben anderen 
volledig uit te sluiten. Verschil kan zo veeleer de betekenis krijgen van 
variatie en aantrekkingskracht. Young definieert deze als ‘de aantrekking 
tot het andere in de brede betekenis van het woord, het plezier en de 
opwinding om uit de eigen veilige routine gehaald te worden en nieuwe, 
vreemde en verassende dingen tegen te komen (Young 1990: 239). 
 Deze potentie van het samenzijn van vreemden valt of staat mijns 
inziens bij een zekere maatschappelijke gelijkheid van al die vreemden, 
van de mogelijkheid om te individualiseren voor iedereen, anders blijft ze 
beperkt tot een eenzijdig (consumptief) genoegen voor degenen die zich 
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het kiezen kunnen permitteren. Individualisering is met andere woorden 
toch ook weer afhankelijk van (groeps)emancipatie. Waar dat proces 
stagneert, waar mensen het zich nauwelijks kunnen permitteren om zich 
gedeeltelijk van hun groep los te maken, omdat de samenleving zich voor 
hen niet als doorlaatbaar manifesteert maar als gesloten en vijandig, 
stagneert ook de mogelijkheid om individuele keuzes te maken. Tegen die 
achtergrond wordt het samenzijn van vreemden een dagelijkse en pijnlijke 
aanslag op het zelfrespect of op de constructie van een stabiele eigen 
identiteit. Wat blijft staan bovendien is dat het wezenlijk uitmaakt of je 
kunt kiezen voor het samenzijn met vreemden of dat dit letterlijk en 
figuurlijk onvermijdelijk is. Voor leden van culturele minderheden is in 
feite altijd het laatste het geval – een meerderheid is nu eenmaal moeilijk 
te mijden. En zelfs wanneer iemand zich niet buitengesloten voelt door de 
bredere samenleving kan het voortdurende schipperen tussen culturen 
emotioneel toch een hele opgave zijn. Tijdens een interview voor mijn 
eerdere onderzoek naar de ervaringen van vluchtelingen met integreren 
(Hollands 1998) formuleert een jonge Koerdische Nederlandse het als 
volgt: 
 

‘Vanaf dat ik heel jong was heb ik gehoord dat het prachtig is om 
op te groeien met twee culturen. Je groeit op met twee dimensies, 
het is een verrijking etcetera. Ik vind dat onzin. Ik geloof het niet. 
Wat er met je gebeurt is dat je van binnen verscheurd wordt. Het 
kan een verrijking zijn, het kan je heel veel inzicht geven, maar als 
mens, diep van binnen, word je er niet gelukkiger van. Ik denk dat 
het een fabeltje is, bedacht om de conditie gemakkelijker en 
acceptabel te maken. Het is gewoon moeilijk om steeds die keuze 
te moeten maken. Het is alsof je voortdurend twee stemmen hoort, 
alsof er voortdurend twee mensen in je hoofd met elkaar in 
discussie zijn. Daarin kun je jezelf verliezen. Als je daarmee kunt 
omgaan dan kom je er als een sterker mens uit, met een sterkere 
persoonlijkheid, dat is ook waar, maar ik ben nog steeds op zoek 
naar mijn eigen stem.’ (Avin Zaza in: Hollands 1998: 185-186) 

 
Misschien is het realistisch te concluderen dat het samenzijn van vreemden 
en de bijbehorende meervoudigheid van identificaties een lastige 
levensconditie is die alleen onder gunstige omstandigheden positieve 
implicaties heeft of die in elk geval een grote inzet vergt om de positieve 
implicaties eruit te halen. Ongunstig is in dit verband niet alleen lokale 
sociale ongelijkheid maar ook de internationale setting. In de strijd om 
schaarse goederen zijn momenteel overal ter wereld conserverende en 
xenofobe tendensen waar te nemen die etnisch of religieus verschil als 
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basis nemen voor groepsformatie en het met geweld optrekken of 
herbevestigen van grenzen tussen zichzelf en de aldus gecreëerde 
‘anderen’. Dat brengt mij tenslotte bij globalisering als een kenmerkende 
ontwikkeling in deze laat moderne tijd die zowel diversiteit met zich 
meebrengt als machtsongelijkheden intensiveert. 
 
1.2.3 Globalisering 
Globalisering kan worden gedefinieerd als ‘de ontwikkeling waarin 
mensen in toenemende mate in wereldwijde afhankelijkheidsnetwerken 
worden opgenomen’ (Heilbron en Wilterdink 1995: 11). Globalisering 
drukt zich uit in grensoverschrijdende stromen van kapitaal, goederen, 
cultuurproducten en mensen. Daarnaast worden ook niet materiele zaken 
uitgewisseld: waarden, beelden en ideeën. De ontwikkeling kenmerkt zich 
verder door de formatie van transnationale netwerken, zoals die van 
gouvernementele en niet gouvernementele organisaties, van bedrijven, 
maar evenzo van criminele syndicaten en terroristische organisaties. De 
veranderingen als gevolg van globalisering zijn ingrijpend, maar gaan niet 
uitsluitend in de richting van unificatie in één wereldgemeenschap. In 
verschillende delen van de wereld heeft de ontwikkeling verschillende 
effecten voor verschillende individuen, gemeenschappen, landen en 
regio’s. Sommige worden opgenomen in wereldwijde netwerken van 
macht en welvaart, terwijl andere worden gemarginaliseerd en uitgesloten. 
Globalisering moet dan ook worden bestudeerd als een fenomeen van 
transnationalisering waarbij het accent niet zozeer ligt op zaken met een 
eenduidig wereldomvattend bereik, als wel ‘op de bemiddeling tussen 
mondiale factoren en regionale, nationale en locale factoren’ (Castles 
2000: 9). 

Globalisering en transnationalisering kennen ook hun 
tegenreacties. Te denken valt aan de acties van ‘andersglobalisten’, de 
oplevende aandacht voor regionale culturen en, verontrustender, de 
toename van religieus en politiek geïnspireerd fundamentalisme. In zijn 
boek Runaway World stelt Giddens (1999) dat fundamentalisme niet 
zozeer het tegengestelde is van globalisering, maar veeleer een product 
daarvan. Zo maken fundamentalisten zelf intensief gebruik van de 
faciliteiten van globalisering, zoals bijvoorbeeld van de nieuwe 
communicatietechnologie. Waar fundamentalisten zich in essentie tegen 
verzetten is het verlies aan vaststaande, niet ter discussie staande tradities 
zoals die op het gebied van religie en familie. Nu is het volgens Giddens 
niet zo dat in deze tijd in de westerse wereld het Verlichtingsideaal is 
bereikt van een traditieloze samenleving. Tradities zijn er nog steeds en 
zullen er ook steeds zijn ‘omdat ze continuïteit en vorm aan het leven 
geven’ (Giddens 1999: 45). In deze tijd staan de grenzen van tradities 
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echter ter discussie omdat mensen steeds vaker worden geconfronteerd met 
anderen die andere tradities hebben of andere manieren van doen. Tradities 
moeten zich als gevolg daarvan waarmaken en desnoods van vorm 
veranderen om nog bestaansrecht te hebben. Ze kunnen dat bestaansrecht 
niet meer ontlenen aan een inherente waarheid.  
 De 21ste eeuw zal, zo voorspelde Giddens in 1999, in het teken 
staan van ‘kosmopolitische tolerantie versus fundamentalisme’, dat wil 
zeggen van een open, respectvolle maar ook kritische benadering van 
tradities versus een benadering die de onaantastbare heiligheid van de 
eigen tradities centraal stelt. De recente geschiedenis leert dat wanneer er 
geweld en angst voor geweld in het geding zijn het heel moeilijk wordt om 
de tolerantie overeind te houden. Fundamentalistische krachten aan de ene 
– islamitische – zijde voeden dan veeleer fundamentalistische krachten aan 
de andere – westerse, christelijke of seculiere – zijde. De dominante reactie 
op ‘11 september’ (2001) en aan deze kant van de oceaan op ‘2 november’ 
(2004) was het heilig verklaren van de waarden van de westerse 
samenlevingen en de bijbehorende bereidheid om deze met geweld te 
verdedigen. Nu zijn voor mij een aantal westerse waarden ook heilig, zoals 
het primaat van het woord als middel om conflicten te beslechten, de 
vrijheid van (respectvolle) meningsuiting en menselijke gelijkwaardigheid. 
Tolerantie betekent dan ook niet dat alles toelaatbaar is. Het betekent wel 
dat we ons de vraag blijven stellen, bijvoorbeeld in het geval van 
moslimextremisme, wat mensen drijft tot zoveel haat dat ze bereid zijn om 
ontelbare onschuldige burgers het slachtoffer te laten worden van 
wreedheid en moord en wat anderen drijft om het gedachtegoed van de 
daders te ondersteunen of in elk geval niet tegen te spreken. Het antwoord 
op die vraag leidt mijns inziens onherroepelijk naar de wreedheid van de 
mondiale machtsongelijkheid waarbij het verlichte Westen zich alleen 
selectief iets gelegen laat liggen aan het lot van onschuldige burgers elders 
in de wereld. Zo stelde Edward Said (2003: xv) met betrekking tot de 
oorlog in Irak mijns inziens terecht: 
 

‘Even with all its terrible failings and its appalling dictator (who 
was partly created by US policy two decades ago), were Iraq to 
have been the world’s largest exporter of bananas or oranges, 
surely there would have been no war, no hysteria over 
mysteriously vanished weapons of mass destruction, no 
transporting of an enormous army, navy and air force 7000 miles 
away to destroy a country scarcely known even to the educated 
American, all in the name of ‘freedom’.’ 
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Voor zover het proces van globalisering, en in het bijzonder de nieuwe 
communicatietechnologieën met hun welhaast onbegrensde mogelijkheden 
om informatie over te dragen en mensen met elkaar in contact te brengen, 
bijdraagt tot een groter zelfkritisch bewustzijn over mondiale ongelijkheid 
bergt het echter ook een historische kans in zich om te komen tot een 
wereld waarin er meer gelijkheid is, simpelweg omdat zonder deze ook 
voor ‘ons’, bewoners van de westerse wereld, vrijheid en veiligheid geen 
vanzelfsprekendheden meer zijn.  
 
 
1.3  Integratie als interactie 
 
Tegen de achtergrond van de bovengenoemde ontwikkelingen staat de 
Nederlandse samenleving evenals andere westerse samenlevingen sinds 
enkele decennia voor de uitdaging een plaats toe te kennen aan migranten 
en vluchtelingen met velerlei achtergronden. In recente debatten over de 
plaats van migranten en vluchtelingen in westerse samenlevingen 
domineren twee begrippen: integratie en multiculturele samenleving. De 
begrippen verwijzen naar verschillende beleidsvisies gericht op de 
incorporatie van etnische en culturele minderheden in een bestaande 
samenleving. Integratiebeleid is primair gericht op de volwaardige 
participatie van migranten in hun nieuwe samenleving. In de publieke sfeer 
worden migranten geacht zich in grote lijnen aan te passen aan de daar 
heersende, historisch gegroeide wetten, waarden, normen en gewoontes 
van de nationale meerderheid. In tegenstelling tot assimilatiebeleid, dat 
gericht is op de volledige aanpassing aan de cultuur van de dominante 
samenleving, is er bij integratiebeleid enige ruimte voor het behoud van 
eigen identiteit en cultuur. Hoe groot die ruimte is hangt af van de 
samenleving in kwestie en van de politieke krachtsverhoudingen in een 
bepaalde tijd. Centraal in multicultureel beleid staat de erkenning van 
diversiteit. De publieke ruimte moet zodanig (her)ingericht worden dat er 
ruimte en erkenning is voor de levenswijzen en levensovertuigingen van 
alle etnische en culturele groepen die deel uitmaken van de samenleving 
(Taylor 1995, Parekh 1996, Essed 1994). In Nederland is er in woorden 
sprake van een integratiebeleid, maar de druk op leden van etnische 
minderheden om te assimileren is na de politieke omwentelingen in de 
afgelopen jaren sterk toegenomen.  

Wanneer in de Nederlandse context het begrip ‘multiculturele 
samenleving’ wordt gebruikt, dan doelt men daarmee meestal niet op een 
beleidsstrategie, maar op een demografisch feit en in sommige gevallen, 
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voor wie het nog aandurft4, op een normatief ideaal. In het eerste geval 
drukt het begrip ‘multiculturele samenleving’ de erkenning uit dat er in 
Nederland als gevolg van migratie mensen wonen van verschillende 
etnische- en culturele achtergronden. In het tweede geval verwijst het 
begrip ‘multiculturele samenleving’ naar een specifiek nagestreefd doel 
van maatschappelijke veranderingen als gevolg van migratie. Men stelt 
dan dat een samenleving die recht doet aan die verschillen een betere is 
dan een samenleving die eenzijdig de handhaving van de Nederlandse 
(mono)cultuur nastreeft.  

Mijn eigen standpunt in deze is dat etnische en culturele diversiteit 
in de samenleving een demografisch feit is dat de uitdaging in zich bergt 
om gestalte te geven aan een plurale samenleving waarin niettemin 
samenhang is en betrokkenheid op elkaar. Ik gebruik het begrip integratie, 
en de bijbehorende werkwoordsvorm integreren, als aanduiding voor het 
proces waarin individuen, groepen en de samenleving als geheel met die 
uitdaging worden geconfronteerd en die uitdaging aangaan in interactie en 
in dialoog met elkaar.  

Terwijl het begrip multiculturele samenleving naar mijn mening 
vrij statisch is en strikt genomen alleen aangeeft dat er sprake is van 
meerdere culturen, herbergt het begrip integratie een zekere dynamiek in 
zich. In de etymologische betekenis van het woord betekent integratie dan 
ook ‘hernieuwing’, tot een geheel maken. Integratie vergt méér dan de 
constatering en erkenning van diversiteit. Zoals Essed stelt is er ‘weinig 
hoopvols aan een samenleving waarin men elkaar vooral weet aan te 
spreken op verschil en zo weinig op elkaars gemeenschappelijkheden’ 
(Essed 1994: 7). Samenleven vergt een gevoel van verbondenheid. Het 
cruciale vraagstuk is hoe die verbondenheid te creëren in een context 
waarin mensen dat gevoel niet van oudsher bij elkaar hebben, waarin 
mensen weinig geschiedenis, of juist een conflictueuze geschiedenis met 
elkaar hebben en last but not least waarin internationale politieke 
verhoudingen ook nationaal een sterk polariserende wissel trekken op de 
verhouding tussen bevolkingsgroepen. 

                                                 
4 Vanaf het begin van de nieuwe eeuw is het multiculturele ideaal steeds meer in het 
defensief gedrongen. In het publieke en politieke debat vond er een verschuiving plaats 
waarbij niet meer de rechten van minderheden en de culturele verrijking van Nederland 
door migranten worden benadrukt, maar de schaduwkanten van culturele diversiteit (Pierik 
en Saharso 2003). In de eerste maanden na de moord op Pim Fortuyn culmineerde dit 
volgens Prins (2002: 252) in een ‘niet eerder vertoonde atmosfeer van (zelf)censuur’ waarin 
argumenten ten gunste van het ideaal van een multiculturele samenleving politiek 
‘incorrect’ werden. De scherpte van toen heeft het debat niet meer, maar in het dominante 
discours wordt het multiculturele ideaal sindsdien toch vooral neergezet als een achterhaald 
en naïef ideaal.     
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Mijn antwoord op deze vraag was en is, na alle politieke 
turbulentie en ook terugblikkend op mijn eigen onderzoek, dat het 
scheppen van verbondenheid in elk geval contact vergt, een beweging in 
elkaars richting. Potentieel heeft dat tot gevolg, zoals Prins het uitdrukt, 
dat ‘steeds meer Nederlanders (blank, zwart en bruin) regelmatig de 
grenzen van hun ‘eigen soort’ zullen overschrijden, en zodoende zelf, 
ongemerkt, een beetje mee zullen veranderen’ (Prins 2000: 165). Contact 
betekent niet alleen welwillend, vriendelijk contact maar ook botsing. Een 
botsing kan woede, pijn en onbegrip manifest maken, maar is vaak 
onvermijdelijk om samen verder te komen. De moord op Theo van Gogh – 
de ultieme afwijzing van contact – heeft een puist van onderhuidse 
spanningen doen openbarsten en veel rottigheid zichtbaar gemaakt. Maar 
er is, hoe wrang ook, ondertussen misschien meer toenadering tot elkaar 
gezocht, met elkaar gepraat, gediscussieerd en geruzied dan in de jaren 
daarvoor, vanuit het besef dat we dít in elk geval niet willen en vanuit het 
besef dat praten met elkaar het enig hoopvolle alternatief is. Wat mij 
betreft gaat het bij dit soort botsingen, ontmoetingen, interacties om 
integratie ‘van onderop’, integratie als een beweging vanuit mensen en 
onder de gerezen omstandigheden op het scherpst van de snede. 

Ik zal later in deze tekst nog verder ingaan op deze benadering van 
integratie, de totstandkoming van die visie en de implicaties daarvan voor 
dit onderzoek. Hier nu eerst een korte beschouwing van de integratie ‘van 
bovenaf’, dat wil zeggen van het Nederlandse beleid ten aanzien van 
etnische minderheden en de wijze waarop zich dat in de afgelopen 
decennia heeft ontwikkeld. 
 
1.3.1 De ontwikkeling van het Nederlandse integratiebeleid 
De ontwikkeling van het integratiebeleid is grofweg te onderscheiden in 
vier periodes. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog tot aan de jaren 
tachtig was er in feite geen sprake van integratiebeleid. Algemeen werd het 
standpunt gehuldigd dat Nederland geen immigratieland zou moeten zijn 
en dat alle migratie van tijdelijke aard was (Engbersen en Gabriëls 1994; 
Lucassen en Penninx 1994). Dit standpunt werd ingenomen ten aanzien 
van de zogenaamde gastarbeiders, maar daarvoor ook al voor de migranten 
uit de (voormalige) koloniën, Surinamers, Antillianen, Molukkers en 
repatrianten uit Nederlands-Indië. Alleen ten aanzien van die laatste groep 
verruilde de Nederlandse overheid het principe van tijdelijkheid voor een 
intensief beleid gericht op ‘resocialisering en integratie’. In principe kwam 
het er op neer dat van de Indische Nederlanders werd verwacht dat zij zich 
zo snel mogelijk zouden aanpassen en liefst onzichtbaar op zouden gaan in 
de Nederlandse samenleving. Ter ondersteuning van dat proces werd vijf 
procent van de gesubsidieerde woningwetwoningen vrijgemaakt en ook 
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anderszins was de inzet van overheidsmiddelen relatief ruim te noemen 
(Lucassen en Penninx 1994: 140). Voor alle andere migranten werden er 
slechts tijdelijke voorzieningen getroffen. Het doel was bij hen niet 
integratie in de Nederlandse samenleving, maar een periodieke inpassing. 
Het was dan ook met het oog op de veronderstelde terugkeer dat het recht 
werd benadrukt om de eigen identiteit te behouden.  
 Een tweede periode is die tussen het einde van de jaren 70 en het 
einde van de jaren 80. Naarmate duidelijk werd dat het merendeel van de 
migranten niet terug kon (in het geval van de Molukkers) dan wel om 
allerlei redenen niet terug wilde gaan (een groot deel van de Surinamers, 
Antillianen en gastarbeiders) ontwikkelt zich in Nederland vanaf het einde 
van de jaren zeventig het zogenaamde minderhedenbeleid. Volgens Essed 
(1994) en Prins (2000) hebben ook de Molukse treinkapingen en de angst 
die dit bij de overheid teweegbracht voor gewelddadige expressie van 
onvrede door minderheidsgroepen de ontwikkeling van dat beleid in de 
hand gewerkt5. In de ‘Minderhedennota’ van 1983 omschreef de minister 
van Binnenlandse Zaken de doelstelling van dat beleid als tweeledig: 
enerzijds streefde men naar de bestrijding en opheffing van de sociale en 
economische achterstanden van de doelgroepen van het 
minderhedenbeleid, anderzijds wilde men komen tot een tolerante, 
multiculturele samenleving waarin mensen met een andere etnische of 
culturele achtergrond als gelijken aanvaard en gewaardeerd zouden worden 
(Lucassen en Penninx 1994: 148; Vermeulen en Penninx 1994). De slogan 
uit die tijd die beide doelstellingen samenvatte was ‘integratie met behoud 
van identiteit’. Het behoud van eigen identiteit was nu niet meer gericht op 
een soepele terugkeer naar het eigen land, maar op een succesvolle 
integratie in de Nederlandse samenleving. Het is bovendien de tijd van de 
kabinetten Lubbers waarin men het streven naar het behoud van eigen 
religieuze en culturele groepsidentiteiten begreep en ondersteunde, mede 
vanuit de eigen geschiedenis van verzuiling (Lucassen en Penninx 1994: 
155). Aan deze geschiedenis ontleende men ook een zeker optimistisch 
geloof zoals Prins (2000: 13) het stelt ‘in multiculturaliteit als slechts een 
andere vorm van verzuiling en pluriformiteit.’ Aan dit optimisme komt in 
de loop van de jaren 80 een einde. 

                                                 
5 De moord op Van Gogh door een jonge Marokkaanse Nederlander heeft bij velen het 
bewustzijn versterkt dat een falende integratie kan uitmonden in geweld tegen de 
samenleving. Verontrustend was het daarom dat liberalen als Van Aartsen en Wilders als 
reactie op de moord benadrukten dat het nu eerst ging om veiligheid en daarna pas weer om 
integratie (NRC 27-11-2004). Alsof een falende integratie en de stigmatisering van 
moslims niet juist voor onveiligheid zorgen doordat ze polarisatie en radicalisering in de 
hand werken en mensen in de armen drijven van extremistische groepen. Investeren in 
integratie is investeren in veiligheid. 
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 In een tijd van groeiende werkloosheid en een toenemende 
migratie (enerzijds als gevolg van gezinshereniging en gezinsvorming van 
al in Nederland verblijvende migranten en anderzijds van vluchtelingen) 
komt het minderhedenbeleid steeds meer ter discussie te staan. Wat betreft 
de doelstelling om sociaal-economische achterstanden in te lopen werd 
nauwelijks vooruitgang geboekt (Vermeulen en Penninx 1994: 9) en het 
streven naar behoud van eigen identiteit leek het streven naar integratie 
eerder tegen te werken dan te ondersteunen (Prins 2000: 12). In 1989 stelt 
de WRR in haar rapport ‘Allochtonenbeleid’ dan ook een aantal 
beleidswijzigingen voor. Ze luidde daarmee een derde periode in met 
betrekking tot de ontwikkeling van het Nederlandse beleid ten aanzien van 
migranten: het minderhedenbeleid wordt gaandeweg integratiebeleid. 
Allereerst zou de nadruk volgens de WRR meer moeten komen te liggen 
op de verantwoordelijkheden en verplichtingen van migranten zelf om hun 
achterstanden in te halen. Tot dan toe had de verantwoordelijkheid, aldus 
de WRR, te eenzijdig bij de overheid gelegen (Cornelis e.a. 1997: 8). Ook 
het waarborgen van de eigen identiteit en cultuur zou op de eerste plaats 
een taak van de minderheidsgroepen zelf moeten zijn. Waar eerst het 
onderwijs in eigen taal en cultuur werd beschouwd als middel om een 
positief zelfbeeld te bevorderen – hetgeen indirect van belang werd geacht 
om achterstanden in te lopen (Lucassen en Penninx 1994: 152; Vermeulen 
en Penninx: 10) –, werd nu de noodzaak benadrukt om Nederlands te 
leren. Met betrekking tot het probleem van de werkloosheid onder 
allochtonen kwam de WRR met een advies dat het midden hield in de 
controverse die destijds speelde tussen de ACOM die voorstelde om 
werkgevers te verplichten tot positieve actie en de SER die daarop tegen 
was en de nadruk legde op het belang van scholing en het leren van de 
Nederlandse taal (Lucassen en Penninx 1994; Vermeulen en Penninx 
1994; Prins 2000). De WRR was voor scholing en het leren van de 
Nederlandse taal, maar meende ook dat werkgevers gestimuleerd zouden 
moeten worden om meer allochtonen in dienst te nemen. Dit zou moeten 
gebeuren door werkgevers te verplichten jaarlijks gegevens te publiceren 
over de etnische samenstelling van hun personeelsbestand. Aan deze 
verplichting werden echter geen sancties verbonden (Lucassen en Penninx 
1994: 150). Een belangrijke constatering in het WRR-rapport was tenslotte 
dat migratie een blijvend verschijnsel zou zijn en dat er dus veel meer 
beleid moest komen gericht op nieuwkomers (Cornelis e.a. 1997: 8; 
Vermeulen en Penninx 1994: 11).  

Onder minister van Thijn werden deze adviezen in grote lijnen 
overgenomen. In de ‘Contourennota’ uit 1994 spreekt de minister zich 
openlijk uit voor een verschuiving van minderhedenbeleid naar 
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integratiebeleid. De accenten komen te liggen op burgerschap en op de 
wederkerigheid van rechten en plichten:  

 
‘De term integratiebeleid brengt beter tot uitdrukking dat de 
sociale integratie van minderheidsgroepen en van de daartoe 
behorende personen een wederkerig proces van acceptatie is. 
Daarbij moeten zowel door de integrerenden als door de 
samenleving waarin zij zich vestigen, inspanningen geleverd 
worden.’ (Contourennota 1994: 6) 
  

In 1994 verschijnt ook het spraakmakende advies ‘Beleidsopvolging 
minderhedendebat’ van Van der Zwan en Entzinger. Het denken in termen 
van eigen verantwoordelijkheid en de wederkerigheid van rechten en 
plichten wordt hierin nog scherper neergezet. De auteurs gaan ervan uit dat 
integratie met name dient plaats te vinden via betaalde arbeid van 
migranten. Zij pleiten daarom voor twee soorten maatregelen. Ten eerste 
zou er niet zozeer druk uitgeoefend moeten worden op ondernemers om 
migranten in dienst te nemen, maar zouden ze daartoe gestimuleerd 
moeten worden met flexibelere mogelijkheden wat betreft vestigingseisen 
en arbeidscontracten. Zo zouden nieuwkomers via een concessiestelsel 
werkervaring kunnen opdoen tegen een beloning lager dan het 
minimumloon. Ten tweede pleitten zij voor een verplichte 
inburgeringscursus voor nieuwkomers. Deze zou moeten omvatten ‘taal- 
en sociale vaardigheden, als ook toegespitste vak- en beroepsopleidingen 
en applicatiecursussen voor reeds gediplomeerde nieuwkomers (Van der 
Zwan en Entzinger 1994: 2).’ Het voorstel voor een concessiestelsel stuitte 
op teveel verzet, maar de inburgeringscursussen zijn inmiddels realiteit 
geworden. In 1998 trad onder Paars 2 de Wet Inburgering Nieuwkomers 
(WIN) in werking die een inburgeringstraject verplicht stelt voor alle 
nieuwkomers (Cornelis e.a. 1997: 9; Prins 2000: 13). 
 Onder Paars 2 krijgt Nederland een minister voor het Grote Steden 
en Integratiebeleid, hetgeen het toenemende bewustzijn over het belang 
van de problematiek onderstreept. In zijn nota ‘Kansen krijgen, kansen 
pakken’ stelt minister van Boxtel dat het onmiskenbaar is dat ‘Nederland 
een immigratieland6 is geworden (Kansen krijgen, kansen pakken 1999: 
2)’, iets wat tot dan toe van overheidswege altijd werd bestreden. Ook het 
bestaan van de multiculturele samenleving wordt als een feit erkend. Of 
een dergelijke samenleving normatief als wenkend perspectief gezien zou 

                                                 
6 Inmiddels lijkt Nederland alweer bijna een emigratiesamenleving te worden: voor het 
eerst sinds de jaren 50 verlieten in 2004 meer dan 112.000 ingezetenen het land, terwijl er 
slechts 90.000 mensen binnenkwamen (Bekke ter, Dalen van en Henkens 2005). 
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moeten worden, wordt in het midden gelaten. Dat is volgens de nota 
‘onderwerp van discussie’. Voor het overige is de nota een voortzetting 
van de ingeslagen weg om individueel burgerschap en de wederkerigheid 
van rechten en plichten te benadrukken. Migranten moeten de ‘kansen 
pakken’ om zich zo snel mogelijk een zelfstandige positie te verwerven in 
de Nederlandse samenleving. ‘Kansen krijgen’ is er voor diegenen die er 
ondanks eigen inspanningen niet in slagen vorm te geven aan hun 
burgerschap. Zij kunnen daarbij steun en zorg verwachten van de overheid 
(Van Boxtel 1999: 6). 

Na de ‘Fortuyn revolte’ kwam er een einde aan de links liberale 
samenwerking onder Paars en kreeg Nederland onder Jan Peter 
Balkenende twee elkaar snel opvolgende regeringen van centrum rechtse 
signatuur. Kenmerkend voor de koerswijziging was dat het integratiebeleid 
en het vreemdelingenbeleid werden ondergebracht onder één ministerie, 
dat van justitie. Onder LPF minister Nawijn en later onder VVD minister 
Verdonk richtte het beleid zich eerst en vooral op een strenge toepassing 
van de nieuwe vreemdelingenwet 2000 zoals die reeds onder Paars II tot 
stand was gekomen. Een streng toelatingsbeleid en een even streng 
terugkeerbeleid werden als een voorwaarde gezien voor een succesvol 
integratiebeleid. 

Sinds 2003 heeft minister Verdonk zich met haar onverbiddelijke 
opstelling op het punt van het terugkeerbeleid nog een ware opstand van 
burgers en gemeenten op de hals gehaald. Conflictpunt is haar weigering 
een eenmalig pardon te verlenen aan een groep van circa 26.0007 met 
uitzetting bedreigde asielzoekers die al langer dan 5 jaar in Nederland 
wonen, die vaak volledig ingeburgerd zijn, de taal spreken en wier 
kinderen hier naar school gaan. Uit een NIPO-enquete uit 2003 bleek dat 
twee derde van de bevolking voorstander was van een ruimhartig pardon 
(VluchtelingenWerk 2004). Op initiatief van scholen, kerken, 
dorpsgemeenschappen en later van bekende Nederlanders werden 

                                                 
7 VluchtelingenWerk Nederland maakte zich reeds sinds 1998 sterk voor een generaal 
pardon voor asielzoekers die reeds jarenlang in Nederland verbleven. De organisatie stelde 
zich op het standpunt dat alle asielzoekers die bij de invoering van de nieuwe 
Vreemdelingenwet in 2001 al langer dan drie jaar in Nederland waren, een 
verblijfsvergunning zouden moeten krijgen (VluchtelingenWerk Nederland 2004). In 2003 
stemde de Tweede Kamer echter in met het voorstel van minister Verdonk, dat, met 
uitzondering van een kleine specifieke groep, alle uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog het 
land moesten verlaten. Het ging om mensen die vaak al zeer lange tijd in Nederland waren 
en die onder de oude vreemdelingenwet Nederland waren binnengekomen. Verdonk 
becijferde dat het om ongeveer 26.000 mensen ging. Onder invloed van een initiatief van 
documentaire- en filmmakers zou de groep bekend komen te staan als de ’26.000’ 
gezichten. Zie www.26000gezichten.nl. Via dagelijkse korte filmische portretten op tv 
brachten zij de situatie van de betreffende asielzoekers onder de aandacht.   
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actiecomités opgericht. Individuele burgers boden uitgeprocedeerden een 
onderduikadres. Burgemeesters en wethouders sloten zich bij de protesten 
aan terwijl VluchtelingenWerk Nederland en andere belangenorganisaties 
in Den Haag lobbyden. 

Zoals het toelatingsbeleid van Verdonk zich kenmerkt door 
restrictiviteit, zo kenmerkt het integratiebeleid zich in samenhang daarmee 
door een intensivering van maatregelen gericht op een zo spoedig 
mogelijke en niet vrijblijvende aanpassing van migranten aan de 
Nederlandse taal en gewoontes, een traject dat voor nieuwe migranten al 
dient te beginnen in het land van herkomst. Integratie wordt daarmee als 
het ware een voorwaarde voor migratie.  

De herziening van het inburgeringsstelsel voorziet bovendien in 
een verplichtstelling van een inburgeringstraject voor ‘oudkomers’, 
migranten die reeds lange tijd in Nederland wonen. Naar schatting zullen 
500.000 mensen gebruik kunnen en moeten maken van deze vorm van 
‘achterstallig onderhoud’ van de overheid. Het betreft al diegenen die 
tussen de 15 en 60 jaar zijn en niet de Nederlandse nationaliteit hebben. 
Het oorspronkelijke plan van Verdonk om de inburgeringsplicht op te 
leggen aan alle migranten die onvoldoende Nederlands spreken sneuvelde 
door juridische bezwaren van de Raad van State: het plan maakte 
ongeoorloofd onderscheid naar afkomst en een inburgeringsplicht kan niet 
worden opgelegd aan genaturaliseerde migranten. Prioriteit bij het 
aanbieden van cursussen hebben allochtone werklozen met een 
sollicitatieplicht en allochtone vrouwen in een achterstandspositie.  

Nieuw in het beleid is dat degenen die inburgeringsplichtig zijn 
hun eventuele opleiding zelf moeten bekostigen. Wanneer het examen 
binnen drie jaar wordt behaald, worden de kosten deels vergoed. Nieuw is 
ook dat niet alleen participatie aan de inburgeringstrajecten verplicht is, 
maar ook het met goed gevolg afleggen van het examen. In uiterste 
instantie dreigt voor wie het examen niet haalt uitzetting, of, in het geval 
van vluchtelingen die verdragsrechtelijk niet mogen worden uitgezet, in 
het onthouden van een permanente verblijfsvergunning.  

Dat het de minister menens is met de gevergde aanpassing maakt 
ze tenslotte ook symbolisch duidelijk. Toen een Tilburgse imam haar bij 
een discussiebijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting weigerde de 
hand te schudden met een beroep op zijn religieuze verplichting liet zij 
daarvoor publiekelijk en gedecideerd haar afwijzing blijken (Volkskrant 
22-11-2004). In de publieke sfeer dient volgens Verdonk de Nederlande 
cultuur met zijn normen en waarden onverkort de ‘leidcultuur’ te zijn 
(NRC 17-12-2004). Met name na de moord op Van Gogh, zijn door 
Verdonk ook een aantal symbolische initiatieven genomen om de binding 
tussen gevestigden en nieuwkomers te versterken. Zo belegde zij kort na 
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de moord op Van Gogh de conferentie ‘Breed initiatief maatschappelijke 
binding’. Daaruit kwam het voorstel om 5 mei, nationale bevrijdingsdag, 
tevens de dag te laten zijn ‘van de democratie en van de binding’. 
Daarnaast kent Nederland vanaf 2006 een ‘Dag van de naturalisatie’. 
Genaturaliseerden zullen op die dag tijdens een plechtige ceremonie door 
hun gemeente in het zonnetje worden gezet. Zij zullen bij die gelegenheid 
de grondwet en een Nederlandse vlag ontvangen. De dag zal plaatsvinden 
op 24 augustus, de dag waarop in 1815 de grondwet voor het Koninkrijk 
der Nederlanden werd ingevoerd.  
 Samenvattend kan worden gesteld dat het Nederlandse beleid zich 
heeft ontwikkeld van een beleid dat uitging van de tijdelijke aanwezigheid 
van migranten, via een vooral op groepen gericht minderhedenbeleid naar 
een meer op individuen toegesneden integratiebeleid met, recentelijk, 
steeds nadrukkelijker assimilationistische trekken. In de eerste periode was 
het behoud van eigen identiteit en cultuur gericht op een soepele 
remigratie, in het minderhedenbeleid werd dat behoud gezien als een recht 
en als een indirect middel om de integratie in Nederland meer kans van 
slagen te geven. In het daarop volgende integratiebeleid wordt het accent 
primair gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van migranten om te 
integreren en de verplichting van de overheid om daartoe de voorwaarden 
te scheppen. Het behoud van de eigen identiteit en cultuur van migranten 
krijgt, althans in het landelijke beleid, weinig aandacht meer. Daarentegen 
is er een versterkt geloof in (kennis van) de Nederlandse geschiedenis, taal 
en cultuur als bindmiddel bij uitstek om de toegenomen etnische en 
culturele diversiteit het hoofd te bieden. 
 
1.3.2 Integratie, de agency van vluchtelingen 
Veel van mijn denken over integratie heeft zich ontwikkeld in gesprekken 
met (voormalige) vluchtelingen8 die al lang in Nederland wonen. Ik heb 
daarvan verslag gedaan in ‘Nieuwe ruimte, integratie als avontuur 
(Hollands 1998)’. Mijn intentie bij die gesprekken was de conventionele, 
beleidsmatige invulling van het begrip integratie te confronteren met de 
ervaringen en ideeën van mensen die in de praktijk daadwerkelijk 
integreren, c.q. van wie verwacht wordt dat ze dat doen. Aan de 
conventionele invulling van het begrip integratie kleefde naar mijn gevoel 
toch sterk de associatie van aanpassing aan het bestaande. Mede op basis 
van wat ik had gezien bij een aantal vluchtelingen in mijn eigen omgeving 

                                                 
8 Het ging om diepte-interviews met tweeëntwintig vluchtelingen afkomstig uit Argentinië, 
Vietnam, Sri Lanka, Iran, Iraaks Koerdistan, Turkije, Ethiopië, Eritrea, het voormalige 
Zaïre en Somalië. 
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meende ik dat er vanuit de geleefde werkelijkheid, vanuit de agency van 
mensen, meer over integratie gezegd kon worden.  

Mijn eerste conclusie uit de gesprekken met vluchtelingen was dat 
integratie een proces is dat gekarakteriseerd kan worden door drie 
begrippen: aanpassing, kritische (zelf)reflectie en creativiteit. Voor de 
meeste vluchtelingen die ik sprak was de noodzaak om zich aan te passen 
in een nieuw land eigenlijk vanzelfsprekend. Als er iets was dat dit besef 
in de weg stond, dan was dat geen onwil of onvermogen, maar bovenal de 
wens om snel terug te kunnen keren. De meeste mensen die ik sprak waren 
zich echter pijnlijk bewust dat dit geen optie was.  

Gelijktijdig klonk er in vrijwel alle gesprekken teleurstelling en 
een zekere rebellie door met betrekking tot de eis van integratie. Diverse 
mensen gaven aan dat ze al het mogelijke hadden gedaan om te integreren, 
de taal geleerd, cursussen gevolgd, vrijwilligerswerk gedaan, maar dat ze 
geen betaald werk konden vinden en daardoor veroordeeld waren tot een 
marginaal bestaan. Men weet dit onder meer aan een gebrek aan 
flexibiliteit van de regelgeving in Nederland en aan discriminatie door 
werkgevers. Met betrekking tot het aandeel van vluchtelingen zelf in een 
moeizame integratie werd gewezen op het ‘leven in het verleden’, het 
vasthouden aan de status die men had in het land van herkomst en het niet 
accepteren van de pijnlijke noodzaak om van onderop opnieuw te 
beginnen. Een ander punt van zelfkritiek betrof het hebben van te hoge 
verwachtingen van Nederlanders en de Nederlandse samenleving: 
 

‘Vluchteling zijn betekent in essentie vechten. Het is niet 
gemakkelijk. Maar je moet jezelf ook openstellen. Je moet de 
samenleving waarin je terechtkomt toestaan om fouten te maken 
en niet elke keer instorten wanneer iemand een rotopmerking 
maakt of je niet begrijpt. Dat is de vergissing die veel 
vluchtelingen begaan. Ze nemen aan dat mensen in deze 
samenleving je begrijpen en dat ze je daarom op een bepaalde 
manier moeten behandelen. Dat is niet zo. Je hebt zelf de 
verantwoordelijkheid om mensen jou te laten begrijpen.’ (Avin 
Zaza in: Hollands 1998: 201) 

  
Naast aanpassing en kritische reflectie, waaronder kritische zelfreflectie, 
spreekt uit alle interviews tenslotte ook het vermogen van mensen om 
bruggen te slaan tussen waar ze vandaan komen en waar ze 
terechtgekomen zijn, of zoals Ghorashi het zegt ‘om betekenis te geven 
aan hun levens door ervaringen uit het verleden te verbinden aan 
ervaringen uit het heden en aan verwachtingen voor de toekomst (Ghorashi 
1998: 293).’ Je zou dit kunnen benoemen als creativiteit of levenskunst, 
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hoewel het ten dele ook ‘vanzelf’ lijkt te gebeuren. Zoals diverse 
vluchtelingen het zeiden: ‘Wie migreert die verandert, het is 
onvermijdelijk’. Die verandering is echter méér dan een pijnlijke of 
pragmatische aanpassing. Het is ook een potentieel gunstige vorm van 
vermenging. Zo spreekt een Argentijnse vluchtelinge met tevredenheid 
over de ‘katholiek-calvinistische werkmoraal’ zoals ze zich die hier heeft 
eigengemaakt: gemakkelijk naar anderen toe, maar streng voor zichzelf. 
Een Ethiopische vrouw vindt het waardevol dat je kunt terugvallen op 
mensen om je heen zoals dat het geval is in haar geboorteland, maar zegt 
ze: ‘Het is niet altijd nodig. Het is goed om op elkaar te kunnen rekenen, 
maar niet om afhankelijk te zijn.’ Om die reden waardeert ze evenzeer de 
zelfstandigheid die ze in Nederland heeft ontwikkeld. Een Vietnamese 
man vertelt hoe hij een conflict met zijn zoon wist op te lossen door terug 
te vallen op een belangrijke waarde in de Vietnamese cultuur: 
meegaandheid. Het probleem was dat de zoon het, in tegenstelling tot de 
vader, niet belangrijk vond om de Vietnamese taal te onderhouden. Hij 
vond het belangrijker om Nederlands te spreken. Dwang werkte niet, maar 
wel het argument dat het Vietnamees een extra taal is naast het 
Nederlands. Zijn zoon kan daardoor praten met mensen uit de Vietnamese 
diaspora die verspreid leeft over de hele wereld.   

Het is deze laatste betekenis van integratie, de betekenis van 
creativiteit, van verbinding en vermenging, die veelal ontbreekt in het 
dominante beleidsmatige en politieke discours over integratie. Dit discours 
benadert integratie als een proces dat top down georganiseerd moet 
worden. Voor een deel is dat ook zo, maar ik denk dat er beter beleid 
gemaakt zou kunnen worden, wanneer er meer erkenning zou zijn voor de 
creatieve krachten zoals die werkzaam zijn in elke samenleving en die 
deze mede kunnen vormgeven en transformeren van de grond af aan. Voor 
waar het de creativiteit en veerkracht van migranten betreft werd dit later 
bevestigd door het rapport van de commissie Blok. Daarin werd, in 
tegenstelling tot de populaire opvatting dat de integratie van migranten in 
Nederland is mislukt, geconcludeerd dat de integratie van velen 
gedeeltelijk is geslaagd vooral dankzij hun eigen inspanningen en ondanks 
tekortschietend overheidsbeleid (Tijdelijke Commissie Onderzoek 
Integratiebeleid 2004). 

De tweede conclusie die ik trok uit mijn interviews met 
vluchtelingen is dat integratie iets is waarbij niet alleen migranten of 
vluchtelingen betrokken zijn, maar ook ‘gevestigde’ Nederlanders. 
Integratie moet met andere woorden van twee kanten komen. Dat dit geen 
vanzelfsprekendheid is blijkt uit het tekenende verhaal van een Iraanse 
vluchteling. Hij vertelde dat zijn buren nooit moeite hadden gedaan om 
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contact met zijn gezin te leggen. Dat veranderde pas toen zich tegenover 
hun woning een gasontploffing voordeed:  
 

‘De hele straat liep naar buiten om te kijken wat er was gebeurd. 
Politie- en brandweerwagens reden af en aan met loeiende sirenes. 
Na al die jaren heeft een buurvrouw toen, te midden van al die 
consternatie, aan mijn vrouw gevraagd: ‘Waar komen jullie 
eigenlijk vandaan?’ Ja, wat is integratie? Soms heb je daarvoor een 
ontploffing nodig.’ (Koushyar Parsi in: Hollands 1998: 45) 

 
Het idee dat integratie een tweezijdig of wederkerig proces is, werd onder 
Paars uitgangspunt van beleid. Met betrekking tot de Nederlandse 
samenleving werd gesteld dat ‘overheden, maatschappelijke organisaties 
en andere instituties etnische minderheden de kans moeten geven om als 
burgers te kunnen participeren’ (Van Boxtel 1999:1). Verder zouden 
‘autochtonen het realisme moeten opbrengen dat zij onze samenleving 
moeten delen met gemigreerden en hun nakomelingen en dat de talenten 
van deze nieuwe landgenoten van belang zijn voor de toekomst van ons 
land.’ Discriminatie zou tenslotte bestreden moeten worden: ‘Zij frustreert 
de toekomstkansen van leden van etnische minderheden, maar daardoor 
ook onze samenleving als geheel die het zich niet kan veroorloven talenten 
onbenut te laten’ (Van Boxtel 1999: 10). In het huidige beleid is er zoals 
gezegd een veel sterkere nadruk komen te liggen op de (eenzijdige) plicht 
en de eigen verantwoordelijkheid van migranten en vluchtelingen om te 
integreren. De verantwoordelijkheid van de overheid wordt in het nieuwe 
inburgeringsstelsel gemarginaliseerd. Zo wordt het aanbieden van 
inburgeringstrajecten, hetgeen nu een overheidstaak is, overgelaten aan de 
vrije marktwerking en komt een aanzienlijk deel van de kosten van de 
trajecten voor rekening van de cursisten zelf (ref.).   
 Belangenorganisaties zoals Vluchtelingenwerk of ECRE 
(European Council on Refugees and Exiles) wijzen onverminderd op de 
tweezijdigheid of wederkerigheid van integratie (Vluchtelingenwerk 2004, 
2001, ECRE 2002). ECRE definieert integratie als ‘een dynamisch en 
tweezijdig proces van verandering, waarbij zowel eisen worden gesteld aan 
de ontvangende samenleving als aan de individuen of gemeenschappen die 
het betreft.’ Daarbij vraagt integratie van de kant van de ontvangende 
samenleving ‘de bereidheid publieke instellingen aan te passen aan 
veranderingen in het bevolkingsprofiel, vluchtelingen als deel van de 
nationale gemeenschap te aanvaarden, te werken aan toegankelijkheid van 
middelen en besluitvormingsprocessen’ (ECRE 2002). 
 Ook wetenschappers benadrukken dat de rol van de ontvangende 
samenleving en bevolking bij het proces van integratie moet worden 
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betrokken. Wanneer dit niet gebeurt, zo stellen Engbersen en Gabriëls 
(1994), wordt het probleem van integratie ‘geëtniseerd’. ‘Door de aandacht 
vooral te vestigen op etnische minderheden lopen we het risico bepaalde 
groepen in de samenleving te stigmatiseren, interne differentiaties te 
veronachtzamen en belangrijke familiegelijkenissen tussen categorieën 
allochtonen en autochtonen uit het oog te verliezen (Engbersen en Gabriëls 
1994: 17).’ Hoewel een specifieke analyse van de positie van ‘allochtonen’ 
volgens Engbersen en Gabriëls gerechtvaardigd is, dient er voorzichtigheid 
betracht te worden met het maken van indelingen die een constructie van 
‘de ander’ creëren waarbij bepaalde groepen mensen categorisch worden 
geproblematiseerd (Engbersen en Gabriëls 1994: 17). Blokland en Hondius 
(2004) bekritiseren tenslotte dat er in het Nederlandse debat over integratie 
nog altijd weinig aandacht is voor racisme als relevante variabele en dat de 
bereidheid van autochtonen om anderen op te nemen nauwelijks ter 
discussie staat. Zij bepleiten meer aandacht voor het zogenaamde ‘nieuwe’ 
of ‘culturele’ racisme dat zij definiëren als ‘sociale constructie waarmee op 
basis van statische noties over etniciteit en cultuur verschillen tussen ‘wij’ 
en ‘zij’ worden gecreëerd (vgl. Baumann 1996; Hall 1990), en waarin de 
biologische notie ‘zij hebben een ander ras’ is vervangen door de al even 
statische en generaliserende notie ‘zij hebben een andere cultuur’, ter 
beoordeling van praktijken die afwijken van de dominante cultuur 
(Blokland en Hondius 2004: 77-78). 
 
1.3.3 Integratie, de agency van gevestigde Nederlanders 
Tijdens mijn gesprekken met vluchtelingen destijds (Hollands 1998) ging 
ik het steeds meer als een tegenstrijdigheid ervaren om te stellen dat 
integratie een wederkerig proces is en daarover niettemin alleen 
vluchtelingen te bevragen. Hoe consciëntieus ik ook de ervaringen en 
ideeën van vluchtelingen zou weergeven, het totaalbeeld zou toch een 
reproductie zijn van de gedachte dat integratie uitsluitend iets van hen is. 
Hieraan gekoppeld voelde ik me er ongemakkelijk bij om als de zoveelste 
witte, ‘autochtone’ onderzoeker de integratie van ‘anderen’ te bestuderen. 
Ik herinner me in dat verband levendig het interview met een Zaïrese man. 
Het gesprek liep niet helemaal lekker en de reden daarvoor werd duidelijk 
bij het afscheid. De man reikte me mijn jas aan, deed de deur open en 
wenste me succes met mijn verdere werk, ‘maar’, zei hij, ‘de volgende 
keer wil ík zo’n onderzoek doen.’  

Voor mij was die opmerking de druppel die de emmer deed 
overlopen en aanleiding om te besluiten ‘de volgende keer’ niet migranten 
of vluchtelingen als object van studie te kiezen, maar Nederlanders. Het 
resultaat daarvan is dit boek. De centrale vraag die ik mij heb gesteld is 
dus niet: hoe integreren vluchtelingen in een nieuw land, maar: hoe 
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integreren gevestigde Nederlanders in hun eigen veranderende, diverser 
wordende samenleving?  Ik wilde meer te weten komen over hun 
ervaringen, percepties en agency in het proces van integratie. En als 
integratie, in het geval van individuele vluchtelingen, de dimensies van 
aanpassing, kritische (zelf)reflectie en creativiteit omvat, zijn die 
dimensies dan ook terug te vinden in hoe gevestigde Nederlanders zich 
leren/verhouden tot de toenemende etnische en culturele diversiteit in hun 
land? Ik meen dat er pas werkelijk inzicht kan ontstaan in ‘integratie als 
wederkerig proces’ wanneer niet alleen leden van minderheden, maar ook 
mensen die deel uitmaken van de gevestigde meerderheid worden gezien 
als actoren in het proces van integratie. 

In het voorgaande heb ik gesproken over ‘gevestigde 
Nederlanders’ in relatie tot vluchtelingen of migranten. Voor de keuze van 
deze omschrijving zijn twee redenen. Allereerst zit in het begrip 
‘gevestigden’, ontleend aan de vermaarde studie van Elias en Scotson ‘De 
gevestigden en de buitenstaanders’ (1976), de erkenning besloten van een 
structureel ongelijke machtsverhouding en van daarmee samenhangende 
spanningen in relatie tot ‘buitenstaanders’, mensen die niet tot de groep 
‘gevestigden’ behoren. In de studie van Elias en Scotson ging het bij die 
laatsten om de nieuwe bewoners van een arbeiderswijk. Ik heb dat vertaald 
naar vluchtelingen als nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Op de 
tweede plaats gaat het bij het begrip ‘gevestigden’ om een relatief neutrale 
aanduiding voor een in theorie veranderbare positie: je kunt haar winnen 
en verliezen. Het gaat niet om iets dat iemand in essentie zou zijn, een 
beeld dat al gauw wordt opgeroepen door omschrijvingen die verwijzen 
naar etniciteit zoals ‘wit’, of ‘autochtoon’ of ‘etnische meerderheid’. Zoals 
Elias en Scotson aangeven is de machtsbalans tussen gevestigden en 
buitenstaanders veranderlijk en kunnen buitenstaanders uiteindelijk zelfs 
gevestigden worden, of visa versa (Elias en Scotson 1976: 28). Ik zal op de 
voor- en nadelen van deze begripskeuze (en mijn ervaringen daarmee in de 
praktijk) terugkomen verderop in dit hoofdstuk bij de bespreking van de 
onderzoeksmethode. Voorlopig is het voldoende om in gedachten te 
houden dat de machtsongelijkheid en daarmee de grensafbakening tussen 
gevestigden en buitenstaanders niet vaststaand is. 
 Gevestigde Nederlanders, dat zijn er hoe dan ook heel veel, te 
weten enkele miljoenen mensen. Al die mensen komen op heel veel 
verschillende manieren en in verschillende mate en intensiteit in aanraking 
met de toegenomen etnische en culturele diversiteit in Nederland. Voor 
een bejaard echtpaar dat leeft in een plattelandsgemeenschap is het 
wellicht een verschijnsel waarmee ze alleen indirect, via hun kinderen of 
via de media, contact hebben. Wonend in een multi-etnische wijk in 
Amsterdam en als ouder van kinderen die daar naar school gaan leef ik 
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temidden van die toegenomen diversiteit, of ik dat nu leuk vind of niet. 
Daarnaast heb ik daarmee ook een meer gekozen, actieve betrokkenheid 
voortvloeiend uit bepaalde politieke overtuigingen en omdat ik er 
inmiddels mijn geld mee verdien. Dat is tenslotte weer een ander soort 
betrokkenheid dan van mensen die getrouwd zijn en kinderen hebben met 
(voormalige) vluchtelingen of migranten. Dit is nog maar een grove en 
voor de hand liggende indeling van persoonlijke situaties die verschil 
kunnen maken in hoe gevestigde Nederlanders in aanraking komen met 
etnische en culturele diversiteit. Het is dan ook duidelijk dat wie 
gevestigden wil betrekken in onderzoek naar integratie of de ontwikkeling 
van een plurale samenleving zich zal moeten beperken tot bepaalde 
groepen gevestigden, c.q. tot bepaalde contexten waarbinnen gevestigden 
in dat proces staan. Mijn onderzoek concentreert zich dan ook op een 
aantal zeer specifieke kringen van gevestigde Nederlanders die op grond 
van een bewuste keuze regelmatig, direct contact hebben met een 
specifieke groep nieuwkomers, te weten vluchtelingen. 
 Bestaand onderzoek naar gevestigde Nederlanders in relatie tot de 
multiculturele samenleving concentreert zich veelal op de beeldvorming 
van de autochtone bevolking over etnische minderheden. Zo verrichten het 
NIDI, het SCP en het ISEO regelmatig en systematisch onderzoek naar de 
publieke opinie over minderheden en over kwesties die verband houden 
met migratie en multiculturalisering (NIDI 1999, SCP 2003, 2004, ISEO 
2004). Een constant gegeven uit deze kwantitatieve demografische studies 
is dat al decennia lang circa de helft van de Nederlandse bevolking vindt 
dat er teveel allochtonen in Nederland wonen. Ook staat een zelfde deel 
gereserveerd of negatief tegenover buren van een andere etnische afkomst. 
Tegenover politieke vluchtelingen staat men over het algemeen en door de 
jaren heen positiever dan tegenover andere minderheden, maar 
economische vluchtelingen dienen met kracht te worden geweerd (SCP 
2004: 158, NIDI 1999, SCP 2003, Coenders et al 2004; zie ook 
Motivaction 1992, NFO Trendbox 2001, NIPO 2003). De laatste jaren 
hebben de opinies over minderheden zich nog verder in negatieve richting 
ontwikkeld. Zo blijkt al vanaf 1995 de weerstand jegens buren met een 
andere etnische achtergrond gestaag toe te nemen (SCP 2004: 159; ISEO 
2004: 85). Dat wijst erop dat het onbehagen al groeiende was lang vóór de 
gebeurtenissen die in deze nieuwe eeuw de interetnische verhoudingen in 
Nederland zo negatief hebben beïnvloed. 

 Naast (en overlappend met) het kwantitatieve demografische 
onderzoek richt ook het onderzoek naar racisme en etnocentrisme zich op 
de verhouding van gevestigde Nederlanders tot de multiculturele 
samenleving. In het vroege racismeonderzoek uit de jaren 70 en 80 ging 
het er met name om aan te tonen dat racisme en discriminatie 
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daadwerkelijk bestonden in Nederland (Bovenkerk 1978, Van Dijk 1987, 
1992, Essed 1991, Rath 1991). Dat nieuws deed in Nederland veel stof 
opwaaien en werd de brengers daarvan niet altijd in dank afgenomen 
(Essed 2001: Prins 2004). De moeilijkheid om te erkennen dat Nederland 
niet vrij was van racisme had onder meer te maken met het zelfbeeld van 
Nederland als tolerant land, de neiging om racisme te associëren met zijn 
extreme uitingen en de misvatting om racisme te beschouwen als een 
persoonlijk iets. Mijns inziens speelde echter ook de (meer algemene) 
ideologische polarisatie in die tijd een rol waardoor identificaties als 
‘vrouw’, ‘zwart’ of ‘homo’ al gauw diametraal tegenover ‘man’, ‘wit’ of 
‘hetero’ kwamen te staan, hetgeen een onderscheid tussen ‘goed en 
kwaad’, ‘schuld en onschuld’ in de hand werkte dat de gezamenlijke 
discussie over racisme niet heeft bevorderd (zie voor de toenmalige 
discussie Leeman en Saharso 1985 en Pattynama 1987).  

Essed betoogt dat het bij racisme niet gaat om een helder 
onderscheid tussen mensen die racistisch zijn en anderen die dat niet zijn. 
Racisme, zo stelt zij ‘does not refer to any personality characteristics, but 
to cultural patterns, societal structures, recurring practices, behaviours, 
ideologically informed attitudes, and discourses, through which racial and 
ethnic minorities are excluded, problematised and inferiorised (Essed 
2001)’. Inmiddels is er ook in Nederland veel onderzoek verricht naar de 
wijze waarop (structureel) racisme, etnocentrisme en discriminatie zich 
manifesteren in de Nederlandse samenleving. Waar een deel van het 
onderzoek zich richt op uitsluitingsmechanismen op scholen, de 
arbeidsmarkt of in het dominante discours, richt een ander deel zich op 
negatieve houdingen van autochtone Nederlanders versus de komst en 
aanwezigheid van etnische minderheden. Door Scheepers, Coenders en 
Lubbers (2003) worden deze negatieve houdingen, die vaak gepaard gaan 
met positieve houdingen tegenover de eigen (autochtone Nederlandse) 
groep, aangeduid met het overkoepelende begrip ‘etnocentrische reacties’. 
Bij de bestudering van dergelijke reacties is steeds meer aandacht 
gekomen voor de vraag onder welke omstandigheden welke specifieke 
groepen autochtonen daartoe meer dan gemiddeld geneigd zijn. Ook zijn er 
inmiddels longitudinale studies verricht waarin wordt gekeken naar 
variaties in etnocentrische reacties in de loop van de tijd en zijn 
etnocentrische reacties in Nederland vergeleken met die in andere 
Europese of westerse industrielanden.9   

Hoewel juist nu duidelijk is dat etnocentrisme en/of cultureel 
racisme bepaald niet tot de verleden tijd behoren beoogt mijn onderzoek 

                                                 
9 Voor een overzicht van deze studies, waarop ik later zal terugkomen, verwijs ik naar 
Scheepers, Coenders en Lubbers (2004). 
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niet primair het blootleggen van racistisch of etnocentrisch vooroordeel bij 
de Nederlanders die ik heb gesproken. Ik ben het eens met Verkuyten die 
stelt dat exclusieve aandacht voor racisme en vooroordelen zijn beperking 
heeft. ‘De veelzijdigheid en complexiteit van het alledaagse leven 
verdwijnt hiermee uit het zicht (Verkuyten 1997: 9)’. Het verklaart 
bijvoorbeeld niet hoe, waarom en onder welke omstandigheden gevestigde 
Nederlanders zich uitspreken en ageren tegen racisme. Het verklaart ook 
niet hoe Nederlanders inmiddels wellicht zijn beïnvloed door een 
antiracistisch vertoog. De ontwikkeling van een etnisch en cultureel 
diverse samenleving is ondertussen zo ver gevorderd dat mensen daarin 
veel verschillende posities innemen en een grote variëteit aan ervaringen 
opdoen. Gevestigden dienen dan ook te worden benaderd als een zeer 
gemêleerde populatie waarin sprake is van vooroordeel en racisme, waarin 
mensen het moeilijk hebben met hun veranderende samenleving, maar 
waarin er terdege ook de bereidheid bestaat om een samenleving vorm te 
geven met respect voor ieders achtergronden en overtuigingen. 

Ik heb mij in dit onderzoek gericht op Nederlandse burgers die de 
komst en aanwezigheid van een specifieke groep nieuwkomers, te weten 
vluchtelingen verwelkomen en die zich actief voor hen inzetten als 
vluchtelingenwerker, buurtvrijwilliger, taalhulp of taaldocent. Reden voor 
deze keuze van relatief ‘onproblematische’, want in beginsel positief 
ingestelde en geëngageerde Nederlanders is dat ik denk dat het streven 
naar betere interetnische en interculturele verhoudingen in Nederland ook 
gebaat is met inzicht in waarom en onder welke omstandigheden 
Nederlanders wél positief staan tegenover het in etnisch en cultureel 
opzicht diverser worden van hun samenleving. Ik denk met andere 
woorden dat, juist in deze opnieuw zo gepolariseerde tijd, de onderlinge 
verhoudingen binnen die samenleving gebaat zijn bij een a-priori meer 
open en minder problematiserende benadering van alle betrokken actoren, 
inclusief gevestigde Nederlanders.  

Het gaat mij er in dit boek niet om aan te geven hoe mensen zich 
zouden moeten verhouden tot het diverser worden van hun samenleving, 
maar om iets zichtbaar te maken van hoe de deelnemers aan dit onderzoek 
de verandering van hun samenleving beleven en daarin participeren. 
Daarbij heb ik, voorafgaande aan het onderzoek, als het ware een 
‘agnostisch’ standpunt ingenomen met betrekking tot het gegeven van 
ongelijke machtsverhoudingen, in de eerste plaats op grond van etniciteit, 
maar evenzeer op grond van gender en klasse. Ik erken dat die ongelijke 
machtsverhoudingen bestaan, dat racisme en etnocentrisme realiteit zijn, 
maar ik was er niet a-priori op uit manifestaties daarvan aan te tonen in de 
verhalen van de mensen die aan mijn onderzoek hebben deelgenomen. In 
beginsel heb ik geprobeerd om open te staan voor allerlei soorten 
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ervaringen en betekenisgevingen om op die manier iets te laten zien van de 
heterogeniteit10 aan ervaringen en houdingen van gevestigde Nederlanders 
met betrekking tot de multiculturele samenleving.  
 
1.3.4 Integratie als interactie 
In dit boek zal integratie worden benaderd als een interactief proces. 
Daarmee bedoel ik niet alleen dat het een proces is waarbij zowel 
gevestigden als migranten of vluchtelingen zijn betrokken, maar vooral 
ook dat het zich voor een goed deel voltrekt via de concrete ontmoetingen 
en botsingen tussen gevestigden en migranten of vluchtelingen. Ik denk 
anders gezegd dat Nederlanders zich ten dele aanpassen aan/ leren 
verhouden tot hun veranderende samenleving via het directe contact met 
migranten of vluchtelingen. Deze aanname is op de eerste plaats gebaseerd 
op persoonlijke ervaring. Ik heb het idee dat ik in de veelzijdige, 
confronterende, plezierige, pijnlijke en grappige ervaringen in de contacten 
met migranten en vluchtelingen, als activiste of als vluchtelingenwerker, 
als vriendin, buurvrouw of collega, als het ware ‘de taal’ van de 
multiculturele samenleving leer spreken. Op theoretisch niveau sluit de 
aanname aan bij het klassieke paradigma van de zogenaamde 
contacthypothese van de sociaal-psycholoog Graham Allport (1954). De 
hypothese luidt dat direct interpersoonlijk contact een positieve invloed 
kan hebben op de gedragingen van leden van een meerderheidsgroep ten 
aanzien van leden van minderheidsgroepen. Negatieve stereotypen en 
vooroordelen kunnen verminderen onder de voorwaarde dat de 
contactsituatie de deelnemers een gelijke status toekent en er sprake is van 
een gezamenlijk doel. 

Later onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de voorwaarden 
waaronder het directe contact plaatsvindt van groter belang zijn dan de 
frequentie van dat contact (Miller en Brewer 1984, Desforges, Lord, 
Mason, Leeuwen, West en Lepper 1991). Naast de hierboven genoemde 
condities van gelijke status en een gezamenlijk doel is bijvoorbeeld ook 
van belang dat de interactie een groot potentieel moet hebben om elkaar 
beter te leren kennen en dat de informatie die wordt uitgewisseld tijdens de 
                                                 
10 Zie voor een bespreking van een aantal studies die een verwant perspectief hanteren Prins 
(2000). Prins karakteriseert deze studies als ‘het genre van heterogeniteit’. Daarin wordt 
aandacht gevraagd ‘voor de heterogeniteit van de levens, geschiedenissen en perspectieven 
van leden van etnische groepen in Nederland, inclusief die van de autochtone Nederlanders’ 
(Prins 2000: 130). Een voorbeeld dat Prins aanhaalt waarin de ervaringen en opinies van 
autochtone Nederlanders centraal staan is ‘Samen jong’ van Yvonne Leeman (1994). De 
studie geeft inzicht in de wijze waarop ‘Nederlandse’ (autochtone) middelbare scholieren 
reflecteren over hun ervaringen met interetnisch samenleven en discriminatie. Parallel aan 
deze studie bespreekt Sawitri Saharso (1992) in ‘Jan en alleman’ de visies en ervaringen 
van ‘etnische’ scholieren. 
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interacties van een zodanig type is dat negatieve stereotypen kan 
weerleggen.Terwijl deze condities verband houden met de contactsituatie 
zelf benadrukken Miller en Brewer (1984) dat ook persoonlijke 
antecedenten in ogenschouw moeten worden genomen. Zo zijn 
bijvoorbeeld persoonlijke karaktertrekken, maar ook eerdere ervaringen 
met leden van minderheidsgroepen van betekenis voor de invloed die 
direct contact heeft op leden van meerderheidsgroepen. Dergelijke factoren 
bepalen met andere woorden ‘de openheid van een individu voor 
informatie over anderen en het vermogen om die informatie te integreren’ 
(Miller en Brewer 1984: 295). 

Tegenover de contacthypothese staat de (eveneens klassieke) 
scalogramstructuur van Bogardus (1925, 1968). Hiermee wordt verwezen 
naar het patroon dat naarmate de contacten tussen een etnische ‘ingroup’ 
en allerlei etnische ‘outgroups’ (ruimtelijk) nabijer of (sociaal) intiemer 
worden de weerstanden tegen dergelijke contacten bij de etnische 
‘ingroup’ juist toenemen (Scheepers, Coenders en Lubbers 2004: 125). Dit 
patroon dat voor het eerst werd aangetoond in Amerikaans onderzoek naar 
concentratie- en segregatieprocessen, blijkt ook uit onderzoek in de 
Nederlandse context. Zo toont een recent onderzoek van Coenders, 
Lubbers en Scheepers (2004) aan dat de weerstand tegen scholen met 
allochtone kinderen groter wordt, naarmate de concentratie van allochtone 
kinderen op die scholen groter is. Opmerkelijke conclusie uit het 
onderzoek is dat juist de weerstand van hoger opgeleide ouders sterk 
toenam bij een grotere concentratie van allochtone kinderen. Dit is in strijd 
met de aanname, die in onderzoeken vaak wordt bevestigd, dat hoger 
opgeleiden over het algemeen toleranter zijn dan lager opgeleiden. In dit 
geval concluderen de onderzoekers dat hoger opgeleiden met net zoveel zo 
niet meer weerstand reageren wanneer zij zelf direct, en niet slechts 
oppervlakkig, te maken krijgen met de risico’s van de multiculturele 
samenleving. Bij hoger opgeleide ouders speelde daarbij vooral de angst 
dat de maatschappelijke kansen van hun kinderen nadelig zouden worden 
beïnvloed door de keuze voor een school met een concentratie van 
allochtone kinderen (Coenders, Lubbers en Scheepers 2004: 140).  

Het is niet mijn bedoeling om in dit boek de aannames achter de 
contacthypothese of de scalogramstructuur te bewijzen of te bestrijden. Ik 
gebruik de inzichten uit de aangehaalde onderzoeken veeleer als 
aandachtspunten bij het luisteren naar en het analyseren van de verhalen 
van de deelnemers en hun onderlinge discussies. Daarbij is het belangrijk 
zich te realiseren dat het bij mijn onderzoek gaat om een atypische vorm 
van contact tussen leden van een meerderheidsgroep en leden van een 
minderheidsgroep. Het gaat om leden van de meerderheid die bewust 
hebben gekozen voor het contact met leden van de betreffende minderheid 
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en die in principe, voor hun gevoel, positief staan tegenover die 
minderheid. Dit wil echter in het geheel niet zeggen dat er geen sprake kan 
zijn van vooroordelen of negatieve reacties. Het blijft dus interessant om te 
kijken of deze vooroordelen of negatieve reacties als gevolg van het 
directe contact verminderen, toenemen of anderszins veranderen en welke 
condities daarbij een rol spelen. 
 In het voorgaande heb ik betoogd dat zowel de aard van de 
contactsituatie en de persoonlijke antecedenten van mensen die het contact 
hebben van betekenis zijn voor de invloed van direct contact op leden van 
een meerderheidsgroep, in dit geval de gevestigde Nederlanders die 
hebben deelgenomen aan mijn onderzoek. Hieraan moet als 
betekenisgevende factor worden toegevoegd de structurele context 
waarbinnen het contact plaatsvindt. In navolging van Giddens’ 
structuratietheorie(1977) ga ik ervan uit dat sociale en politieke structuren 
en het vermogen van mensen tot handelen, human agency, elkaar 
veronderstellen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille die volgens 
Giddens worden verbonden door sociale praktijken: ‘de dingen die mensen 
regelmatig doen en die deel uitmaken van het sociale weefsel van hun 
bestaan (Layder 1994: 132).’ Een dergelijke praktijk is bijvoorbeeld het 
werk dat mensen doen, al dan niet vrijwillig. Het sociale leven van mensen 
wordt belemmerd, maar ook mogelijk gemaakt door politieke en sociale 
structuren, juist ook omdat structuren vaak met elkaar botsen. Zo kunnen 
sommige structurele kenmerken van een samenleving ertoe aanleiding 
geven vluchtelingen af te wijzen (racisme, nationaal gedefinieerd 
eigenbelang), terwijl andere, gelijktijdig, aanleiding geven tot solidariteit 
en een open attitude (naastenliefde, humanitaire betrokkenheid, 
transnationaal gedefinieerd eigenbelang). In de sociale praktijk waarbinnen 
de deelnemers aan dit onderzoek contact hebben met vluchtelingen zullen 
zij ongetwijfeld de structuren reproduceren waarin zij zijn opgevoed en 
opgeleid. Ze zullen die structuren echter ook mede vorm geven: ‘ze 
construeren, ondersteunen en veranderen die, omdat het in de aard van 
mensen ligt om beïnvloed te worden door en invloed uit te oefenen op hun 
sociale omgeving’ (Layder 1994: 128). 
   
 
1.4  Focusgroepdiscussies als kwalitatieve 

onderzoeksmethode 
 
Voor deze studie heb ik gebruik gemaakt van een methode van kwalitatief 
onderzoek, te weten focusgroep discussies. In deze paragraaf zal ik die 
keuze nader toelichten. Focusgroep discussies zijn een vorm van 
groepsinterviews. In tegenstelling tot ‘gewone’ groepsinterviews gaat het 
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echter niet om een vraag- en antwoordspel tussen een interviewer enerzijds 
en een groep geïnterviewden anderzijds. Bij focusgroep discussies gaat het 
primair om de interactie tussen de groepsleden onderling. De rol van de 
interviewer is veeleer een bemiddelende en faciliterende. Zij of hij bepaalt 
de focus van de discussie door het aandragen van een aantal centrale 
discussiethema’s, maar blijft zelf zoveel mogelijk buiten de discussie 
(Morgan 1997: 2; Krueger en Morgan 1998).  

Focusgroep discussies hebben een traditie die teruggaat tot de 
jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Ze werden in die periode als methode 
ontwikkeld binnen toegepast sociaal wetenschappelijk onderzoek. Zo 
maakten Merton en Kendall tijdens de tweede wereldoorlog gebruik van 
focusgroep discussies om de overtuigingskracht te bepalen van 
propagandamateriaal en de effectiviteit van trainingsmateriaal voor 
soldaten (Morgan 1997: 4). Door Lazarsfeld werd de methode in dezelfde 
periode geïntroduceerd in het marktonderzoek waarbinnen zij een 
prominente plaats zou gaan innemen (Morgan 1997, Frankland en Bloor 
1999). Als methode van sociaal wetenschappelijk onderzoek raakten 
focusgroepen nadien enige tijd in vergetelheid. Morgan (1997: 4) wijt dit 
bijvoorbeeld aan het feit dat een grondlegger als Merton de methode 
expliciet beperkte tot het peilen van reacties op films, radio-uitzendingen 
en dergelijke. Het werken met kleine groepen werd in die periode 
bovendien geassocieerd met de sociaal-psychologische studie van 
kleinschalige besluitvormingsprocessen, terwijl de ontwikkeling van 
kwalitatieve methodes van onderzoek zich gingen concentreren op 
participerende observatie en individuele interviews.  

Dit veranderde in de jaren 80 toen focusgroep discussies werden 
herontdekt door communicatiewetenschappers, demografen en 
gezondheidswetenschappers. Als methode bleken groepsdiscussies 
bijzonder geschikt om informatie in te winnen over veelal gevoelige 
onderwerpen met betrekking tot seksualiteit en gezondheid en om meer 
inzicht te krijgen in het denken en doen van bevolkingsgroepen waarover 
weinig kennis bestond. Zo gebruikten wetenschappers focusgroepen bij 
aanvang van de aidscrisis om hun gebrekkige inzicht in de 
homogemeenschap te vergroten (Morgan 1997: 5).     

Focusgroep discussies worden geschaard onder de kwalitatieve 
onderzoeksmethoden (Morgan 1997: 2; Barbour en Kitzinger 1999; 
Catterall en Maclaran 1997). Deze worden categorisch onderscheiden van 
kwantitatieve onderzoeksmethoden. Het onderscheid tussen de beide 
onderzoeksbenaderingen is te herleiden tot het langlopende 
epistemologische debat onder wetenschappers over de overeenkomsten en 
verschillen in methodologie tussen de natuurwetenschappen en de sociale 
wetenschappen (Devine 1995: 139). De keuze voor kwalitatieve of 
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kwantitatieve onderzoeksmethoden wordt geassocieerd met verschillende 
posities in dat debat.  

Hoewel ik mijzelf beschouw als een kwalitatief onderzoeker en er 
goede redenen zijn om de betreffende methoden van elkaar te 
onderscheiden, wil ik hier toch een aantal kritische kanttekeningen 
plaatsen bij een al te dichotome voorstelling van de verschillen (zie ook 
Silverman 1993, 22; Hammersley 1992: 159; Verkuyten, 1997: 12; Wuyts 
1993). Zo kan het onderscheid kwalitatief en kwantitatief de misleidende 
associatie oproepen als zouden kwantitatieve gegevens in kwalitatief 
onderzoek geen rol spelen of, nog erger, dat kwantitatief onderzoek slechts 
een oppervlakkige, cijfermatige, kwaliteit heeft. Kwalitatief onderzoek, 
zoals op basis van participerende observatie, diepte-interviews en 
focusgroep discussies kwantificeert zelf ook. Dit gebeurt alleen met 
woorden en in mindere mate met cijfers. Frases zoals: ‘vaak kon worden 
geobserveerd dat…’, ‘het merendeel van de geïnterviewden beweerde …’, 
of ‘slechts in een enkele discussie…’ zijn allemaal voorbeelden van 
kwantificering. Dergelijke aanduidingen lijken minder nauwkeurig dan 
cijfers, maar afhankelijk van de onderzoeksvraag is het, zoals Hammersley 
terecht stelt ‘soms wellicht niet gerechtvaardigd om begrippen te 
gebruiken die nauwkeuriger zijn dan ‘soms’, ‘vaak’, ‘in het algemeen’ 
etcetera’ (Hammersley 1992: 162; zie ook Wuyts 1993). Omgekeerd kan 
kwantitatief onderzoek, zoals op basis van enquêtes, gestructureerde 
interviews of experimenten, niet worden gereduceerd tot het leveren van 
‘harde’ cijfers. Achter alle cijfers gaan ideeën schuil over wat, waarom en 
hoe men iets heeft onderzocht en cijfers krijgen uiteindelijk pas betekenis 
wanneer zij worden geïnterpreteerd. Zoals Mukherjee en Wuyts (1998: 21) 
stellen: ‘Data do not tell you anything unless you fire questions at them’, 
anders gezegd: wanneer je ze vanuit verschillende perspectieven bekijkt en 
ze op basis daarvan een bepaalde kwaliteit toedicht.  

Een tweede misleidende associatie die het begrippenpaar 
kwalitatief en kwantitatief oproept is dat de vele verschillende methodes 
die onder die noemers worden geschaard elkaar zouden uitsluiten en niet in 
aanvulling op elkaar zouden kunnen worden gebruikt. In de praktijk heeft 
echter elk onderzoek zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve 
dimensie (Wuyts 1993) en maken onderzoekers vaak gebruik van 
informatie of inzichten die verkregen zijn uit verschillende soorten 
onderzoek11. Het zich uit principe (en niet uit het oogpunt van het 

                                                 
11 Zo heb ik voor deze kwalitatieve studie in het bijzonder dankbaar gebruik gemaakt van 
de vele kwantitatieve studies die er juist in de afgelopen jaren zijn verricht naar de 
beeldvorming over en de houding van Nederlanders jegens de multiculturele samenleving, 
asielzoekers en vluchtelingen en de islam. 
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betreffende onderzoek of de kwaliteiten van de betreffende onderzoeker) 
bedienen van onderzoeksmethoden behorende bij het kwalitatieve of het 
kwantitatieve paradigma wordt door diverse auteurs dan ook afgewezen als 
een beperking van het brede scala aan methodes die ons als onderzoekers 
ter beschikking staat (Devine 1995: 141; Hammersley 1992: 171). 

Het onderscheid tussen kwalitatieve dan wel kwantitatieve 
onderzoeksmethoden zit bovenal in de soort van kwaliteit die wordt 
nagestreefd en de kwantificeerbare precisie die met betrekking tot een 
bepaald vraagstuk gewenst en gerechtvaardigd is. In het geval van dit 
onderzoek heb ik gekozen voor de kwalitatieve methode van focusgroep 
discussies omdat deze naar mijn mening het beste aansluit bij de 
onderzoeksvragen die ik tracht te beantwoorden en daarnaast bij mijn 
vaardigheden en interesses als onderzoeker.  

Om met het laatste te beginnen: ik heb me eerder laten leiden door 
nieuwsgierigheid en de wens om een voor mij nieuwe methode uit te 
proberen, dan door beproefde bekwaamheid. Qua onderzoeksmethodiek 
ben ik vooral thuis in het houden van individuele diepte-interviews 
(Hollands 1989, 1994, 1998). Aangezien ik op andere terreinen wel veel 
ervaring heb met het functioneren van groepen (actievoerders, collega-
onderzoekers, buurtbewoners, studenten) voelde ik me niettemin 
voldoende toegerust om me te wagen aan de complexe groepsdynamiek 
die zich in focusgroepen kan voordoen. Deze complexiteit en het vaak 
tegenstrijdige van menselijke interacties is een wezenskenmerk van 
samenleven en ik vond het een uitdaging om dat gegeven al in de keuze 
van mijn onderzoeksmethode mee te nemen. Verder is de methode van 
focusgroep discussies een heel praktische, multi-inzetbare methode die niet 
alleen bruikbaar is in de wetenschap, maar ook voor het bepalen van 
strategieën en beleid door gouvernementele en non-gouvernementele 
organisaties en bewegingen. Tot slot heeft de methode als gunstige 
bijkomstigheid dat je haar bij voorkeur met een team van onderzoekers 
uitvoert. Het werken in een team doorbreekt het solistische van het werken 
aan een promotieonderzoek en biedt de mogelijkheid om de validiteit te 
vergroten van uitspraken en interpretaties op basis van kwalitatief 
onderzoek (Devine 1995: 145). Ik kom hierop later terug in mijn 
beschouwing over de onderzoekspraktijk. 

Naast persoonlijke belangstelling is de keuze voor focusgroep 
discussies vooral ingegeven door de soort vragen die ik tracht te 
beantwoorden, de fase van kennisproductie waarin ik mijn onderzoek 
situeer en de rol die ik mijzelf en de geïnterviewden toedicht in die 
kennisproductie. Wat betreft de vraagstelling moge duidelijk zijn dat ik 
niet beoog of pretendeer om uitspraken te doen over de grote lijn van hoe 
er onder de Nederlandse bevolking wordt gedacht over vluchtelingen of 
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over etnische en culturele diversiteit. Ik zoem juist in op enkele, in omvang 
beperkte circuits van mensen die, in het algemeen gesteld, ten opzichte van 
de Nederlandse bevolking als geheel wellicht minderheidsstandpunten 
innemen. Ik ben geïnteresseerd in hoe deze mensen denken, naar onderling 
verschillende visies en naar de omstandigheden waaronder die visies zich 
hebben ontwikkeld in de specifieke context van het contact met 
vluchtelingen. 

Focusgroep discussies kunnen in deze van bijzondere waarde zijn. 
Groepsgesprekken tussen relatief ‘gelijken’ verschaffen interpretatieve 
inzichten doordat mensen elkaar willen begrijpen en dus naar 
verduidelijking vragen van elkaars standpunten. Dit kan diepgang geven 
en licht werpen op de context waarbinnen bepaalde gedachten tot stand 
komen. De potentiële meerwaarde van focusgroep interviews ligt dan ook 
precies in de op een bepaalde thematiek gefocuste uitwisseling tussen 
deelnemers. Ten opzichte van individuele diepte-interviews biedt de 
methode minder diepgang op het individuele niveau, maar meer diepgang 
van de soort die kan ontstaan in (of kan worden afgeleid uit) een gesprek 
tussen meerdere mensen (Morgan 1997: 10-13; Caterall en Maclaran 1997: 
5; Albrecht, Johnson en Walther 1993: 54). Ten opzichte van 
participerende observatie geeft zij minder inzicht in de algehele context 
waarbinnen de standpunten van mensen tot stand komen en gaat het alleen 
om zelfgerapporteerde data. Daartegenover staat dat zij tijd en ruimte 
creëert voor een expliciete uitwisseling van en reflectie over ervaringen en 
standpunten waarvoor in het ‘echte’ leven vaak weinig tijd en ruimte is of 
wordt gemaakt (zoals ook bleek uit de reacties van deelnemers op de 
groepsdiscussies). Deze uitwisseling is bovendien geconcentreerd op de 
thematiek die de speciale interesse van de onderzoeker heeft, hetgeen met 
betrekking tot het efficiënte gebruik van onderzoekstijd en -geld wenselijk 
kan zijn (Morgan 1997: 8-10). 

Een tweede inhoudelijke reden om te kiezen voor focusgroep 
discussies is dat mijn onderzoek verkennend van aard is. Uiteraard werd 
mijn onderzoek gestuurd door een aantal voorlopige vragen en aannames – 
ik heb die hiervoor toegelicht. Deze hadden echter niet de vorm van een 
these die geverifieerd of gefalsifieerd zou kunnen worden. Het is veeleer 
zo dat tijdens het onderzoek mijn vragen een bepaalde richting kregen en 
zich ‘inductief’ een aantal standpunten uitkristalliseerden (Glaser en 
Strauss 1967). Hoewel het gebruik van focusgroep discussies zich 
tegenwoordig uitdrukkelijk niet meer beperkt tot verkennend onderzoek 
(Morgen 1997: 30), is de methode daarvoor wel heel geschikt. Focusgroep 
discussies zijn een vorm van brainstormen. Het gaat om ronde tafel 
gesprekken die, als alles meezit, een zeer creatieve, ideeëngenererende 
situatie kunnen opleveren. Groepsdiscussies geven bovendien aanleiding 
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tot een proces van ‘sharing and comparing (Morgan 1997: 20-21)’ tussen 
de deelnemers. De verschillen of overeenkomsten zoals die er zijn of 
worden beleefd binnen de groep worden in de reacties op elkaar vrij snel 
duidelijk en vaak ook inzichtelijk gemaakt. Deelnemers aan focusgroep 
discussies verkennen en ontdekken al pratende met elkaar en doen daarmee 
voor een deel het explorerende werk van de onderzoeker. 

Dat brengt mij bij mijn laatste overweging om te kiezen voor 
focusgroep discussies als kwalitatieve onderzoeksmethode. Kwalitatieve 
onderzoeksmethoden kenmerken zich in het algemeen doordat er een 
minder grote afstand wordt verondersteld en nagestreefd tussen 
onderzoeker en onderzochte, het subject en object van onderzoek. De 
belangstelling gaat juist uit naar hoe de onderzochten hun situatie beleven 
en interpreteren, of zoals Hammersley stelt (in Silverman 1993: 28): 
‘(kwalitatieve studies) beschouwen theoretiseren niet als voorbehouden 
aan sociaal wetenschappers.’ Hoewel ik deze stelling onderschrijf, lost zij 
voor mij niet het vraagstuk op welke afstand of nabijheid gunstig is met 
betrekking tot een bepaald onderzoek. Nabijheid betekent potentieel meer 
inzage in de complexiteit van de werkelijkheid en, zoals gezegd, de 
mogelijkheid om gebruik te maken van de wijze waarop 
onderzoekssubjecten zelf reflecteren over hun werkelijkheid. 
Daartegenover staat echter het risico van ‘over-rapport’ (Hammersley 
1992: 169): het risico dat we als onderzoekers foute aannames van de 
mensen die we bestuderen overnemen en niet meer in staat zijn (of durven) 
de wereld anders te (laten) zien dan zoals zij die zien. Om dit te 
voorkomen en om bovendien niet de suggestie te wekken van een al te 
grote gelijkheid tussen onderzoeker en onderzochten is het inbouwen van 
een zekere afstand noodzakelijk. Op dit punt heeft de methode van 
focusgroep discussies mijns inziens voordelen boven andere vormen van 
kwalitatief onderzoek. Zo loopt de onderzoeker in verhouding tot 
participerende observatie minder het risico meegezogen te worden in de 
alledaagse problemen en belangenconflicten van de onderzochten omdat 
de ontmoeting in tijd beperkt is en plaatsvindt buiten hun alledaagse 
situatie. In verhouding tot individuele interviews staat de onderzoeker wat 
minder centraal in de ontmoeting omdat er meerdere deelnemers zijn en 
omdat het uiteindelijk gaat om (het bewerkstelligen van) de interactie 
tussen die deelnemers. Voor mij maakte de methode van focusgroep 
discussies het gemakkelijker om te voldoen aan een streven naar ‘nabije 
afstand’: onderzoek vanuit betrokkenheid en affiniteit met de 
onderzochten, de intentie om hun reflecties mee te nemen in een proces 
van intersubjectieve kennisproductie, maar om uiteindelijk toch ook tot 
een eigen, onafhankelijke analyse te kunnen komen waarvoor alleen ik de 
verantwoordelijkheid draag. 
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1.5  De praktijk van het onderzoek 
  
Nadat de uitgangspunten en de doelstelling van het onderzoek in grote 
lijnen waren vastgesteld kon het onderzoek van start gaan. Zoals gezegd 
heb ik voor de uitvoering daarvan een onderzoeksteam samengesteld 
bestaande uit studenten, te weten Karen Munk, Ester Heiman en André van 
Driel. Ik zal in het vervolg van dit verhaal dan ook spreken in de wijvorm. 
We hebben in grote lijnen de werkwijze gevolgd van Krueger en Morgan 
zoals die staat beschreven in hun uiterst praktische handleiding The Focus 
Group Kit (1998). Het onderzoek kan worden verdeeld in grofweg vijf 
fases, die van inhoudelijke voorbereiding, praktische voorbereiding, 
werving van de deelnemers, uitvoering van de focusgroep discussies en tot 
slot de fase van analyse en verslaglegging. Hieronder zal ik elke fase kort 
toelichten: 
 
1.5.1 Inhoudelijke voorbereiding 
Het eerste wat we als team hebben gedaan is de gedachten op elkaar 
afstemmen in een fase van lezen en discussiëren. We hebben uitvoerig 
gesproken over het onderzoeksvoorstel, over de methode van focusgroep 
discussies en ook over ieders motieven om aan dit onderzoek mee te 
werken. De motieven hadden in grote lijnen te maken met een interesse in 
migratie en culturele diversiteit, fascinatie voor hoe de Nederlandse 
samenleving daardoor verandert en bezorgdheid over de negatieve houding 
en de uitsluiting waarmee mensen van kleur, migranten en vluchtelingen te 
maken krijgen.  

Uit onze voorbereidende gesprekken kwamen een aantal 
aandachtspunten naar voren. Ten eerste dat wij geen neutrale, maar 
betrokken onderzoekers zijn. We zouden dan ook steeds moeten kijken of 
onze bevindingen niet gekleurd werden door onze wens om zowel 
vluchtelingen als de mensen die zich voor hen inzetten gunstig neer te 
zetten. Zoals op veel punten bleek het in dit opzicht gunstig dat we in 
teamverband hebben gewerkt. Dat betekende niet alleen dat alle 
bevindingen en teksten steeds door meerdere mensen werden beoordeeld, 
maar het werkte ook een zelfkritische houding in de hand: je ging je eigen 
bevindingen door de ogen van andere teamleden zien. 
 Een ander aandachtspunt dat we hebben besproken – en dat deels 
met het bovenstaande samenhangt – is de mogelijkheid dat de deelnemers 
aan het onderzoek gekleurde of sociaal wenselijke antwoorden zouden 
geven. Destijds verstonden we daaronder antwoorden waarmee men tracht 
te voldoen aan de (vermeende) norm (van de onderzoekers of van de groep 
deelnemers) om partijdig te zijn ten gunste van vluchtelingen of van 
etnische en culturele diversiteit. Tegen de achtergrond van het huidige 
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dominante discours zouden we het nu misschien wel als ‘sociaal 
wenselijk’ hebben beschouwd om te laten zien dat je ook kritisch durft te 
zijn ten aanzien van de zegeningen van multiculturele diversiteit. Tijdens 
de evaluatie van het project zijn we tot de conclusie gekomen dat er van 
sociale wenselijkheid in de eerste betekenis weinig sprake is geweest. 
Integendeel, zoals we nog zullen zien werd er in alle groepen ook 
gesproken over negatieve ervaringen met bepaalde vluchtelingen of 
reserves ten aanzien van bepaalde aspecten van culturele diversiteit. Zo 
was er niet alleen kritiek op het restrictieve toelatingsbeleid, maar gaven 
diverse deelnemers ook uitdrukking aan teleurstelling en bedenkingen over 
de motieven van een deel van hun cliënten om asiel aan te vragen. En al 
was er in het algemeen sprake van een zeer positieve houding ten aanzien 
van culturele verschillen, er klonk ook onbehagen met betrekking tot 
bepaalde aspecten daarvan. Regelmatig gaven mensen expliciet aan dat ze 
zich bewust waren van een bepaalde norm, maar dat ze daaraan op grond 
van hun ervaringen niet konden voldoen. Zo merkte een vrijwillige 
taaldocente op in een discussie over de eigen vooroordelen waarvan 
iemand zich bewust kan worden in het contact met vluchtelingen dat 
vooroordelen soms ook wel eens terechte negatieve oordelen kunnen zijn. 
In haar geval ging het om de constatering dat er met sommige cliënten 
moeilijk afspraken te maken waren en dat dit te maken had met een 
cultureel verschil in het denken over ‘op tijd’ komen. Anderen gaven 
expliciet aan – en niet bij wijze van schuldbekentenis – dat ze negatieve 
gevoelens zoals die bij het bredere publiek leven ook bij zichzelf 
herkennen. Zo merkte een deelneemster op dat zij bij het zien van een 
volledig gesluierde vrouw ook wel eens de neiging had te denken: 
‘waarom blijf je niet in dat rotland van je’. Omgekeerd hebben diverse 
deelnemers zich ingespannen om zo concreet mogelijk aan te geven 
waarom multiculturaliteit voor hen daadwerkelijk verrijkend is en dat het 
daarbij niet alleen om een sociaal wenselijk mantra gaat. 

Met betrekking tot het risico van wenselijke antwoorden is onze 
ervaring in het algemeen dan ook geweest dat de methode van 
groepsgesprekken tussen mensen met vergelijkbare ervaringen, in een 
praktisch werkveld waarin de problemen simpelweg moeilijk te 
verbloemen zijn, eerlijkheid, relativering en explicitering in de hand 
hebben gewerkt. Wanneer je weet dat je in de ogen van anderen meteen 
door de mand valt met al te rooskleurige antwoorden of sleetse frases ben 
je ook minder geneigd die (zonder nadere toelichting) te geven. Daarnaast 
heeft een positieve rol gespeeld dat de deelnemers het echt belangrijk 
leken te vinden om met elkaar te praten over de dilemma’s die ze 
tegenkomen in hun werk. We hebben de indruk dat er althans onder een 
deel van de participanten werkelijk een behoefte bestond om gedachten en 
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ervaringen uit te wisselen en dat maakte dat zij min of meer leken te 
‘vergeten’ dat het om een onderzoek ging waarbij ieders uitspraken 
naderhand geanalyseerd zouden worden. 
  
1.5.2 Praktische voorbereiding 
De fase van inhoudelijke discussie ging vloeiend over in een fase van 
praktische voorbereiding. Allereerst moesten we de onderzoeksgroep 
nader bepalen. Het stond al vast dat het zou gaan om gevestigde 
Nederlanders die regelmatig contact hebben met asielzoekers en 
vluchtelingen en die bewust hebben gekozen voor dat contact. In 
teamverband werd uiteindelijk besloten om ons te richten op mensen die 
dat contact hebben als al dan niet vrijwillig vluchtelingenwerker of 
taaldocent.  

Zoals toegelicht in het voorwoord vloeit mijn keuze voor 
Nederlanders die contact hebben met asielzoekers en vluchtelingen (en niet 
een andere groep migranten of migranten in het algemeen) voort uit mijn 
persoonlijke betrokkenheid bij deze speciale groep migranten en uit mijn 
eerdere onderzoekservaring op dat gebied. De keuze voor mensen die 
regelmatig contact hebben met asielzoekers en vluchtelingen (in plaats van 
mensen die dat verschijnsel alleen kennen via de media of slechts 
incidenteel contact hebben) is het logische gevolg van de onderzoeksvraag 
naar de invloed van direct contact op gevestigde Nederlanders. Met de 
keuze voor mensen die het contact met asielzoekers en vluchtelingen 
bewust en vanuit een positieve insteek zijn aangegaan (in plaats van 
toevallig als buur of collega) beoogde ik de aandacht te vestigen op het 
potentieel aan solidariteit met mensen die hier asiel aanvragen en aan 
acceptatie van diversiteit dat er wel degelijk óók is onder de Nederlandse 
bevolking. Juist in een tijd van algemene verrechtsing en verharding, 
hetgeen door de angst voor terrorisme nog eens enorm is versterkt, is het 
belangrijk oog te houden voor de positieve krachten waaraan geappelleerd 
kan worden om tegenwicht te bieden tegen dat klimaat van verharding en 
de bijbehorende weerstanden tegen vreemdelingen. Het onderzoek maakt 
overigens duidelijk, zoals we zullen zien, dat ‘positieve krachten’ geen 
vanzelfsprekend of blijvend gegeven zijn en dat het inspanning vereist om 
ze niet te laten ondermijnen en voor de toekomst te behouden. 
 Een vraag die nog niet aan de orde is geweest en die we in het 
onderzoeksteam uitvoerig hebben besproken is wie er nu eigenlijk vallen 
onder ‘gevestigde Nederlanders’? In de context van dit onderzoek verstaan 
wij daaronder: mensen die in Nederland wonen, die de Nederlandse 
nationaliteit hebben of zich in elk geval gedeeltelijk identificeren met de 
Nederlandse samenleving en die niet heel recent gemigreerd zijn. 
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Het criterium met betrekking tot Nederlander zijn is dus méér het 
hier wonen en het zich in elk geval gedeeltelijk identificeren met de 
Nederlandse samenleving dan het hebben van de Nederlandse nationaliteit, 
laat staan etniciteit. De overweging hierbij was dat zo niet alleen 
zogenaamd ‘autochtone’ Nederlanders konden worden betrokken in het 
onderzoek, maar ook Nederlanders die hier gekomen zijn als gevolg van 
vlucht of migratie. Zo is al in de onderzoeksopzet geprobeerd tot 
uitdrukking te brengen dat Nederland een veranderende samenleving is, 
met onder haar bevolking een toenemend aantal mensen van uiteenlopende 
origine en meervoudige of transnationale identificaties. Dat maakt de 
vraag wie Nederlander is niet meer zo eenvoudig en eenduidig te 
beantwoorden. Met de keuze om potentieel ook mensen met een 
migratieachtergrond in het onderzoek op te nemen wordt tevens tot 
uitdrukking gebracht dat het onderscheid ‘gevestigden’ en ‘nieuwkomers’ 
geen absoluut onderscheid is: nieuwkomers kunnen gevestigden worden 
(Elias en Scotson 1976: 28).  

Om voor het doel van dit onderzoek toch een grens te kunnen 
trekken, c.q. nog zinvol te kunnen spreken over een contactsituatie tussen 
gevestigden en nieuwkomers, is een tijdscriterium gehanteerd: deelnemers 
moesten lang genoeg in Nederland wonen om de samenleving in principe 
goed te kennen. Gekozen is voor een tamelijk willekeurige periode van 
minimaal tien jaar. Daarnaast is het aan het subjectieve oordeel van 
mogelijke deelnemers met een migratieachtergrond zelf overgelaten of zij 
zich aangesproken voelden door de oproep om mee te werken aan een 
onderzoek naar de invloed van direct contact van gevestigde Nederlanders 
met vluchtelingen.12 De achterliggende gedachte was dat mensen die zich 
aangesproken voelden daarmee impliciet te kennen gaven zich (deels) te 
identificeren met de Nederlandse samenleving.13  

                                                 
12 Zie voor de oproep bijlage 1. 
13 Ter vergelijking: hadden we de interviews nu afgenomen, dan hadden we het standpunt 
van minister Verdonk in overweging kunnen nemen om diegenen als Nederlander aan te 
merken die met succes het inburgeringexamen hadden afgerond en die voor de Nederlandse 
nationaliteit hebben gekozen. Het laatste criterium gaat voorbij aan het gegeven dat mensen 
nu eenmaal een betrokkenheid hebben bij meerdere landen en dat dit in het merendeel van 
de gevallen in het geheel geen beletsel vormt om zich verantwoordelijk op te stellen in deze 
samenleving. Erkenning van die meervoudige betrokkenheid verhoogt mijns inziens juist de 
bereidheid om zich voor deze samenleving in te zetten. Het eerste criterium is te beperkt 
omdat het Nederlanderschap daarmee afhankelijk wordt gemaakt van bepaalde cognitieve 
vermogens van mensen. Bovendien weet iedereen dat je een taal uiteindelijk niet uit 
boekjes leert, maar in de praktijk en dat daar tijd overheen gaat. Dat geldt nog sterker waar 
het gaat om inzicht in de waarden, normen en gebruiken van een samenleving. Ook in het 
licht van het nu denk ik dat onze combinatie van een tijdsdimensie en een subjectieve 
dimensie gelegitimeerd was, al blijft het criterium van 10 jaar discutabel. 
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 Het tijdscriterium van tien jaar leidde aan de telefoon bij het 
werven van deelnemers tot veel discussie. Een aantal vluchtelingenwerkers 
met een migratieachtergrond die hier lang, maar nog geen tien jaar 
woonden voelden zich uitgesloten. De tegenstrijdige situatie deed zich 
voor dat wij de categorie gevestigde Nederlanders wilden uitbreiden als 
‘statement’ tegen uitsluiting en dat we daarmee juist discussie opriepen 
over de grens: wanneer ben je ‘nieuwkomer af’ en hoor je bij de 
‘gevestigden’? In dezelfde periode dat ons dit overkwam, verzuchtte 
toenmalig staatssecretaris Cohen (naar aanleiding van een actie van ‘witte 
illegalen’) dat waar je ook de grens trekt, er altijd mensen zijn die 
daarbuiten vallen en het dus nooit goed is. We konden op kleine schaal 
even met de beleidsmaker meevoelen. 
 Duidelijk werd ook dat onze rekkelijke omschrijving van 
Nederlanderschap voor mensen met een migratie-achtergrond vooral een 
meervoudige nationale identiteit inhoudt. Zo belde een deelnemer van 
Turkse origine mij aan de vooravond van de bijeenkomst met de vraag of 
hij, naar mijn mening, echt wel tot de doelgroep behoorde? Hij kon zich 
immers wel identificeren met de Nederlandse samenleving, maar was naar 
eigen zeggen toch wel ‘erg Turks’14. Een hier geboren en getogen 
Marokkaanse deelneemster merkte tijdens de bijeenkomst op dat zij 
vermoedde dat pas de kinderen van haar kinderen zich volmondig 
Nederlander zouden noemen. 

Tot slot hebben we als onderzoeksgroep gekozen voor gevestigde 
Nederlanders die contact hebben met vluchtelingen als (vrijwillig) 
vluchtelingenwerker of taaldocent. Deze keuze heeft een aantal 
verschillende achtergronden. Allereerst wilden we ons zoals gezegd 
richten op mensen die in elk geval in beginsel positief staan tegenover 
vluchtelingen – anders zouden ze niet voor dat (vrijwilligers)werk hebben 
gekozen. Een andere reden is dat tijdens mijn eerdere interviews met 
vluchtelingen regelmatig werd gerefereerd aan  het contact dat zij hadden 
                                                 
14 Verwarring was er niet alleen aan de kant van mensen met een migratieachtergrond die 
voor het dilemma kwamen te staan of zij zichzelf als ‘gevestigd Nederlander’ konden of 
wilden identificeren, maar ook bij mij als onderzoeker. Een anekdote: bij aanvang van de 
bijeenkomst van de focusgroep van mensen met een migratieachtergrond (zie pag. 59) 
kwam, enigszins verlaat als gevolg van file-leed, een hoogblonde, blanke vrouw binnen. 
Mijn eerste gedachte was: die heeft het niet begrepen. De tweede: hoe moet ik haar 
vertellen dat ze eigenlijk weer kan gaan terwijl ze net zo’n onfortuinlijke reis achter de rug 
heeft? Ik besloot haar eerst maar eens een stoel en een kop koffie aan te bieden. Aangezien 
we al waren begonnen met een voorstelrondje gaf ik ook haar de gelegenheid zichzelf voor 
te stellen. Ze bleek een geboren en getogen Antilliaanse die inmiddels alweer vele jaren 
woont op het Nederlandse ‘vaste land’. En waar ze door mij instinctief en in een oogopslag 
werd geïdentificeerd als een ‘gevestigde Nederlandse – zonder migratieachtergrond – want 
blank’, identificeerde zij zichzelf heel duidelijk als iemand met een migratieachtergrond en 
een deels andere culturele achtergrond.  
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gehad met vluchtelingenwerkers of taaldocenten  in de beginfase van hun 
verblijf in Nederland. Hoewel er ook kritiek was had men in de meeste 
gevallen een warme en positieve herinnering aan dat contact.  

Hiernaast had de keuze voor vluchtelingenwerkers en taaldocenten 
te maken met de noodzaak om het onderzoek logisch af te bakenen. Er was 
gekozen om te kijken naar de interactie tussen Nederlanders en 
vluchtelingen. Nu zou het ook mogelijk zijn geweest te kijken naar 
situaties waarin Nederlanders contact hebben met vluchtelingen als buren 
of als collega’s. Het zou dan echter tamelijk kunstmatig worden om alleen 
maar te kijken naar de invloed van het contact met vluchtelingen in plaats 
van met allerlei soorten migranten. Ook zou het bij het contact met buren 
en collega’s veelal gaan om contacten met een enkel persoon of gezin. We 
waren op zoek naar een situatie waarin Nederlanders op een vergelijkbare 
wijze, regelmatig, direct contact hebben met meerdere, verschillende 
vluchtelingen. Deze situatie doet zich eigenlijk alleen maar voor in de 
eerste fase van het verblijf van vluchtelingen in Nederland. Door het hele 
systeem van asielverlening, opvang en inburgering zijn vluchtelingen in 
die fase het meest herkenbaar en identificeerbaar als ‘vluchteling’. En ook 
voor vluchtelingen zelf is het aannemelijk dat zij zich in elk geval in die 
fase als vluchteling identificeren. Vluchtelingenwerkers en taaldocenten 
zijn Nederlanders die vluchtelingen in deze fase op regelmatige basis 
ontmoeten, zij het dat die ontmoeting plaatsvindt in een situatie van 
ongelijkheid. Op dat punt zal later nog uitvoerig teruggekomen worden.  

Een bijzondere reden om te kiezen voor vluchtelingenwerkers – 
het merendeel van de deelnemers – is dat zij in zekere zin een typisch 
Nederlands fenomeen vertegenwoordigen. Vluchtelingenwerkers maken 
deel uit van Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Vluchtelingenwerk 
is een onafhankelijk organisatie ‘die de belangen behartigt van 
vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van 
binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving 
(www.vluchtelingenwerk.nl).’ Vluchtelingenwerk voorziet in een landelijk 
netwerk waarin een aanzienlijk aantal Nederlanders, van uiteenlopende 
achtergronden, in contact komen met vluchtelingen en met vraagstukken 
die aan vluchtelingen zijn gerelateerd. Binnen de organisatie, die bestaat 
uit lokale stichtingen in het merendeel van alle gemeenten in Nederland, 
een aantal regiokantoren en een landelijk bureau, zijn circa 9000 
vrijwilligers15 actief die vluchtelingen persoonlijke steun bieden gedurende 
de asielprocedure en hen praktisch begeleiden bij het opbouwen van een 
bestaan in Nederland. De vrijwilligers worden begeleid door een beperkt 

                                                 
15 Ten tijde van het onderzoek, toen de aantallen asielzoekers in Nederland een hoogtepunt 
bereikten, waren dat er nog meer: zo’n 10.000. 
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aantal betaalde medewerkers. Ook is er met name vanuit het landelijk 
bureau van VluchtelingenWerk Nederland ondersteuning in de vorm van 
‘voortdurende scholing, telefonische en schriftelijke adviezen en 
voorlichtingsactiviteiten (www.vluchtelingenwerk.nl)’. 

Het relatief grote aantal mensen dat bij de organisatie betrokken is 
en het feit dat de organisatie werkzaam is in alle hoeken en gaten van het 
land maakt haar in Europa uniek. ECRE (European Council on Refugees 
and Exiles) heeft diverse projecten en campagnes van de organisaties 
geïdentificeerd als voorbeelden van ‘good practice’. Veel van die projecten 
en campagnes zijn bedoeld ‘to encourage the formation of social networks 
that link refugees to people in the host society’ (ECRE 2000: 11-12).  
Vluchtelingenwerkers begeleiden niet alleen vluchtelingen, ze fungeren 
vaak ook als intermediair tussen vluchtelingen en de lokale bevolking. Die 
wordt op de hoogte gesteld van kwesties die verband houden met de komst 
of aanwezigheid van asielzoekers of vluchtelingen in hun gemeenschap. 
Vaak is het contact tussen vluchtelingenwerkers en vluchtelingen tamelijk 
informeel en beperkt die zich niet altijd tot een afgebakende professionele 
hulprelatie16. Dit geldt met name in de wat kleinere gemeentes. 

Behalve met vluchtelingenwerkers wilden we ook spreken met 
taaldocenten. Net als vluchtelingenwerkers vormen taaldocenten kringen 
van gevestigde Nederlanders die regelmatig en direct contact hebben met 
vluchtelingen in de beginfase van hun verblijf in Nederland. Sinds de 
invoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers in 1998 hebben 
vluchtelingen zowel de plicht als het recht om de Nederlandse taal te leren 
(WIN, 1998). Daartoe bestaan sindsdien dan ook faciliteiten in alle grotere 
gemeentes. Naast het professionele taalonderwijs bestaat er bovendien nog 
steeds een uitgebreid netwerk van mensen die op basis van vrijwilligheid 
taalles of in hun woorden ‘taalhulp’ geven. Het gaat daarbij om 
taalonderwijs aan asielzoekers die (nog) geen recht hebben op 
taalonderwijs in het kader van de WIN, of aan vluchtelingen die hun 
taalkennis willen bijspijkeren door middel van conversatielessen. 

Nadat was vastgesteld dat we ons zouden concentreren op 
vluchtelingenwerkers en taaldocenten hebben we overwogen of we deze 
twee groepen nog verder zouden moeten onderverdelen in segmenten, 
bijvoorbeeld op grond van leeftijd, sekse, vrijwillig of betaald werken, stad 
of platteland, met of zonder migratieachtergrond. We hebben besloten dit 
niet systematisch te doen omdat het praktisch vrijwel onhaalbaar zou zijn 

                                                 
16 VluchtelingenWerk Nederland hanteert overigens de gedragscode dat de verhouding 
tussen vrijwilligers en clienten, in verband met de inherente ongelijkheid en afhankelijkheid 
in de hulpverlenings- of begeleidingsrelatie, wel strikt professioneel dient te zijn 
(www.vluchtelingenwerk.nl).  
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en omdat het een representativiteit zou suggereren die we niet zouden 
kunnen waarmaken. Wel hebben we ernaar gestreefd om in de groepen als 
geheel een variëteit aan stemmen te laten klinken (zie voor het belang van 
variëteit binnen kwalitatief onderzoek Devine 1995, 142).  

Dit heeft er in de loop van het onderzoek toe geleid dat we toch 
een aantal aparte groepen hebben geformeerd, te weten een van mensen 
met een migratieachtergrond en twee van jongeren onder de dertig. 
Mensen met een migratieachtergrond en jongeren zaten ook in de andere 
groepen. Hadden we echter niet ingegrepen, dan zouden zij in het totaal 
van de groepen een kleine minderheid zijn geweest, terwijl we hun 
(wellicht alternatieve) inzichten juist wel interessant vonden. Bij de 
jongeren speelde daarbij een rol dat we aanvankelijk mensen hadden 
geworven die langer dan een jaar werkzaam waren met vluchtelingen. Het 
merendeel van de jongeren blijkt dit werk echter, gezien de fase waarin zij 
zitten in hun loopbaan en gezien de (destijds) krappe arbeidsmarkt,  
meestal niet langer dan een half jaar tot een jaar te doen en wel als 
stagiaire. Zonder het te beogen hadden wij hen met ons criterium 
aanvankelijk uitgesloten.  

Toen we eenmaal een beeld hadden van de mensen die we wilden 
spreken, konden we een vragenlijst opstellen. We hebben besloten tot een 
topiclijst met een aantal centrale vragen die in elke groep aan de orde 
zouden moeten komen (zie bijlage). Een dergelijke lijst geeft in een 
verkennend onderzoek als dit meer ruimte om flexibel in te springen op 
wat zich in elke groep afzonderlijk voordoet dan een gestructureerde 
vragenlijst.  
 Bij de topiclijst zijn we uitgegaan van de twee onderzoeksvragen 
die we in hoofdstuk een hebben vermeld. Die vragen hebben we 
uitgesplitst over meerdere vragen. We zijn daarbij uitgegaan van twee 
bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst zou de kennismakingsbijeenkomst 
zijn. Tijdens die bijeenkomst zouden we, via een aantal vragen, antwoord 
zoeken op de eerste onderzoeksvraag: Wat motiveert mensen om zich in te 
zetten voor vluchtelingen? De tweede bijeenkomst zou zich concentreren 
op de tweede onderzoeksvraag: Welke ervaringen doen mensen op in het 
contact met vluchtelingen en welke invloed hebben die op hun denken 
over vluchtelingen, hun eigen samenleving en zichzelf? 
 De vragen waarmee we begonnen, evenals de slotvraag, hadden 
een speciaal karakter: We begonnen de eerste bijeenkomst met twee 
vragen die erop waren gericht de deelnemers individueel te leren kennen 
en hen met elkaar kennis te laten maken. We vroegen hen allereerst om 
zich kort voor te stellen. Als luchtige introductie vroegen we hen ook te 
vertellen hoe ‘autochtoon’ of ‘allochtoon’ Amsterdams, Zeeuws of 
Limburgs ze waren, al naar gelang de locatie waar de discussie plaatsvond. 
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Daarna vroegen we, opnieuw individueel, hoe iedereen voor het eerst in 
aanraking was gekomen met vluchtelingen of met de problematiek van 
vluchten. 
 De twee bijeenkomsten werden beëindigd met de vraag of mensen 
een bepaalde hoop wilden uitspreken met betrekking tot het vraagstuk van 
integratie of het multiculturele samenleven. Dit leek ons een positieve 
afsluiting die mensen bovendien nog een laatste gelegenheid gaf om iets te 
zeggen over wat voor hen van wezenlijk belang was met betrekking tot het 
onderwerp. Ook vroegen we, helemaal aan het eind, of we wellicht iets 
vergeten waren en of mensen nog iets toe te voegen hadden aan alles wat 
er besproken was in de bijeenkomsten. 
  
1.5.3 Werven van de deelnemers 
Focusgroepen staan of vallen bij een zorgvuldige voorbereiding en in het 
bijzonder een zorgvuldige werving van deelnemers. Wanneer de 
‘verkeerde’ deelnemers worden geworven, dat wil zeggen mensen die zich 
onvoldoende in het onderzoek herkennen, kan een bijeenkomst volledig in 
het water vallen. Mensen komen niet opdagen, de discussie loopt niet of 
gaat over andere dingen dan waarover hij in het belang van het onderzoek 
zou moeten gaan. Bij individuele interviews betekent dit verloren tijd voor 
hooguit twee personen. In het geval van groepsdiscussies wordt de tijd van 
veel mensen verspild en relatief meer voorbereidingstijd van de 
onderzoekers. In tegenstelling tot de aanname dat focusgroepen ‘snel en 
gemakkelijk’ zijn vergt de voorbereiding van focusgroepen veel tijd en 
zorgvuldig denkwerk. Focusgroepen vragen daarnaast om een grote 
flexibiliteit om een eenmaal ingeslagen weg te wijzigen wanneer dat 
tijdens de voorbereiding en met name tijdens de werving van deelnemers 
noodzakelijk blijkt.   

In ons geval zijn we bij het werven van deelnemers begonnen met 
de vluchtelingenwerkers. Ieder van ons nam de verantwoordelijkheid op 
zich om een focusgroep te organiseren. De procedure was dat we eerst 
contact opnamen met een Vluchtelingenwerkgroep in de hoofdstad van de 
provincie of de regio waar we deelnemers wilden zoeken. We gaven de 
coördinator van die werkgroep telefonisch de belangrijkste informatie en 
boden aan om zo nodig langs te komen om onze plannen verder uit de 
doeken te doen. Tijdens het gesprek polsten we hoe de coördinatoren 
tegenover het onderzoek stonden. We vroegen of de groepsdiscussies in 
hun gebouw konden plaatsvinden, welke data hen schikten en of zij ons 
telefoonnummers konden geven van Vluchtelingenwerkgroepen in de 
omgeving. Daarna begon het telefoneren. Telkens gaven we de coördinator 
van een plaatselijke werkgroep telefonisch de basisinformatie. Vervolgens 
stuurden we hem of haar een wervingsbrief toe met het verzoek om te 
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kijken of er in de betreffende werkgroep een of twee mensen waren die 
mee wilden doen. In de wervingsbrief stonden al de tijd en plaats van de 
bijeenkomsten. Een week nadat we de wervingsbrieven hadden verstuurd, 
belden we de coördinator weer om het resultaat te horen. Vervolgens 
stuurden we de mensen die zich bereid hadden verklaard mee te doen een 
brief. Daarin bedankten we hen en gaven we hen de nodige praktische en 
inhoudelijke informatie. Tevens vroegen we hen om ons tijdig te laten 
weten als ze onverhoopt toch niet konden komen. Vlak voor de 
bijeenkomst verstuurden we nog een tweede herinneringsbriefje. 
 Deze procedure heeft uitstekend gewerkt. We hebben veel 
medewerking gekregen van de diverse Vluchtelingenwerkgroepen. Het 
kostte over het algemeen weinig moeite om onze bedoelingen duidelijk te 
maken. In de eerste plaats kon men zich in de doelstelling van het 
onderzoek vinden, in de tweede plaats lijken de woorden 
‘wetenschappelijk onderzoek’ en ‘universiteit’ deuren moeiteloos te 
openen. Dat bleek later ook bij de taaldocenten. De onbevangen wijze 
waarop mensen hun vertrouwen hebben gegeven, heeft mij eens te meer 
gestimuleerd om dat vertrouwen recht te doen. 
 De enige groep van vluchtelingenwerkers die qua organisatie wat 
meer voeten in de aarde had, was die van mensen met een 
migratieachtergrond. Vluchtelingenwerkers met een migratieachtergrond 
bleken achteraf in alle groepen te zitten, maar we wilden (voorafgaande 
aan het onderzoek) hun stem zoals gezegd nog wat duidelijker naar voren 
laten komen door middel van een aparte focusgroep. We hadden een regio 
uitgezocht in de Randstad om respondenten te werven. We namen aan dat 
in die regio voldoende vluchtelingenwerkers met een migratieachtergrond 
te vinden moesten zijn. Dat bleek tegen te vallen. Althans, er waren wel 
genoeg mensen met een migratieachtergrond, maar weinig die meer dan 
tien jaar in Nederland woonden en die aan ons onderzoek wilden meedoen 
– wellicht omdat men zich toch moeilijk kon of wilde identificeren als 
‘gevestigd Nederlander’. Bij de mensen met een migratieachtergrond die 
wel aan het onderzoek wilden meedoen ging het veelal om voormalige 
vluchtelingen die circa vijf jaar in Nederland woonden en dat was dus te 
kort conform het criterium dat we voor dit onderzoek hadden gesteld. 
Uiteindelijk hebben we een kleine groep van vier deelnemers 
samengesteld.17 
 Het werven van taaldocenten was iets moeilijker dan het werven 
van vluchtelingenwerkers. Dat gold niet voor de vrijwillige taaldocenten, 
maar wel voor de professionele taaldocenten. Een reden is mogelijk dat 
deze docenten, op een aantal na, niet uitsluitend met vluchtelingen werken. 
                                                 
17 Merendeels participeerden in de groepen 6 tot 8 deelnemers. 
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Ze geven NT2 onderwijs aan alle nieuwkomers die Nederland 
binnenkomen: vluchtelingen, maar ook gezinsherenigers, buitenlandse 
werknemers en studenten. Bij hen vergde het dus wat meer inspanning om 
de bedoelingen van het onderzoek te verduidelijken. Hiernaast en wellicht 
in samenhang met het bovenstaande beriepen professionele taaldocenten 
zich vaker op volle agenda’s of op het feit dat ze niet ook nog eens in hun 
vrije tijd met werk bezig wilden zijn. We hebben dat argument ter harte 
genomen en al vrij snel een wijziging in het plan aangebracht: we zouden 
de professionele taaldocenten slechts één keer bij elkaar laten komen voor 
een sessie van drie uur (met uitgebreide pauze) in plaats van de 
gebruikelijke twee sessies van twee uur. 
 Al met al maakten de ervaringen met het werven van deelnemers 
ook iets duidelijk over degenen op wie het onderzoek het beste was 
toegesneden: op mensen die toch vooral een idealistische en niet primair 
beroepsmatige betrokkenheid hebben bij vluchtelingen en wier contact met 
vluchtelingen daardoor minder afgebakend is dan in een strikt 
professionele relatie. De facto heeft dit ertoe geleid dat het zwaartepunt in 
het onderzoek getalsmatig en inhoudelijk is komen te liggen op deze 
mensen. Nu is het niet zo dat alleen de vrijwillige taaldocenten en 
vluchtelingenwerkers aan deze omschrijving voldoen. Op het punt van 
ideële betrokkenheid is er tussen vrijwillige en professionele 
vluchtelingenwerkers naar onze ervaring weinig verschil. Ook bij de 
professionele taaldocenten die aan ons onderzoek hebben deelgenomen 
blijkt een aantal, soms buiten hun werk om, toch een speciale 
betrokkenheid bij vluchtelingen te hebben. Niettemin zijn hun ervaringen 
in diverse opzichten wat afwijkend als gevolg van hun professionele relatie 
met vluchtelingen als studenten en als gevolg van het meer afgebakende 
karakter van die relatie.  
  
1.5.4 De  focusgroep discussies 
Uiteindelijk hebben we tien focusgroepen georganiseerd waaraan in totaal 
zestig mensen hebben deelgenomen. Zeven van de tien groepen betroffen 
vluchtelingenwerkers. Bij een van die groepen ging het om zogenaamde 
buurtvrijwilligers. Deze mensen zijn weliswaar gelieerd aan 
Vluchtelingenwerk, maar werken vrij autonoom en hebben een specifieke 
taak. Zij helpen vluchtelingen hun weg te vinden in het stadsdeel waar ze 
terechtkomen wanneer ze eenmaal een status hebben. De buurtvrijwilligers 
wonen zelf ook in dat stadsdeel. Naast de vluchtelingenwerkers waren er 
drie groepen van taaldocenten. Bij twee groepen ging het om professionele 
taaldocenten en bij een groep om vrijwillige taalhulpen. De groepen van 
vluchtelingenwerkers hebben we niet onderverdeeld naar vrijwilligers en 
betaalde krachten. De meerderheid van de vluchtelingenwerkers, te weten 
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driekwart, bestaat zoals te verwachten was uit vrijwilligers. Zoals gezegd 
verschilt hun motivatie minder van die van de beroepskrachten dan in het 
geval van de taaldocenten. Bovendien werken vrijwilligers en 
beroepskrachten binnen Vluchtelingenwerk samen en vormen vrijwillige 
taalhulpen en professionele taaldocenten twee verschillende circuits. In 
totaal hebben 41 vrijwilligers en 19 beroepskrachten deelgenomen aan het 
onderzoek.18 
 Met betrekking tot de leeftijdsopbouw is het duidelijk dat die niet 
representatief is. Verhoudingsgewijs hebben we door onze interventie 
uiteindelijk met relatief veel jongeren gesproken. Van de zestig 
deelnemers waren er dertien mensen jonger dan dertig. Daartegenover 
stonden vijftien deelnemers die de zestig (en in enkele gevallen de 
zeventig) zijn gepasseerd. De overige deelnemers zitten daar ergens 
tussenin. Het aardige van deze gemêleerde leeftijdsopbouw was dat 
mensen als gevolg van hun leeftijd en de levensfase waarin ze verkeren 
vaak letterlijk een andere (Nederlandse) geschiedenis hebben meegemaakt 
en niet zelden ook een verschillend perspectief hebben op verschijnselen in 
het heden. We hebben deze verscheidenheid aan verhalen en ervaringen als 
bijzonder waardevol ervaren. 

Van de deelnemers zijn vijftig mensen geboren in Nederland. Van 
deze mensen hebben er zes langdurig in het buitenland gewoond en 
gewerkt. Twaalf mensen hebben een migratieachtergrond. Dat wil zeggen 
dat ze zelf gemigreerd zijn of (in enkele gevallen) kind zijn van een of 
twee ouders die zijn gemigreerd. Vier van hen zaten in de ‘speciale’ groep 
voor mensen met een migratieachtergrond, de overigen hadden zich 
spontaan gemeld voor de andere groepen. Het betreft mensen afkomstig uit 
alle delen van de wereld, dus ook uit andere Europese landen en niet alleen 
uit de herkomstlanden van de grote minderheden in Nederland. Alles bij 
elkaar zou je kunnen zeggen dat bijna een derde van de deelnemers een 
referentiekader heeft dat niet alleen is gebaseerd op het leven in Nederland, 
maar ook op dat in andere landen.  
 Zoals te verwachten viel, was het merendeel van de deelnemers 
vrouw, te weten tweederde. Uit gegevens van VluchtelingenWerk19 blijkt 
dat deze verhouding correspondeert met het algemene beeld binnen hun 
werkveld: het merendeel van de (veelal vrijwillige) vluchtelingenwerkers 
is vrouw. Ook in het taalonderwijs werken relatief meer vrouwen dan 
mannen en dat geldt al helemaal voor het vrijwillige taalonderwijs. Hoewel 
mannelijke deelnemers in de minderheid waren hebben wij de indruk dat 

                                                 
18 Voor een overzicht van de kwantitatieve gegevens verwijs ik naar bijlage III. 
19 Rapport vrijwilligerswerk met een ‘doel’. Onderzoek VluchtelingenWerkgroepen. 1991. 
Een uitgave van VluchtelingenWerk Nederland. 
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hun meningen voldoende aan bod zijn gekomen. Ook vonden we de 
verschillen die er geobserveerd konden worden in opvattingen of 
ervaringen van mannen en vrouwen niet van dien aard dat ze aparte 
groepen hadden gerechtvaardigd. Getalsmatig is alleen opmerkelijk dat 
van de betaalde krachten onder de vluchtelingenwerkers mannen in de 
meerderheid waren. 
 Tot slot hebben we focusgroepen georganiseerd in diverse delen 
van het land. We waren te gast in de provincies Zeeland, Friesland, 
Brabant en Utrecht, verder in de regio’s van Haarlem, Maastricht en 
Rotterdam en tenslotte in Nijmegen en twee maal in Amsterdam. Behalve 
in Amsterdam en Nijmegen zaten er in alle groepen mensen die werkzaam 
waren in steden of in kleinere plaatsen in hun provincie of regio. Op de 
eerste plaats was het een doel op zich om mensen te spreken uit diverse 
delen van Nederland. We hoopten op deze wijze een indruk te krijgen van 
de mogelijke verschillen in ervaringen van mensen in de Randstad, waar 
veel migranten wonen, en in andere delen van het land, waar de bevolking 
over het algemeen minder etnisch divers is. De indeling Randstand versus 
de rest bleek al gauw te ongenuanceerd. Ook in delen van het land waar 
relatief weinig migranten wonen zijn plaatsen waar dit niet geldt doordat er 
bijvoorbeeld een bepaalde vorm van industrie is gevestigd die in het 
verleden gastarbeiders heeft geworven. Omgekeerd is het ook in de 
Randstand heel goed mogelijk om te wonen in ‘witte enclaves’. In alle 
groepen konden dan ook voorbeelden aangehaald worden van 
multiculturalisering enerzijds en segregatie anderzijds. Uiteindelijk hebben 
we vooral veel plezier beleefd aan alle plaatselijke couleur locale die we 
reizend in eigen land zijn tegengekomen. 
 Alle groepsdiscussies werden door mij geleid. Ik werd daarbij 
geassisteerd door degene van ons team die de deelnemers voor de 
betreffende focusgroep had geworven. De rol van de assistent was 
enerzijds praktisch: mensen welkom heten, uitdelen van een korte 
vragenlijst, de bandopname regelen, zorgen voor koffie en dergelijke. Aan 
de andere kant fungeerde de assistent als een waarnemer. Hij of zij keek 
hoe de discussie verliep, stelde soms vragen wanneer iets niet helemaal 
duidelijk werd en gaf de groepsleidster na afloop feedback. De observaties 
van de assistent zouden later van groot belang worden in de analysefase. 
Zoals ook wordt gesteld in de literatuur (Krueger en Morgan 1998) is het 
werken met een assistent bij deze methode erg aan te bevelen. Tijdens 
groepsdiscussies gebeuren er veel dingen tegelijkertijd. Er kan je 
gemakkelijk iets ontgaan. De aanwezigheid van een assistent ontlast de 
groepsleidster, waardoor die zich ten volle op de deelnemers en de 
discussie kan richten. Ook het subjectieve element in de perceptie van wat 
er gebeurt tijdens een bijeenkomst wordt deels ondervangen doordat je met 
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z’n tweeën bent. Tenslotte bemerkten wij dat er met een speciaal soort 
openheid werd gereageerd op vragen van de assistent, misschien juist 
omdat die over het algemeen weinig vroeg en omdat het een ‘ander’ 
iemand was dan de discussieleider: jonger en nog in opleiding.  
 De meeste groepen zijn zoals gezegd twee maal bij elkaar geweest 
voor een gesprek van telkens twee uur. Conform de theorie is dat ongeveer 
de maximale tijd die je van mensen kunt vragen om geconcentreerd in een 
groepsgesprek te participeren. Hoewel het niet altijd mogelijk is om 
groepen twee keer bij elkaar te laten komen, lijkt ons dit wel het meest 
gunstig. In de eerste plaats geeft het ruimte om alle vragen voldoende aan 
bod te laten komen. Daarnaast zijn mensen bij de tweede bijeenkomst aan 
elkaar gewend en maakt dat het praten gemakkelijker. Ook wijzelf waren 
beter voorbereid bij de tweede bijeenkomst. We konden terugkomen op 
dingen die waren blijven liggen of die de groepsleidster ontschoten waren 
tijdens de eerste bijeenkomst. We konden ook beter anticiperen op 
dominant gedrag of juist verlegenheid van individuele deelnemers. Tot slot 
fungeerde de tweede bijeenkomst als een impliciete evaluatie. Als mensen 
de eerste bijeenkomst niet zinvol vonden, zouden ze de tweede keer 
waarschijnlijk afhaken.We hebben echter nauwelijks afzeggingen gehad.  
 Het idee achter focusgroep discussies is dat de gespreksleidster 
balletjes opwerpt waarna de deelnemers met elkaar in discussie gaan. Dat 
bleek meestal ook zo te werken. Het is in geen enkele groep zo geweest dat 
de groepsleidster het gesprek gaande moest houden. We hebben de indruk 
dat de deelnemers het leuk en zinvol vonden om met elkaar van gedachten 
te wisselen over de vragen die we hun voorlegden. Dit bevestigt de stelling 
van Krueger en Morgan (1998) dat de methode vooral resultaat oplevert 
wanneer de onderzoeksvragen aansluiten bij de belevingswereld van de 
deelnemers en de vragen die henzelf bezig houden. Dat bepaalt niet alleen 
hoe gemakkelijk het is om deelnemers te werven, maar ook hoe 
geanimeerd men vervolgens met elkaar praat.  
 Wat we aanvankelijk moeilijk vonden was gesprekken af te 
kappen of om te buigen wanneer die afdwaalden. De deelnemers hadden 
elkaar immers veel meer te vertellen dan datgene wat voor ons onderzoek 
van belang was. Het is niet altijd eenvoudig om een goed evenwicht te 
bewaren tussen de belangen van de deelnemers en die van de 
onderzoekers. Het is in een groep moeilijker om te interveniëren dan in een 
individueel interview, juist omdat de uitspraak van de ene deelnemer 
meteen reactie uitlokt van anderen. Overigens is dit een voorbeeld van een 
probleem dat afneemt naarmate de ervaring met het leiden van 
groepsgesprekken toeneemt. 
 Een andere moeilijkheid zijn spanningen in de groep wanneer 
mensen tegengestelde visies hebben. Dergelijke spanningen waren soms 



   66

voelbaar in de discussie over ‘economische vluchtelingen’. Zoals zal 
blijken waren de meningen hierover verdeeld. Zolang de deelnemers het 
gevoel hadden dat elke mening werd gerespecteerd en kon worden 
uitgesproken was er niets aan de hand en was het hooguit confronterend 
om te merken dat ‘in eigen kring’ de meningen hierover toch diametraal 
verschillend kunnen zijn. Problematisch werd het pas wanneer iemand zich 
persoonlijk aangevallen voelde. Zo vertelde een vluchtelingenwerkster een 
keer dat ze soms erg teleurgesteld is over het gedrag of de keuzes van 
vluchtelingen waarmee zij te maken krijgt. Ze had het er duidelijk moeilijk 
mee om dit naar voren te brengen. Een andere deelneemster - die zelf veel 
minder ervaring had met de praktische begeleiding van vluchtelingen - 
reageerde hier nogal kritisch op waardoor de eerste spreekster zich 
aangevallen voelde en het bijna ruzie werd. Het mooie van een 
groepssituatie is dan dat het opvangen van zo’n conflict niet alleen afhangt 
van de groepsleidster, maar dat ook andere groepsleden een positieve 
inbreng kunnen hebben. In dit geval merkte een derde deelnemer op dat 
‘we hier niet zijn om elkaar te beoordelen’. Met die opmerking kon hij de 
spanning grotendeels wegnemen. Spanningen kwamen hiernaast ook wel 
eens tot uitdrukking in de vorm van vrolijk of venijnig gekissebis tussen 
twee opponenten of in de vorm van een oorverdovend beleefd of 
gegeneerd zwijgen als reactie op een bepaalde uitspraak.  

Als discussieleider hadden spanningen op mij aanvankelijk het 
effect dat ik ze wilde sussen. Toch kunnen spanningen of beter gezegd de 
‘gevoelige momenten’ waarop ze tot uiting komen in een 
onderzoekssituatie van groot belang zijn. Zoals Kitzinger en Farquhar 
(1999: 156) stellen zijn gevoelige momenten ‘gevoelig’ in dubbel opzicht: 
‘they may be uncomfortable and exposing but they may also be sources of 
insight. If routine group talk displays the acceptable range of discourse, the 
sensitive moments map out the boundaries.’ Gevoelige momenten zijn met 
andere woorden momenten waarop er wordt geraakt aan taboes. Direct of 
indirect (in lichaamstaal of in zwijgen) kunnen ze gevoelens en gedachten 
openbaren die voor mensen veel betekenis hebben, maar die men liever 
niet naar voren brengt. De groepsdynamiek in focusgroep discussies kan 
bewerkstelligen dat door de façade van beleefdheid en conventie wordt 
heen gebroken. Er is immers altijd wel iemand die zich daar niet aan 
houdt, omdat de nood hoog is of ook wel omdat men er plezier aan beleeft 
om te provoceren. Van de discussieleidster vraagt dit niet het glad strijken 
van de spanningen, maar veeleer een behoedzaam doorvragen. Wat ter 
plekke een moeilijk te hanteren situatie is, kan uiteindelijk voor de 
onderzoeker heel verhelderend zijn. 
 Groepsgesprekken hebben als alle ontmoetingen tussen mensen 
ook een onvoorspelbare dimensie. Er is zoiets als de chemie in de groep 
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die maakt dat de discussie in de ene groep levendiger is dan in de andere. 
Ook de groepsgrootte en de plek waar je bij elkaar zit lijken hierop van 
invloed. Onze indruk is dat kleine groepen van circa zes mensen het beste 
werken. Zo gauw de groep groter wordt krijgen individuele deelnemers 
minder ruimte en wordt het moeilijker om het gesprek ‘in de hand te 
houden’. Een kleinere groep maakt het lastiger om dominante mensen in 
toom te houden. Ook kan zo’n groep minder dynamisch zijn, simpelweg 
omdat er minder mensen zijn die een inbreng hebben. Wat betreft ruimtes 
hebben we de beste ervaring gehad met rustige ruimtes die niet al te groot 
waren en waar we redelijk dicht bij elkaar zaten in een kring.20 

Het bij elkaar zitten in kleine groepjes met mensen met een 
vergelijkbare ervaring is voor de discussie heel stimulerend gebleken. 
Mensen waren geïnteresseerd in elkaar en stelden elkaar vragen waardoor 
uitspraken werden verduidelijkt. Verder nuanceerden mensen elkaars 
uitspraken en brachten ze in reactie op elkaar alternatieve ervaringen en 
visies naar voren. Alles bij elkaar gaven de focusgroepen zo in relatief 
korte tijd overzicht van hoe er binnen de betreffende verbanden op grond 
van bepaalde ervaringen wordt gedacht en wat binnen die verbanden de 
hete hangijzers zijn.  
 
1.5.5 Analyse en verslaglegging 
De analyse van het onderzoeksmateriaal heeft plaatsgevonden in twee 
fases. De eerste analysefase liep min of meer gelijk op met het houden van 
de groepsdiscussies. Alle gesprekken werden op band opgenomen en 
direct daarna letterlijk uitgeschreven. 
 De topiclijst met de centrale vragen en aandachtspunten hebben we 
omgezet in een eenvoudig analyseschema. Daarin kregen alle topics, 
aandachtspunten, vragen en subvragen een nummer. Vervolgens hebben 
we elk uitgeschreven gesprek in de kantlijn voorzien van deze nummers. 
Bij elke opmerking over een bepaalde onderwerp kwam het desbetreffende 
nummer te staan. Dit coderen gebeurde steeds los van elkaar door de 
assistent die bij het gesprek aanwezig was geweest en door mijzelf. We 
vergeleken vervolgens onze bevindingen, bediscussieerden eventuele 
verschillen en noteerden de uitspraken van deelnemers kort weergegeven 
in het analyseschema onder de betreffende vraag. Zo kregen we een 
overzicht van wat iedereen binnen elke groep en in alle groepen had 
gezegd met betrekking tot die vraag.  

                                                 
20 Merendeels vonden de bijeenkomsten plaats in het kantoor van een plaatselijke 
VluchtelingenWerkgroep of instelling voor taalonderwijs. Een paar keer zijn we bij elkaar 
gekomen in een buurthuis en in een geval bij een deelneemster thuis. 
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 Naast deze analyse op individueel niveau heeft een derde teamlid - 
die niet bij het gesprek aanwezig was - een analyse op groepsniveau 
uitgevoerd door het uitgeschreven gesprek na te lopen op discussies. Die 
discussies werden van een titel voorzien, bijvoorbeeld ‘omgaan met 
negatieve reacties in je omgeving’ en vervolgens kort weergegeven. Het 
ging nu niet om wat mensen individueel vonden, maar om overzicht te 
krijgen van de kwesties die discussie opleverden binnen een groep en in de 
diverse groepen. 
 Toen het analyseschema helemaal ingevuld was, heeft ieder van 
ons een aantal vragen uit het analyseschema voor zijn of haar rekening 
genomen, de uitkomsten verder geanalyseerd en daar een stuk over 
geschreven. Het resultaat was een eerste onderzoeksverslag.  
 Hierna ben ik alleen doorgegaan om op basis van het onderzoek dit 
proefschrift te schrijven. Terwijl we in de eerste analysefase dicht op het 
empirische materiaal zijn gebleven en dit vooral hebben beschreven en 
geordend, was de tweede analysefase vooral een creatieve fase. Heen en 
weer bewegend tussen het empirische materiaal, relevante literatuur en niet 
in de laatste plaats de voortdenderende actualiteit hebben zich de 
gedachten en interpretaties uitgekristalliseerd die ik de lezer in dit boek 
presenteer. 
 De interviews evenals de eerste analyse - en schrijffase vonden 
plaats in het Nederland en de wereld van voor 11 september 2001 en van 
voor al die andere ingrijpende gebeurtenissen die de interetnische 
verhoudingen ook in Nederland op scherp hebben gezet. De tweede 
analysefase en het definitieve schrijven vonden plaats gedurende die 
turbulente fase van verandering. Terwijl mijn interpretatiekader hierdoor 
onherroepelijk werd beïnvloed bleef de inhoud van de groepsdiscussies 
uiteraard gewoon staan. De groepsdiscussies schetsen een beeld van het 
Nederland van toen, maar gelijktijdig ook van een klimaat waaruit het 
heden voor een deel kon ontstaan. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de 
groepsdiscussies dat er ook in de door mij geïnterviewde kringen redelijk 
wat onbekendheid, onzekerheid en zelfs weerstand bestaat jegens bepaalde 
aspecten van de islam. Hoewel het eerder impliciet dan expliciet tot 
uitdrukking werd gebracht, en niet altijd in negatieve zin, maar juist ook in 
de zin van interesse, bleek ‘anders’ toch vooral ‘islamitisch’ te zijn. Dit 
illustreert eens te meer dat het juist in Nederland zo gepolariseerde klimaat 
met betrekking tot de islam niet uitsluitend het product is van cruciale 
gebeurtenissen zoals 11 september of de moord op Van Gogh, maar 
eveneens van hoe deze gebeurtenissen konden aanhaken op een gevoel van 
vervreemding en onbehagen dat andere en veel diepere wortels heeft.  
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2  Beweegredenen voor betrokkenheid 
 
 
Inleiding 
 
Wat motiveert de deelnemers aan deze studie om zich in te zetten voor 
asielzoekers en vluchtelingen als vluchtelingenwerker of als taaldocent, 
beroepsmatig of op basis van vrijwilligheid?21 Om wat voor redenen 
voelen mensen zich betrokken22 bij een ‘groep’ waartoe ze zelf niet 
behoren en voor het merendeel ook nooit hebben behoord? Een dergelijke 
betrokkenheid van burgers is geen vanzelfsprekendheid, zeker niet waar 
het een actieve, vrijwillige inzet betreft. Uit onderzoek naar 
onbaatzuchtige, ‘altruïstische’ betrokkenheid bij de belangen van anderen 
blijkt dat mensen in het algemeen geneigd zijn een dergelijke 
betrokkenheid te reserveren voor familieleden en naasten of voor mensen 
met wie men een bepaald belang deelt (Komter e.a. 2000: 96-97). Deze 
selectieve betrokkenheid of solidariteit gaat nogal eens ten koste van de 
zorg aan anderen die buiten deze primaire kringen van verbondenheid 
vallen (Komter en Vollebergh 1998; Willems 1994).23 Nog minder 
vanzelfsprekend wordt het wanneer we de politieke tijdgeest in 
ogenschouw nemen. De houding ten aanzien van ‘vreemdelingen’, 
waaronder asielzoekers en vluchtelingen, is de afgelopen jaren steeds meer 
afhoudend zo niet afwijzend geworden. Deze trend werd door 
onderzoekers reeds gesignaleerd voorafgaande aan 11 september (NIDI 
1999; SCP 2004; ISEO; Scheepers, Coenders en Lubbers 2004). Waar het 
onbehagen zich nadien vooral is gaan richten tegen (radicale) moslims, 
werd het publieke debat ten tijde van dit onderzoek beheerst door de 
onvrede over het grote aantal asielzoekers dat destijds zijn toevlucht zocht 
in Nederland. Het is mede tegen de achtergrond van deze onvrede dat Pim 
Fortuyn eind jaren 90 aan populariteit kon winnen.  

                                                 
21 Van de zestig deelnemers zijn er achttien in loondienst en werken er tweeënveertig als 
vrijwilliger. 
22 Ik gebruik in het algemeen het begrip ‘betrokkenheid’ en niet ‘solidariteit’ omdat het een 
diffusere, minder gepolitiseerde lading heeft.  
23 Een dergelijke selectieve betrokkenheid bij ‘naasten’ zien we ook bij rampen en 
catastrofes elders in de wereld. Waar de conflicten in Darfur en in de Democratische 
Republiek Congo eveneens grote aantallen slachtoffers vergden en nog steeds vergen, 
leidde dat tot veel minder publieke compassie en vrijgevigheid dan de Tsunami die in 2004 
grote delen van Azië trof. Het feit dat die laatste ramp zich voordeed in een deel van de 
wereld dat veel Nederlanders kennen als toerist en bovendien ook Nederlandse en andere 
Europese slachtoffers heeft gevraagd, maakt het blijkbaar gemakkelijker om zich verwant 
te voelen met de mensen daar.  
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De achterliggende redenen om zich betrokken te voelen bij en in te 
zetten voor asielzoekers en vluchtelingen vormde een van de hoofdthema’s 
tijdens de groepsgesprekken. In dit hoofdstuk zal ik daarvan verslag doen. 
Het belang van inzicht in de achterliggende motieven voor betrokkenheid 
is tweeledig. Het politieke belang is dat inzicht in de dingen die maken dat 
mensen zich betrokken voelen bij vluchtelingen aanwijzingen kan geven 
bij welke interesses, belangen, overtuigingen en gevoelens onder delen van 
de gevestigde bevolking kan worden aangehaakt om het draagvlak24 voor 
vluchtelingen te bestendigen en te vergroten. Hiernaast is inzicht in 
motivaties van belang bij de beantwoording van de hoofdvraag van dit 
onderzoek die in latere hoofdstukken explicieter aan de orde zal komen: 
welke invloed heeft het contact met vluchtelingen op het denken over 
vluchtelingen, maar ook over de eigen samenleving en zichzelf? De 
beantwoording van deze vraag is mede afhankelijk van de redenen waarom 
mensen het contact met vluchtelingen überhaupt aangingen (zie ook 
Willems 1994: 192). Tenslotte dient dit hoofdstuk als een kennismaking 
met de mensen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen. In feite volg ik 
hier dezelfde werkwijze als tijdens de groepsgesprekken. De bespreking 
van ieders motivatie diende ook toen zowel het onderzoek als de 
kennismaking met elkaar. Meer dan bij de andere gespreksonderwerpen 
hebben we er bij dit onderwerp op toegezien dat iedereen zich individueel 
zou uitspreken. Hierdoor is iedereen ook daadwerkelijk in de gelegenheid 
gesteld om iets te vertellen over haar of zijn persoonlijke achtergronden.25 
                                                 
24 Karin Geuijen (2004: 6) wijst er terecht op dat het begrip ‘draagvlak’ in politieke 
debatten over het asielbeleid verschillende invullingen krijgt en dat deze samenhangen met 
hoe men het nationale eigenbelang definieert bij een stringenter of ruimhartiger asielbeleid. 
Onder ‘draagvlak’ versta ik hier de publieke bereidheid om asielzoekers en vluchtelingen 
op te nemen en, eenmaal toegelaten, als gelijken te laten participeren in de samenleving, 
ook al brengt dit maatschappelijke kosten met zich mee. 
25 Ik zal de deelnemers aan het onderzoek in dit hoofdstuk uitvoerig aan het woord laten 
aan de hand van individuele citaten. Wat mensen vertelden over hun persoonlijke motivatie 
was zelden aanleiding tot discussie. De groepsdynamiek betrof veeleer een uitwisseling 
waarbij het verhaal van de één andere deelnemers stimuleerde om over hun motieven na te 
denken en te vertellen. Net als bij de focusgroep discussies heb ik ook bij de representatie 
daarvan in dit boek getracht om zoveel mogelijk mensen aan het woord te laten. Dat geldt 
eens te meer voor dit kennismakingshoofdstuk. Toch zullen sommige mensen, net als 
tijdens de discussies, uitvoeriger aan bod komen dan anderen. Doorslaggevend daarbij was 
de inhoudelijke relevantie van bepaalde uitspraken of interacties voor het onderzoek. 
Daarnaast speelde het een rol in hoeverre mensen hun uitspraken of ideeën met voorbeelden 
illustreerden. De citaten zijn ten bate van de leesbaarheid geredigeerd en soms ingekort. Ik 
heb daarbij de inhoud van het gesprokene, de gevoelens die ermee werden uitgedrukt en 
karakteristieke manieren van spreken zoveel mogelijk intact gelaten. Individuele citaten 
worden afgesloten met een vermelding van een (fictieve) naam, de functie en leeftijd van de 
betrokkene. Gespreksfragmenten zijn te herkennen doordat elke uitspraak begint met de 
naam van de betreffende persoon en een citaat dat inspringt. Functie en leeftijd worden in 
die fragmenten alleen dan vermeld wanneer iemand voor het eerst aan het woord is.   
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Waarom doen mensen wat ze doen? Over het algemeen spelen 
daarbij meerdere factoren een rol. Mensen kunnen gedreven worden door 
levensovertuigingen, door bepaalde persoonlijke belangen en interesses en 
meestal door een combinatie daarvan. Als het gaat om vrijwilligerswerk is 
er bovendien vaak een directe aanleiding nodig om mensen over de brug te 
helpen om daadwerkelijk in actie te komen. Van dat hele spectrum zijn 
mensen zich meestal maar voor een deel bewust. Verder worden 
beweegredenen niet alleen in het heden gevormd, maar hebben ze veelal 
een wordingsgeschiedenis in het leven van het individu en in de sociaal-
culturele context waarbinnen zich dat leven afspeelt. Ook veranderen 
beweegredenen op basis van nieuwe ervaringen en is het afhankelijk van 
de situatie waarbinnen beweegredenen worden besproken welke worden 
herinnerd of gearticuleerd.  
 In dit hoofdstuk zal slechts een deel van deze dimensies aan de 
orde komen. Hier eerst dus een aantal opmerkingen over de afbakening. Ik 
heb het zwaartepunt gelegd bij wat mensen zeggen over beweegredenen 
die ze (ook al) hadden voordat ze als vluchtelingenwerker of als taaldocent 
met vluchtelingen gingen werken. Wat mensen zeggen over veranderingen 
in hun beweegredenen, of andere accenten daarin, valt feitelijk onder de 
thematiek van de volgende hoofdstukken, aangezien het daarin gaat over 
de invloed van het contact met vluchtelingen op het denken van 
deelnemers. Veranderingen in motivatie komen nadrukkelijker naar voren 
bij de vrijwilligers dan bij de professionals. Zo geven verschillende 
vrijwilligers aan dat voor hen het sociale contact met collega’s een 
belangrijke motivatie op zich is geworden (zie ook Willems 1994: 192). 
Ook gaat voor sommigen dan pas de vraag spelen naar de legitimiteit van 
de hulpvraag van de asielzoekers en vluchtelingen die ze treffen en kan de 
reactie vanuit de omgeving zwaarder gaan wegen. Tenslotte blijken de 
goede, plezierige en soms intense contacten met individuele vluchtelingen 
die men ontmoet een belangrijke stimulans om met het werk door te gaan. 

Ter sprake komen in dit hoofdstuk beweegredenen van 
vrijwilligers, stagiaires en van professionals. Hoewel het  aanzienlijk 
verschil maakt of mensen er voor kiezen om zich op basis van 
vrijwilligheid in te zetten voor vluchtelingen of omdat het hun beroep is, 
moet het verschil ook weer niet worden overdreven. Zo blijken diverse 
professionele taaldocenten en professionele vluchtelingenwerkers eerder 
vrijwilligerswerk te hebben gedaan op dit terrein. En zelfs wanneer dat niet 
het geval is beweegt veel professionals in hun werk met vluchtelingen toch 
méér dan het feit dat ze er hun geld mee verdienen of pure vakinteresse. 
Niettemin zullen in deze beschouwing de beweegredenen van de 



   72

vrijwilligers en van de stagiaires wat meer accent krijgen26. Zij maken het 
grootste deel uit van de onderzoeksgroep en bij hen kunnen nu juist ook 
andere bronnen van betrokkenheid worden achterhaald dan de 
(eigen)belangen die verband houden met een betaalde baan. Voor zover er 
opmerkelijke verschillen of overeenkomsten zijn tussen hetgeen de 
professionals beweegt en wat vrijwilligers of stagiaires beweegt zal ik dat 
aangeven. Dit geldt ook voor een aantal andere onderscheiden die binnen 
de onderzoeksgroep kunnen worden gemaakt zoals op grond van leeftijd, 
gender of het al dan niet zelf hebben van een migratieachtergrond. 

Wat niet zal worden uitgediept zijn de directe aanleidingen voor 
mensen om in actie te komen. De vraag naar directe aanleidingen gaat 
zoals gezegd met name op voor de vrijwilligers. Zij noemden vaak 
advertenties waarin een oproep stond of het rechtstreeks gevraagd worden 
door derden. Ook werd regelmatig verwezen naar kennissen of vrienden 
die met plezier soortgelijk vrijwilligerswerk deden. Berichten in de media 
werden relatief weinig genoemd en dan vaak in kritische zin: ‘ik wilde wel 
eens met eigen ogen zien wat er waar is van die berichten’. Sommige 
deelnemers refereerden aan de invloed van bepaalde min of meer 
toevallige ontmoetingen met vluchtelingen die indruk hadden gemaakt. 
Hierop zal ik in het vervolg van dit hoofdstuk nog wel terugkomen en dan 
met name onder de paragraaf ‘sociale erfenis’. Samenvattend kan met 
betrekking tot de aanleidingen voor de vrijwilligers worden gesteld dat 
direct gevraagd worden met een concreet verzoek en face to face 
interacties in dit informatietijdperk onverminderd van grote betekenis 
blijken te zijn (zie ook Willems 1994: 194; Dekker 1999: 108).  
 Zoals gezegd gaat het in dit hoofdstuk vooral om de vraag hoe 
mensen ertoe gekomen zijn om zich als taaldocent of als 
vluchtelingenwerker in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen. 
Alvorens hiervan een beeld te schetsen zal ik eerst ingaan op de 
theorievorming rondom solidair of geëngageerd gedrag van mensen. 
Vervolgens heb ik de motivaties van deelnemers aan deze studie geordend 
onder vier noemers: Allereerst ga ik in op een aantal persoonlijke belangen 
en interesses die voor veel deelnemers een rol blijken te spelen. 
Vervolgens bespreek ik de overtuigingen die deelnemers motiveren om 
zich in te zetten voor vluchtelingen. Daarna ga ik in op de vraag hoe 
bepaalde belangen, interesses en overtuigingen te zien zijn als een vorm 
van sociale erfenis, met andere woorden hoe zij verband houden met 
iemands persoonlijke familiegeschiedenis en met de historische en sociaal-
culturele context waarbinnen mensen worden gevormd. Tenslotte bespreek 

                                                 
26 Eerder heb ik reeds aangegeven dat veel jongeren dit vrijwilligerswerk doen bij wijze van 
stage  – anders zouden ze er helemaal geen tijd voor hebben. 
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ik de rol die de psychologische mechanismen van identificatie en inleving 
blijken te spelen bij de betrokkenheid van deelnemers bij asielzoekers en 
vluchtelingen. 
 
 
2.1  Solidariteit en betrokkenheid, een theoretische 

verkenning 
 
Tot voor kort werd binnen de sociale wetenschappen de vraag naar de 
motivatie van mensen om zich in te zetten voor anderen of voor een 
algemeen doel gedomineerd door het altruïsme – egoïsme debat (Willems 
1994: 188; Komter e.a. 2000: 34).27 Aan de ene kant zijn er theorieën die 
normen, waarden en emoties als belangrijkste basis zien voor solidariteit 
en medemenselijkheid. Aan de andere kant zijn er theorieën die ervan 
uitgaan dat elke vorm van prosociaal gedrag uiteindelijk te herleiden is tot 
welbegrepen eigenbelang. Hoewel de laatste visie domineert, is er sinds de 
jaren 70 een oplevende aandacht voor de mogelijkheid van niet uitsluitend 
op persoonlijk gewin gefocuste drijfveren en epistemologisch voor een 
minder dichotomische conceptualisering van op anderen en op eigenbelang 
gerichte overwegingen. De opleving had onder meer te maken met de 
opkomst van allerlei nieuwe sociale bewegingen, zoals bijvoorbeeld de 
derde wereld beweging en de milieubeweging. Hiernaast speelde ook de 
blijvende belangstelling van grote groepen mensen voor allerlei vormen 
van vrijwilligerswerk een rol. 
 Een voorbeeld van een auteur die de mogelijkheid van altruïstische 
overwegingen benadrukt naast andere, meer op eigenbelang gestoelde 
overwegingen, is de sociaal-psycholoog Batson (in Willems 1994: 189). 
Op grond van langdurig experimenteel onderzoek naar de relatie van 
empathie en hulpgedrag komt hij tot de conclusie dat mensen niet alleen 
helpen om ongemakkelijke gevoelens zoals verdriet, schaamte of schuld 

                                                 
27 In zijn recente proefschrift ‘Vrijwillig en vrijgevig: sociologische en psychologische 
verklaringen van prosociaal gedrag’ neemt René Bekkers (2004) een verwante tegenstelling 
tot uitgangspunt, te weten die tussen sociologen die geneigd zijn om prosociaal gedrag van 
mensen te verklaren uit sociale omstandigheden en psychologen die geneigd zijn de 
verklaring te zoeken in persoonlijkheidskenmerken. Op grond van gegevens uit een enquête 
onder 1587 Nederlandse huishoudens komt hij tot de conclusie dat sociale factoren van veel 
grotere betekenis zijn. In het bijzonder bleken (in aflopende volgorde) een hoger 
opleidingsniveau, een sterkere religiositeit en het wonen in een kleinere gemeente gunstig 
te zijn voor het geefgedrag van mensen (geld voor goede doelen, bloed of organen en tijd 
door vrijwilligerswerk). Persoonlijkheidskenmerken en sociale waardenoriëntaties (die 
onder de persoonlijkheidskenmerken werden gerekend) verklaarden slechts in 30% van de 
gevallen (de verschillende vormen van) het geefgedrag. Gewicht in de schaal legde daarbij 
bovenal het emotionele aspect van empathie, dat wil zeggen medeleven.  
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die hen overvallen bij het zien van leed te vermijden of te voorkomen, of – 
omgekeerd – om het gevoel van eigenwaarde en maatschappelijk aanzien 
te vergroten, maar dat sterke empathische gevoelens an sich voldoende 
aanleiding kunnen zijn voor een onbaatzuchtige, altruïstische inzet voor 
anderen ongeacht de kosten en baten voor zichzelf. 
 Een empirische studie die het bovenstaande lijkt te bevestigen is 
die van de sociaal-psychologen Oliner en Oliner (1988). Zij hebben de 
motieven bestudeerd van redders van joden ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog in vergelijking tot een controlegroep van niet-redders28. Zij 
komen tot de conclusie dat de mensen die joden hielpen, zonder enige 
vorm van (bijvoorbeeld financieel) gewin, en altijd met gevaar voor eigen 
leven, een meer altruïstische, op de ander gerichte persoonlijkheid hadden. 
Grofweg signaleren zij drie (ideaaltypische) motieven. Het grootste deel 
van de redders, 57%, handelde uit normatieve overwegingen. Zij voelden 
zich verplicht te helpen vanuit bepaalde groepsnormen of omdat er op hen 
een beroep werd gedaan door gerespecteerde mensen uit de eigen groep. 
Een ander deel, 37%, handelde vooral uit empathische overwegingen. Zij 
handelden uit een directe betrokkenheid bij en compassie met joodse 
mensen die ze kenden of die ze tegenkwamen. Een kleinere groep 
tenslotte, 11%, handelde uit principiële gronden. Hun belangrijkste intentie 
was het tegen alle verdrukking in overeind houden van de principes van 
rechtvaardigheid en de plicht om elkaar bij te staan in geval van nood 
(Oliner en Oliner 1988: 187-222). 
 In ‘Het cement van de samenleving, een verkennende studie naar 
solidariteit en cohesie’, pleiten Komter, Burgers en Engbersen (2000) voor 
een geïntegreerde benadering van solidariteit waarbij op anderen en de 
samenleving als geheel gerichte drijfveren en op eigen belangen en 
interesses gestoelde drijfveren met elkaar in verband worden gebracht 
zonder ze tot het een of het ander te herleiden. Centraal in hun visie staat 
het concept wederkerigheid. In een kritiek op de ontwikkeling waarbij 
altruïsme en eigenbelang in de sociale wetenschappen tegenover elkaar 
zijn komen te staan, verwijzen zij naar inzichten uit de klassieke 
antropologie waarin altruïsme en eigenbelang als intrinsiek samenhangend 
worden beschreven. Zo blijkt uit studies naar de betekenis van giften van 
bijvoorbeeld Malinowski, Mauss en later Lévi-Strauss dat het bij de 
uitwisseling van geschenken gaat om een ‘sociologisch patroon van 
wederkerigheid’ (Komter e.a. 2000: 32) dat zowel persoonlijke belangen 
                                                 
28 Ik wil hiermee in het geheel niet de suggestie wekken dat de betrokkenheid van 
deelnemers aan mijn studie vergelijkbaar is met die van de redders van joden ten tijde van 
de Tweede Wereldoorlog. De relevantie van de studie van Oliner en Oliner voor mijn 
onderzoek ligt in de verkenning van diverse soorten van niet op eigenbelang gerichte, 
altruïstische overwegingen. 
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dient als ook het maatschappelijke belang van onderlinge samenhang. 
Zoals Komter (2000: 33) het treffend formuleert: ‘wederzijdse 
(geschenken)uitwisseling bindt mensen aan elkaar en is daardoor, via 
gevoelens van verplichting en dankbaarheid, het morele cement van de 
samenleving’.  

Het geven van geschenken vertaalt Komter (2000: 87-100) in deze 
tijd naar het geven van geld aan goede doelen, het geven van tijd via 
vrijwilligerswerk en het geven van informele zorg aan mensen uit het 
eigen netwerk. Met betrekking tot veel hedendaags vrijwilligerswerk 
constateert zij dat het in deze tijd niet meer voldoende is om een beroep te 
doen op het altruïsme van de vrijwilliger, maar dat deze er ook iets bij te 
winnen moet hebben. Dit verklaart zij uit een ontwikkeling waarbij 
solidariteit als gevolg van individualisering en gegroeide staatszorg niet 
zozeer is afgenomen, maar minder vanzelfsprekend is geworden. Volgens 
Komter berustte solidariteit vroeger nogal eens op ‘voorgeschreven 
altruïsme’, verinnerlijkte normen die mensen, op grond van religieuze 
principes zoals naastenliefde, of op grond van groepsverbondenheid als 
arbeiders of als vrouwen, verplichtten tot hulpvaardigheid en solidariteit. 
Tegenwoordig heeft deze ‘eenzijdige, uit strenge, innerlijk gevoelde 
normen en verplichtingen voortkomende solidariteit plaatsgemaakt voor 
een solidariteit gebaseerd op wederkerigheid en als gezamenlijk ervaren 
belangen’(Komter 2000: 39).  

Dit beeld wordt bevestigd in diverse binnenlandse en buitenlandse 
studies. Uit onderzoek naar hedendaags engagement en naar 
vrijwilligerswerk in Nederland komt naar voren dat solidariteit in dit 
tijdperk van individualisering niet verdwenen is, maar van vorm is 
veranderd (Van Daal 1994: 212; zie ook Dekker 1999, 2002; Schuyt 2003; 
Bekkers 2002, 2004; Poldervaart red. 2002;Vintges 2003; SCP 2005). 
Persoonlijke interesses met betrekking tot allerlei maatschappelijke issues, 
doelgroepen of vormen van hulp spelen tegenwoordig een belangrijkere rol 
dan een algemeen verantwoordelijkheidsgevoel. Mensen blijken minder 
geneigd zich aan te sluiten bij politieke partijen of traditionele 
verenigingen en organisaties, maar men wil wel graag voor kortere of 
langere tijd zelf concreet iets doen. Vintges (2003) benoemt deze nieuwe 
vorm van engagement als ‘do it yourself-activisme’. Te denken valt daarbij 
aan leraren die vrijwillig bijles geven aan kansarme kinderen, jongeren die 
elders in de wereld gaan meewerken aan ontwikkelingsprojecten en 
mensen die zich inzetten voor met uitzetting bedreigde asielzoekers.  

Op basis van Amerikaans onderzoek wijst de socioloog Wuthnow 
erop dat sociaal gedrag en het streven naar zelfrealisatie van moderne, 
geïndividualiseerde mensen heel goed samen kunnen gaan. Juist mensen 
die in materieel opzicht relatief weinig te winnen hebben en die het prettig 
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vinden om dingen te doen uit vrije wil (en niet omdat de werkgever dat 
waardeert of de pastoor het voorschrijft) blijken veel voldoening te halen 
uit het op vrijwillige basis helpen van anderen (in Dekker 1999: 85). 
Bekkers komt tot een vergelijkbare conclusie met betrekking tot de 
Nederlandse situatie. Voor zover het accuraat is om in deze tijd van 
individualisering te spreken over een nieuw type vrijwilliger, dan 
kenmerkt die zich aldus Bekkers niet door een gebrek aan altruïstische 
motieven, maar door een combinatie daarvan met motieven waarbij plezier 
in het werk en het verbreden van de levenservaring voorop staan (Bekkers 
2002).   

Naast deze hedendaagse auteurs wil ik tenslotte de aandacht 
vestigen op het werk van de filosofe Hannah Arendt. Centraal in haar 
denken is niet zozeer het begrip solidariteit als wel (mede)menselijkheid. 
Tegen de achtergrond van de jodenvervolging in de jaren 30 en 40 en als 
vluchtelinge zelf heeft zij nagedacht over wat (mede)menselijkheid kan 
betekenen voor mensen die vervolgd en uitgesloten worden. Via een 
filosofische verkenning van wat menselijkheid nu eigenlijk inhoudt, van 
wat mensen tot mens maakt, komt ze tevens tot een visie op 
medemenselijkheid, met andere woorden de menselijkheid jegens anderen. 
Haar ideeën daarover beschouw ik als onverminderd inspirerend en 
actueel. Ze overstijgen bovendien een denken in dualistische termen van 
altruïsme en eigenbelang. 

Arendt ontwikkelde haar ideeën over menselijkheid zoals gezegd 
tegen de achtergrond van de jodenvervolging. In een artikel dat tot de 
klassiekers behoort van de vluchtelingenliteratuur, ‘The decline of the 
nation-state and the end of the rights of man (Arendt 1973)’, beschrijft zij 
hoe tijdens het Interbellum joodse en andere vluchtelingen overal in 
Europa voor gesloten grenzen kwamen te staan. Wat hen daarbij ontnomen 
werd, zo concludeert Arendt, was het recht om ‘erbij te horen’, het recht 
om te behoren tot een gemeenschap die bereid en in staat zou zijn om hen 
te beschermen en bepaalde rechten te garanderen. Arendt’s visie op 
menselijkheid is wezenlijk sociaal. We worden mens in de interactie met 
andere mensen. We ontvouwen onze individualiteit, ons unieke mens zijn, 
door een spreken en handelen dat uitgaat naar anderen. Door te spreken en 
te handelen, met anderen, bouwen we mee aan de gezamenlijke menselijke 
wereld. Wie dat recht ontzegd wordt, die wordt het ten diepste ontzegd 
mens te zijn (Arendt 1973, 1994). 

Voortbouwend op deze visie heeft Arendt ook nagedacht over de 
betekenis van menselijkheid jegens vervolgden (Arendt 1999: 152-186; zie 
ook Prins 1992). Als vervolgden niets kunnen verwachten van door staten 
gegarandeerde rechten, kunnen ze dan wel iets verwachten van de 
menselijkheid van hun medemensen? En opnieuw: om wat voor soort 
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menselijkheid gaat het dan? Arendt verkent drie mogelijkheden. Allereerst 
constateert zij dat alleen de liefde een ander mens onvoorwaardelijk en 
volkomen bevestigt in zijn bestaan: ‘Amo, volo ut sis’, ik heb je lief, ik wil 
dat je bestaat, zegt zij in navolging van Augustinus, de Christelijke 
kerkvader over wiens liefdesbegrip de onconventionele filosofe haar 
proefschrift schreef (Arendt 1973: 301). De liefde is echter te exclusief om 
uitkomst te kunnen bieden aan grote aantallen vervolgden. Een andere 
mogelijkheid is die van broederschap op basis van medelijden. Rousseau 
zag in medelijden, in een aangeboren afkeer andere mensen te zien lijden, 
de essentie van menselijkheid. Arendt daarentegen meent dat broederschap 
niet ontstaat uit medelijden, maar uit lotsverbondenheid. Ze noemt de 
warmte die daaruit voortvloeit het (enige) voorrecht van mensen die 
uitgestoten of vervolgd worden (Arendt 1999: 164). In alle andere gevallen 
is zij sceptisch over de mogelijkheid van broederschap op basis van 
medelijden. Medelijden kan zelfs veel onheil aanrichten omdat het poogt 
‘de ongelukkigen gelukkiger te maken, in plaats van voor allen 
gerechtigheid tot stand te brengen’ (Arendt 1999: 166). Ze verwijst 
hiermee naar de gewelddadige excessen van revoluties zoals de Franse en 
de Russische waarbij het ideaal om het lot van het onderdrukte en 
uitgebuite volk te verbeteren de vervolging en executie legitimeerde van 
een ieder die op grond van klasse of een afwijkende mening als vijand van 
dat volk kon worden aangemerkt. 

Tenslotte komt Arendt uit bij menselijkheid zoals die zich 
manifesteert in vriendschap. Zij doelt hierbij niet op ons hedendaagse 
begrip van vriendschap als een fenomeen van intimiteit, maar op het 
politieke begrip van vriendschap uit de Oudheid. Voor de Grieken was de 
vriendschap tussen burgers een voorwaarde voor goed bestuur. 
Vriendschap verwijst daarbij naar een erkenning van gelijkheid.29 In die 
vriendschap speelde het gesprek – en de vreugde in het gesprek30 – een 
centrale rol: ‘juist het volgehouden spreken met elkaar verenigde de 
burgers tot een polis’ (Arendt 1999: 178). Zo opgevat betekende 
vriendschap de liefde tot alle mensen die zich toont in een principiële 
bereidheid om de wereld te delen. Deze bereidheid om de wereld te delen 
had bij de Grieken een duidelijk politieke achtergrond, het ging niet om 
liefdadigheid in de moderne betekenis of om een menslievende moraal, 
maar om het delen van zeggenschap over de gezamenlijke wereld, door er 
met elkaar, als gelijken, over te spreken en er zo invulling aan te geven.  

                                                 
29 Iets waarvan het merendeel der mensen natuurlijk was uitgesloten in de Oudheid. 
30 Anders dan bij medelijden kenmerkt vriendschap zich daardoor dat niet alleen verdriet 
maar ook plezier met elkaar wordt gedeeld. 
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Het politieke bestel waarnaar hier wordt verwezen en waarin 
medemenselijkheid aldus Arendt een intrinsieke plaats heeft, is uiteraard 
de democratie. Arendt wijst op de vitale, gemeenschapvormende betekenis 
daarin van de dialoog en communicatie met elkaar. Vertaald naar de 
recente discussie over het recht op vrije meningsuiting naar aanleiding van 
de moord op Theo van Gogh betekent dat voor mij allereerst het primaat 
van het woord boven het gebruik van geweld. Daarnaast betekent het 
echter ook het primaat van de intentie om meningen uit te wisselen boven 
de vrijheid van meningsuiting pur sang. Anders gezegd: vrijheid van 
meningsuiting is niet een doel op zich, maar staat ten dienste van het 
democratische proces doordat ze een ieder in staat stelt en uitnodigt om 
vrijelijk haar of zijn zegje te doen en daarmee de gemeenschap mede vorm 
te geven in interactie met elkaar. Vrijheid van meningsuiting is niet een 
zelfgenoegzaam recht, maar een recht dat individuen verbindt aan elkaar 
en aan de gemeenschap. Het recht om vrijelijk voor je mening uit te komen 
vergt dan ook de verantwoordelijkheid om anderen zodanig respectvol te 
bejegenen dat ook zij zich uitgenodigd voelen om voor hun mening uit te 
komen. Belangrijk hierbij is het besef dat niettegenstaande de intrinsieke 
menselijke gelijkwaardigheid de macht van het woord niet gelijkelijk over 
mensen is verdeeld. De verantwoordelijkheid die het recht op vrije 
meningsuiting met zich meebrengt vergt dus ook een (zelfkritisch) besef 
van die machtsongelijkheid en van actieve inspanningen om ook diegenen 
te horen die wel degelijk een mening hebben, maar in mindere mate 
beschikken over de macht of middelen om die mening te doen overkomen. 
Te denken valt daarbij aan feitelijke taalkennis en gebektheid, aan toegang 
tot de media, maatschappelijke status en kennis van het main stream 
discours.  

In de volgende paragrafen zal ik een beeld schetsen van wat de 
deelnemers aan deze studie hebben verteld over hun beweegredenen om 
zich in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen. De hierboven 
genoemde thema’s, in het bijzonder de kwestie van wederkerigheid en de 
bereidheid om de wereld te delen, zullen daarbij opnieuw aan de orde 
komen.  
 
 
2.2  Persoonlijke belangen en interesses 
 
In deze paragraaf zal ik de persoonlijke belangen en interesses bespreken 
die door de deelnemers het meest veelvuldig werden genoemd als reden 
voor hun betrokkenheid bij vluchtelingen. Enerzijds betreft dat de wens 
om zinvol en interessant werk te doen of om de tijd zinvol te besteden. 
Anderzijds gaat het om de wens om via direct contact te leren over 
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vluchtelingenvraagstukken en culturele diversiteit. Ik zal deze belangen en 
interesses achtereenvolgens bespreken. 
 
2.2.1 Zinvol werk en tijdsbesteding 
Werk is voor de meeste mensen de belangrijkste manier om in het eigen 
levensonderhoud te voorzien. Daarnaast is werk de manier waarop mensen 
op grond van hun mogelijkheden, talenten en interesses hun steentje 
bijdragen aan de maatschappij en het menselijke samenleven. Een deel van 
dat werk wordt betaald, veel gebeurt onbetaald. Het spreekt voor zich dat 
voor de professionals die aan het onderzoek hebben meegewerkt inkomen 
een factor van belang is. 
 

‘Ik verdien er gewoon mijn salaris mee. Voor een deel is dat 
natuurlijk een andere positie. Het zou wel mogelijk zijn om het 
werk vrijwillig te doen, maar iemand zal toch mijn salaris moeten 
verdienen.’  (Jessica, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 44) 

 
Ook de stagiaires ambiëren uiteindelijk een betaalde baan. Op mijn vraag 
of ze zich kunnen voorstellen om dit werk op basis van vrijwilligheid te 
doen, antwoordt een van hen: 
 

‘Ik denk dat als ik mijn diploma heb, ik ook betaald wil worden 
voor mijn werk en niet voor niks wil werken.’  (Tim, stagiair 
vluchtelingenwerk, 28) 

 
Anderen geven aan dat ze zich op basis van hun ervaringen nu wel kunnen 
voorstellen om een deel van hun tijd vrijwilligerswerk te blijven doen: 
 

‘Nu ik weet hoe het is, zou ik er na mijn stage wel vrijwillig willen 
werken. Als ik tijd over heb tenminste, voor een paar uurtjes of 
zo.’  (Femke, stagiaire vluchtelingenwerk, 19) 

 
‘Ik heb altijd gedacht dat vrijwilligerswerk niets voor mij was. 
Maar nu weet ik zeker dat ik hier als vrijwilliger verder wil gaan. 
Want ook zonder dat je ervoor betaald wordt geeft dit werk al 
zoveel voldoening. Dat heeft mijn kijk daarop wel veranderd.’  
(Ikram, stagiaire vluchtelingenwerk, 21) 

 
Een deel van de betaalde vluchtelingenwerkers hebben hun werk eerst op 
vrijwillige basis gedaan en zijn toen in hun huidige baan ‘gerold’: 
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‘Vluchtelingenwerk was niet mijn eerste keus. Ik wou eigenlijk bij 
Omroep Zeeland gaan werken als vrijwilliger, maar dat ging niet 
door. Toen pas kwam Vluchtelingenwerk in beeld. En inderdaad, 
later ook als opstapje naar betaald werk. Ik ben maatschappelijk 
werker, heb vroeger de sociale academie gedaan. Toen ging ik 
denken: hier kan ik misschien nog wel een vaste baan in vinden.’  
(Guus, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 41) 

 
Zoals uit het laatste citaat blijkt werd het vrijwillige engagement bij 
Vluchtelingenwerk bij sommigen voor een deel ook ingegeven door de 
wens om betaald werk te vinden in die sector. Als gevolg van de gestage 
toename van het aantal asielzoekers dat vanaf de jaren tachtig naar 
Nederland kwam nam de werkgelegenheid op het gebied van toelating, 
opvang, zorg en inburgering van vluchtelingen aanzienlijk toe. Pas in de 
afgelopen jaren, na de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000, 
nam de werkgelegenheid in deze sector, in overeenstemming met de 
afname van het aantal asielzoekers, weer fors af. 
 Ongetwijfeld is het hebben van een betaalde baan of de 
mogelijkheid die te vinden voor veel deelnemers een doel op zich. Een 
enkeling ziet het doen van vrijwilligerswerk als een manier om haar 
uitkering te ‘verdienen’.  Arbeidsmarkt gerelateerde motivaties spelen 
uiteraard geen rol bij die vrijwilligers die de arbeidsmarkt achter zich 
hebben gelaten op grond van leeftijd of gezondheid en bij het beperkte 
aantal deelnemers dat vrijwilligerswerk verricht naast hun betaalde baan. 
De meerderheid van alle deelnemers geeft echter aan dat het hen bovenal 
gaat om het doen van zinvol werk. Dat geldt zowel voor de professionals 
als voor mensen die hun werk doen als vrijwilliger. Juist op dit punt geven 
deelnemers vaak expliciet aan dat hun werk niet uitsluitend een kwestie is 
van altruïstische motieven, maar dat het evenzeer in hun eigen belang is:  
 

‘Ik heb 18 jaar bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt. Ik ben 
acht jaar directeur geweest. Ik heb daar gewoon, ja voor mijn 
gezin, carrière gemaakt. Maar de laatste jaren dacht ik: ‘mijn God, 
als ik dit tot mijn 65ste moet doen…’ Want je gaat op de 
automatische piloot werken, er zit niet veel sjeu meer aan. 
Tenminste niet als je niet materialistisch bent ingesteld. Maar ik 
moet erbij vertellen, zo’n beslissing die neem je niet zomaar. Ik ga 
er verder niet over uitweiden, maar mijn hele privé-leven heeft 
daarmee te maken. Het waren omstandigheden die mij hebben 
gebracht tot een nieuwe keuze. Ik wil benadrukken dat het werk 
dat ik doe voor vluchtelingen niet uitsluitend geboren is uit 
liefdadigheid. Nee, ik heb er heel duidelijk een eigen belang bij 
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gehad om ermee te beginnen. Want ik was gewoon op zoek naar 
iets nieuws. Bij vluchtelingenwerk vond ik iets wat ik zocht, 
omdat de mens in zijn algemeenheid mij altijd heeft geboeid en dat 
nog steeds doet. Maar ook heel duidelijk met een noodzaak voor 
mezelf. Het is dus niet eenrichtingsverkeer, ik doe het tot op de 
dag van vandaag ook voor mezelf.’  (Thijs, betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 51) 
 
‘Ik heb een tijdlang ander werk gedaan en ben nu weer terug bij 
vluchtelingenwerk. Ik was het echt gaan missen. Ik wil niet alleen 
werken voor het geld. Het is voor mij heel belangrijk om iets te 
doen dat nuttig is, waarmee ik mensen kan helpen. Soms is betaald 
werk vergeleken met vrijwilligerswerk zo leeg. In dit werk voel ik 
mij gelukkig.’  (Dolores, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 50) 

 
Bij de taaldocenten speelt naast hun liefde voor taal en het overdragen van 
taalkennis evenzeer de wens iets te doen dat betekenis heeft voor anderen. 
Een illustratie is het volgende gesprek waarin twee professionele 
taaldocenten, vanuit heel verschillende achtergronden, verduidelijken 
waarom ze nu juist het geven van Nederlands als tweede taal hebben 
verkozen boven het geven van Nederlands als moedertaal: 
 

Daphne:  
‘Ik vond lesgeven op een middelbare school erg leuk. Ik belandde 
eigenlijk alleen maar in het avondonderwijs omdat ik kleine 
kinderen had en overdag thuis was. Maar ik kon de aandacht die ik 
had van zo’n klas middelbare scholieren voor mijn gevoel niet 
voeden met iets waar ze de rest van hun leven iets aan hadden - ik 
ben een moralist hè. En dat bleek ik in het werken met 
buitenlanders wel te kunnen. Want mijn gewone huisvrouwen-, 
boerenverstand en mijn levenservaring als Nederlander zijn voor 
nieuwkomers van het hoogste belang. Dus ik hoef alleen maar te 
vertellen hoe ik mijn verjaardag vier en al die andere boeiende 
dingen van het Nederlandse leven en dat is al belangrijk voor hen.’  
(taaldocent, 54) 
 
Casper:  
‘Ik studeerde begin jaren zeventig in Nijmegen waar iedereen erg 
politiek bewust was en waar ik in allerlei discussiegroepen zat. Ik 
vond dat er van alles moest gebeuren en veranderen. Ik zeg het wel 
wat gechargeerd, maar ik had de indruk dat heel veel mensen bezig 
waren met praten maar verder niet zoveel deden en ik had na mijn 
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kandidaats sterk het gevoel: ik wil iets doen, iets waar mensen wat 
aan hebben. En terwijl er in die tijd nog gediscussieerd werd of je 
buitenlanders wel Nederlands moest leren, want dat was toch iets 
opdringen, ben ik Nederlands gaan geven aan een 
opleidingsinstituut voor toegepaste taalkunde. Dat was natuurlijk 
al een tegenstelling met de vrijwilligersgroepen. Die waren 
destijds vooral ideologisch gemotiveerd en bij toegepaste 
taalkunde ging het er in de eerste plaats om kwalitatief goed 
taalonderwijs te geven, wat we voor de rest ook dachten. Zo ben ik 
daar ingerold. En wat zie je dus met mensen die je Nederlands 
moet leren vanuit een andere taal? Die zijn bezig vat te krijgen op 
het communicatiemiddel in het land waar ze zijn. En om dat te 
zien en daar dan - zonder jezelf te overschatten - wat bij te kunnen 
helpen, dat vind ik ontzettend motiverend.’  (taaldocent, 45) 

 
De motivatie om iets zinvols te doen, en de waarde die dat voor henzelf 
heeft, komt tot uitdrukking bij zowel jonge deelnemers als oudere 
deelnemers. Bij de deelneemster die ik hierna citeer is het met name de 
cynische ondertoon die aangeeft dat ze haar tijd niet alleen wil besteden 
aan zaken die voor haarzelf leuk en belangrijk zijn, maar dat ze ook iets 
wil doen dat betekenis heeft voor anderen en de samenleving: 
 

‘Ik woon nu een jaar of vijf in Utrecht. Ik kwam hier om rechten te 
studeren. En na een tijdje roeien en studeren dacht ik: ik wil eens 
wat méér gaan doen. Toen ben ik bij vluchtelingenwerk 
terechtgekomen en taalhulp gaan geven.’  (Sanne, taalhulp, 23)31 

 
Oudere deelnemers geven vaak aan dat ze tijd over hebben. Ze willen die 
graag nuttig besteden in plaats van, zoals ze dat zelf uitdrukten ‘thuis 
achter de geraniums’ te zitten of te gaan ‘kienen of bridgen’ met andere 
ouderen. 
 

‘Hoe ik hier terecht ben gekomen? Nou, dat is heel leuk gegaan. Ik 
zat samen met een collega in een mannenkoor en hij was voorzitter 
van vluchtelingenwerk. Toen was ik nog gewoon aan het werk, 
maar ik werd op een gegeven moment ziek en ik werd afgekeurd 
en dan heb je lege uren. Toen zei die collega: ‘kom dan bij ons, 
kom eens mee naar een vergadering’. Dus ik kwam hier een keer 
binnen en vond het eigenlijk meteen leuk. Ik ben hier in dit 

                                                 
31 Professionele taaldocenten worden aangeduid als ‘taaldocent’ en vrijwillige taaldocenten 
als ‘taalhulp’. Dit is conform de manier waarop zij zichzelf aanduiden. 
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gebouw gaan werken als manusje voor alles. Ik vind het leuk om 
hier bezig te zijn als ik zie hoe graag de mensen hier komen. En nu 
ik helemaal uit het arbeidsproces ben, zit je toch met lege uren en 
dan heb ik toch altijd een plek waar ik naartoe kan. Ik heb de 
sleutel, dus ik kan er altijd in. Er is hier altijd iets te doen. Iedereen 
die hier komt, ontvang ik met koffie. Dat doe ik graag. En ja, die 
vluchtelingen kennen mij ook allemaal. Af en toe, als er wat is, 
dan komen ze eerst hier naar toe. Dan hebben ze op kantoor een 
afspraak, maar negen van de tien keer heb ik de problemen dan al 
gehoord. Dan zeg ik: niet bij mij, dáár moet je wezen. Maar ja, je 
bent gewoon zo’n beetje manusje van alles. Vind ik leuk. Ik zal 
voor straks nog een potje koffie bijzetten.’  (Karel, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 70) 

 
Dat het de deelnemers niet alleen gaat om het belang van de vluchtelingen 
die zij met hun werk steunen, maar dat daarmee ook hun eigenbelang in 
allerlei opzichten wordt gediend is iets dat in alle groepen, door veel 
deelnemers en met nadruk naar voren werd gebracht. Dit bevestigt de 
eerder besproken bevindingen van Komter en anderen die stellen dat 
hedendaagse solidariteit meer, of openlijker, ingegeven wordt door het 
principe van wederkerigheid dan door sociale verplichting. De behoefte 
om deze wederkerigheid in belangen te benadrukken ging soms zover dat 
het welhaast een nieuwe sociale code lijkt.32 In een groep van 
vluchtelingenwerkers leidde deze code an sich tot discussie. Nadat allerlei 
vormen van eigenbelang uitvoerig aan de orde waren gekomen, opperde 
Irmgard, geheel tegen de algemene teneur in, dat het wellicht in de 
Nederlandse aard ligt om hulpvaardig te zijn. Ze baseert zich daarbij op 
haar ervaringen met het jarenlange wonen in diverse andere landen, onder 
meer die waarmee ze Nederland hieronder vergelijkt: 
 

Irmgard:  
‘Nou, ik zie dat anders omdat ik zo lang buiten Nederland heb 
gewoond. Dus ik zie de Nederlanders meer zoals ze zijn. Ik zie ze 
van buitenaf. Zoals misschien ook... Ik geloof toch dat het in de 
Nederlandse natuur ligt om hulpvaardig te zijn. Ja, als ik het met 
andere landen vergelijk. Fransen, bijvoorbeeld, zijn toch alleen 
maar in hun familiekringetje hulpvaardig, Amerikanen als het ze 

                                                 
32 Bij de vluchtelingenwerkers is dat waarschijnlijk ook zo. Bij de voorlichting die nieuwe 
vrijwilligers krijgen aangeboden door VluchtelingenWerk Nederland worden zij 
doelbewust gestimuleerd om erover na te denken wat hun eigen motieven en belangen zijn 
bij het begeleiden van vluchtelingen.  
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zo uitkomt... Nu zit ik weer te generaliseren… maar Nederland is 
natuurlijk maar een heel klein landje, met mensen die toch 
allemaal op de een of andere manier een zelfde manier van denken 
hebben.’  (vrijwilliger vluchtelingenwerk, 60) 
 
Thijs:   
‘Als ze er maar wel wat aan kunnen verdienen, hè...  Vanuit de 
Oost en West Indische Compagnie gesproken.’ (betaald 
medewerker vluchtelingenwerk, 51) 
 
Irmgard:  
‘Ja, maar zo’n groep als waar ik hier mee werk en waar iedereen 
zo’n beetje dezelfde overtuigingen heeft, heb ik in het buitenland 
nooit kunnen vinden.’  
 
Anne:   
‘Misschien zijn we gewoon wel een beetje bemoeizuchtig.’  
(vrijwilliger vluchtelingenwerk, 52) 
 
Irmgard:  
‘Dat ook ja.’  
 
Thijs:   
‘We weten het ook beter allemaal.’  
 
Irmgard:  
‘Maar nou jáááh, nou zitten jullie allemaal op jezelf af te geven! 
Dat hoeft helemaal niet! Want je moet wel de goede kanten van het 
werk zien.’ 

 
Thijs:   
‘Ja, maar je mag wel met een lichte nuance naar jezelf kijken.’  

 
Irmgard:  
‘In Amerika heb je ook heel veel vrijwilligerswerk, maar dat is 
voor hun eigen mensen. Natuurlijk ook goed hoor... maar toch 
altijd weer in verband met het Leger des Heils of de katholieke 
gemeenschap of een protestante gemeenschap. Dus dan is het 
allemaal weer: ‘wij zijn zo goed, want wij horen allemaal bij 
elkaar in een groepje’. In Nederland heb je toch mensen uit allerlei 
achtergronden die dit vrijwilligerswerk doen.’  
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Valerie:  
‘Maar, wij zijn dan toch ook weer een groep. Je bent als 
werkgroep best vergelijkbaar met een groep binnen een kerk of zo 
hoor. Dat maakt allemaal niet zo veel uit.’   
(stagiaire vluchtelingenwerk, 42) 
 
Irmgard:  
‘Nee, misschien niet, maar die hebben dan...’  

 
Hilde:   
‘… een bepaalde geloofsovertuiging.’   
(vrijwilliger vluchtelingenwerk, 61) 
 
Valerie:  
‘En wij doen het uit...’   
 
Andrea:  
‘Een ander soort geloof.’  (vrijwilliger vluchtelingenwerk, 44) 
 
(gelach) 

 
Irmgard’s observatie dat de solidariteit met vluchtelingen zoals zij die ziet 
binnen Vluchtelingenwerk uitdrukking is van de Nederlandse aard van 
hulpvaardigheid, wordt door de anderen met overgave bestreden. Het roept 
blijkbaar weerstand op om de eigen gedragingen te plaatsen in een kader 
van nationale trots. De andere deelnemers voelen zich duidelijk beter op 
hun gemak bij een kritische of relativerende kijk daarop. Wellicht 
illustreert deze ‘gestrengheid’ een ander aspect van de Nederlandse ‘aard’, 
te weten de neiging om vooral niet teveel de lof te steken over zichzelf, 
hetgeen zijn wortels heeft in een calvinistische levensbeschouwing zoals 
die de Nederlandse cultuur in sterke mate heeft gevormd (Elias 2001; 
Schama 1998; Mak 2005).  

Irmgard’s punt dat de wijze waarop solidariteit en 
maatschappelijke betrokkenheid in een land vorm krijgen verband houdt 
met nationale culturen wordt bevestigd in de literatuur. Daaruit blijkt 
bovendien dat Nederland in dat verband inderdaad geen slecht figuur slaat. 
Uit een vergelijkend onderzoek van Dekker en van Van den Broek 
(Dekker red. 1999: 69-94) naar nationale patronen van lidmaatschappen en 
vrijwilligerswerk in tien Europese landen, de VS en Canada blijkt 
Nederland relatief hoog te scoren. Op grond van hun bevindingen maken 
de auteurs onderscheid tussen een aantal verschillende soorten van civil 
society. Zij verstaan daaronder het maatschappelijke middenveld dat 
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gelokaliseerd kan worden tussen markt, staat en gemeenschap en waarbij 
georganiseerde, vrijwillige betrokkenheid van burgers het leidend principe 
vormt  (Dekker red. 1999: 15-17). Grofweg zijn er drie soorten van civil 
society. Allereerst zijn er de actieve civil societies, samenlevingen waarbij 
veel mensen lid zijn van een maatschappelijke organisatie en waarbij ook 
veel mensen vrijwilligerswerk doen voor die organisatie. Voorbeelden 
daarvan zijn de VS en Canada. Daarbij moet worden aangetekend dat de 
koppositie van de VS, conform Irmgard’s opmerking, vooral te herleiden 
is tot de betrokkenheid bij kerken of andere religieuze genootschappen 
(Dekker red. 1999: 77). Ten tweede zijn er de brede civil societies, 
samenlevingen waarbij veel mensen lid zijn van een maatschappelijke 
organisatie, maar in verhouding daartoe minder mensen vrijwilligerswerk 
doen. Hiertoe worden de Scandinavische landen en ook Nederland 
gerekend. Ten derde zijn er de elitaire civil societies met weinig leden, 
maar met een grote activiteit van dat beperkte aantal leden. Deze worden 
aangetroffen in Zuid- Europese landen zoals Frankrijk en Italië. Tussen de 
twee Europese extremen in bevinden zich Duitsland, Groot-Brittannië, 
België en Ierland.  

Zweden en Nederland scoren van alle landen het hoogste wat 
betreft het aantal mensen dat lid is van een bepaalde maatschappelijke 
organisatie. Wat betreft aantallen vrijwilligers staat Nederland op plaats 
vijf na de VS, Canada, Zweden en Noorwegen (Dekker e.a. 1999: 77). 
Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking verricht enige vorm 
van vrijwilligerswerk (Komter e.a. 2000: 91; Bekkers 2004: 229). In 
Nederland is bovendien het aandeel van mensen dat regelmatig (en niet 
alleen zo nu en dan) vrijwilligerswerk verricht hoog in vergelijking tot 
andere Europese landen.  

Nationale verschillen zijn er ook in sectoren van vrijwilligerswerk 
die populair zijn. In Nederland zijn met name de sectoren cultuur, recreatie 
en educatie favoriet. Daarnaast is er sinds de jaren 70 een toenemende 
belangstelling voor vrijwilligerswerk met ideële doelstellingen (Komter 
e.a. 2000, 90). De vrijwillige inzet voor asielzoekers en vluchtelingen kan 
voor een deel hieronder worden geschaard. Het ‘andere geloof’ dat in de 
hierboven aangehaalde groepsdiscussie werd genoemd, refereert wellicht 
aan de ideële motivaties om zich in te zetten voor deze groep. Deze ideële 
motivaties zijn divers en in elk geval niet zo eenvoudig te scharen onder 
een nauw omschreven politieke of religieuze nominatie. Waarschijnlijk 
weet Vluchtelingenwerk, in een tijd van secularisering en 
ontideologisering, zoveel ‘mensen van allerlei verschillende 
achtergronden’ aan haar organisatie te binden juist dankzij een ruime 
zelfdefiniëring als een organisatie die zich op humanitaire gronden inzet 
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voor vluchtelingen. Onder de paragraaf ‘overtuigingen’ zal ik hier nader 
op ingaan.  

Nu eerst weer terug naar de persoonlijke belangen en interesses die 
door deelnemers werden genoemd als beweegreden om zich in te zetten 
voor vluchtelingen. Naast de behoefte aan zinvol werk of aan een zinvolle 
tijdbesteding die door de meeste mensen wordt genoemd werd gewezen op 
de wens om, via direct contact met vluchtelingen of mensen afkomstig uit 
andere culturen, meer kennis en inzicht te verwerven in 
vluchtelingenvraagstukken en culturele diversiteit. 

2.2.2 Leren over vluchtelingenvraagstukken en culturele diversiteit 
Leren kan op veel verschillende manieren, via boeken, het onderwijs, de 
media. Het is echter duidelijk dat het de mensen in deze studie met name 
gaat om een leren uit direct contact, het leren uit verhalen, de verhalen van 
levende mensen. Dit komt vooral naar voren in uitspraken van jongeren 
die dit werk zoals gezegd vaak doen bij wijze van stage. Hieronder een 
fragment van een gesprek tussen een aantal jongeren over wat hen 
intrigeert in het werken met vluchtelingen. 
 

Femke:  
‘De kwestie van het verhaal waarom ze hier komen, waarom ze 
gevlucht zijn.’ (stagiaire vluchtelingenwerk, 19) 

 
Lotte:   
‘Dat was het voor mij ook heel sterk, het waarom, je gaat toch niet 
zomaar weg?’ (stagiaire vluchtelingenwerk, 24) 
 
Jurgen:  
‘Het leek mij interessant omdat het voor mij onbekend was. Ik was 
benieuwd met wat voor problemen ze hier komen en welke 
problemen ze hier krijgen.’ (vrijwilliger vluchtelingenwerk, 22) 

 
Hoewel minder vaak, werd de motivatie om te leren uit het directe contact 
met vluchtelingen ook door ouderen genoemd: 
 

‘Het eerste was eigenlijk nieuwsgierigheid: wat voor mensen 
zouden het zijn? Voor welke mensen ga je dit doen? Wat willen 
die mensen? Wat wil je daar zelf mee?’  (Carla, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 59) 
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‘Algehele nieuwsgierigheid denk ik, naar andere culturen, naar 
motieven van mensen om hier te zijn, om hier te blijven, gewoon 
nieuwsgierig naar mensen, naar menselijk gedrag.’  (Jessica, 
betaald medewerker vluchtelingenwerk, 44) 

 
Soms blijken in de nieuwsgierigheid naar het verhaal ook eerdere 
ontmoetingen met vluchtelingen een rol te hebben gespeeld: 
 

‘Ik kreeg voor het eerst buren uit Bosnië. In onze hele flat 
woonden voor de rest alleen maar Marokkanen. Ik woon in een 
wijk waar alleen Marokkanen wonen. Doordat die mensen er 
kwamen wonen, kwam het opeens dichterbij. Ik vond het 
interessant om te weten waarom die mensen waren gevlucht.’  
(Ikram, stagiaire vluchtelingenwerk, 21) 
 
‘Ik ging de opleiding Sociale Dienstverlening volgen en kwam 
toen in de klas te zitten met een Palestijn uit Libanon, waar ik dik 
bevriend mee raakte. Dat heeft het gevoel voor vluchtelingen heel 
erg versterkt. En ja, dat bracht me gelijk in een enorm dilemma, 
omdat ik toen met het Joods-Palestijnse conflict in aanraking 
kwam en mijn hele denkwereld op zijn kop ging. Van daaruit ben 
ik toen een stageplaats gaan zoeken bij vluchtelingenwerk.’  
(Andrea, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 44) 

 
‘Er zat een meisje uit Joegoslavië bij mij in de klas (op de 
middelbare school). Ze vond het hier verschrikkelijk en wilde zo 
graag terug. Ze liet een video zien van hoe mooi haar land was en 
ik kon goed begrijpen hoe erg dat is: je komt in een nieuw land, je 
kent niemand, je kent de taal niet, je wilt dolgraag terug, maar dat 
kan gewoon niet. Toen dacht ik: daar wil ik meer van weten.’  
(Femke, stagiaire vluchtelingenwerk, 19) 

 
Regelmatig genoemd, vooral door vrijwilligers, maar niet speciaal door 
jongeren, is de wens om nu eens met eigen ogen te zien wat er waar of 
onwaar is van bepaalde ideeën en beelden uit de media. Impliciet zit in 
deze wens al een kritische houding ten aanzien van gangbare opvattingen: 
 

‘Mijn motivatie voor vluchtelingenwerk was eigenlijk: het beeld 
over vluchtelingen is zo negatief en ik wilde zelf kijken hoe dat 
nou zat.’  (Paul, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 45) 
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‘Het is natuurlijk makkelijk praten, om een oordeel te geven over 
het hoe en waarom van mensen, over hun doen en laten en daar 
uitgesproken meningen over hebben. Maar ik ben altijd heel erg 
geïnteresseerd in het hoe en waarom. Als mensen bepaalde dingen 
doen, dan wil ik gewoon weten waarom mensen dat doen.’  
(Andrea, 44, vrijwilliger vluchtelingenwerk)    
 
‘Ik moest in september stage gaan lopen en toen was in maart net 
Marianne Vaatstra vermoord en in mijn dorp was het op dat 
moment echt niet leuk om te zijn, dat was echt vreselijk, er hing 
echt een fout sfeertje. Ook in mijn familie... Elke dag als ik 
thuiskwam was het weer hetzelfde liedje: ‘het is vast een donker 
iemand geweest, iemand uit dat asielzoekerscentrum’. Elke dag 
weer! En ik heb een hekel aan vooroordelen, dus het was ik tegen 
de rest van de familie. Ik vond het heel vervelend, en toen ik op 
school een stageplek moest kiezen en ik zag het AZC ertussen 
staan, toen dacht ik: nu wil ik het wel eens met eigen ogen zien.’  
(Lotte, stagiaire vluchtelingenwerk, 24) 

 
Terwijl het in het voorgaande in het bijzonder gaat om het leren over 
vluchtelingen, geven vele deelnemers in alle groepen aan dat interesse in 
andere culturen een aspect van hun motivatie is. Veel mensen noemen het 
zonder verder aan te geven wat andere culturen nu eigenlijk zo 
aantrekkelijk voor hen maakt.  
 

‘Ik ben een keer met het studentenpastoraat meegegaan van 
school, een week op pad met asielzoekerkinderen, dat vond ik heel 
erg leuk. Toen ben ik ook op het AZC geweest, voor een 
voorstelling daar, toen dacht ik: dat lijkt me interessant, met 
verschillende culturen en zo.’  (Renske, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 24) 

 
Vaak wordt het in een adem genoemd met andere motivaties: 
 

‘Het is echt uit idealisme, vanuit mijn studie, uit interesse voor 
mensenrechten en ook voor cultuur, voor andere culturen.’  
(Ruben, stagiair vluchtelingenwerk, 35) 
 
‘Ik zat in de VUT en wilde toch iets zinnigs doen. In een 
verpleegkliniek werken, dat was niks voor mij. Toen dacht ik, 
vluchtelingenwerk, dat is internationaal, je kunt er allemaal 
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verschillende types mensen leren kennen.’  (Mia, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 64) 

 
Anderen zijn explicieter in wat hen aantrekt in andere culturen. 
Verschillenden spreken over ‘reizen in eigen land’. Het spannende, de 
uitwisseling van ervaringen en de horizonverbreding die mensen zoeken 
als ze op reis gaan, zoeken zij in het contact met vluchtelingen: 
 

‘Ik heb nog een andere, banale motivatie. Ik vond mijn studie 
Nederlands verschrikkelijk saai. Ik hield van reizen, zoals iedereen 
bijna, en om de saaiheid van die studie en ook het saaie van het 
hier blijven te compenseren, vond ik het leuk om contacten te 
hebben met buitenlanders. Dus naast het politiek betrokken 
element was er ook het exotische element. Het is reizen in je eigen 
land.’  (Iris, taaldocent, 42) 
 
‘Ik heb altijd in grote steden gewoond, in London, New York. Het 
was gewoon dat daar islamitische mensen waren, mensen uit 
Afrika, mensen uit alle delen van de wereld. Nu woon ik in een 
klein dorp. Begrijp me goed, ik heb niks tegen Nederlanders, maar 
als ik alleen maar met Nederlanders zou kunnen praten elke dag, 
dan zou ik gek worden. Ik zou me zo ontzettend benauwd voelen!’ 
(Lucas, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 55) 

 
‘Ik ben via Camp America zes maanden naar New York geweest, 
om daar zwemles te geven aan kinderen uit New York. Dat heeft 
niet veel met vluchtelingen te maken, maar wel met andere 
culturen. Daar leerde ik dus de cultuur kennen van Amerikanen, en 
dan vooral van kinderen uit New York. En de begeleiders die op 
dat kamp zaten kwamen ook uit zowat heel de wereld. De kinderen 
waren vooral donkere kinderen. En ja, de uitstraling die zij 
hadden, die heeft me wel getroffen. En ook de andere begeleiders, 
hoe die omgaan met bepaalde vragen in hun leven. Daar is 
eigenlijk de interesse voor andere culturen ontstaan.’  (Tim, 
stagiair vluchtelingenwerk, 28) 
 
 ‘Ik was in het begin zo zenuwachtig als ik een nieuw iemand 
moest opvangen. Ik had nog nooit iemand uit Iran gezien, hoe zou 
die eruit zien, wat zou die zeggen over Kerkrade? Oh, ik vond 
het... het was geen nieuwsgierigheid maar, hoe moet ik het zeggen, 
het kriebelde overal.’  (Glenda, stagiaire vluchtelingenwerk, 48) 
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Voor een aantal deelnemers is de interesse in andere culturen er naar hun 
eigen zeggen altijd geweest of vloeit die min of meer ‘natuurlijk’ voort uit 
hun levensgeschiedenis: 
 

‘De interesse in andere culturen, vooral als je er dichtbij staat, 
steeds dichtbij hebt gestaan, dat blijft toch altijd deel uitmaken van 
je.’  (Irmgard, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 60) 

 
‘Ik vond het heel leuk om begeleidster te zijn van een paar 
Chinezen. Mijn vader is destijds gevlucht van China naar 
Nicaragua. Mijn vader heeft mij altijd de taal willen leren, maar 
het is hem nooit goed gelukt. Toen die vluchtelingen kwamen, 
werd er gevraagd: ‘wie wil hen begeleiden?’ Ik wilde dat graag, 
want mijn vader kwam ook uit China en ik wilde hen graag helpen. 
Ik ga ook op bezoek bij hen thuis. Mijn dochter zei wel eens: ‘ben 
je niet bang om alleen te gaan?’ Maar ik zei: ‘nee ik ben niet bang, 
het zijn Chinezen, net als mijn vader’.’  (Dolores, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 50) 
 
‘Ik heb ontwikkelingseconomie gedaan en altijd gedacht dat ik in 
een ontwikkelingsland zou gaan werken. Dat heb ik ook een tijdje 
gedaan, maar ik vond dat heel moeilijk. Terug in Nederland heb ik 
besloten daar niet mijn werk van te maken. Daarna ben ik terecht 
gekomen bij een commercieel bedrijf. En toen miste ik het. Ik 
wilde in ieder geval proberen om op een bepaalde manier contact 
te houden met andere culturen.’  (Pauline, buurtvrijwilliger, 30) 

 
Zoals al eerder gezegd brachten de deelnemers tijdens de discussies 
verschillende motivaties naar voren. Zo zijn er mensen die aangeven 
geïnteresseerd te zijn in andere culturen of daar affiniteit mee hebben en 
die gelijktijdig aangeven dat ze er waarde aan hechten iets te doen wat 
zinvol is voor anderen. Bij deelnemers met een andere culturele 
achtergrond gaat dat vaak samen in de zin dat ze hopen met hun culturele 
kennis van betekenis te kunnen zijn voor vluchtelingen. Ik kom op dit punt 
nog terug in de paragraaf over ‘identificatie en inleving’. 
 

‘Ik dacht: ik spreek Engels, Frans, een beetje Arabisch, misschien 
kan ik daar iets mee doen. En wat betreft andere culturen, ik heb 
op dat gebied natuurlijk heel wat meegekregen, kennis over de 
positie van mannen en vrouwen en zo. Het was dus niet speciaal 
mijn interesse, maar ik dacht: misschien kan ik iets doen voor de 
vrouwen die in het AZC zitten, die misschien moeite hebben om 
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met een man te praten of zo. En misschien kan ik ook iets als 
iemand die er anders uitziet dan de gemiddelde Nederlander die 
daar werkt.’  (Naima, stagiaire vluchtelingenwerk, 22) 
 

In deze paragraaf heb ik de persoonlijke belangen en interesses besproken 
die door deelnemers het vaakst werden genoemd als motivatie om zich in 
te zetten voor vluchtelingen. Aan de ene kant gaat het om belangen die 
verband houden met werk en tijdsbesteding. Voor sommigen is het werken 
met vluchtelingen hun beroep en hun bron van inkomsten. Anderen 
verrichten vrijwilligerswerk of doen hun stage bij Vluchtelingenwerk om 
later een betaalde baan in die sector te vinden. Weer anderen zijn helemaal 
niet op zoek naar betaald werk, maar zien in het werken met vluchtelingen 
een mogelijkheid om zinvol hun tijd te besteden (naast of in plaats van een 
betaalde baan). ‘Zinvol’ lijkt sowieso het cruciale begrip zowel bij 
professionals als bij vrijwilligers. Uit de woorden waarmee veel 
deelnemers hun inzet voor vluchtelingen motiveren spreekt dan ook een 
duidelijke behoefte aan zingeving: iets doen met je leven dat waarde heeft 
voor anderen of voor de samenleving als geheel. Zich inzetten voor 
vluchtelingen blijkt in die behoefte te voorzien. 
 Aan de andere kant is er een wens om te leren en de eigen horizon 
te verbreden. Veel deelnemers hopen via hun werk met vluchtelingen meer 
te weten te komen over vluchtelingenvraagstukken of over culturele 
diversiteit in het algemeen. De meerwaarde van het werken met 
vluchtelingen ligt in de mogelijkheid om te leren uit hun eigen verhalen en 
over andere culturen uit het directe contact met mensen afkomstig uit die 
culturen. Omgekeerd hopen sommigen met zelf een migratieachtergrond 
dat hun eigen kennis van bepaalde andere talen en culturen voor 
vluchtelingen van betekenis kan zijn. 
 Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de vluchtelingenwerkers 
en taaldocenten die aan dit onderzoek hebben deelgenomen zeker ook iets 
hopen te winnen uit hun inzet voor vluchtelingen. Men beschouwt het 
inderdaad als een kwestie van wederkerigheid waarbij tegenover het 
verlenen van bepaalde diensten of hulp aan vluchtelingen onder meer een 
(potentieel) inkomen, zingeving en een speciale vorm van leren en 
horizonverbreding worden gezocht. Veel deelnemers brengen dit met 
nadruk naar voren. Het lijkt in de betreffende kringen eerder ongepast om 
de inzet voor vluchtelingen te herleiden tot onbaatzuchtigheid dan om aan 
te geven welk eigenbelang men daarbij heeft. 
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2.3  Morele en politieke overtuigingen 
 
In de vorige paragraaf zijn een aantal persoonlijke belangen en interesses 
besproken die mensen motiveren tot hun werk met vluchtelingen. In de nu 
volgende paragraaf zal ik ingaan op de overtuigingen die naar voren 
werden gebracht. De keuze om persoonlijke belangen en interesses 
enerzijds en overtuigingen anderzijds onder te brengen in twee paragrafen 
is niet om een tegenstelling te suggereren. Impliciet of expliciet zijn er 
immers ook al in het voorgaande overtuigingen aan de orde gekomen. Het 
gaat veeleer om verschillende ‘bronnen’ van waaruit mensen kunnen 
handelen. Een aparte bespreking van deze verschillende bronnen kan de 
vraag naar wat mensen beweegt vanuit meerdere invalshoeken belichten. 
 Wanneer we kijken naar de overtuigingen die er tijdens de 
groepsgesprekken naar voren werden gebracht, dan kunnen die grofweg 
worden onderverdeeld in morele overtuigingen (al dan niet verband 
houdend met religieuze overtuigingen) en politieke overtuigingen. Onder 
morele overtuigingen versta ik overtuigingen met betrekking tot normen en 
waarden hoe als mens te leven en hoe het onderscheid te bepalen tussen 
goed en kwaad. Centraal staat het bewustzijn dat ieder mens onderdeel is 
van en medeverantwoordelijk is voor het grote geheel dat sommigen 
beschouwen als een goddelijke schepping en anderen als ‘een schitterend 
ongeluk’. Bij politieke overtuigingen gaat het om overtuigingen over de 
inrichting van de samenleving. Hierin ligt veelal een bewustzijn besloten 
over (sociale of ideologische) groepstegenstellingen en gaat het om macht 
en invloed om de eigen visie op de inrichting van de samenleving zo veel 
mogelijk te realiseren. 
 Een illustratie van het mogelijke spanningsveld tussen politiek en 
moraal en hoe iemand daar persoonlijk mee omgaat geeft Emma. Emma 
geeft als buurtvrijwilliger onder meer taalles aan vluchtelingen die in haar 
buurt een woning krijgen toegewezen. Ze reageert beleefd kritisch (maar 
ook zelfkritisch) op een aantal andere buurtvrijwilligers die vertellen over 
het ophalen van kleding en meubilair voor vluchtelingen: 
 

‘Wat ik in mijn omgeving hoor is: ‘jullie rommelen in de marge’. 
En dat is ook zo, dat vind ik ook. Maar als de keuze er een is 
tussen niks doen of rommelen in de marge, dan kies ik toch maar 
voor rommelen in de marge. Ik vind het heel leuk wat jullie 
vertellen, maar ik denk dat men het fantastisch vindt om ‘goed te 
doen’. En om geld bedelen voor goede doelen en daaraan geld 
geven is ‘goed doen’. Maar op een gelijkwaardige manier met 
vluchtelingen omgaan, dat wil zeggen werk en onderwijs geven, 
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dan wil ik nog wel eens zien welke mensen in Nederland daar echt 
voor op de barricades gaan.’  (Emma, buurtvrijwilliger, 49) 

 
Emma maakt duidelijk dat zij zich politiek zeer wel bewust is van de 
ongelijke positie die vluchtelingen in de samenleving innemen. Evenzeer 
is ze zich bewust van haar beperkte mogelijkheden om iets te doen aan die 
structurele ongelijkheid. Bij de keuze tussen ‘niks doen of rommelen in de 
marge’ neemt zij het morele besluit om toch iets te doen, niet aan de kant 
te blijven staan, ook al beschouwt ze haar handelen politiek gezien als 
marginaal. 
 Over het algemeen genomen kwamen er in de gesprekken over 
ieders motivatie meer morele overtuigingen naar voren dan politieke. 
Mensen die hun politieke overwegingen verwoordden, of die, zoals Emma, 
blijk gaven van een duidelijk politieke kijk op de relatie tussen 
vluchtelingen en gevestigden waren niettemin in alle groepen 
vertegenwoordigd. Ze vormden binnen mijn onderzoeksgroep een 
gearticuleerde minderheid. 
 
2.3.1 Morele overtuigingen 
Ik zal nu eerst ingaan op de morele overtuigingen die door deelnemers 
naar voren werden gebracht. Aan de hand van citaten zal ik een aantal 
elementen daaruit belichten. Het eerste element, dat vanuit een andere 
invalshoek ook al in de vorige paragraaf naar voren is gekomen, is het 
besef dat het in het leven niet alleen om jezelf gaat en dat het (eigen) leven 
niet zinvol is wanneer het alleen voor zichzelf wordt geleefd. 
 

‘Ik zou niet kunnen leven met het doen van werk waarvan ik niet 
enige maatschappelijke relevantie zag. Dat hoeven niet persé 
vluchtelingen te zijn, hoewel ik het uitstekend vind dat het zo is.’  
(Daphne, taaldocent, 54) 
 
‘Ik probeer een beetje iedereen het zijne te geven, hè? En niet 
jezelf altijd maar als nummer één te zien.’  (Geert, taalhulp, 72) 
 
‘Bij mij speelt religie ook een rol, religieus maatschappelijk. Zo 
van: je bent hier op aarde en dat heeft waarschijnlijk een bepaald 
doel en als je je leven alleen voor jezelf leeft, waarom ben je dan 
hier geweest? Je hebt ook een functie om er met zijn allen op deze 
aardbol voor te zorgen dat het leefbaar blijft. Een paar jaar geleden 
ben ik heel ernstig ziek geworden, toen dacht ik: stel ik zou nu 
dood gaan, daar heb ik nog helemaal geen zin in, daar ben ik nog 
lang niet aan toe, maar ik zou wel gerust kunnen gaan. Met het 
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idee dat ik op deze aarde heb gedaan, wat ik aan gaven heb 
gekregen. Laten we zeggen: onze lieve heer, die heb ik gebruikt. 
En ik heb het niet misbruikt en ik heb het niet ongebruikt laten 
liggen, voor mijn gevoel.’  (Jessica, betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 44) 

 
Een tweede element is de overtuiging dat je andere mensen moet helpen 
wanneer ze die hulp nodig hebben en je in staat bent die te geven.  
 

‘Mijn vrouw en ik zijn allebei hetzelfde. Als er mensen in nood op 
de stoep staan, dan moet je ze verder helpen.’  (Jan, 
buurtvrijwilliger, 66) 
 
‘Iets van opkomen voor anderen die het misschien een poosje niet 
zelf kunnen. Dat speelt bij mij wel een rol.’  (Valerie, stagiaire 
vluchtelingenwerk, 42) 

 
Dit komt vooral naar voren bij de vluchtelingenwerkers, maar bijvoorbeeld 
ook bij de volgende taaldocent die in het verleden op basis van 
vrijwilligheid hulp aan vluchtelingen heeft geboden. 
 

‘Ik verhuisde begin jaren 80 naar Rotterdam. Terwijl ik mijn 
spullen aan het inpakken was had ik de radio aanstaan en toen was 
er een programma waarin mensen van Vluchtelingenwerk 
Rotterdam werden geïnterviewd. Het bleek altijd zo’n probleem 
om woonruimte te vinden voor mensen. Toen verhuisde ik naar 
een grotere woning en daar had ik een kamer vrij, dus heb ik 
Vluchtelingenwerk gebeld. Sindsdien hebben er een aantal 
vluchtelingen bij mij in huis gewoond.’  (Casper, taaldocent, 45) 

 
Een deelnemer beschouwt het als een gewetenskwestie om zich 
daadwerkelijk in te zetten voor vluchtelingen: 
 

‘Wat ik wel geloof is dat ieder mens aan het einde van zijn leven 
een oordeel krijgt over wat hij in zijn leven heeft gedaan en vooral 
over wat hij niet heeft gedaan. Dat geloof ik echt en niet vanuit een 
geloofsovertuiging, maar vanuit een rationele redenering: het kan 
niet zo zijn dat iemand die maar alles heeft gedaan wat niet kon, 
dat die op hetzelfde punt uitkomt als diegene die dat niet heeft 
gedaan.’  (Bas, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 35) 
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Een ander ziet het als een manier om hier en nu ‘de samenleving een stuk 
plezieriger’ te maken: 
 

‘Een aantal jaren geleden heb ik bedacht: het is zo makkelijk om 
iemand te helpen in plaats van te zeggen: ‘we hebben geen tijd’. 
Doe het een keer wel, dat maakt de samenleving een stuk 
plezieriger. En de moeite die je doet, daar krijg je een heel groot 
bedankje voor. Dat is voor mij meer waard dan ik weet niet 
hoeveel geld aan beloning. Als je ziet dat mensen eigenlijk met 
zulke simpele dingen zitten, die voor hen hele grote problemen 
zijn en als je hen daarmee dan kunt helpen, dan denk ik: waarom 
zou ik het niet doen?’  (Marnix, buurtvrijwilliger, 39) 

 
Wat centraal staat in de hierboven genoemde morele overtuigingen is een 
gevoel van verantwoordelijkheid voor vluchtelingen als mensen, mensen 
die op grond van de waarde van ieders leven en de afhankelijkheid van 
elkaar ook daadwerkelijk op elkaar moeten kunnen terugvallen.  
 
2.3.2 Politieke overtuigingen 
Anders dan vanuit een moreel perspectief, zoals hiervoor belicht, wordt 
vanuit een meer politiek perspectief – en dat is in dit geval meestal een 
links politiek perspectief – niet zozeer de gedeelde menselijkheid 
benadrukt, als wel de maatschappelijke ongelijkheid tussen (groepen) 
mensen. Deelnemers die redeneren vanuit politieke overtuigingen wijzen 
op de onrechtvaardigheid van die ongelijkheid en de noodzaak om 
daartegen in actie te komen door te kiezen voor diegenen die als gevolg 
van ongelijke verhoudingen in een zwakke positie zitten. Tijdens de 
groepsgesprekken werden een aantal vormen van maatschappelijke 
ongelijkheid naar voren gebracht. Meestal werd gerefereerd aan de 
ongelijke verhouding tussen gevestigden en nieuwkomers in de 
Nederlandse samenleving. Mensen zijn gemotiveerd om zich in te zetten 
voor vluchtelingen vanuit de overtuiging dat nieuwkomers een faire kans 
moeten krijgen in de Nederlandse samenleving en dat uitsluiting en 
marginalisering onacceptabel zijn: 

 
‘Ik was op zoek naar vrijwilligerswerk maar wist nog niet precies 
wat ik wilde doen. Wat me het meeste aansprak was werk met 
mensen die op de een of andere manier in een onderdrukte positie 
zitten, of minder kansen krijgen door wat voor een situatie dan 
ook. Toen dacht ik: vluchtelingen komen in je samenleving en dan 
moet je ze ook een eerlijke kans geven.  Dat was mijn eerste 
motivatie.’  (Lieuwe, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 27) 
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‘Je hebt commerciële juristen en je hebt sociale juristen. Wel, uit 
mijn vakkenpakket blijkt al dat ik sociaal georiënteerd ben. Nu 
zijn vluchtelingen uiteraard ook een sociaal zwakkere groep, maar 
niet alleen dat, het is ook een groep die, zoals ik dat bekijk, 
ontzettend negatief wordt bejegend door een heel groot deel van de 
bevolking. En op dat punt wil ik toch tegengas geven. Ik ben van 
oorsprong medisch jurist, patiënten zijn ook een zwakkere groep, 
maar daarvoor heb je toch een vrij breed netwerk aan hulp, maar ik 
merk gewoon uit reacties uit de omgeving en ook als ik bepaalde 
instanties probeer te bellen, dat vluchtelingen en asielzoekers heel 
negatief worden benaderd. Daar wil ik iets tegenover stellen, 
hoewel dat uiteindelijk maar heel marginaal is.’  (Bas, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 35) 
 
‘Ik voel me begaan met… de underdog. Al jarenlang trekken mijn 
man en ik ‘s zomers met een camper door de wereld. Wij 
bezoeken nooit campings of zoiets. Soms, als we het echt te 
eenzaam vinden onderweg, als we de situatie niet kennen, en we 
ontmoeten dan langs de weg een groep zigeuners of iets dergelijks, 
dan is altijd de eerste vraag of we daar mogen staan voor een 
nachtje. Dat heeft veel mooie muziek- en vuuravonden opgeleverd 
en ook een aantal razzia’s op het politiebureau. Daaraan heb ik het 
gevoel overgehouden: die verjaagde mensen die altijd van plek 
naar plek moeten, veelal ook wel omdat ze dat willen, maar vaak 
ook omdat ze verjaagd werden. Ik was nog maar heel jong dat ik 
dacht: er zijn mensen op de wereld die geen plekje hebben waar ze 
gewaardeerd worden. Je wordt niet gewaardeerd en je wordt 
weggestuurd. Later, toen ik al veel ouder was kwam er eens een 
mevrouw aan de deur met een lijst die getekend kon worden. Want 
er woonde een Surinaams gezin dat kennelijk toch te… afstekend 
was voor de omgeving en dat heb ik natuurlijk geweigerd. Maar ik 
was nog meer geschokt toen achteraf bleek dat vrijwel iedereen 
had getekend en ik zowat de enige was die dat geweigerd had. Dat 
soort dingen.’  (Mathilde, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 61) 

 
Sommige deelnemers leggen een link tussen de problematiek van 
nieuwkomers in de gevestigde Nederlandse samenleving en de dominantie 
van een witte cultuur en de wortels daarvan in de koloniale tijd: 
 

‘Ik maakte op een gegeven moment een vrij diepgaande studie van 
kolonialisme en van slavernij. Toen bleek mij dat er nog steeds een 
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heel grote kloof bestaat zeg maar tussen zwart en blank. Het 
vluchtelingenwerk waar ik mij toen voor heb opgegeven, dat was 
voor mij meer een manier om met Afrikanen in contact te komen 
dan dat ik me nou zo direct met vluchtelingen wilde bezig 
houden.’  (Marnix, buurtvrijwilliger, 39) 
 
‘Ik wil bewust iets doen voor een groep mensen die in een 
samenleving komt, en een dominante cultuur, die ik heel goed ken. 
Ik wil die groep, de nieuwkomers zal ik maar zeggen, daarin 
wegwijs maken, omdat ik denk dat dat belangrijk is voor de 
toekomst. Om het vreedzaam te houden. Want ik erger mijzelf aan 
de blanke cultuur, ik vind dat blanken hun levensvisie, hun 
levenswijze opdringen aan alle andere mensen en dat irriteert me 
enorm. Als je toch kijkt door de geschiedenis heen, ik vind het 
onvoorstelbaar en heel vervelend. Wat er wel niet verwoest is ten 
gunste van ons kleurtje, je schaamt je dood toch.’  (Emma, 
buurtvrijwilliger, 49) 

 
Bij het motiveren van hun betrokkenheid bij vluchtelingen refereren 
anderen aan de economische ongelijkheid in de wereld van vandaag. Ilse 
plaatst haar werk als vluchtelingenwerker op één lijn met eerdere 
activiteiten gericht op een meer rechtvaardige verdeling van welvaart in de 
wereld: 
 

‘Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen vanuit een heel groot stuk 
idealisme, misschien wel té. Ik heb eerst vrijwilligerswerk gedaan 
in de Wereldwinkel en ben toen zelf drie maanden naar Afrika 
geweest. Nou dan word je wel geconfronteerd met het grote 
contrast in de wereld. Toen wilde ik een eigen bedrijf beginnen, 
vanuit het idealistische uitgangspunt dat ik de kunst van daar hier 
wilde verkopen en dan met een stukje percentage weer terug naar 
daar. Maar dat was niet gemakkelijk. Want ik had dáár alles heel 
goed geregeld, maar hier namen ze mij niet zo serieus en ik had 
toch beginkapitaal nodig. Maar ik wil nog steeds arme mensen, of 
mensen zonder mogelijkheden, een kans geven. Ik bedoel, ik kan 
hier wel hele hoge studies gaan volgen en in de handel gaan 
bijvoorbeeld, maar dan word ik steeds rijker en de mensen daar 
hebben er nog steeds niks aan. Zoiets had ik dus, heel idealistisch.’   
(Ilse, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 28) 
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Net als bij de morele overtuigingen klinkt ook in de meer politiek getinte 
overtuigingen een sterke behoefte om concreet te handelen naar het 
principe dat daarin centraal staat, namelijk dat van rechtvaardigheid. De 
inzet voor vluchtelingen is een manier om in de praktijk uitdrukking te 
geven aan dat principe: 

 
‘Ik ben best wel strijdlustig. Ik ben toch erg voor rechtvaardigheid. 
Daar kan ik me heel erg druk over maken. Dus ik denk dat ik 
daarmee goed uit de verf kan komen in het werken met 
vluchtelingen.’  (Jenny, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 60) 
 
‘Ik heb zolang ik me kan herinneren al iets gehad van een 
wereldburger. Niet echt anarchistisch, want daar was ik toch te 
netjes voor opgevoed, maar toch altijd vanuit een 
rechtvaardigheidsgevoel. Zo van: wie bepaalt nou wie waar mag 
wonen? Het hele begrip ‘economische vluchteling’, ik vind het 
zo’n ontzettend waardeloze kreet.’  (Thijs, betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 51) 

 
Zoals ik in het voorgaande duidelijk heb willen maken staan in de morele 
overtuigingen en in de politieke overtuigingen verschillende principes 
centraal (hoewel ze elkaar niet hoeven uit te sluiten en dat bij veel 
deelnemers ook niet doen). In de morele overtuigingen is dat met name het 
principe van ‘medemenselijke verantwoordelijkheid voor elkaar’ en in de 
politieke overtuigingen bovenal het principe van ‘maatschappelijke 
rechtvaardigheid’. In beide gevallen wordt vanuit een verschillende insteek 
uitgegaan van menselijke gelijkheid. In de morele overtuigingen wordt bij 
die menselijke gelijkheid vooral gedacht aan menselijke kwetsbaarheid en 
het feit dat mensen elkaar (op grond van die kwetsbaarheid) nodig hebben. 
In de politieke overtuigingen wordt menselijke gelijkheid verondersteld, 
maar ligt de nadruk op allerlei machtstegenstellingen die maken dat 
mensen ondanks hun fundamentele gelijkheid geen gelijke rechten hebben. 
 Als we deze verschillende invalshoeken terugkoppelen naar mijn 
eerdere beschouwing over de visie op menselijkheid van Hannah Arendt, 
dan sluit haar definitie het meest direct aan bij het politieke perspectief. 
Arendt benadrukt niet in de eerste plaats de kwetsbaarheid van mensen, 
maar de sociale en actieve aard van de mens. We kunnen ons unieke 
menszijn pas tot uitdrukking brengen wanneer we met woord en daad 
kunnen participeren in een sociale gemeenschap. Kwetsbaar zijn we 
volgens haar pas echt wanneer ons het recht om bij een gemeenschap te 
horen wordt ontnomen. Dan vervallen we in een staat van rechteloosheid 
waarin in uiterste consequentie ook het recht om te leven niet meer is 
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gegarandeerd. Op basis van deze redenatie concludeert Arendt dat 
medemenselijkheid, de menselijkheid jegens anderen, zou moeten bestaan 
uit een bereidheid om de wereld te delen, een bereidheid om anderen 
volwaardig deel uit te laten maken van de eigen gemeenschap.  
 Nu is het niet zo dat mensen die redeneren vanuit een morele 
optiek niet de bereidheid zouden hebben om de wereld te delen. Zij hebben 
die bereidheid wel degelijk. Sterker nog, ze leggen de 
verantwoordelijkheid om de wereld te delen in de eerste plaats bij zichzelf 
en schuiven die niet af op maatschappelijke organisaties of overheden. 
Hun bereidheid om de wereld te delen berust echter op een wat andere 
benadering van menselijkheid dan die van mensen die redeneren vanuit 
een meer politiek paradigma. De visie op menselijkheid die in de morele 
overtuigingen tot uitdrukking komt is mijns inziens bovenal een 
humanitaire visie. Het klassieke voorbeeld van een humanitaire 
organisatie, het Internationale Rode Kruis, heeft menselijkheid 
omschreven als het eerste van de zeven ‘guiding principles’ waarmee zij 
inhoud en richting geeft aan haar werk. De kern van haar definitie van 
menselijkheid luidt: het streven om menselijk leed te voorkomen en te 
verlichten waar het zich ook voordoet … leven en gezondheid te 
beschermen en respect voor de mens te garanderen’ (Slim 1997: 345). 
Hoewel de laatste zinsnede aangeeft dat het bij humanitaire hulp niet 
alleen gaat om het bieden van concrete hulp aan mensen in nood, maar 
evenzeer om mensenrechten in bredere zin, ligt het zwaartepunt in deze 
definitie van menselijkheid toch op het gegeven van menselijke 
kwetsbaarheid. 
 Uiteindelijk maken zowel het verlangen om actief te willen 
participeren in een samenleving als ook het gegeven van kwetsbaarheid 
beide onderdeel uit van de realiteit van het menselijke bestaan. Het een is 
denk ik niet wezenlijker dan het andere. Wel maakt het verschil welke 
dimensie in een bepaalde context de meeste nadruk krijgt. In verband met 
dit onderzoek maakt dat uit voor de verwachtingen waarmee mensen het 
contact met asielzoekers en vluchtelingen aangaan. Op hun beurt bepalen 
de verwachtingen mede welke problemen of teleurstellingen ze daarin 
tegenkomen en hoe ze die interpreteren en aanpakken. Hierop zal ik in de 
volgende hoofdstukken nog nader terugkomen. 
 
 
2.4  Sociale erfenis 
 
Op de vraag wat mensen beweegt om zich in te zetten voor asielzoekers en 
vluchtelingen zijn in het voorgaande al een aantal antwoorden gegeven. Zo 
is er gewezen op de behoefte om zinvol werk te doen, al dan niet betaald. 
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Zinvol wordt daarbij vertaald als zinvol voor andere mensen of de 
samenleving als geheel. De inzet voor vluchtelingen voldoet aan die 
behoefte. Ook is gewezen op de wens om te leren van de verhalen van 
vluchtelingen zelf en uit de ontmoeting met vluchtelingen als mensen 
afkomstig uit andere culturen. Deelnemers worden hiernaast, of in 
samenhang hiermee bewogen door een aantal morele en politieke 
overtuigingen. In de morele overtuigingen, die ik heb gespecificeerd als 
humanitaire overtuigingen, staat het principe centraal van medemenselijke 
verantwoordelijkheid voor elkaar. Het besef van menselijke kwetsbaarheid 
brengt de morele verplichting met zich mee om elkaar te helpen in geval 
van nood. Het merendeel van de overtuigingen die naar voren werden 
gebracht verwijzen hiernaar. Daarnaast werden er in mindere mate 
politieke overtuigingen naar voren gebracht. Centraal daarin staan het 
principe van maatschappelijke rechtvaardigheid en gelijke rechten. In het 
directe contact met vluchtelingen zoekt men een mogelijkheid om zich, al 
is het op beperkte schaal, handelend te kunnen opstellen tegenover allerlei 
structurele ongelijkheden, door zich te engageren met mensen die als 
gevolg van die ongelijkheden een zwakkere positie innemen. 
 Interesses, belangen en overtuigingen die maken dat mensen zich 
betrokken voelen bij vluchtelingen ontstaan niet van vandaag op morgen. 
Betrokkenheid is bovendien meer dan een individuele karaktertrek. 
Wanneer we luisteren naar de gesprekken tussen de deelnemers aan dit 
onderzoek wordt duidelijk dat betrokkenheid bij de belangen van anderen 
ook een kwestie is van ‘overerving’. Hiermee bedoel ik in eerste instantie 
de intergenerationele overdracht van normen en waarden via ouders en 
andere betekenisvolle verwanten of verzorgers in de kindertijd. De 
overdracht binnen deze setting is niet los te zien van de positionering van 
een bepaald gezin binnen een specifieke sociaal-culturele context, noch 
van de historische ervaringen binnen een bepaalde tijd en plaats. Vanwege 
deze bredere inbedding van patronen van overdracht van waarden en 
normen en daaraan gerelateerde zelfopvattingen spreken Elias en Scotson 
over ‘sociale’ of ‘sociologische erfenis’ (Elias en Scotson 1976: 216; zie 
ook Brinkgreve, Kruithof, van Stolk en de Vries 1994: 8-9). 

2.4.1 Familieachtergrond 
De invloed van een bepaalde familieachtergrond en opvoeding op het 
huidige gedrag van deelnemers aan het onderzoek kwam indirect ter sprake 
naar aanleiding van twee vragen. Een daarvan betrof de introducerende 
vraag aan elke deelnemer afzonderlijk wat haar of zijn eerste beelden of 
herinneringen waren met betrekking tot vluchten of vluchtelingen. De 
andere vraag betrof religieuze overtuiging als mogelijke motivatie om zich 
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in te zetten voor vluchtelingen. De vraag naar de eerste herinneringen 
ontlokte diverse deelnemers anekdotes over hoe hun families of mensen in 
hun directe omgeving al eerder betrokken waren geweest bij de opvang of 
steun aan vluchtelingen: 

 
‘Mijn eerste herinnering is van ongeveer 20 jaar geleden, via mijn 
ouders, die hadden geen kinderen meer thuis. Mijn vader was 
actief in de kerk en die werd geconfronteerd met een oproep omdat 
in Amsterdam met de kerstdagen alle jeugdhotels en zo 
dichtgingen. Daardoor kwamen er vluchtelingen op straat te staan. 
Of er gastgezinnen waren om die mensen veertien dagen op te 
nemen. Mijn ouders hebben zich daarvoor toen opgegeven. Ze 
hebben eerst een man uit Ethiopië in huis gehad. Die heeft er niet 
twee weken, maar een paar maanden gewoond. Toen is hij 
doorgemigreerd naar de Verenigde Staten. Daarna hebben ze 
vluchtelingen uit Eritrea in huis gehad. En dat heeft erin 
geresulteerd dat die mensen en hun kinderen een soort 
pleegfamilie zijn geworden. Wij hebben zo dus een beetje een 
uitgebreide familie gekregen. De kinderen noemen mijn ouders 
ook opa en oma.’  (Valerie, stagiaire vluchtelingenwerk, 42) 

 
Het verhaal van Marianne, een van de oudste deelnemers aan deze studie, 
gaat nog veel verder terug: 
 

‘Ja, mijn contacten met vluchtelingen… die lopen eigenlijk als een 
rode draad door mijn leven. Mijn moeder maakte de Belgische 
vluchtelingen mee in de eerste Wereldoorlog en vertelde ons 
daarover toen we nog piepklein waren. Daarna kwam de Spaanse 
burgeroorlog en toen was er in de familie de discussie - er kwamen 
toen heel veel Spaanse kinderen naar Nederland - zullen wij ook 
een kind opnemen? Dat is toen niet gebeurd, maar de gesprekken 
daarover hebben op mij als meisje toch indruk gemaakt. Toen is de 
tweede wereldoorlog gekomen en woonde er tegenover ons een 
joods Duits meisje. Dat meisje is door haar gastgezin op straat 
gezet, terwijl het gastgezin zelf onderdook. Zij is toen in het 
joodse weeshuis terechtgekomen. Ik heb haar daaruit kunnen halen 
en laten onderduiken. Ik was toen zestien. Later is ze helaas toch 
weer opgepakt en via Westerbork naar Theresienstadt gebracht. Ze 
heeft het overleefd en is na de oorlog door mijn ouders als 
pleegdochter aangenomen.’   (Marianne, taalhulp, 74) 
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Diverse studies maken duidelijk dat betrokkenheid bij anderen en de 
solidariteit met anderen veelal uitdrukking zijn van een oriëntatie die al in 
de vroegste kinderjaren is gevormd (Dekker 2001). In de eerder genoemde 
sociaal-psychologische studie naar de motieven en achtergronden van 
mensen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog inzetten voor de redding 
van joodse medeburgers laten Oliner en Oliner (1988) zien dat het meer de 
daden dan de woorden zijn die tellen wanneer het erom gaat hoe een 
bepaalde familieachtergrond en opvoeding mensen kan aanzetten tot 
solidariteit. Oliner en Oliner concluderen dat de redders van joden zich in 
essentie onderscheidden van niet-redders door een ethiek van 
zorgzaamheid, een zorgzaamheid die de eigen familiekring of de eigen 
gemeenschap te buiten ging. Hoewel niet altijd, bleken velen van hen deze 
ethiek te hebben meegekregen in gezinnen waarin zorgzaamheid voor de 
gezinsleden evenals voor mensen daarbuiten door een of beide ouders in 
praktijk werd gebracht en waarin ook van de kinderen werd verwacht dat 
zij deze in praktijk zouden brengen (Oliner en Oliner 1988: 249-250). Tot 
een vergelijkbare conclusie komt Rosenhan (1970) in een onderzoek naar 
de motieven van activisten in de burgerrechtenbeweging in de VS en Clary 
en Miller (1986) in een (op Rosenhan voortbouwend) onderzoek naar de 
motieven van vrijwilligers van een telefonische hulpdienst. Een warme, 
positieve relatie met minstens een ouder en het gepraktiseerde voorbeeld 
van zorgzaamheid voor anderen bleken in beide onderzoeken van grote 
invloed (Clary en Miller 1986: 1358).  

De verhalen van deelnemers aan deze studie ondersteunen de 
bovenstaande bevindingen. Veel mensen geven aan dat de waarden en 
normen zoals ze die hebben meegekregen uit ‘het nest’ waarin ze zijn 
opgegroeid van invloed zijn op hun houding ten aanzien van anderen hier 
en nu. Het is echter met name de concrete omzetting van woord in daad die 
indruk heeft gemaakt en die tot voorbeeld heeft gestrekt: 
 

‘Ik heb inderdaad een moeder die vrij actief is geweest bij 
Amnesty International. Ze sleurde me ook altijd mee naar de 
schrijfavonden vanaf dat ik klein was. Door haar heb ik er denk ik 
wel interesse voor gekregen.’  (Sanne, taalhulp, 23) 
 

De invloed van ouders, of andere betekenisvolle familieleden lag niet perse 
in een solidaire inzet voor vluchtelingen of anderen in kwetsbare 
omstandigheden. Soms refereerden deelnemers aan de vriendschappelijke 
relaties die familieleden onderhielden met mensen van andere culturele 
achtergronden. Dit gaf hen als kind de boodschap dat mensen gelijk zijn en 
dat cultureel verschil spannend en leuk is. 
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‘Mijn ouders hebben altijd wel contact gehad met een Marokkaans 
gezin in de buurt waar wij vroeger woonden en ook met een 
Indonesische man. Met Oud en Nieuw mocht ik van hem om 
twaalf uur het vuurwerk aansteken. Dat was zo’n lang lint met van 
die klappers. Fantastisch vond ik dat. En die mensen waren zo 
gastvrij altijd, dat staat me nog heel goed bij. We gingen daar heel 
vaak op bezoek. En ook dat Marokkaanse gezin, ik kan me nog zo 
goed herinneren dat die mensen op een gegeven moment voor 
vakantie naar Marokko gingen, compleet met een koelkast en een 
wasmachine boven op de wagen. Ik vond dat zo’n ervaring. En 
altijd zwaaien en beleefd en zo. Dat heeft bij mij een grote indruk 
achtergelaten. Misschien heeft dat er onbewust wel mee te maken 
gehad, ja.’  (Tim, stagiair vluchtelingenwerk, 28) 

 
Dat niet alleen het gedrag van ouders maar ook van andere betekenisvolle 
familieleden vormend kan zijn voor kinderen blijkt uit het volgende 
verhaal over een onconventionele oma: 
 

‘Een broer van mijn moeder kreeg verkering met een vrouw van 
Surinaamse afkomst. Zij kwam dus regelmatig thuis bij mijn oma 
en ze kon heel mooi zingen, ze trad ook wel eens op. Dat vonden 
we allemaal heel mooi. Mijn oma was er heel tolerant over, maar 
voor andere mensen in dat dorp bij Rotterdam was dat heel 
uitzonderlijk, een kleurlinge. Dat kwam in de jaren vijftig, zestig 
bijna niet voor. Daar werden toch wel eens kritische opmerkingen 
over gemaakt: ‘zal het wel goed gaan, je zoon met zo’n 
buitenlandse vrouw?’ Maar mijn oma vond dat leuk, die zei: ‘we 
zijn allemaal mensen.’ Vroeger had ze ook een Hongaarse 
vluchteling in huis. Ja, ze was eigenlijk heel tolerant, heel 
universeel vergeleken bij haar dorpsgenoten. Ze vond het prachtig 
die verhalen uit Suriname en ja, dat gaf ze ook door, want ik kwam 
er heel vaak logeren en dat vond ik toch altijd een leuke ervaring.’  
(Kaat, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 48) 

 
Opvallend is dat wanneer er expliciet naar de invloed van een specifiek 
familielid werd verwezen dit vaak de moeder was. Voor een deel kan dit 
worden verklaard uit het gegeven dat het merendeel van de deelnemers aan 
dit onderzoek vrouw is. Terwijl de moeder, afhankelijk van haar karakter 
en mogelijkheden, een inspirerend voorbeeld kan zijn voor zowel haar 
zoons als dochters, zal zij als gevolg van sekse-identificatie in het 
bijzonder voor dochters een belangrijk rolmodel zijn. Toch gaven ook een 
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aantal mannelijke deelnemers aan dat hun moeder voor hen een 
voorbeeldfunctie heeft gehad: 
 

‘Als u mij vraagt: hoe ben je daartoe gekomen, dan denk ik, net als 
de dames hier, dat het toch een tik van mijn moeder is geweest 
die... Nou, het staat in de bijbel: u zult uw naaste lief hebben als 
uzelf. Mijn vader die zei dat, maar zij deed het.’  (Geert, taalhulp, 
72) 

 
Dat relatief vaak moeders als voorbeeld werden genoemd – evenals het feit 
überhaupt dat vrouwen in deze studie in de meerderheid zijn –  
weerspiegelt bovenal het gegeven dat in deze samenleving en cultuur 
vrouwen een dominant aandeel hadden en nog steeds hebben in het zorgen 
voor anderen. Vrouwen doen dat zowel binnen als buiten het gezin, betaald 
en onbetaald. Wat betreft beroep kiezen vrouwen nog steeds veel vaker 
voor beroepen in zorgsectoren en in het onderwijs dan mannen: in de 
gezondheidszorg is 72% van het personeel vrouw, in de maatschappelijke 
dienstverlening is dat zelfs 85% (Demos 2002: 62). In het basisonderwijs 
is ‘de meester’ inmiddels een uitzondering: 90% van de onderwijzers in 
het basisonderwijs is vrouw (Volkskrant 2002: 14-10).  

Anders dan wellicht gedacht zijn vrouwen in het vrijwilligerswerk 
getalsmatig niet oververtegenwoordigd. Wel is het vrouwelijke aandeel in 
het vrijwilligerswerk de laatste decennia aanzienlijk toegenomen. Komter 
(2000) wijst op het opvallende gegeven dat deze toename zich heeft 
voorgedaan in precies dezelfde periode waarin ook de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is toegenomen. Daarbij zijn het 
vooral huisvrouwen die meer vrijwilligerswerk zijn gaan verrichten: in 
1995 nam 41 % van de huisvrouwen deel aan vrijwilligerswerk terwijl dat 
in 1980 30% was (Komter 2000: 93).  

Hoewel mannen en vrouwen dus min of meer even vaak 
vrijwilligerswerk doen, is er duidelijk verschil in het soort 
vrijwilligerswerk dat ze doen. Zo zijn vrouwen consequent actiever in de 
hulpverlening (de Hart 1999: 63). In een profiel van vrijwilligers 
constateert van Daal (1994: 207) dat het soort vrijwilligerswerk dat 
mensen doen gerelateerd is aan hun rol in de samenleving: vrouwen 
richten zich vooral op de zorg voor zieken, ouderen en gehandicapten, 
voor kinderen en binnen scholen, terwijl mannen zich bezighouden met 
sport, vakbonden en politiek. Wellicht verklaart dit ook waarom in mijn 
door vrouwen gedomineerde onderzoeksgroep humanitaire overtuigingen 
sterker naar voren komen dan politieke overtuigingen.  

Zorgen behelst een oriëntatie op en gevoeligheid voor de belangen 
en noden van anderen. De vraag is of een dergelijke zorgethiek ook een 
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meer algemene solidaire gezindheid in de hand werkt. Bestaand empirisch 
(survey)onderzoek naar de invloed van sekse (naast inkomen, opleiding, 
leeftijd en dergelijke) op solidariteit geeft beperkte ondersteuning voor dit 
standpunt. Zo wijzen Komter, Burgers en Engbersen (2000) op een 
onderzoek van Bernts (1991) naar meningen over solidariteit op het gebied 
van de gezondheidszorg. Als groep komen vrouwen uit dit onderzoek als 
meer solidair naar voren dan mannen. Ook uit een onderzoek van Van 
Oorschot (1997) naar meningen over solidariteit in relatie tot de sociale 
zekerheid komen vrouwen als meer dan gemiddeld solidair naar voren. 
Komter, Burgers en Engbersen (2000: 41) waarschuwen echter dat de 
resultaten van dergelijk survey-onderzoek nogal eens inconsistent zijn, dat 
er vaak verschillende meetinstrumenten worden gebruikt en dat het gaat 
om verschillende domeinen en dimensies van solidariteit. Op basis van 
mijn onderzoek denk ik dat vrouwen niet méér solidair zijn, maar dat ze 
zich over het algemeen sterker dan mannen aangesproken voelen door 
directe, praktische vormen van solidariteit waarbij zorg voor of 
dienstverlening aan concrete mensen een substantiële rol speelt.  

 
2.4.2 Waarden en normen 
Een tweede vraag die indirect de invloed van familieachtergrond tot 
gespreksonderwerp maakte, was in hoeverre religieuze overwegingen een 
rol spelen bij de inzet voor vluchtelingen. Uit onderzoek blijkt dat bij 
vrijwilligerswerk en andere vormen van geefgedrag religie nog altijd van 
groot belang is. Kerkelijke mensen verrichten beduidend meer 
vrijwilligerswerk dan niet-kerkelijke mensen, zowel binnen als buiten hun 
kerkgemeenschap (Bekkers 2002, 2004; Dekker en de Hart 2004). 
Niettemin worden door mensen die vrijwilligerswerk doen religieuze 
principes gestaag minder vaak genoemd als motivatie (Bekkers 2002, 
Schuyt (red.) 2003). Dit is ook het geval in mijn onderzoek. Religie als 
motivatie an sich werd door deelnemers veelal ontkend of er werd 
gereserveerd op die vraag gereageerd. Dit gebeurde opmerkelijk genoeg 
zelfs door mensen die op andere momenten in de discussie duidelijk 
hadden aangegeven dat ze hun solidariteit met vluchtelingen tot 
uitdrukking brachten in de context van hun betrokkenheid bij een bepaalde 
kerkgemeenschap. Na een aanvankelijke ontkenning volgde dan meestal 
wel de erkenning van de invloed van een religieuze opvoeding en van de 
waarden en normen die daarin waren overgedragen. Een voorbeeld hiervan 
is de volgende deelneemster: 
 

‘Nee, mijn motivatie is echt humanitair. Misschien komt het ook 
wel uit religie voort, want ik ben in een gereformeerd wiegje 
terechtgekomen. En ik ben ook gereformeerd gebleven. Maar het 
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was toch ook door het gezin waar ik vandaan kom en ik heb het 
ook aan mijn eigen kinderen geprobeerd door te geven: je moet de 
zwakkeren in de samenleving helpen en ik vind vluchtelingen toch 
de zwakkeren in de samenleving. Dat vind ik als christen, dat 
probeer ik te zijn althans, dat probeer ik te zijn door zwakkeren in 
de samenleving te helpen. Niet alleen vanuit mijn religie, want… 
ik ben natuurlijk niet zo heel jong meer en vroeger stemde ik op de 
ARP, en toen die opging in het CDA heb ik EVP gestemd en die 
zijn opgegaan in GroenLinks, dus sindsdien heb ik altijd 
GroenLinks gestemd, ook met het idee om de zwakkeren in de 
samenleving te helpen. Zo ben ik eigenlijk met dit werk begonnen. 
Niet om daarmee iets van God te verdienen, want ik weet niet of 
dat zo werkt …’  (Gonnie, buurtvrijwilliger, 65) 

 
De betrokkenheid op grond van bredere, humanitaire overwegingen lijkt, 
zoals nu al vaker geconstateerd, de common ground waarop veel 
deelnemers elkaar vinden in hun werk. Ten aanzien van strikt religieuze 
motieven bestaan daarentegen ambivalente gevoelens. Secularisering heeft 
volgens Komter e.a. geleid ‘tot meer gegeneraliseerde religieuze en morele 
opvattingen, waarin de christelijke en de rationeel-humanistische traditie 
met elkaar vermengd zijn geraakt (Komter e.a. 2000: 23).’ Een humanitair 
paradigma, dat de zorg voor mensen centraal stelt omwille van 
menselijkheid, sluit hierbij beter aan dan een paradigma dat diezelfde zorg 
centraal stelt omwille van God.  

Niettemin zijn veel deelnemers, ongeacht hun huidige religieuze of 
niet-religieuze opvattingen, religieus opgevoed of opgevoed door ouders 
die op hun beurt religieus zijn opgevoed. Tot de jaren zestig waren 
Nederlanders immers een zeer kerkelijk volk (de Hart 1999). Hoewel 
Nederland daarna in rap tempo is ontzuild en ontkerkelijkt, althans voor 
zover het de christelijke meerderheid betreft, heeft het moderne denken 
over menselijkheid en medemenselijkheid via intergenerationele 
overdracht toch nog steeds een onmiskenbare ondergrond in deze traditie 
(zie ook Bekkers 2002). 

De ambivalente gevoelens met betrekking tot religieuze motivatie 
houden mogelijk ook verband met het bewustzijn dat religie niet alleen een 
verbindende, maar ook een uit elkaar drijvende kracht kan zijn. 

 
‘Mijn idee is toch dat de meeste oorlogen ontstaan door 
geloofskwesties. Als je die aan de kant zet, zou je een basis voor 
wereldvrede kunnen creëren, idealiter dan.’  (Jens, 27, betaald 
medewerker vluchtelingenwerk, 27) 
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Een aantal deelnemers van islamitische achtergrond geven aan dat zij hun 
religieuze opvattingen proberen los te koppelen van hun werk met 
vluchtelingen vanuit het besef dat religieuze opvattingen niet alleen in de 
wereld, maar ook hier en in hun werk tot conflict kunnen leiden. 
 

‘Nee, mijn religieuze overtuigingen probeer ik er buiten te houden, 
daarmee kom je in grote problemen. Ik heb veel cliënten die 
gevlucht zijn uit Iran en Irak, vanwege het islamitische regime 
daar en al die verschillende stromingen. Als ik dan voor mijn eigen 
standpunt daarin ga uitkomen…’ 
(Ikram, 21, stagiaire vluchtelingenwerk) 

 
Ondanks het principe van universele menselijke gelijkheid en 
verantwoordelijkheid voor elkaar dat alle wereldreligies met elkaar delen 
bestaat er in de praktijk geen eenduidig positief verband tussen religie en 
sociale betrokkenheid (de Hart 1999: 207, Oliner en Oliner 1988: 155). 
Aan de ene kant blijkt religiositeit een bepalende factor bij de vraag 
hoeveel mensen over hebben voor anderen (Bekkers 2004). Aan de andere 
kant komt uit onderzoek eveneens naar voren dat er een relatie bestaat 
tussen kerklidmaatschap en het hebben van (grove) vooroordelen jegens 
andere geloofsgemeenschappen en andere etnische groepen meer in het 
algemeen (Scheepers e.a. 1989; Scheepers e.a. 2002). In een studie naar 
christelijke geloofsovertuigingen en antisemitisme verklaarden Stark en 
Gloch (1968) deze samenhang als het gevolg van religieus 
‘particularisme’, de geneigdheid om de eigen religieuze waarheid als de 
enige religieuze waarheid te zien. Een dergelijk particularisme uit zich in 
minachting voor leden van andere geloofsgemeenschappen, missionair 
gedrag om anderen te bekeren en in vijandigheid wanneer men daarin niet 
slaagt.  

Om zich van een dergelijk risico nadrukkelijk te distantiëren, zo 
stelde een van de deelnemers, wil haar vluchtelingenwerkgroep zichzelf 
niet betitelen als een religieuze organisatie. 
 

‘Wij hebben duidelijk gesteld in onze werkgroep: we willen ons er 
niet op voor laten staan dat we dit doen op religieuze gronden. Je 
komt natuurlijk toch wel eens mensen tegen waarvan wij denken: 
die zijn van een bepaalde kerk, en die willen met de bijbel in de 
hand bij vluchtelingen zieltjes winnen. Nou kijk, dat is niet de 
bedoeling. Ik denk dat we bij ons in de groep allemaal wel met een 
kerk verbonden zijn, maar toch niet zo… fanatiek dat we zieltjes 
willen winnen of zo.’  (Betty, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 65) 
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‘Ik heb het van huis uit meegekregen’, zo stellen veel deelnemers. Het 
blijkt vaak moeilijk te onderscheiden wat daarbij de invloed was van een 
bepaalde religieuze achtergrond, de politieke kleur van het ouderlijke huis 
of de culturele waarden en normen waarmee men is opgevoed. Wat de 
bron of bronnen ook mogen zijn in ieders achtergrond afzonderlijk, 
duidelijk is wel dat de overgedragen waarden en normen waaraan men 
denkt die zijn van menselijke gelijkheid en verantwoordelijkheid voor 
elkaar: 
 

‘De cultuur hè, de islam, de waarden, de normen hoe je mensen 
helpt. Je hoort gewoon je naaste buren te helpen, maar ook mensen 
die onbekend zijn in een bepaald land. Het zit gewoon in je, dat je 
voor verschillende soorten mensen klaarstaat, ongeacht hoe ze 
eruit zien of waar ze vandaan komen. Mens is mens.’  (Naima, 
stagiaire vluchtelingenwerk, 22) 
 
‘Je bent zo opgevoed. Ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan en heb 
dat eigenlijk van huis uit meegekregen. Niet van mijn vader, want 
mijn vader die voer, dus die was bijna nooit thuis. Mijn moeder 
was met vier kinderen alleen, dus die had geen tijd voor 
vrijwilligerswerk, maar ze heeft me wel opgevoed met het idee dat 
je wat voor een ander over moet hebben en klaar moet staan als het 
nodig is. Op zondag werden wij altijd bij de dominee gebracht, 
zodat mijn moeder een keer naar de kerk kon. Zo zie je het 
automatische al, dat je opgevangen werd en dat deed je voor 
anderen ook. Dus ik denk dat religie best een grote rol speelt.’  
(Dorien, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 72) 
 
‘Voor mij is het geen religieuze achtergrond, maar wel... onbewust 
moreel waarschijnlijk. Mijn ouders hebben veel jongeren in huis 
gehad vroeger. Toen was ik nog heel klein, dus ik weet er niet zo 
heel veel meer van. Die vingen ze dan op met kerst of in het 
weekend, omdat ze problemen hadden thuis. Ik denk dat ik het zo 
toch een beetje heb mee gekregen. Mijn ouders zijn ook tamelijk 
links en ja, ik denk dat het er wel een beetje ingeslopen is. Het is 
niet zo heel bewust, maar het gevoel van anderen helpen, dat zit er 
wel een beetje in.’  (Sanne, taalhulp, 23) 

 
‘Ik herinner me als kind nog goed de Hongaarse opstand. Dat mijn 
moeder ontzettend druk was om van alles te regelen voor mensen 
die uit Hongarije hier naartoe vluchtten. Ik realiseer me dat door 
jullie verhalen: ik kom inderdaad ook uit zo’n gezin waar altijd 



   110

van alles aan de hand was. En dat neem je dan mee. Ik ben altijd al 
opgevoed met solidariteit en dat soort dingen. Ik kom echt uit een 
goed sociaal-democratische bedoening, een rood nest ja. En ik 
denk dat dat wel een gevoel van rechtvaardigheid met zich 
meebrengt. Dat wel ja. Maar geen religieuze gevoelens.’ (Edmée, 
53, taalhulp) 

 
In het voorgaande heb ik laten zien dat de betrokkenheid bij vluchtelingen 
van de deelnemers aan deze studie voor een deel een kwestie is van sociale 
erfenis. De betrokkenheid bij vluchtelingen is een vertaling van de 
waarden van menselijke gelijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar 
die mensen vaak in woord en daad hebben meegekregen uit hun 
opvoeding. De lezer zou hieruit ten onrechte kunnen opmaken dat alle 
deelnemers aan dit onderzoek uit exceptioneel tolerante en sociale families 
stammen, of dat een dergelijke achtergrond een noodzakelijke voorwaarde 
is voor een open en betrokken opstelling ten aanzien van vluchtelingen. 
Dat is niet het geval. Diverse deelnemers gaven expliciet aan dat zij de 
waarden van gastvrijheid, zorgzaamheid of menselijke gelijkheid in elk 
geval niet van huis uit hebben meegekregen. In een aantal gevallen sprak 
men zich heel kritisch uit over bepaalde opvattingen en gedragingen van 
familieleden. Soms bleek daaruit dat juist ook een negatief voorbeeld 
‘inspirerend’ kan zijn. Een voorbeeld daarvan is het hiervoor al 
aangehaalde verhaal van Lotte (pag. 89) voor wie de moord op Marianne 
Vaatstra en de bevooroordeelde reacties daarop binnen haar familie en 
binnen haar dorp aanleiding waren om te kiezen voor een stageplek in een 
asielzoekerscentrum. Een ander voorbeeld gaf een van de taaldocenten: 

 
‘Wat mij vooral interesseert is communicatie. Communicatie via 
taal, non-verbaal. Misschien komt het omdat ik uit een gezin kom 
waar de communicatie nogal gestoord was. Ik denk dat ik er al 
heel vroeg op lette hoe mensen met elkaar communiceren. 
Achteraf denk ik dat ik daarom Nederlands ben gaan studeren, of 
achteraf begrijp ik waarom ik de interesse had om Nederlands te 
gaan studeren.’  (Casper, taaldocent, 45) 

 
Het feit dat dit soort voorbeelden minder veelvuldig naar voren werden 
gebracht heeft ongetwijfeld te maken met terughoudendheid om over de 
eigen familie ‘de vuile was buiten te hangen’. Het is denk ik niet perse zo 
dat een groepsgesprek zich minder leent om dergelijke ervaringen boven 
water te krijgen. Wanneer mensen bij elkaar worden gevraagd met het 
expliciete doel om daarover te praten en wanneer ze kunnen aannemen 
daarvoor bij elkaar herkenning te vinden, kan een groepsgesprek een heel 
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adequate methode zijn. De noemer van gemeenschappelijkheid waarop 
mensen voor dit onderzoek werden gevraagd was echter niet hun 
familiegeschiedenis, maar hun ervaringen in het contact met vluchtelingen. 
Op dat punt heeft de methode zoals reeds eerder aangegeven niet 
belemmerend gewerkt om ook minder prettige ervaringen en dilemma’s 
naar voren te brengen. 

Intergenerationele overdracht is geen klakkeloos imiteren van het 
gedrag van ouders. Kinderen kunnen zich ook kritisch verhouden tot de 
boodschappen die ze van huis uit meekrijgen, omdat die tegenstrijdig zijn, 
omdat ze er zelf door gekwetst of geschaad worden, en ook doordat 
processen van overdracht zich niet beperken tot het gezin en men via 
andere kanalen alternatieve boodschappen krijgt aangereikt (Brinkgreve 
1994). Omgekeerd doet ook een goed voorbeeld niet perse goed volgen. 
Veel van de hier besproken voorbeelden laten echter wel zien dat de kans 
op een open en betrokken attitude groter is wanneer kinderen deze hebben 
kunnen zien en ervaren in het gedrag van de vorige generatie. Solidariteit 
en het besef van menselijke gelijkheid worden zo een onderdeel van 
iemands sociale erfenis. Hieruit volgt dat mensen die nu hun solidariteit 
uitdrukken met asielzoekers en vluchtelingen niet alleen bijdragen aan de 
acceptatie en integratie van asielzoekers en vluchtelingen in het heden, 
maar ook in de toekomst, aangezien zij hun opinies en gedragingen 
potentieel overdragen aan de volgende generatie. 
 
2.4.3 Nationale geschiedenis 
Iedere familie op zich is uniek, net zoals mensen dat zijn, niettemin maken 
ze onderdeel uit van bepaalde culturen en nationale gemeenschappen. Deze 
bepalen in hoge mate de waarden en normen die binnen families worden 
overgedragen, hoe en door wie ze worden overgedragen. Eerder is er al op 
gewezen dat in de traditionele Nederlandse cultuur, maar ook nu nog 
vooral vrouwen zich in de praktijk druk maken om en zorgen voor 
anderen. Ook is erop gewezen dat historisch en cultureel bepaalde 
religieuze tradities en politieke ideologieën via de opvoeding doorklinken 
in de motivaties van deelnemers om zich in te zetten voor vluchtelingen. 
Als gevolg van secularisering en ontideologisering benoemen veel 
deelnemers hun motivatie hier en nu echter bovenal in de minder beladen 
of minder ingevulde terminologie van humanitaire betrokkenheid.  

In de verhalen van met name de oudere deelnemers is er tenslotte 
een terugkerend thema dat aangeeft hoe ook de nationale geschiedenis 
doorwerkt in de betrokkenheid van burgers bij vluchtelingen. Het zal geen 
verbazing wekken dat veel deelnemers refereren aan de Tweede 
Wereldoorlog en meer in het bijzonder aan de jodenvervolging als de 
historische ervaring die hen wezenlijk verbindt met het vraagstuk van 
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vluchtelingen in deze tijd. Een vrouw (van de naoorlogse generatie) 
verwoordt dat zo:  
 

‘De joodse vluchtelingen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, 
dat heeft mij altijd heel erg aangegrepen. De verhalen daarover 
hebben diepe indruk op mij gemaakt. En nog steeds. Het lezen 
daarover en ja, de verschrikkingen daarvan. Dat is voor mij een 
oergevoel van verbonden zijn met vluchtelingenwerk.’  (Andrea, 
vrijwilliger vluchtelingenwerk, 44) 

 
Het leven van een aantal deelnemers die de Tweede Wereldoorlog hebben 
meegemaakt, is door die oorlog getekend. Het zijn de zelf doorstane 
verschrikkingen die hen motiveren zich in te zetten voor vluchtelingen: 
 

‘Ik heb in Amsterdam de oorlog aan den lijve ondervonden. Ik heb 
ondergedoken gezeten met een joodse familie. Via vluchtelingen 
werd ik dus weer geconfronteerd met dat verleden en begreep ik 
heel goed wat mensen door kunnen maken als ze illegaal zijn, of 
als ze moeten vluchten naar een ander land, als het wel of niet lukt, 
wat voor ontzettend verdrietige toestanden dat kunnen zijn, 
gezinnen die uit elkaar worden gerukt enzovoorts. Toen dacht ik: 
misschien kan ik nu een steentje bijdragen, met begrip, maar ook 
met wat afstand natuurlijk. Want ik weet wat het is als je 
afhankelijk wordt van bonnen en van anderen die je eten geven, als 
je ondergedoken zit, de enorme angst die je dan hebt.’  (Lena, 
vrijwilliger vluchtelingenwerk, 79) 

 
Anderen benadrukken het collectieve trauma van de Nederlandse 
samenleving die het toestond dat van de 115.000 joodse burgers en 25.000 
joodse vluchtelingen die aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog 
in Nederland leefden tussen de 75 en 80 % werden vermoord (Oliner en 
Oliner 1988: 31). Een buurtvrijwilliger die activiteiten organiseert om 
vluchtelingen zich thuis te laten voelen in een bepaald stadsdeel in 
Amsterdam maakt duidelijk hoe de geschiedenis van de jodenvervolging 
hem motiveert om te werken aan een maatschappij waarin mensen 
ongeacht hun afkomst in vrede en gelijkwaardig kunnen samenleven. 
 

‘Wij kennen de stad Amsterdam onder de naam Mokum hè. 
Mokum stamt van het Hebreeuwse Makum. Die naam hebben de 
Portugese joden in de 17e eeuw aan Amsterdam gegeven. Makum 
betekent een plaats waar mensen zichzelf kunnen zijn. Hier in 
Amsterdam vonden de joden een plek waar ze zichzelf konden 
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zijn, waar ze synagogen konden bouwen en waar ze echt een beetje 
het nieuwe Jeruzalem konden voelen, het was hun stad geworden. 
Hier hebben ze ook driehonderd, vierhonderd jaar geleefd totdat ze 
werden weggevoerd. Dus Makom was het nieuwe Jeruzalem. En 
die gedachte van dat nieuwe Jeruzalem, daarvan wordt vaak 
gezegd: dat is iets voor de toekomst, dat moet je een beetje 
geestelijk zien, dat bereiken wij als gewone mensen toch niet. 
Maar ik vind dat je overal in Amsterdam Makums kunt creëren en 
dat doe je dan met de mensen die bij jou wonen. Dat is mijn 
motivatie om vluchtelingen te helpen integreren. Tijdens de oorlog 
woonde ik in de Nieuwmarkt. Je voelt daar nog steeds die 
geschiedenis, het is een plaats van bloed, zweet en tranen. Daar is 
iets gebeurd. De joden woonden daar honderden jaren en zijn toen 
zomaar weggevoerd. Het was een groep waar niemand 
verwantschap mee voelde. Amsterdammers hebben in de oorlog 
dan wel gestaakt in 1941, maar later ging het gewoon door, met 
behulp van Nederlandse politieagenten, ambtenaren enzovoorts. Ik 
denk dat het heel belangrijk is om buitenlanders die nu in ons 
midden zijn, om die zoveel mogelijk te laten integreren. Dat ze een 
deel van onszelf, een deel van de bevolking worden. Dat is voor 
mij een motivatie om met die mensen een vakantieweek te houden 
of een kerkdienst, of wat jullie doen, die maaltijden. Dan sta je niet 
meer als hulpverlener en hulpontvanger tegenover elkaar, maar 
dan ben je één groep. Bij een kerkdienst is dat heel sprekend, dan 
ben je een gemeente, dat doe je met elkaar dan en zo’n 
vakantieweek die vier je met elkaar en zo’n maaltijd vier je ook 
met elkaar. Dan komen ook vaak de diepste verhalen naar voren. 
Je bent geen ambtenaar hè, je bent een mens met een mens.’  (Jan, 
buurtvrijwilliger, 66) 

 
Zoals gezegd zijn het deelnemers van de oorlogsgeneratie en van de eerste 
naoorlogse generatie die een verband legden tussen de tweede 
wereldoorlog, de jodenvervolging destijds en hun betrokkenheid bij 
vluchtelingen nu. Door jongere deelnemers en in het bijzonder door de 
twintigers werd die link niet gelegd. Hun sociale erfenis in relatie tot de 
Nederlandse nationale geschiedenis is dan ook misschien bovenal dat zij 
géén oorlogservaring hebben en dat een leven in vrede daardoor meer 
vanzelfsprekend lijkt.33  Waar de (ervaring van de) Tweede Wereldoorlog 

                                                 
33 Misschien moet ik hier zeggen ten tijde van het onderzoek, aangezien 11 september en 
alles wat zich nadien ook in Nederland heeft voorgedaan vrede voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, minder vanzelfsprekend heeft gemaakt. 
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voor ouderen een rechtstreekse motivatie is om zich in te zetten voor 
asielzoekers en vluchtelingen lijkt het besef van de verschrikkingen van 
oorlog voor deelnemers van latere generaties eerder een effect van hun 
contact met asielzoekers en vluchtelingen. Indirect, zo blijkt, kunnen 
dergelijke contacten zelfs bijdragen aan het levend houden van de 
herinnering aan de oorlog die hier is gevoerd: 
 

‘Ik ben me ook meer gaan interesseren voor de Tweede 
Wereldoorlog. Het was altijd zo’n onderwerp van mijn ouders, van 
die De Jong serie op televisie en zo. Het was echt een beetje 
oubollig onderwerp voor mij. Maar ik ben nu, ik denk vooral door 
het contact met vluchtelingen, toch tot vragen gekomen zoals: hoe 
zou ik reageren als er nu zoiets zou gebeuren, en ik weet niet dat 
het maar vijf jaar gaat duren, het kan net zo goed voor eeuwig zijn. 
Verzet je je dan, vlucht je dan, al dat soort vragen.’ (Iris, 
taaldocent, 42) 

 
Wat in het geval van jongeren wellicht als (prille) sociale erfenis kan 
worden aangemerkt is dat met name voor de twintigers andere culturen en 
mensen uit andere culturen minder ‘ver en vreemd’ zijn dan voor de 
oudere generaties aangezien ze daar van jongs af aan meer mee in 
aanraking zijn gekomen (zie ook NIDI-Moors, van Dam en Esveldt 1999). 
Dankzij de nieuwe informatie en vervoerstechnologie reizen ze vaker en 
verder en kunnen ze gemakkelijker over informatie beschikken. Daarnaast 
wordt er in het onderwijs relatief meer aandacht besteed aan vraagstukken 
die verband houden met migratie en diversiteit en komen jongeren op 
scholen meer dan vroeger in aanraking met vluchtelingen en mensen met 
andere culturele achtergronden. Een dergelijke tendens die wijst op het 
gewoner worden van interetnische en interculturele contacten komt ook 
naar voren uit de woorden van jongere deelnemers aan mijn onderzoek:  
 

‘Bij ons op school zaten veel mensen van andere culturen, 
Surinamers, Hindoestanen, Antillianen, dus ook mensen die niet 
uit een asielzoekerscentrum komen. Ik heb ook wel vriendinnen uit 
andere culturen, ik ga met een heleboel verschillende mensen om.’  
(Renske, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 24) 

 
‘Op de lagere school kregen we op een gegeven moment een paar 
Chinese kinderen in de klas, dat was erg interessant, wij spraken 
geen Chinees, zij geen Nederlands. Er kwam dus telkens een tolk 
mee de klas in. Op de middelbare school had je het al wat meer, 
mensen met een buitenlandse achtergrond. En op het HBO van 
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Groningen daar zit van alles. De hele wereld zit daar. Ook 
vluchtelingen. Ik heb een jongen in mijn klas uit het voormalig 
Joegoslavië. Hij is in 1992 met zijn ouders naar Nederland 
gevlucht en die studeert nu af.’  (Jurgen, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 22) 

 
‘Mijn eerste contact met mensen uit een andere cultuur was 
volgens mij met mensen uit Suriname die bij ons in de straat 
woonden. Eigenlijk vond ik dat heel normaal, die waren er gewoon 
altijd. Ik herinner me nog verhalen van toen voor het eerst donkere 
mensen hierheen kwamen, dat anderen schrokken dat dat bestond, 
mensen met een donkere huidskleur. Maar voor mij is dat altijd 
heel normaal geweest. En op een gegeven moment zijn er ook 
asielzoekers in ons dorp komen wonen. Die werden daar 
gehuisvest. En ja, ze wonen nu ook gewoon bij mijn moeder in de 
straat. In bepaalde opzichten zijn ze bijzonder, omdat ze net wat 
andere gewoonten hebben of er anders uit zien, maar ook weer niet 
heel speciaal. Zelf heb ik aan de ene kant Joegoslavische buren en 
aan de andere kant is er een KWE (kleine wooneenheid voor 
AMA’s).’  (Lieuwe, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 27) 

 
‘Mijn tante heeft een Afrikaanse man leren kennen, die is nou een 
huis aan het bouwen in Afrika. Over een half jaar gaat ze daar ook 
wonen, wil ze daar gaan wonen. En mijn vader is hertrouwd met 
een Indonesische vrouw. En van mijn moeders kant: haar zus is 
ook getrouwd met een Indonesische man, dus die familie is best 
een beetje… Indo eigenlijk.’ (Tim, stagiair vluchtelingenwerk, 28) 

 
Deze optimistische voorbeelden van autochtone jongeren die wijzen op het 
(geleidelijk aan) meer vanzelfsprekend worden van interculturele 
contacten nemen niet weg dat etnisch culturele segregatie in delen van de 
grote steden in de Randstad (maar ook daarbuiten) een groot probleem is. 
Het was een jonge Marokkaans-Nederlandse deelneemster die aan de hand 
van haar eigen ervaring illustreerde dat je als hier geboren meisje van 
allochtone ouders kunt opgroeien zonder enig noemenswaardig contact te 
hebben met leden van de autochtone meerderheid.  
 

Ikram:  
‘Ik zie mijzelf als Marokkaanse in Nederland. Ik weet eigenlijk 
heel weinig van de Nederlandse cultuur, van Nederlander zijn.’ 
(stagiaire vluchtelingenwerk, 21) 
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Marlie:  
‘Maar je bent hier geboren?’ 
 
Ikram:  
‘Ja, maar ik wist vanaf begin af aan dat ik Marokkaanse ben, die 
cultuur heb ik gelijk meegekregen. En als Marokkaans meisje 
word je heel snel afgesloten van de wereld erom heen. Je komt als 
klein kind eigenlijk alleen maar in aanraking met je eigen familie. 
Want de Marokkaanse gemeenschap trekt heel erg naar elkaar toe 
en de sociale controle is daar ook nog steeds heel groot. Dus ik had 
alleen maar Marokkaanse vriendinnetjes, ik kan niet bedenken dat 
ik een Nederlands vriendinnetje had, alleen maar Marokkaanse en 
die kwamen dan bij ons over de vloer. En als ik dan omging met 
een Nederlands klasgenootje dan was het van: Nee, nee, dat moet 
je niet doen. Dat mag je niet doen. En dan deed ik dat ook niet. 
Eigenlijk is het pas sinds de laatste jaren, sinds ik naar de 
middelbare school ben gegaan en de hogeschool en nu ik stage 
loop, dat ik meer in aanraking kom met Nederlandse mensen en de 
Nederlandse cultuur. Het is alsof er een wereld voor me open 
gaat.’ 

 
Jessica:  
‘Hoe zou je het vinden als jouw kinderen zich later alsNederlander 
beschouwen?’ (betaald medewerker vluchtelingenwerk, 44) 
 
Ikram:  
‘Nou, als zij zich daar prettig bij voelen. Mijn broer is helemaal los 
van de Marokkaanse gemeenschap, die is echt helemaal de 
Nederlandse kant opgegaan, Nederlandse vriendin, gewoontes 
overgenomen, alles. Hij voelt zich daar prettig bij, hij kan daarin 
zichzelf zijn. Ja dat is een groot verschil in de Marokkaanse 
cultuur. Als jongen word je veel vrijer gelaten om de buitenwereld 
in te gaan, om uit te gaan en dat soort dingen. Maar meisjes, die 
worden heel erg binnen gehouden.’ 
 

Waar Ikram hier haar achtergrond als vrouw binnen een bepaalde cultuur 
verantwoordelijk houdt voor haar aanvankelijk zeer beperkte contact met 
de Nederlandse samenleving, spelen daarin uiteraard ook sociaal-
economische factoren een rol, de wijze waarop de eerste generatie 
‘gastarbeiders’ in Nederland aan zijn lot is overgelaten, discriminatie en 
uitsluiting op de arbeidsmarkt evenals een gesegregeerde woonsituatie. 
Voor Paul Scheffer was dit alles in 2001 aanleiding om in zijn artikel ‘het 
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multiculturele drama’ te spreken over het ontstaan van een etnische 
onderklasse. Een probleem, zo besloot hij zijn artikel, dat een enorme 
bedreiging vormt voor de maatschappelijke vrede. In de afgelopen jaren is 
deze stelling beklemmend waar gebleken. Jongeren, allochtoon en 
autochtoon, erven dus wel een Nederlandse samenleving die al meer dan 
een halve eeuw is gevrijwaard van een feitelijke oorlog, ze erven ook een 
situatie waarin als gevolg van langdurig achterstallig onderhoud en onder 
druk van internationale ontwikkelingen de verhoudingen tussen 
bevolkingsgroepen binnenslands ernstig onder druk zijn komen te staan. 

Ten tijde van mijn onderzoek was de scherpte van deze 
problematiek, en het besef daarvan, eerder sluimerend. Ik kom daarop 
terug in hoofdstuk 4. Niettemin blijkt uit uitspraken van deelnemers ook 
toen al het inzicht dat het welslagen van het multiculturele samenleven niet 
afhankelijk kan worden gemaakt van de heilzame werking van de tijd en 
dat die uitdaging actieve inzet vergt, juist ook van autochtone zijde. Door 
Tim werd dit zo verwoord:  

 
‘Ik vind dat hulpverleners in Nederland best wat tijd en 
deskundigheid mogen investeren, om beter om te kunnen gaan met 
vluchtelingen. Want als jij zegt dat vluchtelingen moeten leren om 
duidelijk te maken wat ze bedoelen met bepaalde klachten en 
problemen, dan vraag je dus weer iets van die vluchteling. En daar 
wordt al heel veel van gevraagd in het begin, vind ik. Maar ik denk 
dat huisartsen of andere hulpverleners ook best wat meer getraind 
mogen worden en mogen lezen over andere culturen, zodat ze zelf 
ook investeren om beter met die mensen om te kunnen gaan. De 
wereld verandert. Dat vraagt investering in kennis, in inzicht, in 
interesse van ons in hen.’ (Tim, stagiair vluchtelingenwerk, 28) 

 
Impliciet verklaart dit besef van een veranderde wereld, de wereld waarin 
zij meer en meer verantwoordelijkheid zullen gaan dragen, wellicht ook 
dat met name jongeren in het directe contact met vluchtelingen de 
mogelijkheid zoeken om te leren over vluchtelingenvraagstukken en 
diversiteit.  
 
 
2.5  Identificatie en inleving 
 
In het voorgaande is de betrokkenheid bij vluchtelingen aan de hand van 
uitspraken van deelnemers verklaard uit een aantal persoonlijke belangen 
en interesses, uit een aantal morele en politieke overtuigingen en uit de 
intergenerationele en sociaal-culturele overdracht van bepaalde, op 
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anderen of de gemeenschap gerichte waarden en normen. Tenslotte komt 
uit de groepsgesprekken naar voren dat ook processen van identificatie en 
inleving een belangrijke rol spelen in de motivatie van deelnemers om zich 
in te zetten voor vluchtelingen. Identificatie en inleving zijn psychische 
mechanismen waarmee mensen een brug proberen te slaan tussen hun 
eigen ervaringen en die van anderen. Door deze poging tot overbrugging 
krijgen meer abstracte motivaties, zoals rechtvaardigheidsgevoel, of meer 
instrumentele motivaties, zoals werkervaring, een persoonlijke dimensie en 
een emotionele lading die de betrokkenheid verdiepen en versterken. Ik zal 
de begrippen identificatie en inleving nu eerst nader omschrijven alvorens 
te laten zien hoe ze van invloed zijn op de betrokkenheid van de diverse 
deelnemers.  

Het begrip identificatie heeft zijn wortels in de psychoanalyse. 
Daarin wordt het gedefinieerd als ‘een proces, bewust of onbewust, 
waarbij het subject de indruk heeft dat hij denkt, voelt of handelt zoals het 
object’ (Eidelberg geciteerd in de Swaan 1994: 7). Identificatie heeft een 
cognitief aspect evenals een emotioneel aspect: het is de waarneming van 
overeenkomsten die aanleiding geeft om ‘emotioneel betrokken te raken 
bij het wel en wee van degenen met wie men zich identificeert’ (Verkuyten 
1999: 55).  

Het begrip identificatie hangt nauw samen met het begrip 
identiteit, maar moet daar toch van worden onderscheiden. Identificatie 
verwijst naar hoe iemand persoonlijk zijn of haar identiteit ziet, of beter 
gezegd: hoe iemand de verschillende aspecten van zijn of haar identiteit 
ziet, aangezien identiteiten per definitie meervoudig zijn.. Bij identificatie 
gaat het om een psychisch proces van zelfdefiniëring en een daaruit 
voortvloeiende vereenzelviging met bepaalde groepen op grond van 
diverse kenmerken, affiniteiten en ervaringen. Hoe iemand zichzelf 
identificeert kan, maar hoeft niet noodzakelijk te overlappen met iemands 
sociale identiteit(en), dat wil zeggen met hoe iemand binnen verschillende 
sociale contexten wordt gedefinieerd en gecategoriseerd (Verkuyten 1999: 
53). Zo kun je jezelf, conform je paspoort en je herkomst, als Nederlander 
zien, maar je kunt je ook, ondanks je Nederlandse paspoort en herkomst, 
op grond van levensstijl en culturele voorkeur veel meer identificeren met 
bijvoorbeeld Belgen of Latijns-Amerikanen. In deze optiek is identificatie 
het meer dynamische begrip dat op het individuele niveau ruimte geeft aan 
meer en andere invullingen van identiteit dan die er in de bestaande 
maatschappelijke context worden geboden.  

Het feit dat identificatie meervoudig en dynamisch is impliceert 
volgens Essed (2001, 2002) bovendien de mogelijkheid van verbindingen 
dwars door allerlei groepen heen en voorkomt daarmee ‘etnisch 
determinisme’: de reductie van mensen tot bepaalde identiteiten zoals 
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bijvoorbeeld op grond van ‘ras’ en etniciteit. Naast het feit dat we een 
etnische afkomst hebben zijn we immers ook nog eens man of vrouw, 
hebben we een bepaalde beroep of houden we van bepaalde soorten 
muziek. Bovendien kan er uit elk collectief handelen waarbij er, om het 
even welk, gezamenlijk doel wordt nagestreefd groepsidentificatie 
ontstaan. Waar er tussen mensen scheidslijnen op het ene vlak zijn, kunnen 
er gedeelde of overlappende interesses op andere punten zijn. Deze 
overlappende persoonlijke interesses, voorkeuren of ervaringen ‘hoe 
apolitiek of oppervlakkig ook’ kunnen als een soort springplank dienen om 
ook gevoeligere kwesties bespreekbaar te maken die verband houden met 
verschillen in culturele waarden en gebruiken (Essed 2001, 2002). 

Persoonlijke identificaties leiden niet zonder meer tot sociale 
identiteiten. Daarvoor is het noodzakelijk dat mensen zich gaan 
organiseren en zich als groep of beweging gaan manifesteren. De Swaan 
spreekt in dat geval over sociale identificatie als het proces ‘waarin 
mensen in toenemende mate anderen gaan ervaren als ‘hetzelfde’ als 
zijzelf’(de Swaan 1997: 3). Identificatie is daarbij het dynamische begrip 
van hoe, onder bepaalde maatschappelijke omstandigheden, omvattende 
groepsidentiteiten tot stand kunnen komen. In de literatuur wordt tenslotte 
gewezen op het ambivalente karakter van identificatie: terwijl 
waargenomen overeenkomsten aanleiding geven tot een gevoel van 
verwantschap en betrokkenheid, kunnen waargenomen verschillen met 
evenveel kracht aanleiding geven tot distantie en desidentificatie (de 
Swaan 1994, 1997; zie ook Verkuyten 1999). 

Het concept inleving of, in de literatuur vaker gebruikt, empathie 
is een vertaling van het Duitse begrip ‘Einfühlung’. Dit begrip werd eind 
negentiende eeuw, begin twintigste eeuw voor het eerst gebruikt binnen de 
esthetica waarin het verwees naar een manier om kunstwerken te 
‘begrijpen’: ‘Einfühlung is a mode of inner imitation. When empathizing 
with a work of art, the beholder physically imitates the object and 
imaginatively projects himself into the object’ (Barnes en Thagard 1997: 
3; zie ook Stotland e.a. 1978: 11). Vanuit de esthetica werd het concept 
vertaald naar het domein van de psychologie en de psychotherapie. Daar 
verwijst het naar een manier om begrip te hebben voor iemands anders 
belevingswereld en ervaringen. Veel gebruikt is de definitie van Carl 
Rogers die empathie in de context van een therapeutische relatie definieert 
als een sensitieve houding die tot doel heeft ‘het aanvoelen van de 
innerlijke wereld van de cliënt met zijn heel eigen persoonlijke 
betekenissen, alsof het de eigen wereld was, maar zonder ooit de alsof-
kwaliteit los te laten (Bru 2001: 51; Stotland e.a. 1978: 13; Bohart en 
Greenberg 1997: 6).’  
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Bij inleving is er sprake van een ‘hypothetische identificatie’ 
(Vandenberghe 2001: 105) of ‘trial identification’ (Bohart en Greenberg 
2001: 11): men handhaaft de eigen identiteit, maar doet ‘alsof’ men in de 
schoenen van de ander staat. Men ‘verbeeldt’ zich wat het voor zichzelf 
zou betekenen om, bijvoorbeeld, de dingen mee te maken die asielzoekers 
of vluchtelingen meemaken. Het gaat om een tijdelijke, partiële 
vereenzelviging met de ander, niet omwille van zichzelf, ook niet om 
aardig te zijn of uit sympathie met de ander (Van den Hoofdakker 2001: 
13; Barnes en Thagard 1997: 3), maar met het doel om de binnenwereld 
van de ander beter te kunnen begrijpen in de volle rijkdom van zijn of haar 
eigen perspectieven (Bohart en Greenberg 2001: 8).   

Net als identificatie heeft ook inleving een emotioneel en een 
cognitief aspect (van den Hoofdakker 2001: 12; Stotland e.a. 1978: 13, 
14). Het emotionele aspect verwijst naar de gewaarwording van de eigen 
gevoelens die de tijdelijke en hypothetische identificatie met de ander 
oproepen. Het idee is dat de gewaarwording van deze eigen gevoelens 
indirect toegang geeft tot de gevoelens van de ander. Het cognitieve aspect 
verwijst naar de mogelijkheid van analoog of associatief denken: het 
trekken van parallellen tussen ervaringen van vluchtelingen en 
vergelijkbare, hoewel niet identieke ervaringen die men zelf heeft 
meegemaakt of waarover men heeft gehoord via verhalen, films of romans 
(Duyndam 2001: 22). Cognitief is, heel belangrijk, ook het vermogen om 
de ander als ander te blijven zien en zich bewust te blijven van de ‘alsof 
kwaliteit’ van de inleving (Stotland e.a. 1978: 13). 

Inleving is niet goed of slecht (van den Hoofdakker 2001: 13, 14; 
Barnes en Thagard 1997: 3). Ook een goede oplichter moet zich in anderen 
kunnen inleven. Het is geen morele waarde, maar een psychologisch 
‘hulpmiddel’ in de intermenselijke relaties. Als hulpmiddel wordt het door 
de meeste auteurs beschreven als een noodzakelijke, maar onvoldoende 
voorwaarde om de binnenwereld van een ander te bereiken (Vandenberghe 
2001: 106). Het grootste risico bij inleving is dat degene die zich inleeft de 
‘alsof kwaliteit’ van inleving uit het oog verliest en per saldo toch weer 
uitkomt bij de eigen belevingswereld (Bohart en Greenberg 1997: 11, 25; 
Duyndam 2001; Vandenberghe 2001). Het willen begrijpen leidt dan tot 
een inpassing van de ander in de eigen belevingswereld (Bru 2001: 53). 
Om dat te vermijden is het allereerst noodzakelijk te beseffen dat we nooit 
met zekerheid kunnen voelen en denken wat een ander denkt en dat we dat 
dus alleen maar kunnen proberen (Bru 2001: 54). Verder is er kennis nodig 
van de sociale en culturele contexten waarbinnen de subjectieve beleving 
van de ander kan worden begrepen en, minstens zo belangrijk, zelfkennis 
over de contexten waarbinnen de eigen beleving en de eigen 
interpretatiescenario’s kunnen worden begrepen. Tenslotte is de enige 
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manier om erachter te komen of de inleving daadwerkelijk aansluit bij de 
beleving van de ander communicatie met die ander en het stellen van de 
vraag: klopt mijn voorstelling van jouw werkelijkheid met jouw eigen 
voorstelling (Bohart en Greenberg 1997: 7)? Zoals van den Hoofdakker 
(2001: 12) stelt: ‘men moet empathie ook tonen en bereid zijn het risico te 
lopen ongelijk te krijgen.’ De dialoog met de ander geeft niet alleen inzicht 
in de binnenwereld van de ander, maar ook in de eigen veronderstellingen 
en vooroordelen waarvan het subject zich vanuit de eigen belevingswereld 
alléén niet bewust kan worden (Vandenberghe 2001: 108). 

In de context van mijn onderzoek verwijs ik met identificatie naar 
de waarneming van deelnemers dat er wezenlijke overeenkomsten bestaan 
tussen de ervaringen van vluchtelingen en die van henzelf. Het zijn deze 
waargenomen overeenkomsten die aanleiding geven tot een actieve, 
persoonlijke betrokkenheid. Inleving vergt een tussenstap: mensen kunnen 
zich niet ‘actueel’ identificeren met vluchtelingen, maar slechts 
‘potentieel’: men probeert zich een voorstelling te maken van de 
ervaringen van vluchtelingen via invoelen, analoog denken en verbeelding. 
Ook die exercitie heeft betrokkenheid tot gevolg.  

Identificatie en inleving zijn verschillende mechanismen, het 
onderscheid is echter niet absoluut. Zelfs in het geval waarin deelnemers 
zelf vluchteling zijn geweest, zijn hun ervaringen niet in absolute zin 
hetzelfde als die van de vluchtelingen die ze nu ontmoeten. Ook in hun 
geval zijn de overeenkomsten in meer of mindere mate ‘verbeeld’ 
(Anderson, 1991) en moet bij de ander worden geverifieerd in hoeverre de 
aanname van overeenkomstigheid strookt met diens beleving. Aan de 
andere kant, in de gevallen waarin deelnemers zelf nooit hebben moeten 
vluchten, is inleving niet uitsluitend een kwestie van verbeelding. Om zich 
in te leven moeten mensen een verbinding kunnen leggen tussen de 
ervaringen van vluchtelingen en, hoewel niet identieke, toch vergelijkbare 
eigen of via derden (boeken, films) ‘bemiddelde’ ervaringen en daaraan 
verbonden emoties.  

Hieronder zal ik aan de hand van de verhalen van deelnemers 
aangeven hoe, afhankelijk van ieders eigen achtergronden en ervaringen, 
identificatie en inleving een rol spelen in hun betrokkenheid bij 
vluchtelingen. Zoals gezegd zijn de beide mechanismen niet absoluut te 
scheiden. Ik beschrijf identificatie en inleving daarom als een soort 
glijdende schaal. Ik spreek over identificatie wanneer deelnemers mij op 
basis van hun verhalen, de intensiteit of stelligheid van hun woordgebruik 
en non-verbale signalen (zoals moeite om niet te huilen, ogen die vlammen 
van kwaadheid) de indruk geven dat zij een grote mate van 
vergelijkbaarheid ervaren tussen hun eigen ervaringen en die van 
vluchtelingen en dat die ervaringen actueel (nog) heel wezenlijk zijn voor 
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hun identiteit. Ik spreek over inleving wanneer de vergelijkbaarheid van de 
ervaringen met meer emotionele distantie naar voren wordt gebracht en de 
vergelijking meer een brugfunctie lijkt te vervullen dan dat deze verwijst 
naar een diep ervaren overeenkomst in actuele identiteit.  
 
2.5.1 Identificatie als vluchteling 
Het is a-priori aannemelijk dat identificatie een wezenlijke rol speelt in het 
geval dat deelnemers zelf vluchteling zijn geweest: zij kunnen zich 
identificeren met vluchtelingen omdat zij zichzelf kunnen identificeren als 
vluchtelingen. Dit onderscheid van Stone (1962; Verkuyten 1999: 55) 
verwijst naar de cognitieve en de affectieve dimensie van identificatie. 
Identificatie als geeft aan hoe iemand zichzelf cognitief categoriseert en 
definieert in een bepaalde sociale context. Identificatie met veronderstelt 
een emotionele verbondenheid en vereenzelviging met een bepaalde groep.  

Strikt genomen, wanneer we uitgaan van de juridische definitie 
van vluchtelingschap conform het verdrag van Genève, was er onder de 
deelnemers slechts een iemand die zichzelf formeel als vluchteling kan 
identificeren. Het is opmerkelijk, maar in overeenstemming met het 
theoretische inzicht dat identificatie dynamisch is en niet hoeft te 
overlappen met sociale identiteit, dat diegene gedurende de 
gespreksbijeenkomsten weinig de indruk gaf dat haar onmiskenbare – en al 
jarenlange – betrokkenheid bij vluchtelingen voortvloeide uit een actuele 
identificatie van zichzelf als vluchteling. Hoewel ze refereerde aan de 
geschiedenis van haar land en de verschillende vluchtbewegingen die er in 
die geschiedenis en gedurende haar leven hebben plaatsgevonden, lijkt zij 
zichzelf nu, enkele decennia na haar vlucht naar Nederland, meer te 
identificeren als gevestigd Nederlander dan als vluchteling. Nergens 
veronderstelt zij dat ze op basis van haar eigen ervaring als vluchteling 
kennis heeft van de ervaringen van vluchtelingen of zich op grond daarvan 
speciaal betrokken voelt. Wel trekt ze zo nu en dan een vergelijking met 
haar eigen (integratie)ervaringen als migrant. Toch lijken vluchtelingen 
ook voor haar ‘anderen’ die zij net zo goed moet leren kennen en waarover 
zij zich net zo goed kan verwonderen als de gemiddelde, niet gevluchte 
Nederlander. Een illustratie hiervan is het volgende citaat: 

 
‘Ik vind dat ze (vluchtelingen) al heel veel weten over de 
Nederlandse samenleving, ze zijn erg geïnteresseerd, dat hebben 
wij (buurtvrijwilligers) zelf meegemaakt. Ik was ook heel verbaasd 
dat ze mij vroegen: ‘hoe gaat het met meneer Havel, de president 
van Tsjechië?’ Want wat weet ik nou eigenlijk over hun president, 
maar heel weinig of niets.’  (Jana, buurtvrijwilliger, 72) 
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De duur van haar verblijf in Nederland, het feit dat zij zich hier duidelijk 
thuis en geaccepteerd voelt, in combinatie met het feit dat zij, in 
tegenstelling tot veel van de vluchtelingen die zij tegenkomt, een witte, 
Europese vluchteling is, zijn mogelijke verklaringen voor het feit dat haar 
betrokkenheid bij vluchtelingen niet lijkt voort te komen uit een tot op de 
dag van vandaag gevoelde identificatie als vluchteling.    
 Onder de deelnemers zijn een aantal deelnemers die misschien niet 
naar de letter van het verdrag van Genève vluchteling zijn, maar wel naar 
de geest daarvan. Zij leggen nadrukkelijk wél een verband tussen hun 
eigen ervaringen als vluchtelingen en die van vluchtelingen heden ten 
dage. Een voorbeeld hiervan is Lena wier verhaal ik in paragraaf 2.4.3 
reeds heb aangehaald. Lena trekt een parallel tussen haar eigen ervaringen 
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog toen zij moest onderduiken en die 
van mensen die in deze tijd moeten vluchten. Overeenkomstig zijn voor 
haar ‘ de onzekerheid’, ‘families die uit elkaar gerukt worden’, ‘de 
afhankelijkheid’ van mensen die bereid zijn je te helpen en ‘de angst’ om 
verraden te worden en te moeten vrezen voor je leven. Het is tegen de 
achtergrond van dit soort ervaringen en meer in het algemeen tegen de 
achtergrond van de onwil van Europese staten om joodse vluchtelingen en 
joodse medeburgers bescherming te bieden tegen de vervolging door het 
nationaal-socialistische regime dat in 1952 het recht op asiel in het verdrag 
van Genève werd vastgelegd (Arendt 1973; Zolberg 1989).  

Een ander voorbeeld van een deelneemster die zichzelf als 
vluchteling kan identificeren is Irmgard. Zij vluchtte na afloop van de 
Tweede Wereldoorlog en ten tijde van de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd, het voormalige Nederlands-Indië: 
 

‘Ik heb in een kamp gezeten in Indonesië en mezelf altijd al een 
beetje zo gevoeld van: ik ben daar weggepest en het leven was 
daar zo mooi. Toen kwam ik dus in Nederland en als kind was ik 
al heel erg geïnteresseerd in het drama van de joden en in de 
joodse vluchtelingen, de afschuwelijke dingen die er met hen 
waren gebeurd. Dan dacht ik: nou ja, wat was ons kamp daarbij 
vergeleken nou eigenlijk. Hoewel later bleek dat het bijna net zo 
erg was.’  (Irmgard, vrijwillig vluchtelingenwerker, 60) 

 
Gevangenschap onder levensbedreigende omstandigheden en het 
‘weggepest’ worden van de plek die je lief is zijn voor Irmgard de 
jeugdervaringen die haar verbinden met het lot van hedendaagse 
vluchtelingen. Deze overeenkomstige ervaringen waren voor haar 
aanleiding tot een levenslange betrokkenheid bij vluchtelingen, niet alleen 
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in Nederland, maar ook in diverse andere landen waar ze nadien langere 
tijd heeft gewoond.  
 Beide vrouwen kunnen zich identificeren met wezenlijke aspecten 
van wat het betekent om vluchteling te zijn. Hoewel Lena veeleer een 
‘binnenlandse vluchteling’ was en Irmgard tijdens de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd vluchtte naar wat formeel haar eigen land was, 
weten beiden wat het betekent om vervolgd te worden en te vrezen voor 
geweld. De vrees voor vervolging is de kern waar het om draait in de 
definitie van vluchteling in het Vluchtelingenverdrag van Genève. In 
‘Vluchten voor geweld’ betoogt Zolberg (1989) dat wat vluchten 
onderscheidt van andere vormen van (gedwongen) migratie bij uitstek de 
vrees is voor levensbedreigend geweld.  

De verhalen van Lena en Irmgard maken duidelijk dat 
vluchtelingschap geen exotisch gegeven is, een lot van mensen uit verre, 
vreemde landen. Ook in het recente Nederlandse verleden hebben mensen 
moeten vluchten. Het betreft mensen van nu nog levende generaties 
waarvan sommigen, gelukkig, in staat en bereid zijn om hun ervaringen te 
gebruiken, niet alleen rechtstreeks door vluchtelingen te helpen, maar ook 
indirect door over hun ervaringen aan jongere Nederlanders te vertellen. 
Met hun verhalen plaatsen ze jongeren in hun geschiedenis en kweken 
daarmee tevens begrip voor vluchtelingen. 
 
2.5.2 Identificatie als migrant 
Identificatie speelt eveneens een duidelijke rol in het geval van deelnemers 
die zelf een migratieachtergrond hebben. Zij kunnen zich niet identificeren 
met de bovengenoemde aspecten van vluchtelingschap, maar wel met 
allerlei aspecten van wat het betekent om te migreren. Het gaat daarbij 
enerzijds om de ervaring nieuw te zijn in een vreemd land en anderzijds 
om de ervaring van vooroordelen en stigmatisering op grond van het als 
anders gezien worden. Met betrekking tot het vreemdeling zijn in een 
vreemd land spreekt een vrouw over ‘ontworteling’ als de ervaring die zij 
als migrant deelt met vluchtelingen: 

 
‘De oorlog heeft ook mijn leven gedomineerd. Mijn vader was 
Pool en mocht niet terug naar Polen na de oorlog en in plaats 
daarvan zijn we naar Zuid-Amerika gegaan. Het was een vrije 
keuze van mijn ouders om naar Zuid-Amerika te gaan in plaats 
van in Frankrijk te blijven, maar ik heb wel de ontworteling 
meegemaakt die vluchtelingen ook meemaken.’  (Cecile, 
vrijwilliger vluchtelingenwerk, 56) 
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Anderen herkennen bij vluchtelingen hun eigen gevoelens van heimwee en 
het gemis van geliefde mensen om zich heen op cruciale momenten in het 
leven: 
 

‘Toen ik naar Nederland kwam zat mijn man op de grote vaart, dus 
die was regelmatig in het buitenland voor zijn werk. Na de 
geboorte van mijn eerste kindje lag ik in het ziekenhuis en kreeg ik 
te horen dat hij naar het buitenland moest vertrekken. Dus ik was 
totaal op mezelf aangewezen. Zijn moeder was er wel, maar ik 
miste mijn eigen moeder. Als je net een kindje hebt gekregen, voor 
het eerst moeder bent geworden, in een nieuw land, in een nieuw 
huis, dan voel je je helemaal alleen op de wereld. In die tijd had je 
die tekenfilm van Remi. Ik voelde me echt Remi aan alle kanten.’ 
(Carrol, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 45) 

 
Verschillende deelnemers brachten het probleem van de taal naar voren als 
overeenkomst tussen migranten en vluchtelingen. Daaronder ook een 
deelneemster die opgroeide op de Nederlandse Antillen: 
 

‘Toen ik in Nederland kwam, merkte ik dat niemand het 
Nederlands kon verstaan zoals wij dat (op de Antillen) hadden 
geleerd op school en dat was heel erg lastig. Het Nederlands dat 
wij hadden geleerd bleek maar woordenboek-Nederlands te zijn. 
We kenden niet de spreektaal en dat communiceert lastig. Ik kan 
me nog heel goed herinneren dat we in Nederland aankwamen en 
dat een taxichauffeur ons naar huis bracht. Mijn zusjes en ik 
hebben heel zenuwachtig zitten giechelen achter in die auto. 
Omdat wij die man niet konden verstaan en het idee hadden: dat 
moet toch kunnen, we hebben altijd gehoord dat we deze taal 
leerden! En op school hadden wij altijd problemen met docenten 
Nederlands. Dat waren op zich heel aardige mensen die 
probeerden om ons Nederlands te leren, maar ons Nederlands was 
een beetje een mengelmoes. Dus een heleboel woorden die voor 
ons gewoon Nederlands waren, die bleken dat niet te zijn. En dat 
gaf veel problemen.’  (Jessica, betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 44) 

 
Een jonge Marokkaanse, die in Nederland is geboren, verwijst in haar 
verhaal naar diverse punten van identificatie: de slechte 
mensenrechtensituatie in de herkomstlanden van vluchtelingen evenals in 
dat van haar ouders, de specifieke taalproblematiek van vrouwen in de 
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traditionele rol van huisvrouw en moeder en de onzekerheid over 
gezinshereniging: 
 

‘Allereerst was ik geïnteresseerd in mensenrechten, dat is vanuit 
mijn eigen achtergrond, want in Marokko zijn de rechten van de 
mens ook niet zoals ik het zou willen. Ik ben hier geboren, dus ik 
had niet zo het probleem van een andere taal en cultuur. Maar wat 
mij wel motiveert… Mijn vader zat vorig jaar voor onbepaalde tijd 
vast in Marokko door problemen met de regering. Opeens stond 
mijn moeder er alleen voor. Haar dochters waren het huis uit. Wij 
hadden ons werk en school, we gingen ’s ochtends de deur uit en 
kwamen ’s avonds weer thuis. Opeens moest ze alles alleen doen. 
Ik merkte hoe moeilijk dat voor haar was. Telkens klopte ze bij 
een dochter aan, zo van: deze brief is gekomen en wat moet ik 
doen? Dat was zo moeilijk voor haar, omdat ze de taal nooit heeft 
geleerd. Toen ze hier kwam, heeft ze wel geprobeerd de taal te 
leren, maar daarna heeft ze zich meer bezig gehouden met de 
opvoeding van haar kinderen en heeft ze dat gelaten. Bovendien 
regelde mijn vader altijd de papieren en in een keer moest ze dat 
zelf doen. En de onzekerheid, die motiveert mij ook, want bij heel 
veel vluchtelingen zit de helft van het gezin nog in een ander land. 
Je weet nooit hoe lang het duurt met de gezinshereniging en of het 
wel kan. Ik kon mij daarmee wel identificeren. Want voor ons was 
het ook heel erg onzeker of mijn vader wel kon komen en 
wanneer.’  (Ikram, stagiaire vluchtelingenwerk, 21) 

 
Naast dit soort ervaringen geven de meeste mensen met een 
migratieachtergrond uitdrukking aan hun kwaadheid over vooroordelen en 
stigmatisering die zowel migranten als vluchtelingen treffen. De 
herkenning van de ervaring om voortdurend beschouwd te worden als 
vreemdeling en de kwaadheid daarover zijn een extra motivatie om zich in 
te zetten voor vluchtelingen. Zoals te verwachten viel kwam dit punt 
uitvoerig ter sprake in de groep van vluchtelingenwerkers met een 
migratieachtergrond. Hieronder een fragment: 
 

Jessica:  
‘De betrokkenheid bij je landgenoten hè. Als er in de krant staat 
‘DE Antillianen gedragen zich niet’; daar kan ik dus niet tegen. 
Dat is net als ‘Alle Marokkanen zijn slecht’. Nou, dat heb ik bij 
vluchtelingen ook. Omdat ik zelf in het werk zit ben ik misschien 
overgevoelig voor al die rotzooi die in de krant staat. Want wij 
kennen de mensen. Al die nummers hebben bij ons een naam hè. 
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En we weten wat het betekent. We weten dat het nog eens extra 
moeilijk wordt gemaakt voor deze mensen om een plekje te vinden 
in de samenleving omdat er geen goodwill gekweekt wordt vanuit 
de politiek. Daar kan ik echt heel kwaad om worden.’  (Jessica, 
betaald medewerker vluchtelingenwerk, 44) 

 
Carrol:  
‘Ik herken dat…’ (vrijwilliger vluchtelingenwerk, 45) 

 
Dolores:  
‘Iemand vroeg mij een keer: ‘waar kom jij vandaan, kom jij uit de 
Filippijnen?’ Ik zei: ‘nee, ik kom uit Nicaragua. Waarom, lijk ik 
op Filippijnen? Verder in het gesprek bleek ze nieuwsgierig of ik 
uit de Filippijnen kwam, omdat ik dan misschien een prostituee 
was en hierheen was gehaald door iemand. Die persoon zat te 
vissen hoe ik mijn man had leren kennen en hoe ik hier terecht was 
gekomen.’  (vrijwilliger vluchtelingenwerk, 50) 

 
Maar ook in andere groepen brachten deelnemers met een 
migratieachtergrond de identificatie op grond van vooroordelen en 
stigmatisering naar voren: 
 

‘Een vluchteling heeft misschien wel een andere achtergrond, een 
andere geschiedenis dan ik, maar waar je terechtkomt en wat je 
dan meemaakt, dat is toch wel met elkaar te vergelijken. Als 
mensen iets negatiefs of positiefs over vluchtelingen zeggen dan is 
het alsof ze ook buitenlanders en ook mij bedoelen, zo komt dat op 
mij over. Als ze zeggen over vluchtelingen: ‘we zijn vol, dus ze 
mogen niet meer binnenkomen’, dan is het alsof ze indirect 
zeggen: eigenlijk ben jij ook niet welkom, snap je? Op die manier 
raakt het me dus.’  (Sinan, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 
29) 

 
In reactie op het verhaal van Sinan geeft Ilse aan dat zij moeilijk kan 
bepalen of het nou haar algemene rechtvaardigheidsgevoel is dat haar 
kwaad maakt of dat het haar specifieke achtergrond is als kind van een 
Antilliaanse vader: 
 

‘Ik zat er net over na te denken. Ik weet dat als ik bepaalde 
uitspraken lees, dat ik meestal des duivels word. Ik weet niet of ik 
me dan zelf aangesproken voel, maar ik ga natuurlijk ook wel 
terug naar mijn vader. Kijk, mijn vader die is hier als een van de 
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eerste Antillianen gekomen en niet omdat hij daar niets kon 
bereiken, want hij heeft een hartstikke goede studie gevolgd. Maar 
inderdaad, destijds was het ‘zwarten nemen ons werk over’ of ‘die 
Antillianen moeten maar daar blijven’. Ik weet niet, ik vind dat je 
gewoon nuchter moet blijven nadenken om jezelf niet persoonlijk 
aangevallen te voelen. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel 
mensen dat wel doen. Ik zou kwaad voor mijn vader kunnen 
worden, ik bedoel, die heeft gewoon altijd zijn best gedaan. Hij 
had hier een goedlopende praktijk. Ja, ik weet ‘t niet precies, ik 
ben er niet helemaal uit. Ik kan sowieso kwaad worden als ik 
onrechtvaardigheid zie, niet zozeer omdat ik zelf buitenlands bloed 
heb.’  (Ilse, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 28) 

 
Sommigen concluderen uit deze overeenkomstige ervaringen, de ervaring 
om nieuw te zijn in een vreemd land evenals de ervaring om sociaal 
geëtiketteerd te worden als ‘vreemdeling’ dat ze wellicht iets extra’s 
kunnen bieden in de hulpverlening aan vluchtelingen: 
 

‘Hier in Nederland zeggen ze vaak: ‘dat moet je zelf doen, dat 
moet je zelf oplossen.’ Maar soms heb je het wel eens nodig dat 
iemand je bij de hand pakt en ik voel nu dat ik af en toe die hand 
kan uitreiken naar vluchtelingen. Bijvoorbeeld, een vrouw komt 
naar kantoor en legt haar problemen voor. Je kan dan heel koel en 
kil zeggen, je moet dit en je moet dat, zal ik een afspraak voor je 
maken? Dat is zo afstandelijk. Die vrouw wil zo graag een hand 
hebben. Het zou zo goed zijn als iemand dan zei: ‘zal ik met je 
meegaan?’ Ja, hoe moet ik het zeggen, het is even moeder zijn, 
van: kom op, ik pak je bij de hand en neem je mee. Dat heb ik toen 
gemist. En nu ben ik blij dat ik iemand dat kan geven.’  (Carrol, 
vrijwilliger vluchtelingenwerk, 45) 

 
‘Het gevoel alleen te zijn, de nieuwe dingen die je tegenkomt. Als 
je dat soort ervaringen uitwisselt, ben je gelijk in dat opzicht. Ik 
denk: ik ben Nederlander plus Curaçaoënaar, en dus kan je in dat 
opzicht ook Nederlander plus bieden.’  (Jessica, betaald 
medewerker vluchtelingenwerk, 44) 

 
‘Toen ik begon bij Vluchtelingenwerk vond ik het meteen 
hartstikke leuk om te doen, omdat ik mij kon verplaatsen in 
vluchtelingen, in mensen die gevlucht zijn uit hun land. Ik voelde 
dat ik kon helpen, omdat ik het beter begrijp dan een Nederlander, 
dat voel ik.’  (Dolores, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 50). 
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In het daadwerkelijke contact met asielzoekers en vluchtelingen lijken de 
betreffende deelnemers te worden bevestigd in de aanname dat het een 
meerwaarde heeft om een vergelijkbare achtergrond en ervaringen te 
hebben. Gelijktijdig wordt die aanname ook gerelativeerd. Zo realiseerde 
een deelneemster van buitenlandse origine zich dat kennis van andere 
culturen haar niet automatisch tot een goede hulpverlener maakte: 
‘hulpverlenen is toch een vak apart’. Anderen wezen erop dat cliënten 
soms te hoog gespannen verwachtingen hebben van ‘lotgenoten’ of 
mensen met eenzelfde religieuze of etnische achtergrond, in de zin dat die 
speciaal voor hun dingen zouden kunnen regelen. Tenslotte werd er 
gewezen op het risico dat men door een al te grote betrokkenheid voorbij 
loopt aan de eigen grenzen. Maar dat blijkt een probleem, zoals we nog 
zullen zien, waar bepaald niet alleen deelnemers met een 
migratieachtergrond tegenaan lopen. 
 
2.5.3.Identificatie door inleving 
Dit brengt mij tenslotte bij vormen van identificatie die minder voor de 
hand liggen, in de zin dat ze niet gerelateerd zijn aan een eigen ervaring 
van vluchten of migreren. Deze vormen van identificatie zijn het gevolg 
van inleving, van een mentale en emotionele vertaalslag van ervaringen 
van vluchtelingen naar weliswaar andere, maar vergelijkbare ervaringen 
van zichzelf en weer terug, met als doel om de ander beter te kunnen 
begrijpen. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van het soort van 
ervaringen via welke deelnemers zich trachten in te leven in vluchtelingen.  

Allereerst zijn er onder de ‘autochtone’ deelnemers relatief veel 
mensen (te weten acht) die langere tijd in het buitenland hebben gewoond 
en gewerkt. Sommigen daarvan zijn actief geweest in het 
ontwikkelingswerk. Het referentiekader van deze mensen is breder dan het 
leven in een of zelfs in twee landen. In de verhalen van sommigen van hen 
zijn vergelijkbare vormen van identificatie terug te vinden als in de 
verhalen van deelnemers met een migratieachtergrond. Een 
vluchtelingenwerker en voormalig ontwikkelingseconoom sprak over de 
moeilijkheid om in een ander land te integreren: 
 

‘Ik merkte toen ik daar woonde dat ik toch ook naar Nederlanders, 
naar het bekende toe trok.’  (Pauline, buurtvrijwilliger, 30) 

 
Twee taaldocenten refereren uit eigen ervaring aan het belang van taal om 
te kunnen integreren: 
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‘Ik ben zelf heel lang vreemdeling geweest op de Antillen en dat 
heeft nog het meeste mijn interesse gewekt. Ja, in het onderwijs 
doen ze alsof iedereen gewoon Nederlands spreekt, maar dat is 
natuurlijk niet zo. Ik heb zelf op het vwo lesgegeven. Het examen 
is gewoon volgens de Nederlandse wet ingericht. Maar toen ik nog 
op die landbouwschool zat, had ik ontzettend veel problemen met 
taal. Toen moest ik zelf ook Papiaments leren om me te kunnen 
handhaven.’  (Lars, taaldocent, 43) 
 
‘Ik heb zelf een aantal jaren in het buitenland gewoond. Ook 
andere talen moeten leren, vaak niet zo erg gemakkelijke talen. En 
daardoor krijg je zoiets van: een van de belangrijkste dingen is 
toch om een taal te kunnen spreken, om te kunnen communiceren.’  
(Rosa, taalhulp, 53) 

 
Zoals ook in de bovenstaande voorbeelden tot uitdrukking komt, blijken de 
Nederlanders die zelf langere tijd in het buitenland hebben gewoond, zich 
te kunnen identificeren met het aspect van vreemde zijn in een vreemd 
land, maar niet speciaal met de ervaring om als vreemdeling geëtiketteerd 
en negatief bejegend te worden – dit is althans weinig naar voren gebracht. 
Het is dan ook niet het migreren an sich dat dit soort ervaringen met zich 
meebrengt, maar veelal de sociale categorisering van migranten op grond 
van ‘ras’, etniciteit en sociaal-economische positie (Essed and Goldberg 
eds. 2001; Essed 1994, 1991). In veel gevallen betekent dit dat hoe witter 
de huidskleur is, hoe meer westers het voorkomen en hoe welgestelder een 
migrant of ‘expat’ is, hoe minder de ervaring van bevooroordeeldheid en 
uitsluiting hem of haar ten deel zal vallen of wezenlijk kan duperen. In 
deze tijd echter waarin terroristen het bij uitstek ook gemunt hebben op (de 
suprematie van) westerlingen bieden een witte kleur en welstand bepaald 
niet meer dezelfde bescherming als voorheen. 

In andere voorbeelden komt naar voren hoe mensen zich vanuit 
een bepaalde eigen ervaring zeer wel kunnen inleven in wat het betekent 
om als vreemdeling bejegend te worden ook al hebben ze geen ervaring 
met migreren of leven in een vreemd land. Een vrouw vertelde dat zij zich 
kan inleven in de vooroordelen waarmee vluchtelingen (en migranten) 
worden geconfronteerd via haar twee geadopteerde kinderen: 
 

‘Ik heb twee kinderen geadopteerd, een jongen uit Ghana en een 
meisje uit China. Ik denk dat dat eigenlijk wel de doorslag heeft 
gegeven om dit werk te gaan doen. Ze zijn dus ook uit 
verschillende culturen, dus je krijgt er dan wel mee te maken. Zij 
moeten ook vechten denk ik. Mijn zoon is behoorlijk zwart. Die 
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groeit op in zo’n dorp en dan krijg je natuurlijk wel met situaties te 
maken. De gesprekken ook met mijn kinderen, want ik heb er vier, 
waarvan twee geadopteerd en twee niet. In de pubertijd was dat 
behoorlijk heftig. Ik zat daar dan tussenin. Ze vielen elkaar 
behoorlijk lastig. Juist op het punt van discriminatie of ja, in het 
ongelijk gesteld worden. Dat werd soms heel heftig. Dus 
misschien dat dat ook meetelt.’  (Jenny, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 60) 

 
Een aantal deelnemers trok een parallel met jeugdervaringen waarin ze zelf 
werden geconfronteerd met vijandig gedrag omdat ze op grond van hun 
religie werden gezien als ‘anders’.  

 
‘Ik heb bijvoorbeeld als kind jaren als enige niet rooms-katholiek 
op een katholieke school gezeten. Nou, ik heb wat blokjes om 
moeten lopen om thuis te komen als ik weer eens door de 
katholieke jongens achterna gezeten werd. Ik bedoel maar, dat zijn 
dan van die dingen. Later denk je dan: ik ken dat gevoel. Denk je 
dan, dat je dat kent, hè? Om je zijn afgewezen worden of op een 
andere plaats gezet worden. Dat is heel akelig en dat gebeurt met 
vluchtelingen heel vaak natuurlijk.’ (Mathilde, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 61) 

 
Met het relativerende ‘denk je dan, dat je dat kent’ bouwt Mathilde een 
afstand in tussen haar eigen ervaring en die van vluchtelingen. Ze is zich 
ervan bewust dat de waarde van haar inleving relatief is en dat het zeer wel 
mogelijk is dat een vluchteling de dingen heel anders ervaart. 

Analoog aan de ervaring van migreren werd soms verwezen naar 
de ervaring van verhuizen. Aanleiding daarvoor was overigens ook mijn 
introducerende vraag hoe ‘autochtoon’ of ‘allochtoon’ mensen zich voelen 
op de plek waar ze nu wonen. Een deelneemster antwoordde daarop het 
volgende:  
 

‘Ik ben in Den Haag geboren. Maar mijn vader wilde graag terug 
naar zijn geboorteland: Zeeuws-Vlaanderen. Dus ik was een jaar of 
acht toen we verhuisden. Dat vond ik niet zo prettig. Ik vond ons 
dorp zo klein en bovendien werden we als protestanten nogal eens 
uitgescholden. Daar begreep ik niks van. Dat kenden wij in Den 
Haag niet. Later ben ik buiten Zeeuws-Vlaanderen gaan studeren 
en werken, maar nu woon ik er alweer jaren. Toch voel ik me niet 
echt een Zeeuwsvlaming. Ik ga ook veel om met mensen die van 
buitenaf komen. Niet dat ik het bewust zo uitkies, maar dat komt 
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dan gewoon op mijn pad. Als kind heb ik me toch altijd wel een 
beetje ontheemd gevoeld. Mijn broer vond het heerlijk in Zeeuws-
Vlaanderen, die voelde zich er echt thuis, maar ik wou altijd terug 
naar Den Haag. Maar ja, nu kom ik dan wel eens in Den Haag en 
dan zou ik er ook niet meer willen wonen. Het is zo veranderd. Dat 
ga je dan heel erg idealiseren als kind. Van daaruit heb ik dan toch 
een soort verwantschap met vluchtelingen. Ik voel me best wel 
thuis hier, daar niet van. Maar toch, ik heb dat gevoel gekend.’  
(Kaat, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 48) 

 
Een deelnemer vergeleek haar ervaringen met verhuizen van een stad naar 
een dorp met de ervaringen van vluchtelingen. Ze vond het zelf behoorlijk 
moeilijk om als buitenstaander te integreren in een gemeenschap waarin 
iedereen elkaar al generaties lang kent. Hoe moeilijk moest het dan niet 
zijn voor een vluchteling om zich, als buitenlander, in dat dorp thuis te 
voelen, vroeg zij zich af: 
 

‘Ik woon nu in een dorp. Een dorp waar mensen toen wij er 
kwamen wonen, 15 jaar geleden, aan ons vroegen ‘heb je hier 
familie wonen?’ of ‘werk je hier of zo?’ Ik dacht ‘Mijn God, waar 
ben ik nou terechtgekomen?!’ En ja, dan denk ik ook: Ik ben een 
Nederlander, hoe moet het dan als zij aan de andere kant een grote 
Somalische familie als buren krijgen? Ik denk dat dat echt niet 
werkt. Het is niet eens zo’n heel klein dorp, maar een groot dorp 
waar een grote vaste kern woont van families die er al generaties 
lang wonen. Kom daar dan maar eens tussen als buitenstaander, als 
buitenlander.’  (Martina, taaldocent, 46) 

 
Twee deelnemers trokken de parallel met een levenscrisis, namelijk een 
scheiding, waardoor ze zich konden identificeren met een bepaald aspect 
van wat het betekent om vluchteling te zijn. Hun eigen ervaring maakt het 
hun tot op zekere hoogte mogelijk om de leegte te begrijpen waarvan zij 
denken dat vluchtelingen die moeten ervaren nadat ze zijn gevlucht.  
 

‘Ik ben zes jaar geleden gescheiden. Ik ben toen in een enorm gat 
gevallen, dat is een traumatische ervaring, echt waar. Dat vertel ik 
nu alleen, omdat ik merk dat het mij ook helpt om met 
vluchtelingen om te gaan. Ik bedoel, ik herinner mij van die eerste 
tijd het verloren rondlopen, het niets meer kunnen doen, de 
eenzaamheid, vrienden die ik kwijt was, mijn gezin dat ik kwijt 
was. Nou ja, dat is heel moeilijk geweest. Toen ben ik dus als 
vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk gaan werken en later taalles 
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gaan geven. En ik merk dat die diepte ook weer wat goeds heeft 
opgeleverd. Dat is het enige goeie dat eruit is gekomen.’  
(Leendert, 61, taalhulp) 
 

Tenslotte is er een vorm van identificatie waarbij er in het geheel geen 
sprake is van een zelfde of een vergelijkbare ervaring in het verleden. Deze 
vorm van identificatie berust volledig op verbeelding, op het je kunnen 
voorstellen dat je vergelijkbare dingen meemaakt als vluchtelingen. Toch 
wordt ook bij een dergelijke verbeelding, op een meer indirecte wijze, 
aangehaakt bij aspecten van de eigen identiteit. Een deelneemster maakt 
duidelijk hoe zij zich via haar identiteit als relatief onbezorgde jongere 
probeert in te leven in vluchtelingen van haar eigen leeftijd: 
 

‘Mijn tante woonde boven een jongen die om een of andere reden 
heel erg in de Joegoslavische gemeenschap was opgenomen. Hij 
had contact met veel jonge Joegoslavische vluchtelingen die net 
voordat de oorlog uitbrak hierheen zijn gekomen. Mijn tante is met 
een van hen getrouwd, dus zo kreeg ik daar contact mee. Die 
Joegoslaven waren de eerste vluchtelingen die ik tegenkwam van 
mijn eigen leeftijd. Het was de eerste keer dat ik mij realiseerde 
dat zij ook altijd gedacht hadden dat ze in een relatief gemakkelijk 
omgeving leefden, dat het allemaal wel goed zou komen en dat ze 
toch opeens moesten vluchten. En dat het mij heel gek leek om in 
mijn eigen omgeving te zien hoe mensen, mijn broer en vrienden, 
plotseling het land zouden moeten verlaten om niet als soldaten 
aan de oorlog te hoeven deelnemen.’  (Pauline, buurtvrijwilliger, 
30) 

 
Een andere vrouw gebruikt haar identiteit als moeder en de zorg voor haar 
kinderen om zich in te leven in de verschrikkingen die vluchtelingen 
meemaken: 

 
‘Ik heb zelf ook kinderen. Je moet er toch niet aan denken dat je 
vlucht en elkaar volkomen uit het oog verliest, wat je nu weer in 
Kosovo ziet gebeuren. En dat mijn kinderen ergens in een land 
terechtkomen waar niemand naar hen omkijkt. Dan denk ik, dat 
kan dus niet. Je moet verantwoordelijkheid voor elkaar opnemen.’  
(Ank, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 42) 
 

Een taaldocent gebruikt het hulpmiddel van de omkering om zich in te 
leven in zijn studenten: 
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‘Dan denk ik: stel je voor dat ik moet vluchten en in Iran 
terechtkom. Misschien zetten ze me daar op een cursus die ik niet 
begrijp en dan komt een vrouw met een hoofddoek om die mij van 
alles gaat vertellen en zegt dat mijn manier van studeren helemaal 
niet klopt. Ik moet er niet aan denken.’  (Casper, taaldocent, 45) 

 
Diverse mensen zeiden tenslotte in bijna dezelfde woorden: ‘stel je voor 
dat je je land en je thuis moet verlaten.’ Die gedachte roept klaarblijkelijk 
bij veel mensen beangstigende gevoelens op. Gevoelens die maken dat 
mensen, al is het misschien beperkt, begrip kunnen hebben voor een 
ervaring die ze zelf nooit hebben meegemaakt.  
 Via identificatie en inleving kunnen bestaande scheidslijnen tussen 
‘wij’ en ‘zij’ worden overbrugd of meer doorlaatbaar worden. Zoals ik heb 
laten zien kan het hebben van sterk vergelijkbare ervaringen als 
vluchtelingen, zoals de ervaring met politiek geweld of de ervaring om als 
vreemdeling gestigmatiseerd te worden, in hoge mate motiverend zijn om 
zich betrokken te voelen bij en zich actief in te zetten voor vluchtelingen. 
Sterk gelijkende ervaringen zijn gelukkig echter geen voorwaarde voor 
betrokkenheid, aangezien vanuit die aanname het draagvlak voor 
vluchtelingen in deze samenleving maar heel beperkt zou kunnen zijn. Het 
vermogen om zich in te leven, dat in aanzet tot ieders menselijke uitrusting 
behoort, maar dat gevormd en getraind moet worden, maakt het potentieel 
iedereen mogelijk om zich, althans hypothetisch, te identificeren met 
vluchtelingen, ook al heeft iemand zelf heel andere ervaringen en neemt zij 
of hij heel andere maatschappelijke posities in. Zowel in het geval van 
identificatie als in het geval van inleving zal uiteindelijk het directe contact 
en de dialoog met vluchtelingen moeten uitwijzen in hoeverre de 
voorstelling van de beleving van vluchtelingen strookt met die van 
vluchtelingen zelf.  
 
 
Conclusies 
 
Het feit dat mensen zich betrokken voelen bij asielzoekers en 
vluchtelingen en zich daarvoor daadwerkelijk inzetten, professioneel dan 
wel vrijwillig, is geen vanzelfsprekendheid. Temeer niet wanneer, zoals 
ten tijde van het onderzoek, de komst van grote aantallen asielzoekers 
meer en meer aanleiding gaf tot publieke onvrede. Wat motiveerde de 
deelnemers aan deze studie dan toch om het directe contact met 
asielzoekers en vluchtelingen op te zoeken? In het voorgaande heb ik vier 
algemene bronnen benoemd waar vanuit hun betrokkenheid kan worden 
verklaard. De eerste bron, die van de persoonlijke belangen en interesses, 
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is daarvan de meest praktische. De belangen en interesses die werden 
benoemd zijn enerzijds gerelateerd aan werk, inkomen en een zinvolle 
tijdsbesteding en anderzijds aan de wens om te leren over 
vluchtelingenvraagstukken en/of andere culturen. Leeftijd of de levensfase 
waarin mensen zitten, spelen een belangrijke rol in welke van de twee 
punten het meeste accent krijgt. Bij de jongeren is dat nadrukkelijker de 
wens om te leren, terwijl bij ouderen vooral de wens wordt genoemd om 
iets zinvols met hun tijd te doen. Niettemin worden beide aspecten door 
veel mensen allebei genoemd. In het werken met vluchtelingen verwacht 
men als het ware twee vliegen in een klap te slaan: het is zinvol werk want 
je doet iets voor andere mensen in moeilijke omstandigheden en het is leuk 
en interessant omdat het je in contact brengt met mensen uit andere landen 
en culturen en met bijzondere ervaringen. 
 Mensen worden in hun handelen door meer bewogen dan door 
concrete belangen en interesses. Hoe men die belangen definieert en waar 
interesses naar uitgaan hangt nauw samen met morele en politieke 
levensovertuigingen. Veel deelnemers geven blijk van een sterke sociale of 
medemenselijke betrokkenheid. Meestal wordt die verwoordt in morele 
termen: je moet wat over hebben voor een ander, je bent verantwoordelijk 
voor elkaar. Sommigen vertalen dat in de (links) politieke terminologie 
van maatschappelijke rechtvaardigheid en gelijke rechten. Kenmerkend 
bovenal is echter dat mensen concrete wegen zoeken om hun 
overtuigingen daadwerkelijk in praktijk te brengen.  
 Tijdens de groepsgesprekken heb ik deelnemers gestimuleerd om 
niet alleen hun verschillende motieven naar voren te brengen, maar ook de 
achtergronden daarvan te belichten. Dit leidde in alle groepen tot reflectie 
over de invloed van familieachtergrond en opvoeding op het huidige 
denken en doen. Waarden en normen van menselijke gelijkheid en 
verantwoordelijkheid voor elkaar komen daaruit naar voren als een vorm 
van sociale erfenis. De een relateert die waarden en normen aan de rode 
politieke kleur van het ‘nest’ waarin men is opgegroeid, de ander aan een 
christelijke, humanistische of islamitische denominatie van het ouderlijk 
huis. Doorslaggevend hierin lijkt niet het dwingende karakter van de 
overgedragen normen en waarden, maar, meer in positieve zin, het 
geleefde voorbeeld van ouders of andere verzorgers. Vaak werd in dit 
verband gewezen op de inspirerende invloed van moeders. Voor een 
belangrijk deel reflecteert dit de traditionele rolverdeling tussen 
voorgaande generaties van mannen en vrouwen in Nederland waarbij 
primair vrouwen verantwoordelijk waren voor zorgtaken binnen en buiten 
het gezin. Het is de vraag of de huidige generaties moeders, van na de 
tweede feministische golf, in een vergelijkbaar onderzoek over tien jaar 
nog evenveel lof krijgen toegezwaaid en zo ja, op welke punten. Feit is dat 
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ondanks alle emancipatie ook de huidige generatie vrouwen nog steeds een 
disproportioneel aandeel heeft in de zorg binnen- en buitenshuis.  
 Een vorm van overerving die particuliere families overstijgt 
evenals de morele ethiek zoals die binnen families wordt overgedragen is 
de herinnering aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en het 
lot van de joden. Het gevoel dat zoiets nooit meer mag gebeuren is voor 
oudere deelnemers die de oorlog hebben meegemaakt, maar ook voor de 
generaties daarna een motivatie om zich in te zetten voor mensen die hier 
en nu de verschrikkingen van oorlog, vervolging en uitsluiting moeten 
meemaken. Voor jongere deelnemers lijkt het besef van de 
verschrikkingen van oorlog en de waarde van vrede eerder voort te vloeien 
uit (of te worden geïntensiveerd door) het contact met asielzoekers en 
vluchtelingen. Een deel van die contacten speelt zich af tussen kinderen en 
jongeren op school. Door over hun eigen ervaringen met oorlog en 
onderdrukking te vertellen kunnen jonge vluchtelingen indirect een 
brugfunctie vervullen om de interesse in de oorlog zoals die hier is 
gevoerd ook voor de jongste generaties Nederlanders levend te houden.   
 Naast concrete belangen en interesses en meer abstracte 
levensovertuigingen die deels een kwestie zijn van sociale, culturele en 
nationale overerving spelen in de motivatie van alle deelnemers op 
enigerlei wijze de psychologische mechanismen van identificatie en 
inleving een rol. Deze mechanismen bewerkstelligen een emotioneel 
intense betrokkenheid bij vluchtelingen, niet omdat men daar beter of 
wijzer van denkt te worden of omdat men die betrokkenheid als een 
kwestie van principe of moraal beschouwt, maar omdat men iets van 
zichzelf in de ander ziet, of althans denkt te zien. Het gaat hier dus niet om 
een betrokkenheid bij vluchtelingen als anderen, maar om een 
betrokkenheid, die althans vanuit de zender beschouwd uitgaat naar 
vluchtelingen als gelijken, als mensen zoals u en ik, die dingen hebben 
meegemaakt die ik ook heb meegemaakt of potentieel zou kunnen 
meemaken. Waar identificatie verwijst naar overeenkomsten die men 
meent te zien tussen (als belangrijk ervaren) aspecten van de eigen 
identiteit en die van anderen, verwijst inleving naar het zich voorstellen of 
invoelen wat het voor iemand zelf zou betekenen als dergelijke 
overeenkomsten er daadwerkelijk zouden zijn. Waar identificatie meer een 
direct en onwillekeurig gevoel is dat men de ander begrijpt, is inleving een 
mentale ‘actie’ met het doel om de ander beter te begrijpen. Noch 
identificatie, noch inleving bieden de garantie dat de ander zich ook 
werkelijk begrepen voelt. In hoeverre er daadwerkelijk overeenkomsten 
zijn of dat men zich goed heeft weten in te leven kan alleen achterhaald 
worden in de dialoog met elkaar, maar voor de motivatie om zich 
betrokken te voelen is dat in eerste instantie niet van belang. 
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 Onder de deelnemers zijn een aantal mensen die zich met 
vluchtelingen kunnen identificeren op grond van vergelijkbare ervaringen 
met oorlogsgeweld. Zij identificeren zich met vluchtelingen als 
vluchtelingen zelf. Daarnaast identificeren diverse deelnemers zich met 
vluchtelingen als migranten. Zij kunnen zich met vluchtelingen 
identificeren op basis van de ervaring nieuwkomer te zijn in een vreemd 
land, maar ook op basis van de ervaring zich als ‘vreemdeling’ bejegend 
en uitgesloten te voelen. Identificatie en een daaruit voortvloeiende 
betrokkenheid en begrip is echter niet voorbehouden aan lotgenoten of 
mensen met sterk verwante ervaringen. Dat blijkt uit het brede scala van 
voorbeelden die deelnemers aandroegen van manieren waarop zij zich 
trachten in te leven in vluchtelingen. Deelnemers putten daarbij uit de hele 
rijkdom van hun eigen levens, geschiedenissen en identiteiten. Sommige 
deelnemers trekken parallellen met hun ervaring om als ‘expat’ in het 
buitenland te hebben gewoond en gewerkt. Anderen verwijzen naar 
ervaringen met geweld of pesterijen waardoor ze zichzelf ooit bedreigd 
hebben gevoeld. Weer anderen gaven het voorbeeld van een ernstig verlies 
dat hen helpt zich in te leven in vluchtelingen. En veel deelnemers leven 
zich simpelweg in in wat het voor hen zou betekenen om die dingen te 
verliezen die de meeste betekenis hebben in hun leven: de vrijheid, een 
thuis, familie en vrienden, een gewaardeerde maatschappelijke positie, een 
leven zonder angst. 
 Het feit dat in principe iedereen in staat is tot inleving en zich 
vandaar uit betrokken zou kunnen voelen bij vluchtelingen, betekent 
uiteraard niet dat iedereen dat in de praktijk ook doet. Het feit dat de 
deelnemers aan deze studie zich wel proberen in te leven wordt 
waarschijnlijk ook in de hand gewerkt door de andere beweegredenen die 
eerder ter sprake zijn gekomen. Zo kan bijvoorbeeld het vermogen om zich 
in te leven en te identificeren worden geactiveerd doordat iemand voor 
zichzelf kans ziet op een baan in het vluchtelingenwerk of het 
taalonderwijs aan buitenlanders. Diegene krijgt daarmee ook een 
eigenbelang om zich in te leven. Aannemelijk is bovendien dat mensen 
wier levensovertuiging een sterke oriëntatie op de belangen van anderen 
omvat en die dat van jongs af aan hebben meegekregen daarmee ook het 
vermogen hebben ontwikkeld om zich in te leven in die anderen.  

Waar het de boven besproken beweegredenen betreft wordt de 
theorie bevestigd dat in hedendaagse vormen van solidariteit 
wederkerigheid een belangrijke plaats inneemt. Met de inzet voor anderen 
hebben deelnemers met andere woorden niet uitsluitend de belangen van 
die anderen op het oog, maar evenzeer die van zichzelf. Dit werd door 
meerdere deelnemers zelfs expliciet benadrukt. Het meest duidelijk is dit 
het geval waar het de verwachting betreft van deelnemers dat ze met hun 
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inzet voor vluchtelingen iets zinvols kunnen doen met hun kwaliteiten en 
hun tijd en daarnaast dat ze via het contact met vluchtelingen hun horizon 
hopen te verbreden en te leren over vluchtelingenvraagstukken en 
diversiteit. Echter ook waar het de levensbeschouwelijke motivaties betreft 
manifesteert zich in zekere zin het principe van wederkerigheid: het 
werken met vluchtelingen geeft deelnemers de gelegenheid te leven 
volgens hun overtuigingen en draagt zo bij aan hun eigen gevoel van 
zingeving en zelfrespect. Tenslotte is ook de mogelijkheid om zich te 
kunnen identificeren niet vrij van eigenbelang. Het betekent immers de 
mogelijkheid om via de ander opnieuw na te denken over eigen ervaringen 
en die voor een deel te herinterpreteren en te verwerken. Het voordeel van 
een besef van wederkerige belangen is dat het de relatie van hulp- of 
dienstverlening in principe gelijkwaardiger maakt. Consequentie is wel 
dat, met name in het geval van de vrijwilligers, de betrokkenheid 
afhankelijker wordt van de afweging of de verwachtingen in de praktijk 
uitkomen. Wat bijvoorbeeld als iemand constateert dat hij of zij maar 
weinig opsteekt over andere culturen in het contact met vluchtelingen? 
Wat als degenen waarop de solidariteit of het medeleven zich richt er heel 
andere levensbeschouwingen op na houden? Wat als iemand met wie men 
zich identificeert op grond van vergelijkbare ervaringen heel andere 
consequenties trekt uit die ervaringen? Dergelijke vragen en de 
verschillende benaderingen daarvan zullen in de volgende hoofdstukken 
nader aan de orde komen. 
 Uit de verschillende manieren waarop deelnemers zich inzetten 
voor vluchtelingen blijkt mijns inziens een onmiskenbare bereidheid om de 
wereld, en in het bijzonder hun wereld te delen. Dat is de essentie wanneer 
buurtvrijwilligers vluchtelingen welkom heten in hun eigen buurt, wanneer 
vluchtelingenwerkers vluchtelingen de weg wijzen in het bureaucratische 
labyrint dat Nederland voor nieuwkomers is of wanneer taaldocenten of 
taalhulpen vluchtelingen het instrument aanreiken om in deze samenleving 
te communiceren. Diverse deelnemers maken ook in woorden duidelijk dat 
het hen er uiteindelijk om gaat dat vluchtelingen als gelijkwaardige 
medemensen kunnen meepraten en meedoen in deze samenleving. Anders 
dan bij Hannah Arendt die kritisch staat tegenover medelijden als bron van 
medemenselijkheid is niettemin duidelijk dat bij de primaire motivatie om 
in actie te komen, zeker bij de vrijwilligers, het besef van menselijke 
kwetsbaarheid en van medelijden of medeleven met asielzoekers en 
vluchtelingen op grond van die kwetsbaarheid een cruciale rol speelt.  
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3  Beelden van vluchtelingen 
 

Inleiding 
 
De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is hoe het directe contact met 
asielzoekers en vluchtelingen de denkbeelden over vluchtelingen heeft 
beïnvloed van de deelnemers aan deze studie. Hoewel ik in eerste instantie 
de beelden zal bespreken van vluchtelingen zoals die leefden en zijn gaan 
leven bij verschillende deelnemers, zal ik tevens trachten aan te geven wat 
deze beelden zeggen over de zelfbeelden van de betreffende Nederlanders. 
Hoe we anderen zien zegt immers automatisch ook iets over ons zelf. 
Identiteitsconstructie, die van onszelf en die van anderen, is een dynamisch 
en reflexief proces dat voorvloeit uit de interactie tussen onszelf en 
anderen binnen een specifieke maatschappelijke en historische context 
(Giddens 1991). In dat proces kennen we niet alleen beelden toe aan 
anderen (en zij aan ons) maar vormen of verfijnen we ook voortdurend het 
beeld van onszelf. 

Terwijl dit opgaat voor alle intermenselijke contact heeft de 
interactie met ‘vreemdelingen’, ‘mensen waaraan we (…) instinctief 
geneigd zijn te denken in termen van ‘zij’ in plaats van ‘wij’’(Rorty 1989: 
196) een speciale potentie. Zoals Kristeva heeft beargumenteerd betekent 
de ontmoeting met het vreemde en met vreemdelingen immers ook altijd 
een ontmoeting met ‘de vreemdeling in onszelf’ (Kristeva 1991). Een 
dergelijke ontmoeting kan leiden tot een groter bewustzijn over bepaalde 
eigen ideeën, angsten of verlangens waardoor die niet meer op de ander 
hoeven te worden geprojecteerd. Uiteraard is er ook de andere 
mogelijkheid, namelijk van de ontkenning dat wat we van anderen vinden, 
verwachten en vrezen verband houdt met onszelf. Dit leidt tot een 
constructie van de eigen identiteit afgezet tegen die van de ander waardoor 
de wij-zij dichotomie wordt aangescherpt. 

Het is duidelijk dat de invloed van direct intermenselijk contact op 
de beeldvorming over vluchtelingen niet geïsoleerd kan worden van andere 
invloeden. Allereerst is er de Nederlandse samenleving en cultuur. Zij 
vormt de context waarbinnen het contact plaatsvindt en die het merendeel 
van de deelnemers diepgaand heeft gevormd of, in het geval van mensen 
met een migratieachtergrond, op zijn minst beïnvloed. Een aantal 
processen die het moderne Nederland vormgeven zijn reeds besproken in 
hoofdstuk een. Het gaat om de processen van emancipatie, 
individualisering en globalisering. Daarnaast zijn er een aantal andere 
kenmerken van deze samenleving waarvan de herkomst nog verder 
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teruggaat in de geschiedenis. Te denken valt bijvoorbeeld aan het relatief 
egalitaire karakter van de Nederlandse samenleving hetgeen historisch te 
herleiden is tot de dominantie van een calvinistische moraal, evenals, 
recenter, tot de invloed van de arbeidersbeweging en sociaal-democratie. 
Te denken valt eveneens aan de hardnekkigheid van racistische, 
‘oriëntalistische’ (Said 2003) en eurocentrische denkbeelden die te 
herleiden zijn tot de Nederlandse en Europese geschiedenis van 
kruistochten, slavernij en kolonialisme.  

Van essentiële invloed op het denken over vluchtelingen zijn 
verder de Nederlandse geschiedenis op het gebied van asielverlening en de 
veranderingen in het asielbeleid en het politieke discours gedurende en 
voorafgaande aan dit onderzoek. Het aantal asielaanvragen zou in de 
periode waarin de focusgroep discussies plaatsvonden een piek bereiken 
van meer dan 40.000 mensen per jaar. In politieke debatten hierover werd, 
aldus Geuijen (2004: 182), effectief het beeld neergezet van een (klein) 
land in crisis als gevolg van een veel te grote toestroom van, zo was de 
suggestie, ‘onechte’ vluchtelingen. Tegen die achtergrond verloren 
humanitaire- en mensenrechtenoverwegingen ten gunste van een 
ruimhartig beleid het keer op keer van vooral politiek-bestuurlijke 
overwegingen om de aantallen rigoureus te beheersen.  

Tenslotte moet als factor van betekenis voor het denken over 
vluchtelingen nogmaals gewezen worden op het feit dat de contacten met 
asielzoekers en vluchtelingen waarover het in dit boek gaat, plaatsvonden 
in de specifieke context van (veelal vrijwillige) hulpverlening en 
taalonderwijs en dat het bij de deelnemers gaat om een niet representatieve 
groep Nederlanders die in beginsel34 positief staan tegenover de komst en 
aanwezigheid van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. 
 Wat is het gewicht van ‘gewoon’ menselijk contact in verhouding 
tot de bovengeschetste structurele inbedding? Wordt het contact geheel 
door die structurele inbedding bepaald of biedt intermenselijk contact juist 
ook mogelijkheden daaraan te ontsnappen? Dat is in feite een 
fundamentele vraag die ten grondslag ligt aan mijn hele onderzoek. In het 
vervolg van dit hoofdstuk (en van het volgende hoofdstuk) zal duidelijk 
worden dat het antwoord op die vraag alleen maar genuanceerd kan zijn. 
Zo blijkt dat het directe contact met asielzoekers en vluchtelingen niet 
zonder meer vooroordelen of negatieve oordelen35 wegneemt – onder 
sommige omstandigheden kunnen die zelfs worden versterkt of kunnen ze 

                                                 
34 Op grond van beweegredenen die zijn besproken in hoofdstuk 2. 
35 Ik ben het eens met Sniderman, Hagendoorn en Prior (2003: 209) die benadrukken dat 
negatieve oordelen over het doen en laten van anderen niet noodzakelijkerwijs 
vooroordelen zijn. 
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een specifieke invulling krijgen. In andere gevallen daarentegen leidt het 
directe contact wel degelijk tot meer inzicht in wie vluchtelingen zijn, in 
wat het betekent om te vluchten of om vluchteling in Nederland te zijn, 
maar ook tot meer inzicht in ‘waarom we denken zoals we denken over 
vluchtelingen’ zoals een deelneemster dat uitdrukte. 

Met dit hoofdstuk beoog ik bij te dragen aan juist dit laatste 
inzicht. Waarom denken mensen over vluchtelingen zoals ze daarover 
denken? Wat zegt dat over henzelf en wat zegt het over de 
maatschappelijke inbedding waarbinnen de ontmoetingen met 
vluchtelingen plaatsvinden? Ik probeer daarop licht te werpen door de 
ervaringen en opinies die tijdens de groepsgesprekken naar voren werden 
gebracht te relateren aan of confronteren met theoretische inzichten uit het 
vakgebied van sociaal-wetenschappelijke vluchtelingenstudies36. In het 
bijzonder zal ik daarbij gebruik maken van de literatuur over 
(veranderende) beelden of representaties van vluchtelingen. Allereerst zal 
ik in paragraaf 3.1. ingaan op de juridische definitie van vluchteling in het 
Vluchtelingenverdrag en op het gegeven dat de interpretatie van die 
definitie altijd gevoelig is voor de politieke, sociale, economische en 
culturele eigenbelangen van potentiële asiellanden. Vervolgens zal ik in 
paragraaf 3.2. ingaan op een aantal veranderende en conflicterende 
normatieve beelden van vluchtelingen zoals die leefden bij het bredere 
publiek onder invloed van politieke debatten over asielkwesties, maar ook 
onder invloed van representaties in de media en in het 
voorlichtingsmateriaal van geëngageerde partijen (zoals 
hulpverleningsorganisaties, mensenrechtenorganisaties, kerken, 
actiegroepen en zelforganisaties van vluchtelingen).  

In paragraaf 3.3. zal ik aan de hand van een aantal thema’s die in 
vrijwel alle groepen aan de orde kwamen, bespreken welke beelden van 
vluchtelingen tot stand kwamen in de interactie met vluchtelingen en hoe 
deze zich verhouden tot vroegere beelden. In de conclusies tenslotte zal ik 
op basis van inzichten uit theorie en praktijk antwoord proberen te geven 
op de vraag naar de invloed van het contact met asielzoekers en 
vluchtelingen op het denken over vluchtelingen en op de aanverwante 
vraag naar het relatieve gewicht van direct contact in relatie tot de 
persoonlijke en maatschappelijke contexten waarbinnen de contacten zich 
voordoen.   

                                                 
36 Aanvankelijk waren vluchtelingenvraagstukken en met name de kwestie van 
asielverlening vooral het terrein van juristen. Dit veranderde in de jaren 80 toen het aantal 
vluchtelingencrises in de wereld enorm toenam. Vanaf dat moment werden 
vluchtelingenvraagstukken ook het terrein van sociaal wetenschappers zoals antropologen, 
sociaal geografen, politicologen, gezondheidswetenschappers en historici (Zolberg, Suhrke 
en Aguayo 1989, Black en Robinson (red.) 1993, Zolberg en Benda 2001). 
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3.1  De definitiekwestie: wie is een vluchteling?  
 
Wanneer er in dit hoofdstuk sprake is van ‘beelden van vluchtelingen’, dan 
gaat het in de eerste plaats om beelden van vluchtelingen als een specifieke 
categorie migranten met bijzondere, juridisch nauw omschreven redenen 
om naar Nederland te komen. Het gaat in mindere mate om vluchtelingen 
als nieuwkomers of leden van minderheden die zich op grond van uiterlijk, 
cultuur of religie meer of minder onderscheiden van de gevestigde 
meerderheid. Ten bate van de helderheid is dit aspect van de beeldvorming 
onderwerp van het volgende hoofdstuk waar de vraagstukken van 
integratie en multiculturaliteit aan de orde komen.  

Vluchtelingen zijn in werkelijkheid uiteraard beiden: migranten 
met een speciaal migratiemotief, te weten een vluchtmotief en, eenmaal in 
het land van asiel, leden van etnische minderheden. Tijdens de 
groepsgesprekken zijn beide aspecten aan de orde gekomen en niet zelden 
ook door elkaar besproken. Toch refereerden de meeste deelnemers bij de 
vraag naar hun aanvankelijke beelden van vluchtelingen vooral aan die 
aspecten van het vluchtelingenschap die te maken hebben met de 
achtergronden van vluchten. Dit sluit aan bij de formele definitie van 
‘vluchteling’ die eveneens draait om de redenen van vluchtelingen om hun 
land te verlaten en elders asiel te vragen. Conform het VN 
Vluchtelingenverdrag luidt de juridische definitie van vluchteling: 

  
‘Een vluchteling is iemand die uit gegronde vrees voor vervolging 
wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde 
sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich buiten het land 
bevindt waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming 
van dat land niet kan, of uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet 
wil inroepen.’  

 
Anders dan in het gewone taalgebruik waarbij het, zoals ook bleek tijdens 
de groepsgesprekken, vooral gaat om het algemene besef dat iemand 
noodgedwongen het eigen land moest verlaten, gaat het bij deze definitie 
om een selectiecriterium. Aan de hand daarvan beoogt men te bepalen wie 
er wel of niet aanspraak kan maken op de exceptionele rechten37 die er 
voor deze categorie van migranten in het leven zijn geroepen en welke 
staat er wel of niet voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Waar met 

                                                 
37 Zolberg, Suhrke en Aguayo (1989: 3) stellen in dit verband: ‘Refugee has become a 
category on whose basis international organizations and individual states engage in a 
process of worldwide triage. Refugee status is a privilege or entitlement, given to those who 
qualify access to certain scarce resources or services outside their own country’. 
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andere woorden in het algemene spraakgebruik de vraag naar de grenzen 
aan rechten en verantwoordelijkheden niet expliciet aan de orde is, is dat in 
de juridische definitie nadrukkelijk en doelgericht wel het geval. 

Definities zijn tijd- en plaatsgebonden. Zo is het 
Vluchtelingenverdrag geworteld in de Europese geschiedenis, en in het 
bijzonder in de ervaring van de beide Wereldoorlogen en van de 
Jodenvervolging.38 Het vluchtelingenverdrag is daarnaast een verdrag dat 
onlosmakelijk verbonden is met de moderne ordening waarbij de wereld is 
opgedeeld in nationale staten die op grond van het principe van nationale 
soevereiniteit in principe zelf verantwoordelijk zijn voor hun burgers. Het 
is zowel uitdrukking van die ‘national order of things’ zoals Mallki (1995) 
dat noemt, als ook een uitzondering daarop39 aangezien het verdrag bepaalt 
dat onder bepaalde nauw omschreven omstandigheden niet de eigen, maar 
een andere staat (of de internationale gemeenschap) verantwoordelijk kan 
worden gesteld voor de veiligheid van burgers. Ter vergelijking kan 
worden gewezen op de Europese Middeleeuwen met haar ordening van 
multi-etnische rijken waarin een bovengenoemde definitie van vluchteling 
betekenisloos zou zijn geweest. Destijds gold immers het principe: quid 
quid est in territorio est de territorio, wie zich op een bepaald grondgebied 
bevindt valt onder de autoriteiten van dat grondgebied, ongeacht de 
redenen om zich daar te bevinden (Arendt 1973: 280).  

Definities zijn ondanks hun beoogde nauwkeurigheid altijd vatbaar 
voor interpretatie. De interpretatie van wie een vluchteling is en wie niet is 
gedurende de geschiedenis van het Vluchtelingenverdrag zeer afhankelijk 
gebleken van het politieke en economische krachtenveld waarbinnen de 
noden en rechten van vluchtelingen telkens werden afgewogen tegen de 
nationale eigenbelangen van de asiellanden (Zolberg e.a.1989, ten 
Doesschate 1993, Loesscher 2001, Geuijen 2004). Met betrekking tot het 
Nederlandse asielbeleid ten tijde van de Koude Oorlog wijst Ten 
Doesschate (1993) er bijvoorbeeld op dat in de periode tussen 1968 en 
                                                 
38  In het oorspronkelijke Verdrag van Geneve uit 1951 was in de definitie van vluchteling 
een tijd- en plaatsbepaling opgenomen: het verdrag richtte zich op mensen die het 
slachtoffer waren geworden van gebeurtenissen voorafgaande aan 1951 en op vluchtelingen 
uit Europa. In 1967 kwam aan deze eurocentrische oriëntatie een einde, toen onder meer 
door het proces van dekolonisatie en de toetreding van landen uit het Zuiden tot de VN, er 
een protocol werd aangenomen die de verklaring haar huidige universele en in de tijd 
onbeperkte geldigheid verschafte (Zolberg, Suhrke en Aguayo 1989). Naast het universele 
Vluchtelingenverdrag zijn er een aantal regionale verdragen waarin er een voor de regio 
geldende, en op de politieke realiteit van die regio afgestemde, ruimere definitie van 
vluchtelingschap wordt gehanteerd. Te denken valt aan het verdrag van de Organisatie van 
Afrikaanse Eenheid uit 1969 en aan het verdrag van Cartagena uit 1984. 
39 Of uitdrukking van een zich ontwikkelende nieuwe orde waarin de verantwoordelijkheid 
van de internationale gemeenschap aan betekenis zou toenemen naast die van nationale 
staten. 
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1982 vluchtelingen uit landen van het NAVO-bondgenootschap, zoals 
bijvoorbeeld Portugal en Griekenland, het aanmerkelijk moeilijker hadden 
om in Nederland erkend te worden als vluchteling, dan vluchtelingen uit 
landen van het voormalige Oostblok waarmee Nederland nauwelijks 
betrekkingen onderhield (zie ook Bronkhorst 1994). Handelsbelangen 
speelden eveneens een rol. Zo bleek Nederland in de jaren 70 gevoelig 
voor de druk van olieleverancier Irak om Iraakse Koerden te verhinderen 
zich kritisch uit te laten over het Iraakse regime. Koerdische vluchtelingen 
(waaronder een aantal voormalig legerofficieren) werden destijds bij 
aankomst in Nederland gedwongen een verklaring te ondertekenen dat ze 
zich zouden onthouden van politiek activisme dat de Iraaks Nederlandse 
betrekkingen zou verstoren (Ten Doesschate 1993: 147-148). Het zou 
nadien nog veel voeten in de aarde hebben alvorens zij daadwerkelijk de 
vluchtelingenstatus zouden krijgen (Ten Doesschate 1993: 92-97).  

Vanaf de helft van de jaren 80 zijn het vooral de grote aantallen 
vluchtelingen uit Afrikaanse en Aziatische landen en uit het Midden-
Oosten, op de vlucht voor conflicten waarvan de meeste Nederlanders 
nauwelijks een voorstelling hadden, die aanleiding waren voor een steeds 
restrictievere interpretatie van de definitie van vluchteling40. De komst van 
grote groepen Tamils in 1985 vormde wat dat betreft een keerpunt in het 
Nederlandse toelatingsbeleid (Muus 1997, van Selm 2000, Bronkhorst 
2000). Hun komst viel in een periode van economische recessie waarin er 
in geheel West Europa weinig animo bestond om vluchtelingen op te 
nemen (Joly 1996: 44). De Tamils waren bovendien de eerste grote groep 
asielzoekers die door de media als ‘anders’ werden neergezet en 
vervolgens ook zo werden gezien door het grote publiek (van Dijk 1988, 
Geuijen 2004: 69). In tegenstelling tot voorheen kregen de vluchtelingen in 
Nederland geen uitkering maar werd er voor hen de omstreden ‘bed, bad, 
brood regeling’ in het leven geroepen.  

Na afloop van de Koude oorlog verloren vluchtelingen wereldwijd 
hun ideologische waarde in het conflict tussen Oost en West, communisme 

                                                 
40 Uitzondering op dit patroon vormde in de jaren 90 de toegenomen erkenning van gender- 
en seksualiteit gerelateerde gronden om asiel aan te vragen. Onder druk van de 
internationale vrouwenbeweging namen een aantal landen, te weten Australie, Canada, de 
VS en Nederland, richtlijnen aan om te komen tot een betere beoordeling van dergelijke 
gronden (Spijkerboer 2000, UNHCR 1999.) Overigens stelt Human Rights Watch (2003) 
dat juist in dit opzicht de versnelde 48-uurs procedure die conform de Vreemdelingenwet 
2000 werd ingesteld om de motieven van asielzoekers (snel) te toetsen nauwelijks ruimte 
laat om de richtlijnen zorgvuldig toe te passen.  Tekenend is wellicht ook de volgende 
anekdote: Bij een bezoek aan de IND vroeg een van de studenten van mijn programma 
‘Vluchtelingen in Noord en Zuid’ of hij een kopie kon krijgen van de richtlijnen (destijds 
bekend als ‘Werkinstrument 148’). De betreffende ambtenaar, die de richtlijnen zou moeten 
toepassen, was echter niet op de hoogte van hun bestaan!  
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en liberalisme. Wat resteerde was het humanitaire belang om vluchtelingen 
op te nemen hetgeen het merendeels moest afleggen tegen de notie die in 
toenemende mate terrein won dat grote aantallen vluchtelingen een sociaal 
economische belasting vormden, een bestuurlijk onhanteerbaar probleem 
en (met name in de context van landen in het Zuiden) een 
veiligheidsvraagstuk voor de landen van asiel (Loesscher 2001: 172; zie 
ook Chimni 2000: 252; Duffield 1997: 338; UNHCR 1999: 264). 

In Nederland deed ook de komst van vluchtelingen uit het 
voormalige Joegoslavië aan die algemene politieke tendens niets af. Wel 
kwamen bevolking en kabinet in deze kwestie tegenover elkaar te staan. 
Het feit dat het om een gruwelijk conflict ging in een relatief nabij gelegen 
Europees land, dat veel Nederlanders bovendien kenden als vakantieland, 
was aanleiding voor grote publieke compassie. Een overgrote meerderheid 
van de bevolking (80%) was dan ook van mening dat de Joegoslaven 
ruimhartig moesten worden toegelaten. Hiertegenover reageerde het 
kabinet aanvankelijk terughoudend (Geuijen 2004: 58). Tegen de 
achtergrond van oplopende aantallen asielaanvragen werd voor de 
Joegoslaven een tijdelijke regeling in het leven geroepen, de Tijdelijke 
Regeling Opvang Ontheemden. Het idee hierachter was dat de betreffende 
mensen binnen korte tijd weer terug zouden kunnen keren naar hun land. 
Het was niet de bedoeling om hen definitief als vluchteling toe te laten. 
Door de rechter werden degenen die niettemin asiel aanvroegen 
uiteindelijk in het gelijk gesteld: zij kregen de vluchtelingenstatus. 

In de afweging tussen nationaal eigenbelang en de rechten en 
belangen van vluchtelingen kwam in de jaren 90 in het politieke en 
publieke debat in Nederland en in andere westerse asiellanden de 
tegenstelling centraal te staan tussen ‘politieke vluchtelingen’ en 
‘economische vluchtelingen’. Met de eerste categorie werd verwezen naar 
de veronderstelde ‘echte’ vluchtelingen: mensen die onder het 
Vluchtelingenverdrag vallen en die hun land onvrijwillig en om politieke 
redenen hebben verlaten. Met de tweede categorie werd verwezen naar 
migranten die hun land vrijwillig en om economische redenen zouden 
hebben verlaten en die het systeem van asielverlening bijgevolg 
misbruikten om een verblijfsvergunning te krijgen.  

Diverse auteurs geven aan dat het heel moeilijk is om een absoluut 
onderscheid te maken tussen onvrijwillige en politieke motieven enerzijds 
en vrijwillige en economische motieven anderzijds (van Hear 1998: 40-62; 
Black en Robinson 1993: 5-10; Zolberg, Suhrke en Aguayo 1989: 65; Joly 
2002). Zo gaat het, aldus Zolberg, Suhrke en Aguayo (1989) bij politieke 
activisten of mensen die tegen de verdrukking in vasthouden aan een 
bepaalde overtuiging of levenswijze niet op dat zij onvrijwillig hun land 
moesten verlaten. Ze hadden er immers ook voor kunnen kiezen zich te 
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conformeren aan het regime in hun land. Het is echter juist het feit dat ze 
dat niet hebben gedaan wat respect afdwingt. Met betrekking tot het 
onderscheid ‘economisch’ en ‘politiek’ stellen Zolberg, Suhrke en Aguayo 
dat ook dat geen sluitend criterium is. Politieke instabiliteit en 
economische malaise gaan immers vaak samen en noodzaken mensen in 
die samenhang om hun heil elders te zoeken. We hoeven tenslotte alleen 
maar te denken aan de vele ‘economische vluchtelingen’ die dagelijks en 
met aanzienlijk gevaar voor eigen leven de oversteek wagen van de 
Afrikaanse kust naar Spanje of van het Europese vasteland naar Engeland 
om te beseffen hoe dwingend ook economische nood kan zijn. 

Geuijen (2004: 15-16) werpt de fundamentele vraag op of het 
tegen deze achtergrond nog wel zinvol is om onderscheid te maken tussen 
echte en onechte vluchtelingen. Zij merkt op dat kritische juristen en 
sociaal wetenschappers weliswaar stellen dat het onderscheid moeilijk te 
maken is, maar dat zij het niettemin als vanzelfsprekend aannemen dat het 
überhaupt mogelijk is om zo’n onderscheid zinvol te maken. Mijn 
opvatting in deze is dat er inderdaad geen hard onderscheid te maken is. 
Het gaat altijd om een keuze, maar die keuze moet wel worden gemaakt. 
Er zijn immers een aantal belangrijke overwegingen om toch een 
standpunt in te nemen over criteria die gerechtvaardigd zijn om te bepalen 
wie er recht hebben op asiel en wie niet. Wanneer er in het toelatingsbeleid 
van landen geen onderscheid gemaakt zou worden tussen vluchtelingen en 
andere migranten (en iedereen dus migrant zou zijn) dan zouden 
vluchtelingen opnieuw, zoals in het verleden, overgeleverd zijn aan hetzij 
de grillige publieke compassie, hetzij de economische conjunctuur in de 
landen waar men zijn toevlucht zoekt (Black en Robinson1993). In dat 
laatste geval zouden ze alleen bescherming kunnen vinden in een situatie 
van hoogconjunctuur of wanneer ze beschikken over bepaalde door het 
immigratieland benodigde vakbekwaamheden en kennis. Omgekeerd 
ondermijnt een te ruime interpretatie van wie een vluchteling is de precaire 
basis van solidariteit van ontvangende samenlevingen waarop het hele 
systeem van asielverlening uiteindelijk is gebaseerd. De status van 
vluchteling is immers een geprivilegieerde status die iemand het recht 
geeft op een aantal schaarse goederen en diensten waarop anderen niet 
zomaar aanspraak kunnen maken (Zolberg, Suhrke en Aguayo 1989). Het 
toekennen van deze privileges aan een ieder ‘in nood’ zou onmogelijk zijn 
maar ook niet nodig noch wenselijk. Zo zou er van een dergelijk rekkelijk 
toelatingsbeleid geen enkele druk uitgaan op de verantwoordelijke 
autoriteiten in landen van herkomst om de levenscondities voor haar 
burgers aldaar te verbeteren41 of op asiellanden om de betreffende landen 
                                                 
41 En zou het hen daartoe als gevolg van ‘braindrain’ ook mogelijkheden ontnemen. 
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te steunen (via geïntensiveerde ontwikkelingssamenwerking, eerlijke 
handelsbetrekkingen of steun aan oppositiebewegingen) dan wel te 
dwingen, diplomatiek of militair, om die levenscondities te verbeteren.  

Asielverlening is met andere woorden geen panacee voor alle 
menselijke noden. Er zijn vaak andere opties om die noden te lenigen, 
opties die ieder hun eigen kansen, risico’s en verantwoordelijkheden met 
zich meebrengen. Asielverlening door derde landen is nadrukkelijk 
bedoeld als een nooduitgang voor mensen die trachtten te ontkomen aan 
vervolging en ‘levensbedreigend geweld’ in eigen land (Zolberg, Suhrke 
en Aguayo1989) in die gevallen dat er geen andere opties zijn die op tijd 
en afdoende soelaas kunnen bieden of wanneer er bij de internationale 
gemeenschap onvoldoende bereidheid bestaat een van die andere opties te 
gebruiken.  

De afweging om asiel te verlenen en/of andere acties te 
ondernemen (om vluchtbewegingen te voorkomen of vluchtelingen te 
beschermen) weerspiegelt niet in de laatste plaats mondiale politieke 
ontwikkelingen. Wanneer we de geschiedenis na de ondertekening van het 
Vluchtelingenverdrag opdelen in drie periodes, die van de Koude Oorlog, 
die van de Post Koude Oorlog en de huidige ‘post 9-11’ periode, dan 
worden al deze periodes gekenmerkt door een eigen perspectief op het 
vraagstuk van asielverlening. Ten tijde van de Koude Oorlog werd 
vluchten door westerse landen gezien als ‘stemmen met je voeten’. Wie 
een communistisch land ontvluchtte versterkte daarmee het gelijk van de 
liberale democratie en werd dan ook meestal van harte welkom geheten. 
Loesscher kenschetst het internationale vluchtelingenregime in die tijd als 
‘reactief, asiel georiënteerd en vluchtelingspecifiek’ (Loescher 2001: 172; 
zie ook Chimni 2000 en Duffield 1997). De UNHCR richtte zich ten tijde 
van de Koude Oorlog uitsluitend op de consequenties van de conflicten, 
namelijk vluchtbewegingen, en niet op de preventie van conflicten of het 
aanpakken van de oorzaken van conflicten. Zij concentreerde haar hulp op 
vluchtelingen die, conform de definitie van het Vluchtelingenverdrag, hun 
land hadden verlaten en hield zich (noodgedwongen) verre van mensen die 
binnen hun landsgrenzen vluchtten en ontheemd raakten. Het principe van 
nationale soevereiniteit, met andere woorden het recht van staten om te 
heersen over hun eigen territorium en gevrijwaard te blijven van de 
inmenging van andere staten in hun interne aangelegenheden (Brons 
2000), stond ten tijde van de Koude Oorlog niet ter discussie. Bovenal was 
het echter de politieke context en de wens om een openlijk42 en wellicht 

                                                 
42 Terwijl tijdens de Koude Oorlog een rechtstreeks en gewelddadig conflict tussen de 
toenmalige supermachten VS en Sovjet-Unie werd gemeden, woedde dat 
(plaatsvervangend) wel degelijk in diverse landen van Latijns-Amerika, Afrika en Azië. 
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nucleair conflict tussen de supermachten te mijden die maakten dat de 
internationale gemeenschap haar aandacht concentreerde op hulp en 
asielverlening aan vluchtelingen buiten de feitelijke conflictgebieden. 

Na afloop van de Koude Oorlog, en daarmee het wegvallen van de 
permanente dreiging van een open oorlog tussen de toenmalige 
supermachten, verdween de belangrijkste belemmering om rechtstreeks te 
interveniëren in herkomstlanden van vluchtelingen. Begin jaren negentig 
nam de VN dan ook een resolutie aan die het mogelijk maakte om te 
interveniëren in crisissituaties in het geval er sprake was van ‘een 
bedreiging van de internationale vrede en veiligheid’ (Loesscher 2001: 
175). In 1992 werd in dit licht ook de kwestie van de ontheemden, de 
IDP’s (internally displaced persons), aan de orde gesteld. Francis Deng 
werd aangesteld als speciale vertegenwoordiger van de VN om zich te 
buigen over de situatie en de rechten van deze groep ‘interne 
vluchtelingen’ (Schrijvers 1999: 307), mensen die weliswaar de facto 
vluchteling zijn, maar die niet als zodanig worden erkend aangezien ze niet 
conform de definitie van het Vluchtelingenverdrag de grenzen van hun 
land hebben overschreden.  

Een humanitair discours zou nadien de (koude)oorlogsretoriek 
vervangen (Chimni, Duffield, Loesscher, Slim, Suhrke 1997). De VN 
Veiligheidsraad en militaire organisaties zoals de NAVO gingen zich 
bedienen van een jargon dat traditioneel alleen werd gebruikt door 
internationale en niet-gouvernementele hulporganisaties en 
mensenrechtenorganisaties. Na het wegvallen van de oost-west 
tegenstelling moest dit jargon de nieuwe mondiale eenheid uitdrukken 
onder de kapstok van universele humanitaire waarden. Humanitaire 
interventies in het voormalige Joegoslavië, in Rwanda en Somalië, werden 
dan ook uitgevoerd in de naam van vrede en menselijkheid. Sommigen 
beschouwden deze ontwikkeling als een grote vooruitgang en als blijk van 
een universele afkeer en ontoelaatbaarheid van oorlog. Anderen 
reageerden cynisch en beschouwden de nieuwe bereidheid tot het geven 
van humanitaire hulp als een ‘low-risk option’ en een camouflage van de 
onwil van landen in het Noorden om politieke oplossingen te zoeken of 
militair in te grijpen in conflicten (UNHCR 1999, 265). Weer anderen 
zagen ‘het nieuwe humanitarisme’ (Chimni 2000; Duffield) als een nieuwe 
ideologie met behulp waarvan rijke landen in het Noorden in een tijdperk 
van globalisering hun neo-liberale agenda trachten op te leggen aan arme 
en politiek instabiele landen in het Zuiden.  

                                                                                                                
Met intensieve financiële, logistieke en militaire steun van ofwel de VS ofwel de Sovjet-
Unie werd daar het ideologische conflict in alle hevigheid en bloedigheid uitgevochten, met 
destructieve gevolgen tot op de dag van vandaag (Suhrke 1997).  
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Gekoppeld aan de grotere, hoewel selectieve bereidheid om te 
interveniëren en onder druk van de aanhoudend grote aantallen 
vluchtelingen werd het toelatingsbeleid in westerse asiellanden steeds 
restrictiever. In Europa werden in dit verband de pogingen geïntensiveerd 
om de controle over en restrictie van migratie- en vluchtbewegingen 
regionaal aan te pakken (Stenfert Kroese en Kok 2002; de Jong 2000; 
UNHCR 2000). Daarnaast  is het accent komen te liggen op repatriëring, 
de terugkeer naar ‘huis’, als de meest duurzame oplossing voor 
vluchtelingen. Dit is een breuk met de Koude Oorlog periode waarin 
‘resettlement’ (hervestiging) en integratie in landen van asiel de facto als 
beste optie werd gezien (Chimni 1998, Suhrke 1997, UNHCR 2000). Zo 
werd destijds van vluchtelingen uit communistische landen in het geheel 
niet aangenomen dat ze terug zouden gaan naar hun landen. Sinds de jaren 
90 worden er echter meer en meer maatregelen getroffen om vluchtelingen 
zo mogelijk ervan te weerhouden hun landen of regio van herkomst te 
verlaten (‘containment’) en om hen al dan niet vrijwillig te doen 
terugkeren naar hun landen van herkomst (Chimni 1999, Loesscher 2001, 
Koser en Black 1999). Nederland volgt deze tendens onder meer met de 
invoering van een veilige landen beleid in 1995, het opzetten van 
programma’s voor vrijwillige terugkeer in 1997 en het tenslotte 
implementeren van een strikt, niet meer op vrijwillige medewerking 
gebaseerd terugkeerbeleid in de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 (van 
Selm 2000, Wijn-Maatman 2001). 

Onder druk van de aanslagen van 11 september veranderde de 
situatie deels opnieuw. Allereerst is er naast de bereidheid tot humanitaire 
interventies inmiddels ook, in het bijzonder bij de VS een grotere 
bereidheid om over te gaan tot militaire interventies. Direct na de 
aanslagen op het World Trade Centre en het Pentagon werden militaire 
interventies in het kader van de ‘war on terror’ gelegitimeerd als een vorm 
van zelfverdediging (Afghanistan) of als reactie op een bedreiging van de 
internationale veiligheid (Irak). Bij aanvang van zijn tweede ambtsperiode 
in 2005 liet George W. Bush weten dat zijn missie naar eigen zeggen niets 
minder is dan vrijheid te verbreiden en repressieve regimes waar ook ter 
wereld de wacht aan te zeggen. Militaire middelen zullen daarbij indien 
nodig niet worden geschuwd. 

Ondertussen vertoont het aantal vluchtelingen wereldwijd sinds 
enkele jaren een dalende lijn (UNHCR 2005). Vooral in westerse 
asiellanden is de afname van asielaanvragen spectaculair te noemen. De 
UNHCR noteerde in haar jaarcijfers van 2004 een daling van de 
asielaanvragen met maar liefst 22 % ten opzichte van het jaar daarvoor. In 
de Europese Unie was de daling 19%, in de VS 26% en in Australië en 
Nieuw-Zeeland 28%. Deels is de afname te verklaren uit de efficiëntie van 
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het gevoerde restrictieve beleid in de rijke industrielanden en van het 
beleid dat erop is gericht vluchtbewegingen binnen de conflictregio’s te 
houden. Het gevolg is dat simpelweg minder mensen worden erkend als 
vluchteling en dat er meer hindernissen worden opgeworpen voor 
vluchtelingen om westerse landen te bereiken. Deels houdt de afname 
waarschijnlijk ook verband met de recessie in veel westerse landen die 
misbruik van het systeem van asielverlening minder aantrekkelijk maakt. 
Tenslotte vloeit de afname echter ook werkelijk voort uit de beëindiging 
van conflicten of relatief hoopgevende ontwikkelingen gericht op 
conflictbeëindiging in landen die in de jaren 90 zorgden voor grote 
aantallen vluchtelingen, zoals de landen van het voormalige Joegoslavië, 
Afghanistan en Sri Lanka. Miljoenen vluchtelingen konden als gevolg 
daarvan terugkeren naar hun eigen land (UNHCR 2005).     

In Nederland is het aantal asielaanvragen inmiddels gedaald tot het 
niveau van 1988. In 2004 vroegen in Nederland nog maar een kleine 
tienduizend mensen asiel aan. Eind jaren 90, de jaren waarop de 
deelnemers aan deze studie terugkijken, waren dat er jaarlijks vier tot vijf 
keer zoveel. Discussies over de economische dan wel politieke motieven 
van asielzoekers die destijds de beeldvorming over vluchtelingen zo 
negatief beïnvloedden bepalen nu, tegen de achtergrond van de afgenomen 
aantallen, veel minder sterk het publieke en politieke debat.  
 
 
3.2  Beelden van vluchtelingen. Een theoretische 

verkenning 
 
In het voorgaande is betoogd dat er wel degelijk goede redenen zijn is om 
onderscheid te maken tussen vluchtelingen en mensen die om andere 
redenen hun land verlaten. Betoogd is ook dat het bij de definitie van 
vluchteling niet alleen gaat om de bepaling van wie een vluchteling is, 
maar ook om de bepaling in welke gevallen een land (of de internationale 
gemeenschap) verantwoordelijk is voor de veiligheid van andere dan haar 
eigen burgers. Deze twee kanten aan de definitie van vluchteling maakt dat 
haar interpretatie altijd afhankelijk is van een afweging tussen de belangen 
van vluchtelingen en die van ontvangende samenlevingen, dit alles tegen 
de achtergrond van geopolitieke machtsverhoudingen. In deze 
belangenafweging en belangenstrijd spelen veel partijen een rol: nationale 
overheden, regionale overheden, de VN, mondiale supermachten, maar 
ook hulpverleningsorganisaties, mensenrechtenorganisaties, juristen, de 
media, politieke partijen, ad hoc geformeerde actiegroepen en 
vluchtelingen zelf. Al deze (meer en minder invloedrijke) partijen maken 
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gebruik van en creëren (conflicterende) beelden van vluchtelingen om hun 
argumentatie en doelen kracht bij te zetten. Op hun beurt vormen deze 
beelden de opinies van het bredere publiek en zijn ze daarmee bepalend 
voor de wijze waarop asielzoekers en vluchtelingen worden bejegend in de 
ontvangende samenleving en voor hun verdere kansen in die samenleving.  

In de nu volgende paragraaf zal ik aan de hand van de literatuur en 
in het licht van de eerder besproken veranderde geopolitieke verhoudingen 
een aantal dominante representaties van vluchtelingen nader beschouwen  
Het gaat om de representatie van vluchtelingen als helden, als slachtoffer, 
als potentiële bedriegers en als veiligheidsrisico. 
 
3.2.1 Vluchtelingen verbeeld als helden 
Mijn eigen eerste ‘beeld van vluchtelingen’ dateert uit het begin van de 
jaren 80. Ik woonde net in Amsterdam, pril 18 jaar en genoot enorm van 
de vrijheid die die stad voor mij betekende. Het waren de jaren van de 
kraakbeweging, de anti-kernenergiebeweging en van radicale 
internationale solidariteitsacties zoals die tegen het toenmalige 
apartheidssysteem in Zuid-Afrika. In die tijd vond er in Amsterdam 
jaarlijks een grote demonstratie plaats tegen de dictatuur van Augusto 
Pinochet in Chili. Duizenden mensen liepen mee. Ik denk dat ik er voor het 
eerst (en terugblikkend alweer bijna voor het laatst) de Internationale 
hoorde. Daarnaast ‘el va caer, el va caer’ gescandeerd door Chileense 
vluchtelingen in Nederland, maar ook door Argentijnen en Uruguayanen 
die in hun landen zelf de terreur van een dictatuur hadden ervaren. Ik zag 
deze mensen als helden, geestverwanten die net als ik de idealen van 
vrijheid en rechtvaardigheid nastreefden, maar die dat hadden moeten doen 
onder veel gevaarlijkere omstandigheden en tegen een veel hogere prijs. 
Wat was ons activisme ‘Spielerei’ vergeleken met dat van hen! 
 De bovengenoemde herinnering vond plaats tegen de achtergrond 
van de Koude Oorlog en de ideologische rol die vluchtelingen destijds 
vervulden, niet alleen in de internationale politiek, maar voor iedereen die 
destijds politiek geëngageerd was. Tegenwoordig wordt er nog maar 
zelden over vluchtelingen gesproken en gedacht als helden, als 
voorbeelden en bronnen van identificatie in een gedeelde strijd. Toch is het 
beeld, en het ideologische gebruik daarvan, niet geheel verdwenen uit de 
politieke arena. Te denken valt bijvoorbeeld aan het jongetje Elian wiens 
vlucht uit Cuba door de Cubaanse gemeenschap in de VS en door de 
Amerikaanse autoriteiten dankbaar werd gebruikt als propagandamiddel 
ter verheerlijking van het vrije Westen en als kritiek op het Cubaanse 
totalitarisme. Een ander voorbeeld is de status die bepaalde Afghaanse en 
Iraakse vluchtelingen ten deel viel na de Amerikaanse interventie in hun 
landen. Waar er tot voor kort nauwelijks werd geluisterd naar pleidooien 
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uit de betreffende vluchtelingengemeenschappen om actie te ondernemen 
tegen de onderdrukking in hun landen werden nu individuen uit diezelfde 
gemeenschappen aangemerkt als de enige legitieme vertegenwoordigers 
van hun landen.  

Over de grote linie gezien zou het beeld van vluchtelingen als 
helden vanaf de jaren 80 echter volledig het onderspit gaan delven ten 
opzichte van de beelden die ik hierna zal bespreken. 
 
3.2.2 Vluchtelingen verbeeld als louter slachtoffer 
In 1996 lanceerde VluchtelingenWerk Nederland een (voor die tijd) 
bijzondere campagne gericht tegen de lange wachttijden in de 
asielzoekerscentra. Het motto van de campagne luidde: ‘Asielzoekers laat 
ze niet zitten; 6 maanden is de limiet’ (VluchtelingenWerk Nederland 
2004). Op een serie posters keken verschillende vluchtelingen, mannen en 
vrouwen, jong en oud, de toeschouwer recht in de ogen. Op de poster 
stond verder hoe lang de betreffende persoon reeds in een 
asielzoekerscentrum verbleef.  

De wijze waarop vluchtelingen in deze campagne werden 
gerepresenteerd week opvallend af van de wijze waarop dat doorgaans 
gebeurde en nog steeds vaak gebeurt. Wie kent immers niet de 
afbeeldingen van (grote groepen) vluchtelingen, vaak vrouwen en 
kinderen, die een sfeer uitdrukken van hulpeloosheid en afhankelijkheid en 
waarmee hulpverlenings- of mensenrechtenorganisaties fondsen proberen 
te werven of aandacht vragen voor hun zaak? In de bewuste campagne 
werd met deze strategie gebroken door een beeld te schetsen van 
vluchtelingen als mensen die ieders buren hadden kunnen zijn: niet zielig, 
maar terechtgekomen in een mensonterende situatie. 

VluchtelingenWerk Nederland nam hiermee een risico, want uit 
menig onderzoek blijkt dat mensen nu eenmaal het meest ruimhartig over 
de brug komen met geld wanneer ze geconfronteerd worden met 
hulpeloosheid en leed. Daartegenover stond echter het besef dat met het 
laten zien van individuele mensen een krachtig verweer kon worden 
geboden tegen het dehumaniserende politieke discours waarin 
vluchtelingen alleen nog maar in verband werden gebracht met grote 
aantallen die Nederland zouden ‘overstromen’43.  Daarbij was er het besef 
dat een beeld van hulpeloosheid vluchtelingen uiteindelijk, als het gaat om 
hun verdere integratie, geen goede dienst bewijst. In deze samenleving 
waarin individuele zelfredzaamheid de norm is, staat immers niemand te 
wachten op hulpeloze mensen. 

                                                 
43 Zie voor het gebruik van deze en andere vormen van ‘watertaal’ in het Nederlandse debat 
over asielzoekers en vluchtelingen Muus (1997) en Geuijen (2004). 
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 Inmiddels bestaat er onder kritische wetenschappers en binnen 
kritische NGO’s breed gedragen overeenstemming dat het geen recht doet 
aan vluchtelingen, en in allerlei opzichten schadelijk is, om hen te 
representeren als ‘puur slachtoffer’ (Mallki 1997: 224; zie ook Essed, 
Frerks en Schrijvers 2004). Deze representatie wordt vooral aangetroffen 
in het voorlichtingsmateriaal van humanitaire organisaties en van 
mensenrechtenorganisaties die hiermee fondsen willen werven ten gunste 
van vluchtelingen of die in het kader van belangenbehartiging aandacht 
vragen voor het dramatische lot van vluchtelingen. Verder is het ook 
dominant aanwezig in mediareportages die de aandacht van het publiek 
vragen voor humanitaire rampen elders in de wereld. Hoewel er niets mis 
is met deze doelstellingen druist het vasthouden aan het beeld van 
vluchtelingen als louter slachtoffer wezenlijk in tegen datgene wat 
waarschijnlijk alle vluchtelingen op den duur beogen: opnieuw greep 
krijgen op hun leven of zoals Joly het formuleert ‘to re-establish 
themselves as actors (…) in order to find meaning and support in their 
situation to create a social world shattered by exile’ (Joly 2002: 21). 

Vooropgesteld: vluchtelingen zijn slachtoffer, van vervolging, van 
oorlog, van ontheemding. Het is precies deze erkenning en het besef dat 
staten een verantwoordelijkheid hebben om bescherming te verlenen aan 
dergelijke slachtoffers die in 1951 leidde tot de invoering van een 
internationaal erkende wettelijke status van vluchteling met allerlei 
daaraan verbonden rechten en plichten. Van meet af aan was duidelijk dat 
het bij het nemen van verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (als burgers 
van andere staten) zou gaan om een beperkte verantwoordelijkheid. 
Allereerst was het niet de bedoeling het principe te ondermijnen van 
nationale soevereiniteit en de principiële verantwoordelijkheid van staten 
voor hun interne zaken en voor hun eigen burgers. Ten tweede wilde men 
de rechten waarop houders van de vluchtelingenstatus aanspraak kunnen 
maken, zoals ‘voorrang bij de toelating tot een ander land, juridische 
bescherming in het buitenland en vaak wat materiele steun van particuliere 
of openbare instellingen’ (Zolberg, Suhrke en Aguayo 1991:17) niet 
openstellen voor al te grote groepen mensen. Om erkend te worden als 
slachtoffer en aanspraak te kunnen maken op bescherming zou iemand dan 
ook moeten voldoen aan een heel specifieke, gelimiteerde juridische 
definitie van vluchteling. In de jaren 90 zou het steeds moeilijker worden 
om het idee van vluchtelingen als slachtoffers-met-rechten zoals dat is 
geworteld in het naoorlogse denken over universele mensenrechten en 
vluchtelingenrechten overeind te houden tegenover recentere beelden van 
vluchtelingen als potentiële bedriegers en profiteurs van sociale 
voorzieningen (zie ook Pratt en Valverde 2002).  
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Wanneer wetenschappers het beeld bekritiseren van vluchtelingen 
als louter slachtoffer dan bestrijden zij niet dat vluchtelingen slachtoffer 
zijn en op grond daarvan recht hebben op bescherming. Integendeel, de 
kritiek richt zich op een aantal normatieve connotaties die vastzitten aan 
het begrip vluchteling of zoals Malkki het stelt tegen de ‘buitenwettelijke 
gronden waarop men de ‘echte vluchteling tracht te identificeren en vast te 
pinnen’ (Malkki 1997: 231; zie ook Zetter 1991). Deze normatieve beelden 
van wie een ‘echte’ vluchteling is, van hoe die doet of eruit ziet, kunnen 
voor de mensen om wie het gaat allerlei negatieve consequenties hebben. 
Zo wijzen diverse auteurs (Harrell-Bond e.a. 1992, Horst 2002, Joly 2002, 
Malkki 1997, Rajaram 2002, Schrijvers 1999, Zolberg 1991) erop dat een 
representatie van vluchtelingen als hulpeloze slachtoffers hun 
handelingsvermogen, hun agency, ontkent. Het beeld van vluchtelingen als 
slachtoffers impliceert dat vervolging en oorlog hen als een natuurramp 
zijn overkomen. Dit miskent, zoals reeds eerder opgemerkt, dat althans een 
deel van de vluchtelingen actief onderdeel uitmaakte van de conflicten in 
hun land, door zich te verzetten tegen een dictatoriaal regime, door te 
vechten voor de rechten van vervolgde of gediscrimineerde minderheden 
of door te protesteren tegen de schending van vrouwenrechten. 
 Het uitsluitend benadrukken van de slachtofferrol van 
vluchtelingen miskent verder de riskante en zorgvuldige planning die aan 
veel vluchten voorafgaat, ongeacht hoe actief of passief mensen betrokken 
waren bij de conflicten in hun land. Zo herinner ik mij zelf de maanden 
van spanning waarin een Koerdische asielzoeker wachtte tot zijn vrouw 
haar eigen vlucht kon regelen uit het noorden van Irak. Indirect en 
fragmentarisch maakte ik via hem het tijdrovende en angstige proces mee 
dat aan die vlucht vooraf ging. De vrouw kwam voor een reeks van 
moeilijke en gevaarlijke afwegingen te staan. Wie kon ze vertrouwen? Hoe 
moest ze aan de benodigde papieren komen? Wanneer en via welke route 
kon ze het land het beste verlaten en last but not least: hoe kon ze haar man 
daarvan op de hoogte brengen en zich op die manier verzekeren van steun 
vanaf deze kant van het vluchttraject? Het beeld van slachtoffer laat weinig 
ruimte voor een hieruit blijkend assertief vermogen om zichzelf te redden. 
 Zelfs onder de meest erbarmelijke omstandigheden, zoals die in 
veel vluchtelingenkampen in derde wereldlanden, zijn vluchtelingen niet 
alleen slachtoffer, maar altijd ook overlevers en mensen die proberen het 
beste van hun situatie te maken (Schrijvers 1999; Horst 2002; Essed, 
Frerks en Schrijvers 2004). In een kritiek op het beeld van 
vluchtelingenvrouwen als speciaal kwetsbaar merkt Schrijvers op dat zij 
bij haar bezoek aan kampen voor ‘interne vluchtelingen’ in Sri Lanka 
getroffen werd door ‘their resilience, their capacity for physical and mental 
survival, their flexibility, and their potential to reconstruct their lives in 
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conditions that reinforced their dependency’ (Schrijvers 1999: 323). Zij 
betoogt op basis van haar onderzoek dat de vluchtervaring ook een zekere 
productieve en zelfs emancipatorische dimensie kan hebben. Zo 
observeerde zij dat vrouwen niet zelden gedrag gingen vertonen dat 
voorheen in hun klasse of cultuur taboe was, zoals buitenshuis werken 
voor middenklasse vrouwen of het zich (gezamenlijk) verzetten tegen 
huiselijk geweld van mannen. Om duidelijk te maken dat mensen onder 
alle omstandigheden wel iets van hun handelingsvermogen weten te 
behouden, haalt zij het voorbeeld aan van een vrouw die met recht een 
slachtoffer kon worden genoemd: ontheemd, arm, in de steek gelaten door 
een man die haar sloeg en met de zorg voor vier kleine kinderen. Ondanks 
die situatie gedroeg zij zich niet als een totaal machteloos slachtoffer, maar 
nam ze uit eigen beweging het initiatief om Schrijvers te benaderen. In ruil 
voor haar verhaal hoopte ze op wat financiële compensatie. De vrouw was 
niet alleen slachtoffer, maar gebruikte actief het beeld van ‘de kwetsbare 
vluchtelingenvrouw’ om steun te krijgen van de westerse onderzoeker 
(Schrijvers 1999: 325). 

Handelingsvermogen is tenslotte niet voorbehouden aan mensen 
die de dupe worden van oorlog en vervolging. Zo vluchten ook ‘daders’ 
om daarmee te ontkomen aan represailles in eigen land. Een bekend 
voorbeeld daarvan zijn Rwandese Hutus die betrokken waren bij de 
genocide in hun land en die zich schuil hielden onder de Hutu 
vluchtelingen die na de genocide op de vlucht sloegen voor het nieuwe, 
door Tutsi’s gedomineerde RPF-bewind. Maar ook in Nederland worden 
onder de asielzoekers bij tijd en wijle oorlogsmisdadigers aangetroffen, 
onder meer uit het voormalige Joegoslavië en Afghanistan.44 In het verdrag 
van Genève is evenwel opgenomen (onder artikel 1, paragraaf d, e en f) dat 
het recht op asiel is uitgesloten voor diegenen ‘waartegen serieuze 
vermoedens bestaan dat hij of zij een misdaad heeft gepleegd tegen de 
vrede, een oorlogsmisdaad, een misdaad tegen de menselijkheid, een 
ernstig niet politiek vergrijp of die schuldig is aan handelingen die 
indruisen tegen de doelstellingen en principes van de VN’ (Vanheule 
2000: 9). Het beeld van vluchtelingen als louter slachtoffer kan de 
alertheid in de weg staan om daders onder de vluchtelingen te herkennen. 

                                                 
44 Tot 1998 konden oorlogsmisdadigers relatief gemakkelijk erkend worden als 
vluchtelingen. Na klachten van asielzoekers uit met name het voormalige Joegoslavië en 
Afghanistan die dergelijke oorlogsmisdadigers hier tegenkwamen en herkenden is er een 
speciale recherche-eenheid in het leven geroepen, het Nationale Opsporingsteam Voor 
Oorlogsmisdrijven (het NOVO-team), dat onderzoek doet naar mogelijke 
oorlogsmisdadigers in Nederland (NJCM 2002). Zie ook: NRC 26-9-1998; De 
Ombudsman, rapport 2002/110, 22-4-2002; KRO Reporter 28-11-2002; Elsevier 8-12-
2004. 
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Wanneer mensen dan onverhoeds toch worden geconfronteerd met een 
dader kan dat aanleiding zijn tot grote teleurstelling, onzekerheid en 
wantrouwen jegens vluchtelingen. 
 Harrell-Bond, Voutira en Leopold (1992) verklaren het focussen 
op het slachtofferschap van vluchtelingen ten koste van hun 
handelingsvermogen uit het feit dat de hulpverlening aan vluchtelingen 
wordt gedomineerd door de norm van liefdadigheid in plaats van door de 
norm om internationaal erkende rechten te bewaken. ‘Vluchtelingen 
worden zelden geportretteerd als mensen met rechten’ (Harrell-Bond, 
Voutira en Leopold 1992: 206), terwijl daarin wel, zoals eerder 
aangegeven, de oorsprong ligt van het begrip ‘vluchteling’. De norm van 
liefdadigheid krijgt aldus Harrell-Bond, Voutira en Leopold in de 
humanitaire hulp aan vluchtelingen een speciale invulling. Enerzijds wordt 
er conform het idee van liefdadigheid (formeel) geen wederkerigheid in het 
geven verwacht. Aan de andere kant wordt er (informeel) wel een conditie 
aan het doneren van geld gekoppeld, te weten het bewijs dat de 
begunstigde van dat geld ‘volslagen berooid en hulpbehoevend’ is. De 
reductie van de identiteit van vluchtelingen tot  slachtoffer en alleen maar 
slachtoffer dient dan ook deze bewijsvoering. 
 Het focussen op het slachtofferschap van vluchtelingen ontneemt 
vluchtelingen niet alleen hun handelingsvermogen, het ontneemt hen ook, 
zoals Malkki (1997) beargumenteert de autoriteit om voor zichzelf te 
spreken. In een analyse van de wijze waarop vluchtelingen worden 
gerepresenteerd in de praktijk van humanitaire operaties in het Afrikaanse 
Grote Meren Gebied, komt zij tot de conclusie dat de visie op 
menselijkheid die in deze praktijk wordt geconstrueerd vluchtelingen 
monddood maakt. Ze wijst daarbij op de dominantie van beeldmateriaal, 
foto’s en films, ten opzichte van gedrukt materiaal waarin vluchtelingen 
hun verhaal vertellen. In het beeldmateriaal zijn aldus Malkki twee 
thema’s dominant: die van de massa op elkaar gepakte lichamen van 
noodlijdende mensen en die van vrouwen en kinderen. Beide beelden 
pogen het medeleven van het publiek op te wekken door ‘naakte 
menselijkheid’ uit te drukken, dat wil zeggen menselijkheid gereduceerd 
tot zijn meest kwetsbare staat en zijn meest primaire, voor iedereen 
geldende fysieke behoeftes en noden. Beelden van vrouwen en kinderen 
lijken zich hiervoor in het bijzonder te lenen aangezien zij in de westerse 
verbeelding een speciale vorm van machteloosheid belichamen: ‘perhaps 
they do not tend to look as if they could be ‘dangerous aliens’ (Malkki 
1995: 11; zie ook Harrell Bond, Voutira en Leopold 1992, Nyers 1999 en 
Rajaram 2002). 
 Deze beelden waarmee de realiteit van vluchtelingen zo vaak 
wordt gerepresenteerd geven geen informatie over de politieke en 
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historische achtergronden van de conflicten, over de ervaringen of opinies 
van individuele mensen, mannen, vrouwen of kinderen, die deel uitmaken 
van de massa. Ze proberen nu juist door te dringen tot een veronderstelde 
primordiale en universele essentie van menselijkheid door aan onderlinge 
verschillen of de complexe historische en politieke gesitueerdheid van 
conflicten voorbij te gaan. Om deze (zeer specifieke) boodschap van 
menselijkheid over te brengen hoeft er niet gesproken te worden door de 
mensen in kwestie. In tegendeel, het beeld van hun (vrouwelijke) 
kwetsbaarheid en (kinderlijke) onschuld vraagt om bescherming, om 
anderen, experts en hulpverleners die voor hen spreken. 
 In een analyse van de mediarepresentatie van vluchtelingen 
suggereert Wright (2002) dat de bovengenoemde archetypische beelden 
waarmee vluchtelingen worden gerepresenteerd te herleiden zijn tot de 
christelijke iconografie. Zo vergelijkt hij de beelden van massa’s 
vluchtende mensen met het beeld van de Exodus van het Hebreeuwse volk 
uit Egypte. Het beeld van vrouwen en kinderen en in het bijzonder van 
moeders en kinderen herleidt hij tot het christelijke archetype van de 
Madonna met kind. Deze beelden zijn zozeer onderdeel van het culturele 
erfgoed van de westerse, christelijke wereld dat ze zonder verdere 
(verbale) toelichting van de personen in kwestie in staat zijn te appelleren 
aan gevoelens van morele verplichting (Wright 2002: 54 en 59). Een 
treffende illustratie van dat laatste vormt een uitspraak van de fotografe 
Dorothea Lange (geciteerd in Wright 2002: 59) over de totstandkoming 
van haar klassieke foto over de Amerikaanse depressie, ‘Migrant Mother’ 
uit 1936. Zij zegt: 
  

‘I saw and approached the hungry and desperate mother, as if 
drawn by a magnet. I do not remember how I explained my 
presence or my camera to her, but I do remember she asked me no 
questions. I made five exposures, working closer and closer from 
the same direction. I did not ask her name or history (…) I knew I 
had recorded the essence of my assignment.’ 

 
De metaforische kracht van het beeld was blijkbaar zo sterk dat het 
overbodig leek ‘haar naam of geschiedenis’ te weten. Ook zonder die 
informatie werd direct geappelleerd aan de compassie van de toeschouwer, 
hetgeen het doel was. 

Het is begrijpelijk dat organisaties die zich inzetten voor 
vluchtelingen een dergelijke beproefde metaforische kracht niet onbenut 
laten om fondsen te werven of publieke aandacht te verkrijgen, temeer 
omdat ze de concurrentie aan moeten gaan met talloze (commerciële) 
organisaties en bedrijven die middels agressieve reclamecampagnes de 
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burger trachten te verleiden tot het trekken van de portemonnee. Toch kan 
het voor vluchtelingen zeer schadelijke consequenties hebben wanneer zij 
worden gelabeld en niet zelden ook behandeld als een categorie van 
mensen wier individuele naam en geschiedenis er niet toe doen. 
Vluchtelingen zijn zich vaak zeer wel bewust van de vernedering die het 
betekent om te worden gedegradeerd tot ‘naakte mens’ en eigenlijk, gezien 
de duidelijke gender- en leeftijdsdimensie in de dominante representatie 
van vluchtelingen, tot ‘naakte mens’ in de gedaante van een vrouw of kind. 
In een onderzoek naar gender, leeftijd en klasse relaties onder Burundese 
vluchtelingen in Tanzania observeert Turner (1999, 2004) dat mannen zich 
bedreigd voelden in hun mannelijkheid doordat de UNHCR hun rol als 
broodwinner en hoofd van het gezin overnam en bovendien van buitenaf 
een ideologie van gender gelijkheid oplegde. Ze hadden het gevoel dat ze 
als hulpeloze vrouwen en kinderen de UNHCR moesten gehoorzamen en 
daarmee de controle over hun leven kwijtraakten. In mijn eigen onderzoek 
onder vluchtelingen die reeds lang in Nederland leven (Hollands 1998) 
gaven diverse vrouwen aan dat ze zich niet herkenden in en sterk 
gehinderd voelden door het categorische beeld van de kwetsbare 
vluchtelingenvrouw. 

 Dat de implicaties van een categorische representatie van 
vluchtelingen, zonder erkenning van hun persoonlijke identiteit, 
geschiedenis en verhaal, ook werkelijk levensbedreigend kunnen zijn, 
werd al betoogd door Arendt (1951/1973). Zij stelde dat de 
veronderstelling dat er zoiets bestaat als een ‘abstracte naaktheid van mens 
zijn en niets dan mens zijn’ voor de ingezetenen van de 
concentratiekampen nu juist het grootste gevaar was. Ontdaan van alles dat 
hen verbond aan een politieke (nationale) gemeenschap die bescherming 
zou kunnen bieden, ontdaan ook van alle individualiteit die hen voor 
anderen als medemens herkenbaar maakte, was de status van ‘naakte 
mens’ immers nog maar één stap verwijderd van beschouwd worden als 
‘wilden’ en uiteindelijk als ‘beesten’ (Arendt 1951/1973: 300). 

Malkki (1997) sluit op deze redenatie aan met een recent 
voorbeeld. In een analyse van de (gedwongen) repatriëring van Hutu 
vluchtelingen vanuit het toenmalige Zaïre naar Rwanda wijst zij erop dat 
in de hele besluitvorming over terugkeer nauwelijks werd geluisterd naar 
de vluchtelingen zelf, diegenen die geacht werden terug te gaan. Er werd 
volledig voorbij gegaan aan het feit dat zij als Rwandezen per slot van 
rekening het meeste inzicht hadden in de politiek en de historie van hun 
land en dus in de mogelijke consequenties van terugkeer. Malkki 
beschouwt deze praktijk van humanitaire organisaties, waarbij de kennis 
van deskundige buitenstaanders wordt geprefereerd boven die van 
betrokken insiders, als een logisch gevolg van de representatie van 
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vluchtelingen als ‘sprakeloze gezanten’, als een categorie slachtoffers 
zonder historie en zonder politiek benul die anderen nodig hebben om voor 
hen te spreken (Malkki 1997: 225). Hoewel de vluchtelingen zelf aangaven 
de situatie nog niet veilig te achten bleven de VN en diverse andere 
hulporganisaties op het standpunt staan dat terugkeer noodzakelijk was. De 
weigering van de vluchtelingen werd geïnterpreteerd als massahysterie en 
het gevolg van manipulatie van onbetrouwbare, bij de genocide betrokken 
leiders. Hoewel een dergelijke manipulatie aldus Malkki bewezen is, 
betoogt zij dat dit nog geen reden was om alle gerede angsten en twijfels 
van de vluchtelingen weg te wuiven. In een dergelijke situatie, zo stelt zij, 
is tijd nodig om de betreffende vluchtelingen tot een afgewogen oordeel te 
laten komen over terugkeer of andere alternatieven. Tijd is eveneens nodig 
voor de betrokken humanitaire organisaties om te voorkomen dat zij later 
moeten erkennen dat zij ‘vluchtelingen de dood in hebben gestuurd om 
zich van een vluchtelingencrisis te ontdoen’ (Malkki 1997: 247). 
 In plaats van humanitaire hulp die depolitiseert door vluchtelingen 
te representeren als ‘naakte mens’ en hen daarmee monddood te maken, 
pleit Malkki dan ook, analoog aan Arendt zoals ik in hoofdstuk twee heb 
toegelicht, voor een menselijkheid waarbij niet alleen menselijk lijden 
wordt erkend, maar evenzeer de autoriteit van mensen om zelf te handelen 
en voor zichzelf te spreken en daarmee onderdeel uit te maken van de 
politiek en historie van hun tijd (Malkki 1997: 248). 
 
3.2.3 Implicaties voor integratie 
In het voorgaande is besproken hoe het beeld van vluchtelingen als ‘puur 
slachtoffer’ figureert in het discours van met name hulpverlenings- en 
mensenrechtenorganisaties en in de media. Er is betoogd dat deze 
representatie een vertekend beeld oplevert van vluchtelingen waarbij hen 
de autoriteit om te handelen en voor zichzelf te spreken wordt ontnomen. 
Niet voor niets handelden de voorbeelden tot dusver voornamelijk over 
vluchtelingen tijdens of direct na hun vlucht in opvangkampen in hun regio 
van herkomst. Dit is de context waarin het beeld van vluchtelingen als 
louter slachtoffer het meest nadrukkelijk naar voren komt. 

Kenmerkend voor de wijze waarop vluchtelingen en 
vluchtelingenvraagstukken worden verbeeld is daarnaast ook dat er een 
wereld van verschil wordt gesuggereerd tussen enerzijds de situatie in 
herkomstlanden die tot vluchten heeft geleid en de vluchtsituatie zelf en 
anderzijds het leven na de vlucht inclusief het vraagstuk van integratie in 
ontvangende samenlevingen, in het bijzonder in de westerse wereld. Zowel 
in de media als in wetenschappelijke literatuur vormen dit twee 
grotendeels onderscheiden domeinen – en geografische regio’s – van 
interesse en kennis, ‘specialisaties’ die onbedoeld kunnen bijdragen aan 
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een verknipt beeld van de realiteit van vluchtelingen omdat oorzaken en 
gevolgen van vluchten worden losgekoppeld (zie ook Wright 2002: 63). 
Beelden trekken zich echter weinig aan van dergelijke opdelingen en 
specialisaties. Zo kan het beeld van de vluchteling als ‘puur slachtoffer’ 
ook doorwerken in de integratiekansen van vluchtelingen die terechtkomen 
in Nederland en andere westerse industrielanden.   
 In studies die de integratie bespreken van migranten en 
vluchtelingen in dergelijke landen, wordt veelal onderscheid gemaakt 
tussen landen met meer of minder sterke verzorgingsstaatarrangementen 
(Nederland, Zweden en Canada) en landen die deze niet of nauwelijks 
kennen (Zuid-Europese landen en de VS). In beide ‘modellen’ worden 
andere keuzes gemaakt met betrekking tot het bieden van steun en het 
appelleren aan het eigen handelingsvermogen van vluchtelingen. En in 
beide gevallen blijkt dat zo zijn eigen voor- en nadelen te hebben.  

In een recente studie naar macroverschillen in de integratie van 
migranten afkomstig uit tweehonderd verschillende landen in negentien 
westerse industrielanden laat van Tubergen (2005) zien dat in 
verzorgingsstaten de sociaal-culturele integratie vaak minder goed verloopt 
dan in landen met een laisser faire economie. Hiertegenover staat dat de 
economische integratie er merendeels beter verloopt. Van Tubergen 
verklaart de verschillen uit het feit dat in landen met (regelmatig) een 
sociaal-democratisch georiënteerde regering relatief weinig druk werd 
uitgeoefend om de taal te leren hetgeen nadelig is voor de contacten tussen 
migranten en de gevestigde bevolking. Gunstig voor de 
arbeidsmarktparticipatie is daarentegen dat regeringen met een sociaal-
democratische oriëntatie een grotere geneigdheid hebben om banen te 
creëren aan de onderkant van de arbeidsmarkt.  

Van Tubergen wijst er overigens op dat het succes van integratie 
afhangt van veel factoren en niet alleen van het gehanteerde 
integratiemodel.45 Van grote invloed zijn in het bijzonder de kenmerken 
van een bepaalde migrantengroep en de wijze waarop landen migranten 
selecteren. Traditionele migratielanden zoals Canada en Australië lijken 
het dan misschien wel beter te doen dan een aantal Europese landen, maar 
dit wordt onder meer veroorzaakt door hun strenge selectiesysteem en het 
feit dat zij veel migranten trekken uit andere westerse landen. Verschil 
tussen de VS en een aantal Europese verzorgingsstaten is dat de VS met 
haar grote inkomensongelijkheid relatief toegankelijk en aantrekkelijk is 
                                                 
45 Zoals bekend kwam de Commissie Blok in het geval van Nederland tot de conclusie dat 
de integratie van minderheden eerder ondanks dan dankzij het gevoerde beleid tot stand 
was gekomen. Het slagen van hun integratie was volgens de Commissie zelfs bovenal te 
danken aan de inspanningen van migranten zelf (Tijdelijke commissie onderzoek 
integratiebeleid 2004). 
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voor kansrijke migranten. Europese verzorgingsstaten zijn daarentegen 
toegankelijker en aantrekkelijker voor minder kansrijke migranten. 
 De hiervoor geschetste globale lijn kan worden verhelderd aan de 
hand van een aantal kleinere, kwalitatieve  studies naar de ervaringen van 
vluchtelingen in landen met en zonder verzorgingsstaatarrangementen. 
Zowel Korać (1999, 2003), in een vergelijkende studie naar de ervaringen 
van Bosniërs in Nederland en Italie, als Mestheneos en Ioannidi (2002), in 
een vergelijkende studie naar de ervaringen van diverse 
vluchtelingengemeenschappen in de gehele Europese Unie, maken 
duidelijk dat situaties waarin vluchtelingen het uitsluitend moeten hebben 
van hun eigen agency bijzonder zwaar zijn voor diegenen die niet toevallig 
jong, gezond, bemiddeld en assertief zijn en voor degenen die zich in 
etnisch of cultureel opzicht duidelijk zichtbaar onderscheiden van de 
meerderheid. Zo wijst Korać (1999:14) er op dat de meerderheid van de 
vluchtelingen in Italië de eerste jaren grote moeite had om het hoofd boven 
water te houden. In het bijzonder was dat moeilijk voor mensen met kleine 
kinderen en voor ouderen (Korać 1999: 14).  

Een vergelijkende studie van Ghorashi (2001) naar de ervaringen 
van Iraanse, hoger opgeleide vrouwen in Amsterdam en in Los Angeles 
laat zien dat het succes (en het welbevinden) van de vrouwen in de 
neoliberale VS te danken is aan een aantal gunstige kenmerken van de 
ontvangende samenleving (als traditioneel migratieland) in combinatie met 
een aantal gunstige kenmerken van de betreffende migranten. Veel Iraniërs 
(voor een groot deel gevlucht ten tijde van het regime van de Shah) bleken 
qua sociale achtergrond en etniciteit goed toegerust om zich te redden in 
de ‘survival of the fittest’ die het systeem in de VS impliceert. Zoals 
Ghorashi aangeeft (1999: 5): 

 
‘Iranians in LA belong to a group of immigrants who generally 
arrived with money, education and skills to obtain good jobs. They 
did not ‘enter the U.S. economy as ethnic underclass but as a sort 
of transnational elite, requiring minor adjustments but not massive 
retraining’(Naficy 1993:6). It is also relevant to mention that 
Iranians in the U.S. are considered Caucasians, which of course 
positions them differently than African Americans or Mexican 
immigrants who are considered non-white ethnic minorities.’ 

 
Omgekeerd plaatsen alle genoemde studies echter ook kanttekeningen bij 
de integratiekansen voor vluchtelingen in landen met een hoog 
ontwikkelde verzorgingsstaat zoals Nederland. Het zijn kanttekeningen die 
nauw aansluiten bij de kritiek op het beeld van vluchtelingen als louter 
slachtoffers.  
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De kern van Korać’s kritiek op het Nederlandse model van door de 
staat gecontroleerde opvang en integratie van vluchtelingen is dat het in 
een aantal opzichten remmend werkt op het vermogen van mensen zelf om 
een nieuw leven op te bouwen. Zoals Korać (1999: 31) zegt worden 
vluchtelingen in dat model eerder gezien als beleidsobjecten dan als een 
‘vitale bron’. Terwijl de meeste Bosnische vluchtelingen die zij in 2000 en 
2001 in Nederland sprak tevreden waren over de voorziening in hun eerste 
levensbehoeften tijdens de toelatingspocedure, waren ze zeer ontevreden 
over de lange wachttijden in de asielzoekerscentra in combinatie met de 
beperkte rechten om de taal te leren en zich verder voor te bereiden op een 
toekomst in Nederland. Bovendien werd hun isolatie van de Nederlandse 
samenleving in die periode als vernederend ervaren. Met betrekking tot de 
latere integratie constateert Korać dat het Nederlandse beleid weliswaar 
voorziet in een aantal belangrijke praktische voorzieningen, maar dat het 
beleid faalt waar het gaat om de sociale insluiting van vluchtelingen. Veel 
van haar respondenten gaven aan weinig contact te hebben met 
Nederlanders.  

Korać wijt dit, met verwijzing naar Rome waar de ervaringen van 
vluchtelingen diametraal verschillend waren, aan de wijze waarop het 
systeem vluchtelingen tot een zekere passiviteit doemt. Dat begint in de 
asielzoekerscentra en zet zich, aldus Korać, voort in het systeem van 
bijstandsverlening waardoor vluchtelingen weinig gestimuleerd worden 
werk te zoeken en daarmee aansluiting te vinden bij de Nederlandse 
samenleving. In Rome daarentegen waren vluchtelingen veel meer door de 
nood gedwongen om zelf initiatieven te nemen. Hun contact met Italianen 
was daardoor intensiever en ook directer, dat wil zeggen niet bemiddeld 
door ‘professionele dienstverleners zoals in Nederland’ (Korać 1999: 31; 
Korać 2003). Waar er van staatsinterventies ten gunste van de integratie 
van vluchtelingen nauwelijks sprake was, leek de mate van sociale 
insluiting in Rome groter. Dit was, aldus Korać, volledig te danken aan de 
inspanningen van vluchtelingen zelf. 

De kritiek dat de wijze van opvang in verzorgingsstaten tot 
passiviteit doemt komt eveneens naar voren in het onderzoek van 
Mestheneos en Ioannidi (2002). Zo zei een Bosnische vrouw over de 
opvang in Zweden: ‘It looks as if I never lived between my 26th and 29th 
years of age’ (Mestheneos en Ioannidi 2002: 311). Ook zij wijzen erop dat 
bepaalde inflexibele bureaucratische procedures en voorzieningen 
vluchtelingen het initiatief ontnemen om hun zelfstandigheid te hervinden. 
Dergelijke institutionele arrangementen kunnen aldus Mestheneos en 
Ioannidi het reeds bestaande racistische beeld bevestigen van 
vluchtelingen als inferieur, ‘less able, dependent and belonging to the 
socially excluded’ (Mestheneos en Ioannidi 2002: 314) hetgeen 
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gelijkwaardige relaties met leden van de gevestigde bevolking in de weg 
staat. 
 Ghorashi (2000) laat in haar hierboven genoemde onderzoek zien 
dat de Iraanse vrouwen zich in de VS veel meer thuis voelden. De door 
haar geïnterviewde vrouwen hadden de ervaring dat ze in Nederland (in 
tegenstelling tot in de VS) niet werden gezien als gelijkwaardige burgers 
maar als ‘afhankelijke en passieve slachtoffers’ en als ‘gasten’, met andere 
woorden als wezenlijk ‘anders’ dan de gevestigde bevolking. Ghorashi 
analyseert deze beeldvorming als het gevolg van op gender en etniciteit 
gebaseerde vooroordelen jegens vrouwen uit het Midden-Oosten (zie ook 
van Baalen 1997, Lutz en Moors 1989, Spijkerboer 1994). Tevens verwijst 
zij naar het algehele Nederlandse migrantenbeleid waarin men er lange tijd 
vanuit is gegaan dat migratie een tijdelijk verschijnsel is en dat migranten 
en vluchtelingen hier in principe ‘te gast’ zijn totdat ze te zijner tijd weer 
terugkeren naar hun land van herkomst. 
 Opmerkelijk in het geval van de Iraniërs is dat zij het in Nederland 
(net als in de VS) relatief goed doen in vergelijking tot andere nieuwe 
migrantengroepen (zoals Afghanen, Somaliërs en Irakezen). Dat geldt, zo 
blijkt uit onderzoek van het SCP (2004) en het ISEO (2004), zowel voor 
hun sociaal-culturele integratie als hun arbeidsmarktparticipatie. Net als 
Ghorashi wijzen de genoemde studies op een discrepantie tussen de mate 
waarin men feitelijk thuis blijkt te zijn (dat wil zeggen de weg weet te 
vinden in de samenleving en bekend is met de belangrijkste regels, 
gewoonten en gebruiken) en de mate waarin men zich thuis voelt (dat wil 
zeggen zich opgenomen voelt in de Nederlandse samenleving)46. Iraniërs 
voelen zich relatief vaker gediscrimineerd en minder geaccepteerd dan 
leden van de andere nieuwe migrantengroepen (ISEO 2004: 115; zie ook 
Regioplan 2005). Mijns inziens is dit niet alleen te verklaren uit etnische 
vooroordelen binnen de ontvangende samenleving of onwennigheid van 
Nederland met haar status als migratieland, maar uit deze kenmerken van 
de ontvangende samenleving in combinatie met het feit dat het bij de 
Iraniërs, ook in Nederland, gaat om een relatief hoog opgeleide 
migrantengroep47, die klaarblijkelijk in het Nederlandse model weinig 
erkenning of stimulans voelt voor haar menselijke kapitaal.  Uit onderzoek 
(SCP 2004, Gijsberts en Dagevos 2004) blijkt ook meer in het algemeen 

                                                 
46 Zie voor het verhelderende onderscheid tussen thuis zijn en thuis voelen van den Tillaart, 
Olde Monnikhof, van den Berg en Warmerdam (2000). 
47 Bijna driekwart beschikt over een diploma op MBO-niveau of hoger, gerealiseerd in Iran, 
Nederland of elders (ISEO 2004: 40). 
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dat juist hoger opgeleide allochtonen zich minder geaccepteerd voelen in 
Nederland48.  
 Samenvattend kan worden geconcludeerd dat een negatief bijeffect 
van de wijze waarop in Nederland opvang en hulp wordt geboden aan 
vluchtelingen kan zijn dat dit bijdraagt aan een beeld van vluchtelingen als 
hulpbehoevende slachtoffers in plaats van als mensen die deze 
samenleving iets te bieden hebben. Het alternatief kan mijns inziens niet 
een situatie zijn waarin mensen aan hun lot worden overgelaten of waarin 
alleen die vluchtelingen welkom zijn die voor de ontvangende 
samenleving qua menselijk kapitaal het meest bruikbaar zijn. De kritiek op 
bepaalde verzorgingsstaatarrangementen (in een tijd waarin die als gevolg 
van opgekomen neoliberalisme en -conservatisme toch al onder druk 
staan) moet dan ook gelezen worden als een constructieve kritiek gericht 
op een betere balans tussen het principe van solidariteit en de erkenning 
van human agency. Zorg en soms intensieve, langdurige zorg zal nodig 
blijven voor die vluchtelingen die dat nodig hebben als gevolg van 
traumatiserende ervaringen voorafgaande of tijdens hun vlucht. Hiernaast 
zijn vluchtelingen echter bovenal gebaat bij initiatieven die hun de kans 
bieden en stimuleren om zich in deze samenleving een zelfstandige positie 
te verwerven.  
 
3.2.4 Vluchtelingen verbeeld als potentiële bedriegers en als 
veiligheidsriciso 
In het voorgaande is de theorievorming besproken met betrekking tot het 
beeld van vluchtelingen als puur slachtoffer. Het is een beeld dat zoals 
gezegd vooral naar voren wordt gebracht in het discours van 
hulpverleningsorganisaties en mensenrechtenorganisaties maar ook in de 
media. Via het beeld van slachtoffers beogen zij medeleven op te wekken 
met het lot van vluchtelingen. Hoewel er met dat doel niets mis is, kleven 
er aan de strategie een aantal schadelijke neveneffecten, onder meer met 
het oog op de verdere integratie van vluchtelingen. 
 In deze paragraaf zal ik de theorievorming bespreken met 
betrekking tot twee andere beelden van vluchtelingen die sinds de jaren 90 
meer en meer dat van vluchtelingen als slachtoffer overschaduwen. Het 
gaat daarbij om de beelden van vluchtelingen als potentiële bedriegers en 
als veiligheidsrisico. De beelden hangen samen met de politieke wens, die 
sinds halverwege de jaren 80 steeds manifester werd, om toenemende 
migratie en vluchtbewegingen te beheersen en beperken. Naast de zorg om 

                                                 
48 Vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië die eveneens relatief hoog zijn opgeleid 
voelen zich volgens het onderzoek van het ISEO zelden gediscrimineerd. Hier speelt 
waarschijnlijk een gunstige rol dat het gaat om witte, Europese vluchtelingen. 
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de druk die migratie legt op de economie en de sociale verhoudingen in 
westerse migratielanden speelt van meet af aan ook de zorg mee voor de 
veiligheidsrisico’s die samenhangen met migratie (van der Schans 2001). 
Te denken valt aan grensoverschrijdende misdaad en de ‘import’ van 
politieke conflicten via migranten en vluchtelingen. Sinds 11 september 
2001 is daarbij vooral de angst gekomen voor het via de asielwetgeving 
‘binnenglippen’ van terroristen die het doel hebben om in westerse landen 
terreuraanslagen voor te bereiden en uit te voeren. 
 De beleidsdiscussies om nationaal en in Europees verband het 
hoofd te bieden aan risico’s met betrekking tot migratie vonden 
aanvankelijk deels achter gesloten deuren plaats, zoals bijvoorbeeld bij de 
totstandkoming van het Verdrag van Schengen (1985). Later zouden asiel, 
migratie en de al dan niet vermeende gevaren daaromheen onderwerp 
worden van verhitte, openbare politieke debatten. Beelden die dag in dag 
uit pregnant naar voren werden gebracht waren dat Nederland ‘vol’ was en 
de grote aantallen vluchtelingen (organisatorisch) niet aankon. Verder zou 
een groot deel van de vluchtelingen geen ‘echte’ vluchtelingen zijn, maar 
‘economische vluchtelingen’ die het gemunt hadden op ‘onze’ welvaart en 
sociale voorzieningen. Tenslotte waren er de beelden van asielzoekers 
wachtend in asielzoekerscentra, beelden die passiviteit en verveling 
uitstraalden en in het geheel geen inzicht gaven in de achtergronden van 
vluchten noch in de positieve betekenis die de betreffende mensen zouden 
kunnen hebben voor deze samenleving. Uiteraard heeft deze ‘dagelijkse 
kost’ een belangrijke impact gehad op de publieke opinievorming over 
vluchtelingen. Terwijl het medeleven en de solidariteit met vluchtelingen, 
althans ‘politieke’ vluchtelingen, bleven bestaan (NIDI 1999; SCP 2003: 
307-311; SCP 2004: 158; ISEO 2004: 84-85) zou de dominante teneur in 
de debatten bij een aanzienlijk deel van de bevolking gaandeweg leiden tot 
onbehagen, wantrouwen en een breed gedragen instemming met en 
aansporing tot verdergaand restrictief asielbeleid.   
 De veranderde kijk op vluchtelingen als mensen die recht hebben 
op bescherming en hulp naar mensen die potentieel een bedreiging vormen 
voor de bestuurlijke rust en orde, voor het sociaal-economische bestel en 
voor de nationale veiligheid van ontvangende staten wordt in de literatuur 
veelal herleid tot het midden van de jaren 80 en de toename van het aantal 
vluchtelingen uit niet westerse landen die op individuele titel (en dus niet 
in het kader van hervestigingsprogramma’s) asiel aanvroegen in westerse 
landen (Chimni 1998, Zolberg e.a.1992, Loesscher 2001, UNHCR 2000). 
In de jaren 90, na afloop van de Koude Oorlog, zou dit proces in een 
stroomversnelling geraken. 
 Cruciaal in de veranderde kijk op vluchtelingen is volgens Chimni 
(1998: 355-360) ‘de mythe van verschil’ die er in politieke en academische 
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debatten werd geconstrueerd tussen oudere vluchtelingenstromen binnen 
Europa zelf en de nieuwe vluchtelingenstromen uit Afrika, Azië en het 
Midden-Oosten. Zo zou het bij de nieuwe vluchtelingenstromen gaan om 
ongekend grote aantallen. De vluchtelingen zouden verder niet voldoen 
aan de individuele criteria voor politieke vervolging. Ze zouden veeleer 
gedreven worden door de algehele politieke en economische malaise in 
hun landen en het verlangen naar een beter bestaan in het rijke Westen. 
Niet zozeer de behoefte aan bescherming bracht hen naar Europa, maar 
veeleer de toegenomen mogelijkheden voor transport en communicatie.  

Chimni bekritiseert ‘de mythe van verschil’ door te wijzen op het 
feit dat Europa na de eerste en tweede Wereldoorlog te kampen had met 
miljoenen vluchtelingen afkomstig van het eigen continent. Ook wijst hij 
erop dat (in elk geval) in de beginjaren van de paniek over de grote 
aantallen vluchtelingen die naar Europa kwamen de aantallen 
vluchtelingen en ontheemden die zich bevonden in landen in het Zuiden 
zowel absoluut als relatief vele malen groter waren. Met betrekking tot de 
vluchtmotieven betoogt hij dat bij eerdere vluchtelingenstromen ook altijd 
maar een beperkt aantal mensen voldeed aan het criterium van individuele 
vervolging en dat het merendeel van de Europese vluchtelingen trachtte te 
ontkomen aan processen die vergelijkbaar waren met die welke later in 
landen van het Zuiden tot (burger)oorlogen zouden leiden. In het bijzonder 
wijst hij hierbij op de enorme aantallen vluchtelingen die het gevolg zijn 
geweest van de transformatie in Europa van multi-etnische rijken naar 
nationale staten (zie ook Arendt 1951/1973, Zolberg, Suhrke en Aguayo 
1992). Uiteindelijk zijn het, zoals eerder betoogd, zowel voor als na de 
ondertekening van het Vluchtelingenverdrag, altijd overwegingen geweest 
van nationaal eigenbelang die mede hebben bepaald of aan dergelijke grote 
groepen vluchtelingen asiel werd verleend.  

Samengevat meent Chimni dat de visie dat het bij de ‘nieuwe’ 
asielzoekers uit het Zuiden om een geheel ander soort van vluchtelingen 
zou gaan dan bij eerdere, Europese vluchtelingencrises niet gestaafd kan 
worden door feiten. Hij meent veeleer dat ‘de mythe van verschil’ de 
legitimatie vormt voor wat hij (in navolging van Hathaway 1991) een 
‘non-entrée regime’ noemt, dat wil zeggen een beleid gericht op het sluiten 
van de grenzen voor vluchtelingen uit het Zuiden. Hij zegt daarover:  

 
‘The non-entrée regime merely represents a new phase in the 
struggle over global space in the period after decolonisation and 
the end of the Cold War. In this phase the barriers to the mobility 
of oppressed human beings are justified through representing 
certain spaces as ‘filled’ and others ‘empty’. Undergirding it is a 
dialectic of globalisation, present since the sixteenth century, in 
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which one part of the globe grows poorer and depleted while the 
other becomes richer and replete.’ (Chimni 1998: 359) 
 

Terwijl Chimni het veranderde discours over vluchtelingen analyseert als 
onderdeel van het voortdurende streven van westerse landen om hun 
disproportionele aanspraak op macht en middelen in de wereld te 
continueren, wijzen anderen op de interne spanning binnen westerse 
landen tussen voorstanders van de verzorgingsstaatbenadering en 
neoliberale krachten. Pratt en Valverde (2002) bijvoorbeeld analyseren op 
basis van onderzoek in Canada dat de groeiende zorg over toenemende 
immigratie aldaar aanleiding was voor een veranderde representatie van 
vluchtelingen. In samenhang daarmee wijzen ze op de opkomst van een 
neoliberale politiek ten koste van de verzorgingsstaat traditie in Canada. In 
de neoliberale politiek ligt de nadruk op gereduceerde 
staatsuitgaven/belastingen en de bijbehorende norm van zelfredzaamheid 
van burgers. De keerzijde van deze norm is volgens Pratt en Valverde dat 
mensen die hulp behoeven en een beroep moeten doen op publieke 
middelen, zoals vluchtelingen maar ook mensen in de bijstand, al gauw het 
stigma krijgen dat ze lui zijn of de boel belazeren. Beide tendensen, de 
zorg over de toenemende immigratie als ook de opkomst van een 
neoliberale politiek en moraal zorgden volgens Pratt en Valverde voor een 
geleidelijke herdefiniëring van vluchtelingen waarbij:  ‘the ‘deserving 
victim’ of international human rights law came to be replaced by the 
fraudulent or even downright criminal ‘bogus refugee / welfare cheat’ 
(Pratt en Valverde 2002: 138)’. 

Evenals in Canada ging in Nederland de politieke en publieke 
discussie zich in de jaren 90 steeds meer kenmerken door wantrouwen 
jegens de motieven van asielzoekers om hier asiel aan te vragen en scepsis 
over het vermogen van Nederland om die ‘last’ te dragen. Het wantrouwen 
kwam vooral tot uitdrukking in de discussie over ‘economische 
vluchtelingen’. Tegen de achtergrond van het Vluchtelingenverdrag is het 
begrip ‘economisch vluchteling’ eigenlijk een contradictio in terminis. Het 
begrip vluchteling verwijst in die context immers per definitie naar een 
politieke motivatie. Inmiddels is het begrip echter volledig ingeburgerd als 
de aanduiding voor mensen met economische motieven die misbruik 
maken van het systeem van asielverlening om Europa binnen te komen. 

Het staat niet ter discussie dat het hierbij gaat om een reëel 
verschijnsel. Hoewel de inschatting over de aantallen verschilt, wordt alom 
erkend dat er misbruik wordt gemaakt van het asielsysteem (UNHCR 
2000: 280). Aangezien het vreemdelingenbeleid in de Europese landen 
momenteel nauwelijks openingen biedt voor arbeidsmigranten om legaal te 
migreren, zullen er mensen zijn die wegen trachten te bewandelen die wel 
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open staan, zoals de asielwetgeving. Anderzijds is het begrip ‘economisch 
vluchteling’ nu juist ook een product van het streven om de toelating via 
de asielregelgeving te beperken en om deze beperking naar het publiek toe 
te legitimeren. Politieke dan wel economische motivatie is het centrale 
criterium om tot een selectie te komen. Zoals gezegd is een dergelijk 
onderscheid in de praktijk vaak niet gemakkelijk te maken. Veel mensen 
zullen de facto eerder ‘gemengde motieven’  hebben (UNHCR 2000: 155, 
Collinson 1999). De behoefte om een duidelijke grens te trekken tussen 
politieke en economische vluchtelingen komt dan ook met name dan naar 
voren wanneer een ontvangende samenleving de instroom van 
vluchtelingen wenst te begrenzen. 

Via de angst voor ‘economische vluchtelingen’ en de daaraan ten 
grondslag liggende wens de instroom van vluchtelingen te beperken is de 
thematiek van asielverlening steeds meer verweven geraakt met die van 
fraude- en criminaliteitsbestrijding. Asielzoekers werden in toenemende 
mate behandeld als potentiële leugenaars: in verhoren kwam de nadruk te 
liggen op het opsporen van inconsistenties en onjuistheden in het 
vluchtverhaal, asielzoekers met een ‘kennelijk ongegronde asielaanvraag’ 
werden opgesloten in detentiecentra, degenen met een aannemelijk verhaal 
werden niettemin afgezonderd in asielzoekerscentra op afstand van de 
gevestigde bevolking, namen en vingerafdrukken werden opgeslagen in 
internationale (politie) databanken. En waar het in het Nederlandse recht 
uitgangspunt is dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen, 
werd de bewijslast in het geval van asielzoekers meer en meer omgekeerd 
(HRW 2003: 11).49 Onder de nieuwe vreemdelingenwet 2000 moet niet de 
rechter bewijzen dat iemands aanvraag ongegrond is, de asielzoeker moet 
aantonen dat die wel gegrond is. Daarbij worden eisen aan de asielzoeker 
gesteld die vaak onmogelijk zijn na te komen. Zo moeten asielzoekers 
allereerst in het bezit zijn van identiteitspapieren. Vaak hebben mensen die 
niet omdat ze gebruik hebben gemaakt van de diensten van 
mensensmokkelaars om überhaupt te kunnen vluchten. Daarnaast moeten 
asielzoekers ook anderszins schriftelijke bewijzen kunnen overleggen van 
de gevreesde of geleden vervolging en wordt een asielzoeker zelfs, in het 
geval van marteling en seksueel misbruik, geacht te vluchten binnen de 
juiste termijn van een half jaar na dat geweld (HRW 2003: 6-15).  

Human Rights Watch heeft op grond van deze en andere zaken 
geoordeeld dat efficiëntie het gewonnen heeft van bescherming in de 
Nederlandse asielpraktijk (HRW 2003). Zo stelt de 
mensenrechtenorganisatie met betrekking tot de vreemdelingenwet 2000 

                                                 
49 Hetgeen ook werd betoogd door Prof. Dr. Thomas Spijkerboer tijdens de door het ASKV 
georganiseerde ‘Openbare briefing asielpraktijk’ in de Balie 23-4-2003. 
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dat ‘de nieuwe wet heeft geresulteerd in het routinematig schenden van de 
meest basale rechten van asielzoekers: het recht om op een zorgvuldige 
manier gehoord te worden en asiel en opvang te zoeken buiten de eigen 
landsgrenzen’ (HRW 2003: 2).  

De ontwikkeling van het Nederlandse asielbeleid heeft zijn 
pendant in het publieke debat. Ook daarin werden asielzoekers en 
vluchtelingen steeds vaker in verband gebracht met fraude en criminaliteit. 
Bij dat laatste ging het niet zelden om verdachtmakingen die berustten op 
aperte vooroordelen, zoals in het geval van de moord en verkrachting van 
Marianne Vaatstra. Bij het misdrijf dat tot op de dag van vandaag niet is 
opgehelderd werd aanvankelijk als vanzelfsprekend aangenomen dat de 
dader een inwoner van een nabijgelegen asielzoekerscentrum moest zijn. 
Tot veel ophef leidden ook uitspraken van de Groningse burgemeester 
Jacques Wallage die op grond van een vertrouwelijk rechercherapport de 
suggestie wekte als zouden asielzoekers in zijn regio zich zorgwekkend 
vaak schuldig maken aan (ernstige) criminele delicten en dat dit probleem 
nationale aandacht vergde. Uit onderzoek bleek later dat asielzoekers 
wonend in asielzoekerscentra in die regio zich juist uiterst zelden schuldig 
maakten aan ernstige en gewelddadige criminaliteit. Voor zover zij 
betrokken waren bij criminele delicten betrof dat merendeels kleine 
criminaliteit in de vorm van winkeldiefstal en zwartrijden (Haan de en 
Althoff (2001). Volgens de onderzoekers was een belangrijk deel van dat 
probleem te herleiden tot de leefomstandigheden in de centra. Ook wezen 
zij erop dat in het geval van asielzoekers relatief snel aangifte werd 
gedaan, namelijk in 75% van de gevallen tegen 54% in het geval van 
Nederlanders. In het algemeen waren de onderzoekers van mening dat het 
schromelijk overdreven was om te spreken over een nationaal probleem. 

De aanslagen van 11 september op het World Trade Center in New 
York voegden in de gehele westerse wereld aan het wantrouwen jegens 
‘economische vluchtelingen’ nog de angst toe voor ‘terroristen met een 
mondiaal bereik’ (Newland, Patrick, van Selm and Zard 2001). In dat 
verband sprak Ruud Lubbers als toenmalig Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen zijn grote zorg uit over de ontwikkelingen in Nederland: 
‘Het verhitte klimaat jegens vreemdelingen in Europa heeft een nieuwe 
mijlpaal bereikt, met name in landen als Denemarken en Nederland, van 
oudsher toch belangrijke donateurs en voorvechters van de UNHCR’ 
(UNHCR 2002: 18). 

In de gehele westerse wereld waren de aanslagen aanleiding om 
maatregelen te nemen ter bescherming van de nationale veiligheid. Hoewel 
de UNHCR en andere humanitaire organisaties het recht onderstreepten 
van staten om zichzelf te beveiligen, spraken ze ook hun grote zorg uit 
over de gevolgen voor vluchtelingen van de ‘war on terror’. Allereerst 
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ging de zorg uit naar de ontheemding die de interventie in Afghanistan 
voor veel mensen daar teweeg zou brengen (Refugees 2001, Forced 
Migration Review 2002)50. Bezorgdheid was er echter ook voor de 
gevolgen van 11 september voor de situatie van vluchtelingen in de 
westerse wereld. Zo werd gevreesd voor het door Lubbers hierboven 
bedoelde klimaat van groeiend wantrouwen en xenofobie jegens 
vluchtelingen, in het bijzonder uit Arabische of moslimlanden. Dat deze 
vrees niet ongegrond was bleek – althans in de periode kort na de 
aanslagen – uit een toename in de meeste landen van de Europese Unie 
van veelal verbale agressie tegen moslims. In het bijzonder werden moslim 
vrouwen getroffen die een hijab droegen en anderen die door kleding of 
uiterlijk herkenbaar waren als (of aangezien werden voor) moslim. 
Hiernaast werd er in veel landen melding gemaakt van beschadiging en 
vernieling van moskeeën en islamitische culturele centra (Allen en Nielsen 
- European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 2002: 6). Ook 
in Nederland deden zich opmerkelijk veel incidenten voor gericht tegen 
(vermeende) moslims en islamitische gebouwen. Volgens het European 
Monitoring Centre on Racism and Xenophobia was het in vergelijking tot 
andere landen in Europa relatief hoge aantal meldingen hier deels echter 
ook het gevolg van de goede monitoring in Nederland van racisme en 
xenofobie (Allen en Nielsen - European Monitoring Centre on Racism and 
Xenophobia 2002: 23). Dat er wellicht toch meer aan de hand was, werd 
duidelijk na de moord op Van Gogh door een moslimfundamentalist op 2 
november 2004. Nadien deden zich in Nederland opnieuw een aantal 
ernstige, gewelddadige incidenten voor gericht tegen moskeeën en 
islamitische scholen (gevolgd door een aantal gewelddadige incidenten 
tegen kerken). In vergelijking daartoe vond er na de terroristische aanslag 
in Madrid op 11 maart van datzelfde jaar geen enkel incident van betekenis 
plaats gericht tegen de Spaanse moslimgemeenschap.  

Afgezien van een toename van racisme en xenofobie vreesden de 
UNHCR, Amnesty International en andere betrokken organisaties voor de 
wijze waarop de (overhaaste) invoering van wetten en maatregelen tegen 
terrorisme de rechten van asielzoekers en vluchtelingen zouden schaden 
(Refugees 2001). Zo werd in de VS in 2001 de ‘resettlement’ 
(hervestiging) van 80.000 vluchtelingen voor korte tijd opgeschort en 
leidden de aanslagen tot een reductie van het quotum toe te laten 
vluchtelingen voor de jaren daarna. Ook werden door de invoering van een 
antiterrorisme wet de mogelijkheden voor detentie van vluchtelingen 

                                                 
50 Hiertegenover staat dat na de interventie juist ook velen terug konden keren. De UNHCR 
spreekt over de terugkeer van 3,5 miljoen mensen naar Afghanistan sinds December 2001 
(UNHCR 2004: 6). 
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verruimd; vrouwen en kinderen van mannen die op verdenking van 
terrorisme de toegang tot het land werden ontzegd konden nu gevangen 
gezet worden ongeacht hun eigen schuld of onschuld. Organisaties, 
waaronder die van vluchtelingen, werden van de ene dag op de andere 
verboden omdat ze verdacht werden van bindingen met al-Qa’ida. Horst en 
Van Hear (2002) geven als voorbeeld de hawilaad kantoren van de 
Somalische gemeenschap. Op aandringen van de VS werden deze 
kantoren, die door Somaliërs worden gebruikt om geld te sturen naar 
familieleden in Somalië en elders, niet alleen in de VS maar wereldwijd 
gesloten. Bewijs voor de verdenking dat via de kantoren geld werd 
doorgesluisd naar al-Qa’ida werd nauwelijks geleverd. In Canada 
versoepelden de aanslagen de acceptatie door het parlement van een 
voorheen omstreden Immigration and Refugee Protection Act. Ook hier 
werd een anti-terrorisme wet aangenomen die de weg vrijmaakte voor een 
strenge screening van asielzoekers en toegenomen mogelijkheden voor 
detentie en uitzetting. Australië greep de aanslagen aan om het eigen 
extreem restrictieve beleid jegens bootvluchtelingen te rechtvaardigen. Zo 
stelde de Minister van defensie Peter Reith: ‘You’ve got to be able to 
control that (the right to refuse entry to boat people), otherwise it can be a 
pipeline for terrorists to come in and use your country as a staging post for 
terrorist activities’ (Refugees 2001: 7).  

Dichter bij huis deed de Europese Commissie een aantal 
voorstellen voor anti-terrorisme wetgeving en voor de stroomlijning van 
procedures voor uitlevering van personen tussen staten (Refugees 2001: 
11). In de lijst van misdaden die werden genoemd om mensen uit te sluiten 
van het recht op asiel werden ook fraude, diefstal en beroving opgenomen. 
Volgens de UNHCR betekende dit het risico van ‘een ongerechtvaardigde 
verruiming van de uitsluitingsclausules van de Conventie van Genève via 
de achterdeur van de interpretatie51.’ (Refugees 2001: 11) Met betrekking 
tot het uitleveren van personen pleitte de UNHCR voor garanties om te 

                                                 
51 Artikel 1 F van de Conventie formuleert de clausules voor uitsluiting van de 
vluchtelingenstatus als volgt: ‘De bepalingen van dit Verdrag zijn niet van toepassing op 
een persoon ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn om te veronderstellen, dat: 
(a) hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de 
menselijkheid heeft begaan, zoals omschreven in de internationale overeenkomsten welke 
zijn opgesteld om bepalingen met betrekking tot deze misdrijven in het leven te roepen; 
(b) hij een ernstig, niet-politiek misdrijf heeft begaan buiten het land van toevlucht, voordat 
hij tot dit land als vluchteling is toegelaten; 
(c) hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de 
doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties. 
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voorkomen dat de rechten van vluchtelingen (zoals dat van non-
refoulement52) zouden worden geschaad in geval van uitlevering. 

In Nederland, tenslotte, was er in het jaar voorafgaande aan de 
aanslagen van 11 september in 2001 reeds de nieuwe, strenge 
Vreemdelingenwet 2000 aangenomen. De aanslagen droegen vervolgens 
wel bij tot een klimaat waarin onder leiding van Pim Fortuyn de rechts-
populistische LPF kon opkomen. Na diens moord op 6 mei 2002 boekte de 
LPF grote winst tijdens de eerstvolgende verkiezingen. LPF-minister 
Nawijn zou de nieuwe vreemdelingenwet vervolgens kracht bijzetten met 
voor Nederlandse begrippen ongekend harde uitspraken in de richting van 
(potentiële) asielzoekers. Twee verkiezingen en een turbulent parlementair 
jaar later leek de rust (voorlopig) weer hersteld in Nederland. De wijze 
waarop vraagstukken als asiel, migratie en integratie worden benaderd is 
sindsdien echter onmiskenbaar opgeschoven in de richting van restrictie, 
het stellen van strenge eisen aan nieuwkomers en een nadrukkelijker 
sanctiebeleid, hetgeen onder meer tot uitdrukking kwam in de 
overheveling van het vraagstuk van integratie van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken naar dat van Justitie en het bijbehorende paradigma 
van rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding. 
 
3.2.5 Een veelzijdige werkelijkheid  
Ik begon deze bespreking van een aantal verschillende (en in de loop der 
tijd veranderde) beelden van vluchtelingen met mijn eigen (Koude 
Oorlogs)beeld van vluchtelingen als helden, mensen die voor hun idealen 
stonden en bereid waren daarvoor een hoge prijs te betalen. De 
bewondering die ik destijds voelde, voel ik nu nog steeds, hoewel minder 
exclusief voor linkse activisten en met meer relativering: niet alle 
vluchtelingen zijn helden, soms is het heldhaftiger om te blijven en het kan 
ook bewonderenswaardig zijn om voor jezelf of je kinderen een betere 
toekomst te zoeken zonder de missie van algehele 
maatschappijverandering. Het beeld van vluchtelingen als helden is 
misschien sympathieker, maar uiteindelijk net zo stereotyperend als de 

                                                 
52 Artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag: Verbod tot uitzetting of terugleiding 
(‘refoulement’): (1) Geen der Verdragsluitende Staten zal, op welke wijze ook, een 
vluchteling uitzetten of terugleiden naar de grenzen van een grondgebied waar zijn 
leven of vrijheid bedreigd zou worden op grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, 
het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. (2) Op de 
voordelen van deze bepaling kan evenwel geen aanspraak worden gemaakt door een 
vluchteling ten aanzien van wie er ernstige redenen bestaan hem te beschouwen als 
een gevaar voor de veiligheid van het land waar hij zich bevindt, of die, bij gewijsde 
veroordeeld wegens een bijzonder ernstig misdrijf, een gevaar oplevert voor de 
gemeenschap van dat land.  
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beelden van vluchtelingen als slachtoffer of als bedriegers. Stereotypering 
van vluchtelingen als helden heeft zich in het politieke en publieke debat 
in de afgelopen twee decennia nauwelijks nog voorgedaan. Waar ik hier 
niettemin op wil wijzen is het risico dat betrokken activisten, hulpverleners 
en wetenschappers – voor een deel immers ook de ‘spelers’ in dit 
onderzoek – vervallen in idealisering in een poging om tegenwicht te 
bieden tegen het discrediteren van vluchtelingen als hulpeloos of als 
onbetrouwbaar.   

In de kritische literatuur over vluchtelingenvraagstukken zijn er 
diverse auteurs die beogen om op een genuanceerde wijze tegenwicht te 
bieden tegen dergelijke representaties. Ik heb al stil gestaan bij het werk 
van Schrijvers en Malkki die beiden aangeven dat de vluchtervaring ook 
een productieve dimensie heeft, dat wil zeggen dat vluchten ook altijd het 
vermogen tot overleven inhoudt en, meer dan dat, het vermogen om uit de 
meest moeilijke situatie toch nog iets positiefs te halen. Schrijvers (1999) 
refereert daarbij aan Tamil vrouwen die in de context van het leven in 
vluchtelingenkampen bepaalde diepgewortelde, belemmerende normen ten 
aanzien van betamelijk gedrag voor vrouwen terzijde schoven. Malkki 
(1992, 1997) wijst op basis van haar onderzoek onder Hutu vluchtelingen 
in kampen in Tanzania op de versterking van hun nationale identiteit als 
Rwandezen. Niet alleen de (verbeelde) geschiedenis van Rwanda maar ook 
het lijden in ballingschap versterkte hen in de overtuiging dat zij de 
rechtmatige eigenaren waren van het land van Rwanda. In een studie naar 
‘mondiale diaspora’ betoogt Cohen (1997) dat diaspora, waartoe ook vele 
vluchtelingengemeenschappen kunnen worden gerekend, niet alleen 
gedefinieerd moeten worden als ‘slachtoffers’ maar ook als 
gemeenschappen die in economisch, cultureel en intellectueel opzicht vaak 
veel hebben weten te bereiken in de landen waarin ze terecht zijn 
gekomen. In een tijd van globalisering zijn diaspora bovendien ‘uitdagers’ 
van het model van de natiestaat omdat ze zich niet uitsluitend oriënteren 
op het land waar ze leven, maar ook op het (vermeende) thuisland en op de 
eigen gemeenschap verspreid over de wereld. Door hun transnationale 
bindingen, in praktisch, economisch en affectief opzicht, zijn diaspora in 
deze tijd van globalisering aldus Cohen te zien als ‘particularly adaptive 
forms of social organizations’ (Cohen 1996: 520, zie ook Horst 2005).  

Ook in mijn eigen studie naar de betekenis van integratie vanuit de 
optiek en ervaringen van vluchtelingen zelf (Hollands 1998) heb ik 
benadrukt dat de integratie van vluchtelingen in Nederland een complex 
proces is dat meer inhoudt dan aanpassing aan het gegeven raamwerk van 
een ontvangende samenleving. Zowel op individueel als op 
maatschappelijk niveau heeft integratie tevens een creatieve dimensie. Op 
maatschappelijk niveau betekent de aanwezigheid van migranten en 
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vluchtelingen in Nederland dat deze samenleving verandert, of 
genoodzaakt is zich aan te passen. Op individueel niveau betekent 
integratie onder meer dat vluchtelingen proberen een brug te slaan tussen 
hun verleden en heden, door waar mogelijk waardevolle aspecten uit hun 
verleden, hun opvoeding en cultuur mee te nemen in het heden terwijl ze 
gelijktijdig gebruik proberen te maken van de mogelijkheden die de 
nieuwe situatie biedt. 

Terwijl ik deze visie in 1998 op papier zette in Nieuwe ruimte, 
integratie als avontuur was ik me er terdege van bewust dat integratie niet 
altijd lukt, dat mensen in dat proces ook schade oplopen, zich eerder 
passief dan creatief opstellen of zelfs de samenleving tot last zijn. 
Omgekeerd is ook duidelijk dat er wat betreft de aanpassing aan het 
gegeven van migratie en multiculturaliteit in Nederland nog een lange weg 
is te gaan. Ik heb gemeend dat het op die lange weg van belang is de 
kansen te benadrukken van integratie en het potentieel van migranten en 
vluchtelingen. Terugblikkend denk ik nu echter dat de uitdaging veeleer 
ligt in een gebalanceerde bespreking van zowel de problemen als de 
kansen. De Fortuyn revolte heeft immers pijnlijk duidelijk gemaakt dat 
veel mensen in de ontvangende samenleving niet open staan voor ideeën 
over de kansen van migratie en multiculturaliteit wanneer ze het gevoel 
hebben dat hun problemen daarmee niet erkend en serieus genomen 
worden.  

In mijn slotbeschouwing van ‘Nieuwe ruimte’, die ik in de vorm 
van een fictief verhaal had gegoten zou ik nu dan ook naast de elk voor 
zich sterke personages van de geassimileerde carrièremaker, de kritische 
activiste en de kunstenaar ook minder sterke of bewonderenswaardige 
mensen laten figureren. Zo had ik bijvoorbeeld, uit het leven gegrepen, het 
verhaal kunnen opnemen van een vluchteling die afgezien van de politieke 
problemen in zijn land nog een akkefietje had lopen met de belasting, 
hetgeen zijn terugkeer bemoeilijkt. En ik had ook de vrouw ten tonele 
kunnen voeren die steeds maar weer van woonplek verandert omdat ze 
zich overal achtervolgd voelt door de veiligheidsdiensten van haar land en 
die ’s nachts wordt gekweld door messteken in haar rug, de herinnering 
van haar lichaam aan marteling en gevangenisstraf.  

Schrijvers concludeert met betrekking tot haar onderzoek in Sri 
Lanka dat we moeten proberen om niet in de valkuil te trappen van een 
of/of dichotomie: ‘Refugees are not either vulnerable or strong. One and 
the same woman or man can combine both qualities, depending on her or 
his situation and personal history, and the specific context in which s/he is 
approached’ (Schrijvers 1999: 330). Op een vergelijkbare wijze pleit 
Cohen ervoor de traditie van slachtofferschap te erkennen als kern van de 
diaspora-ervaring maar deze traditie ook te overstijgen door oog te hebben 
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voor zowel de ‘verrijkende en creatieve als ook de enerverende en 
angstige’ ervaringen van mensen in de diaspora (Cohen 1996: 13). Horst 
tenslotte pleit ervoor om tegenover de beelden in de Nederlandse media 
van vluchtelingen als ‘vulnerable victims or as cunning crooks’ een 
verhaal te vertellen dat uitgaat van ‘een beeld van menselijke complexiteit’ 
(Horst 2002: 89). Ik zou daaraan willen toevoegen dat dit niet mogelijk is 
zonder een bewustzijn van politieke complexiteit en van onze eigen 
wensen en angsten (om uitgemaakt te worden voor naïeve idealist, voor 
racist of voor partijdige wetenschapper bijvoorbeeld) die maken dat we als 
wetenschappers wellicht geneigd zijn sommige aspecten van die 
complexiteit breder uit te meten dan andere. 
 
 
3.3  (Veranderende) beelden van vluchtelingen: de 

invloed van direct contact 
 
Na deze beschouwing van beelden van vluchtelingen zoals die worden 
besproken en bekritiseerd in de literatuur, is het nu tijd te kijken welke 
beelden van vluchtelingen naar voren kwamen in de discussies met de 
deelnemers aan deze studie, gevestigde Nederlanders die in de praktijk 
veel en regelmatig contact hebben met asielzoekers en vluchtelingen. In 
hoeverre komen generaliserende beelden van vluchtelingen als helden, als 
louter slachtoffers of als potentiële bedriegers en veiligheidsrisico terug in 
hun woorden? In hoeverre bevestigen of bestrijden de ervaringen in het 
contact met vluchtelingen dit soort categoriserende beelden? Welke 
beelden komen er voor in de plaats? Alvorens deze vragen te bespreken zal 
ik eerst iets zeggen over hoe wij als onderzoeksteam de kwestie van 
beeldvorming, en veranderende beeldvorming, aan de orde hebben gesteld. 
Hieruit zal meteen duidelijk worden dat het niet eenvoudig is iets te 
zeggen over veranderende beelden, aangezien beeldvorming per definitie 
een vloeiend proces is en er in het onderzoek geen vast, voor iedereen 
geldend ijkpunt was waaraan de verandering kon worden afgemeten. 
 
3.3.1 De vraagstelling 
De vraag naar de beelden van vluchtelingen is op verschillende momenten 
en op directe en indirecte wijze ter sprake gebracht tijdens de interviews. 
Al bij de introductieronde hebben we gevraagd of mensen iets wilden 
vertellen over hun eerste herinneringen met betrekking tot vluchtelingen of 
vluchtelingenvraagstukken. Om een voorschot te geven en ook om mijzelf 
te introduceren heb ik bij die gelegenheid verteld over mijn eigen ervaring 
met de demonstraties tegen de Chileense dictator Pinochet zoals eerder 
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beschreven. De reacties op die vraag zeiden vooral iets over de leeftijd van 
de verschillende deelnemers en de vluchtbewegingen die ze als gevolg 
daarvan hadden meegemaakt: Joden voorafgaande aan en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, Indische Nederlanders en Molukkers in de periode 
van dekolonisatie, Tsjechen en Hongaren in de beginfase van de Koude 
Oorlog, Zuid-Amerikaanse vluchtelingen in de jaren 70, vluchtelingen uit 
veel verschillende Afrikaanse en Aziatische landen in de jaren 80 en 
vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië in de jaren 90. Mijn eigen 
bewondering voor met name linkse, activistische vluchtelingen in de 
hoogtijdagen van de Koude Oorlog herkende ik bij een aantal 
leeftijdsgenoten (rond de 40), maar evenzeer bij mensen die hun 
bewondering uitspraken voor vluchtelingen die zich hadden verzet tegen 
de communistische overheersing in hun landen. Zo was een deelneemster 
per toeval aanwezig bij de zelfverbranding van de 21 jarige 
geschiedenisstudent Jan Palach die daarmee in 1969 protesteerde tegen het 
communistische bewind in het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Nog jaren 
later zou de bewondering voor de moed van deze opposant van invloed 
blijven op haar (a-priori) beeld van vluchtelingen en een motivatie om zich 
voor hen in te zetten:  
 

‘Bij mij is het eigenlijk begonnen bij de verbranding van Jan 
Palach in Praag. Ik ben daar bij geweest. En dat heeft me 
verschrikkelijk veel gedaan. Dus toen in mijn woonplaats  een 
vluchtelingenwerkgroep werd opgericht, was ik zo verschrikkelijk 
nieuwsgierig. Van: goh, wat voor mensen zouden dat zijn? Waar 
komen ze vandaan? Waarom komen ze hierheen, want verdorie 
toch, als iemand het lef heeft om zichzelf te verbranden…’ (Carla, 
vrijwilliger vluchtelingenwerk, 59) 

 
Wat naar aanleiding van deze introducerende vraag ook naar voren kwam 
was dat redelijk wat deelnemers al lang en veel verschillende contacten 
hadden met vluchtelingen. Zoals reeds gezegd in hoofdstuk twee zijn 
enkelen zelf vluchteling geweest. Sommigen hadden al eerder 
vluchtelingen leren kennen als buren of als klasgenoten. Anderen 
refereerden aan ouders of grootouders die vluchtelingen hadden 
opgevangen. Bij deze mensen is het dus alleen al om die reden niet goed 
mogelijk te achterhalen wat hun beelden waren voordat ze met 
vluchtelingen in aanraking kwamen en hoe die veranderd zijn naar 
aanleiding van het contact met vluchtelingen in het werk dat ze nu doen. 
Dat is wat gemakkelijker bij het eveneens aanzienlijke aantal mensen dat 
zonder voorafgaande ervaring in het werk met vluchtelingen is gestapt:  
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‘Ik heb geen groots moment waarop ik dacht: dat wil ik absoluut 
doen. Dat kan ik met de beste wil van de wereld niet verzinnen. Ik 
had destijds een parttime baan. En een collega van mij was 
benaderd door iemand van de kerk of zo. Er kwam daar een 
Chinees gezin met een baby’tje wonen en dat waren vluchtelingen. 
Ze hadden indertijd nog geen organisatie die dat een beetje netjes 
opving. Dus ze hadden haar gevraagd: ‘Wil jij die mensen 
voorlopig begeleiden’. Zij vertelde dat aan mij en toen dacht ik: 
wat leuk moet dat zijn...’ (Anne, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 
52)  

 
Indirect kwamen beelden over vluchtelingen al eerder naar voren bij de 
bespreking van de motivatie van mensen om met vluchtelingen te werken. 
Zoals in het vorige hoofdstuk is weergegeven beschouwden veel 
deelnemers vluchtelingen als een potentieel interessante groep mensen, 
interessant vanwege hun bijzondere levenservaring en vanwege hun 
culturele diversiteit. Daarnaast is er de overtuiging dat het bij 
vluchtelingen gaat om mensen in nood die hulp en solidariteit verdienen. 
Tenslotte kwam tijdens de bespreking van ieders motivatie het beeld naar 
voren van vluchtelingen als mensen ‘zoals jij en ik’, in wiens situatie, 
noden en gevoelens men zich kan inleven, hetzij omdat men zelf 
vergelijkbare dingen heeft meegemaakt, hetzij omdat men zijn empathie en 
verbeeldingskracht gebruikt om zich in die ervaring in te leven.  

Bij de hier genoemde beelden, vluchtelingen als interessante 
mensen, als mensen in nood of  als mensen ‘zoals jij en ik’, ging het om a-
priori verwachtingen en aannames. We hadden deelnemers immers 
gevraagd naar hun motivatie om met vluchtelingen te werken alvorens ze 
daarmee begonnen. Aangezien de menselijke perceptie van het verleden 
altijd mede wordt bepaald door het heden is het echter nauwelijks mogelijk 
aan te geven waar een a-priori verwachting eindigt en een actueel beeld 
begint. Verder moet worden opgemerkt dat het hier niet gaat om elkaar 
uitsluitende beelden die exclusief toebedeeld kunnen worden aan bepaalde 
deelnemers. Veeleer is het zo dat deelnemers vaak meer dan één beeld naar 
voren brachten en dat sterker of minder sterk accentueerden afhankelijk 
van het onderwerp van gesprek. 

In een latere fase van de discussie hebben we deelnemers 
rechtstreeks gevraagd naar hun aanvankelijke beelden van vluchtelingen. 
Zo direct gesteld leidde die vraag in geen enkele groep tot een geanimeerd 
gesprek. Men vond het moeilijk om daar een antwoord op te geven en de 
antwoorden bleven vaak hangen in algemeenheden, dat het moedige 
mensen zijn en, vooral, dat ze ellendige dingen hebben meegemaakt. Er 
waren uiteindelijk drie vragen die wel substantiële antwoorden en 
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discussie uitlokten. Allereerst was dat de vraag wat mensen heeft verbaasd 
of verrast in hun werk met vluchtelingen. Ten tweede was het de vraag 
naar moeilijkheden in het contact met vluchtelingen en ten derde de vraag 
naar wat mensen hebben geleerd of overgehouden uit hun ontmoetingen 
met vluchtelingen. Alle drie de vragen leidden tot informatie over hoe 
beelden van vluchtelingen waren veranderd onder invloed van het directe 
contact met vluchtelingen. Impliciet kon uit datgene wat mensen had 
verrast in dat contact, in positieve of in negatieve zin, ook iets worden 
afgeleid over de verwachtingen en aannames die men van tevoren had over 
vluchtelingen.  

Hieronder zullen in afzonderlijke paragrafen de belangrijkste 
thema’s worden besproken zoals die tijdens de discussies naar voren zijn 
gekomen.  
 
3.3.2 ‘Net mensen’ 
Wanneer we proberen de a-priori ideeën van deelnemers over 
vluchtelingen terug te koppelen naar de beelden zoals die zijn besproken 
aan de hand van de literatuur, dan komt het beeld van vluchtelingen als 
slachtoffer het meest nadrukkelijk naar voren. Dit strookt met de aanname 
dat dit beeld prevaleert in humanitaire kringen. Hiertoe behoren de meeste 
deelnemers aan deze studie, te weten de vluchtelingenwerkers, de 
buurtvrijwilligers en de vrijwillige taalhulpen53. Daarnaast is er, iets 
minder sterk, het beeld van vluchtelingen als moedige mensen. 
Vluchtelingen werden in principe dan ook gezien als de ‘good guys’, 
degenen die binnen de conflicten in hun land ofwel onschuldig waren 
ofwel aan de goede kant stonden.  

Negatieve beelden van vluchtelingen als mogelijke bedriegers of 
als veiligheidsrisico kwamen, zoals te verwachten bij deze doelgroep, niet 
terug in de verwachtingen voorafgaande aan het contact met vluchtelingen. 
Slechts één deelneemster had van tevoren het idee dat vluchtelingen ten 
opzichte van anderen in de watten werden gelegd: ‘Als je het als 
Nederlander moeilijk hebt mag je niet zeuren, maar vluchtelingen zijn 
zielig, dus die krijgen dingen gemakkelijk voor mekaar.’ Voor het overige 
werden vluchtelingen over het algemeen gezien als een groep relatieve 
‘anderen’: mensen met ervaringen die de meeste deelnemers niet hebben 
en met een andere culturele achtergrond. Dit anders zijn werd echter, zoals 
nu al vaker opgemerkt, beschouwd als aantrekkelijk of interessant.  

                                                 
53 De professionele taaldocenten zijn in deze een verhaal apart. Hoewel een deel van hun 
persoonlijke motivatie om te werken met vluchtelingen kan worden omschreven als 
humanitaire betrokkenheid, is dat niet de primaire doelstelling van het nt2-taalonderwijs. 
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Deelnemers die zelf hebben moeten vluchten of onderduiken en 
mensen die al heel lang met vluchtelingen te maken hebben, bestreden bij 
voorbaat het idee dat je vluchtelingen als één groep bepaalde kenmerken 
zou kunnen toedichten, laat staan in normatief opzicht. Zij benadrukken de 
menselijke diversiteit die schuil gaat onder de noemer van ‘vluchteling’ en 
geven aan dat hun beeld van vluchtelingen wat dat betreft niet is 
veranderd: 
 

‘Nee, mijn beeld van vluchtelingen is niet echt veranderd. Want ik 
heb het zelf meegemaakt in Nicaragua. Toen de Sandinisten aan de 
macht kwamen moesten veel mensen vluchten, ook mijn familie. 
En ja, dat kunnen allerlei soorten mensen zijn, arm, rijk, goed, 
slecht, hoog opgeleid, laag opgeleid…’ (Dolores, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 49) 
 
‘Toen ik bij vluchtelingenwerk kwam dacht ik: het zal niet veel 
anders zijn dan in de oorlog. Om het nu maar eens zwart-wit te 
zeggen: je hebt goede vluchtelingen en degenen waarvan je denkt: 
nou, die maken er een potje van.’ (Lena, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 79) 

 
Het contact met vluchtelingen heeft bij de meeste andere deelnemers die 
het gegeven van vluchten niet uit eigen ervaring kennen geleid tot een 
vergelijkbare differentiëring en nuancering. De opmerking die in allerlei 
varianten en veelvuldig naar voren werd gebracht is dat vluchtelingen 
mensen zijn ‘zoals jij en ik’, ook al hebben ze heel speciale dingen 
meegemaakt: ‘Mensen zijn gewoon mensen en sommigen daarvan zijn 
vluchteling’. Of, met een knipoog, ‘vluchtelingen zijn net mensen’. 
 Het feit dat die gelijkheid als mens zo stelselmatig werd benadrukt 
is wellicht niet alleen het gevolg van feitelijke constatering, maar ook van 
ontwikkelingen in de laat moderne tijd zoals individualisering en 
globalisering die een denken in termen van menselijke gelijkheid in de 
hand werken, of, zoals de Swaan dat uitdrukt, die bevorderen dat mensen 
‘steeds minder het besef van zich (kunnen) afzetten dat ze elkaar in wezen 
gelijk zijn’ (de Swaan 1994: 23). Hiertegenover staan in deze tijd 
natuurlijk minstens zo krachtige tendensen die mensen aanzetten om zich 
te definiëren, en van elkaar te onderscheiden, op grond van een bepaalde 
etniciteit, religie of wereldvisie (de Swaan, 1997, 1999). Zoals we nog 
zullen zien werken dergelijke onderscheidende krachten ook door in de 
contacten tussen de deelnemers aan deze studie en vluchtelingen, maar de 
overheersende teneur is er toch één waarin menselijke overeenkomstigheid 
wordt benadrukt.  
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Waar doelen deelnemers op wanneer ze benadrukken dat 
vluchtelingen mensen zijn, een constatering die op zich een open deur is? 
Over welke aspecten van menselijkheid gaat het dan? Allereerst bedoelen 
de meeste deelnemers daarmee dat vluchtelingen onderling erg 
verschillend zijn. Ze verschillen qua nationaliteit, etniciteit, religie, 
politieke overtuiging, sociale en professionele achtergrond, sekse en 
leeftijd. Ze verschillen bovendien wat betreft hun persoonlijke ervaringen 
en karakter, waardoor zelfs mensen die ongeveer hetzelfde hebben 
meegemaakt heel anders op die ervaring kunnen reageren. Vluchtelingen 
hebben kortom een gezicht gekregen als individu. Op grond daarvan wordt 
het voor veel deelnemers bijna onmogelijk om te spreken over 
vluchtelingen als één groep:  
 

‘Wat mij heel erg opviel toen ik met vluchtelingen ging werken 
was dat er eigenlijk veel meer verschillen zijn dan 
overeenkomsten. Zoals jij net al zei, als je moslim bent en je komt 
uit Turkije of Marokko, daar zit al verschil tussen. Je hebt de 
neiging om mensen in hokjes te proppen maar die hokjes kloppen 
vaak niet, omdat er toch veel meer onderlinge verschillen zijn, 
want spreek maar eens over De Nederlander, ik ben nog nooit De 
Nederlander tegengekomen.’ (Lieuwe, betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 27)  

 
Dat het moeilijk is om te generaliseren over vluchtelingen werd niet alleen 
op bovenstaande wijze, als een visie of constatering, tot uitdrukking 
gebracht. Het werd ook duidelijk tijdens de discussies. Deelnemers 
confronteerden elkaar voortdurend met uiteenlopende ervaringen, 
nuanceringen of kritiek op een generaliserende uitspraak over 
vluchtelingen. Ter illustratie kan verwezen worden naar fragmenten van 
discussies die verderop in de tekst worden besproken.  
 Ten tweede zit er in het benadrukken van de menselijkheid van 
vluchtelingen niet zelden een waarschuwing om vluchtelingen niet al te 
zeer te idealiseren of hen te bejegenen met al te hooggespannen 
normatieve verwachtingen. Vanuit de aanname dat vluchtelingen de ‘good 
guys’ zijn, ofwel in de hoedanigheid van onschuldig slachtoffer, ofwel in 
die van moedig opposant, kan het heel teleurstellend zijn om 
geconfronteerd te worden met mensen die ook minder respectabele 
(menselijke) eigenschappen hebben. Zo worden sommige deelnemers in 
hun werk ook geconfronteerd met asielzoekers die de asielprocedure lijken 
te misbruiken. Daarnaast weerspiegelen niet alle vluchtelingen de waarden 
en normen van tolerantie, vredelievendheid en menselijke gelijkheid die 
veel deelnemers nu juist motiveren om zich in te zetten voor vluchtelingen. 
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Verder kunnen er irritaties zijn op een meer praktisch vlak: mensen die 
afspraken niet nakomen, ongemotiveerd zijn om de taal te leren of 
veeleisend als het gaat om de dienstverlening van vluchtelingenwerkers. 
Maar, zoals een deelnemer terecht opmerkte, het vluchtelingenverdrag 
vereist nu eenmaal niet dat je als vluchteling een voorbeeldig mens bent:  
 

‘Er staat niet in het Vluchtelingenverdrag dat je dankbaar moet 
zijn, of eerlijk, of fatsoenlijk, dat staat nergens. Je moet gewoon 
kunnen aantonen dat je vervolgd wordt in je eigen land. Dus de 
mensen die hier komen zijn aardig of niet aardig, depressief of niet 
depressief. Sommigen kunnen zich heel goed redden en anderen 
hebben constant problemen. Mensen zijn gewoon mensen en 
sommigen daarvan zijn vluchteling.’ (Lucas, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 59) 

 
Het benadrukken van de menselijkheid van vluchtelingen functioneert 
tenslotte als hulpmiddel, en soms als bezweringsformule, om beter om te 
kunnen gaan met het soort van teleurstellingen die hierboven worden 
bedoeld. Een voorbeeld van een gesprek waarin dit gebeurt is het 
volgende. Een aantal vluchtelingenwerkers discussiëren met elkaar over 
hoe om te gaan met vluchtelingen die teveel hulp verwachten en, in 
samenhang daarmee, over het eigen probleem om grenzen te stellen. 
Aanleiding voor het gesprek is het voorbeeld van een vrijwillig 
vluchtelingenwerkster die vertelt over een vluchteling die haar telkens 
vraagt om hem en zijn familie per auto naar hun afspraken te brengen: 
 

Anne:  
‘Ik heb een kleine auto en, nou ja, ik ken die familie vanaf de 
eerste dag dat ze hier zijn. Het weer was vreselijk, het regende als 
een gieter, dus ik heb hen met mijn auto naar de politie gebracht, 
naar de bank, naar de gemeente, het hele rijtje hebben we 
afgehandeld. Daarna hebben we altijd de fiets gepakt, maar de 
vader blijft nog steeds vragen: ‘Kun je ons niet met de auto 
brengen?’ Dan moet hij bijvoorbeeld naar de tandarts en dan zeg ik 
dat hij de bus moet nemen, net als iedereen anders die niet 
toevallig een vrijwilliger kent met een kleine auto.’ (vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 52)  

 
Thijs:   
‘Kun je daar dan niet vreselijk om lachen? (gelach) Maar wat 
misschien wel het belangrijkste is, wat verlang je nou eigenlijk 
terug? Het is een heel belangrijk gegeven, je verwachtingspatroon. 
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Als je er vanuit gaat dat je dingen doet en dat daar een bepaald iets 
tegenover staat, dan loop je het gevaar dat je teleurgesteld wordt. 
Je moet gewoon weten van jezelf accepteren dat er dingen zijn die 
je niet kunt, punt. Dit kan ik wel en dat kan ik niet en ik ben 
beperkt en ik ben een mens. Als die vluchteling een mens is, dan is 
die ook beperkt. En als hij telkens probeert om jou te laten rijden 
met je auto, dan zeg ik: daar moet je eigenlijk om lachen. Maar als 
je verwacht dat hij wel zal veranderen daarin, dan blijf je tegen dat 
soort dingen aanlopen.’ (betaald medewerker vluchtelingenwerk, 
51) 

 
Anne:   
‘Je gaat op een gegeven moment ook verwachten dat ie het gaat 
vragen...’  

 
Thijs:   
‘Ja. Dan ben je al geïrriteerd als je je fiets tegen dat hek zet. Want 
hij zal het zo wel weer vragen. Het wordt een self-fulfilling 
prophecy.’ 

 
Anne:   
‘Daar sta je niet bij stil als je eraan begint. Dit soort dingen, daar 
ben je niet op voorbereid. Dat sluipt er zo in, in de loop der tijd. En 
op een gegeven moment ga je dat vervelend vinden.’ 

 
Hilde:   
‘Ja, maar je kan er ook sterker door worden.’ (vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 61) 

 
Thijs:   
‘Het is een leerproces.’ 

 
Anne:   
‘Wat ik dan zie hè, bij mensen die afhaakten in de afgelopen jaren, 
die zeiden: ‘Nou heb ik het helemaal gehad, dat doe ik dus niet 
meer. Nou ga ik iets anders doen, met bejaarden of zo, niet meer 
met die vluchtelingen’.’ 

 
Marlie:  
‘Hoe gaan anderen daarmee om?  
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Hilde:   
‘Nou, ik zeg het gewoon. Ik had laatst ook een cliënt met vier 
kinderen die altijd maar klaagt over geld. Met kerst zei hij dat hij 
helemaal niks meer had. Hij vroeg: ‘Is er hier niet een potje of zo?’ 
Maar wat blijkt? Heeft ie wel vuurwerk gekocht voor zijn 
kinderen! Ik zeg: ‘Van dat geld had je toch ook eten kunnen 
kopen?’ Ik zeg: ‘Eten is noodzakelijk en vuurwerk niet. Als je 
geen geld hebt, kun je ook geen vuurwerk kopen.’ Maar hij vond 
dat vuurwerk zo belangrijk dus, voor zijn kinderen.’ 

 
Andrea:  
‘Ja, kan ik me ook wel voorstellen.’  
(vrijwilliger vluchtelingenwerk, 44) 

 
Hilde:   
‘Ik kan het me wel voorstellen, maar hij zegt dat hij geen eten 
heeft!’ 

 
Irmgard:   
‘Maar het komt ook doordat mensen uit een hele andere cultuur 
komen waar zulke regelingen van ‘je krijgt geld’ en ‘we betalen dit 
en dat’ helemaal niet bestaan. Daar gaan ze naar hun  familie als er 
wat is. Kijk, er is ook een oude man uit Afghanistan hier. Als zijn 
uitkering komt dan gaat ie met zijn pasje naar de pinautomaat en 
haalt alles er in een keer af. En de volgende dag is het allemaal op. 
Want in zijn achterhoofd denkt hij: ‘ach, ze laten me hier toch niet 
verkommeren, want zo gaat dat hier in Nederland.’ En uiteindelijk 
laat je ze ook nooit verkommeren. Dat zit er achter hè, dat idee.’ 
(vrijwilliger vluchtelingenwerk, 60) 

 
Hilde:   
‘Ja, maar je moet het wel zeggen. Want kinderen willen van alles 
hebben. Die willen ook merkkleding hebben. En dan zeg ik: Maar 
dat kan niet. Dat kunnen Nederlandse mensen ook niet allemaal.’ 

 
Valerie:  
‘Maar dat zie je natuurlijk ook wel bij Nederlandse mensen met 
een bijstandsuitkering. Niet allemaal, maar ik ben het wel tegen 
gekomen. Ik kende vroeger een gezin dat het heel moeilijk had, 
financieel. Ik ging, terwijl ik het eigenlijk niet nodig had, voor 
mijn kinderen naar een tweedehands kledingmarkt en dan zei ik: 
‘Goh, ga dan mee’. Maar nee, ze wilde perse nieuwe kleren hè. Ik 
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heb geleerd dat dat hun keuze is en dat je daar vanaf moet blijven.’ 
(stagiaire vluchtelingenwerk, 42) 

 
Thijs:   
‘Dat bedoel ik, je kan alleen maar zeggen: ‘als je het een doet, dan 
kan je iets anders niet doen. En voor de rest, zoek het maar uit.’ 
Want dat aan het handje houden, daar moeten we echt heel snel, zo 
snel mogelijk mee stoppen, echt hoor, eerlijk waar. Het maakt 
mensen afhankelijker.’ 

 
Jenny:  
‘We hadden ook een Afghaanse meneer en die was nog maar pas 
aangekomen en die was gewend dat ie een chauffeur had in zijn 
land. En hij vond ook dat wij hem maar overal naartoe moesten 
brengen. Nou ja, ik heb gewoon gedacht: Hij denkt dat maar, want 
het gebeurt toch niet. Hij kon ook niet met landgenoten op 
eenzelfde kamer zitten. Hij had een hele hoge positie in 
Afghanistan, dus dat was wel heel confronterend, van: hij moest 
een auto hebben met chauffeur.’ (vrijwilliger vluchtelingenwerk, 
60) 

 
Marlie:  
‘Misschien is het niet meteen duidelijk wat hier normaal en niet 
normaal gevonden wordt?  

 
Thijs:   
‘We moeten niet te veel invullen. Dat is het gedrag van 
missionarissen: ‘Ze weten niet beter. We moeten ze helpen.’ Ze 
zijn niet achterlijk! Het zijn mensen. Vluchtelingen weten donders 
goed wat er in de wereld te koop is. Ze kunnen ons in sommige 
dingen nog heel wat leren, over onderhandelen, over van alles. We 
moeten daar heel realistisch in zijn, gelijkwaardig met ze omgaan, 
zeggen: ‘Je moet bij mij niet meer aankomen met zo’n vraag, want 
daar trap ik niet in’. Dat bedoel ik met ze behandelen als gelijken.’  

  
In deze discussie komen twee kwesties aan de orde waarmee hulpverleners 
en met name de vrijwilligers wel vaker worstelen, zo blijkt ook uit andere 
discussies. Ten eerste de situatie waarin men het gevoel heeft overvraagd 
te worden, zoals in het geval van Anne, en ten tweede de situatie waarin 
vluchtelingen keuzes maken die men onjuist of onverstandig acht, zoals in 
het geval van Hilde. Hierop wordt grofweg op twee verschillende 
manieren gereageerd. Sommige deelnemers proberen het ‘irritante’ gedrag 
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beter te begrijpen door zich in te leven in de achtergronden daarvan. 
Irmgard voert een culturele verklaring aan. Andrea toont als moeder begrip 
voor de wens van de gewraakte vader om zijn kinderen een leuke 
oudejaarsavond te bezorgen. Ikzelf voer hier de mogelijkheid aan dat een 
nieuwkomer onbekend is met het Nederlandse reilen en zeilen. 
Dominanter is echter de reactie, in dit geval met name van Thijs, maar ook 
van Jenny en Valerie, waarin ervoor wordt gepleit de ander als gelijke te 
behandelen. Als gelijke wil zeggen: zoals je dat ook zou doen met 
Nederlanders in vergelijkbare omstandigheden. Het belang wordt 
benadrukt om duidelijk je eigen grenzen te stellen en de ander in zijn of 
haar waarde te laten door diens (onwelgevallige) keuzes te respecteren als 
een kwestie van eigen verantwoordelijkheid.  

Wat in deze en vergelijkbare discussies over irritaties ook gebeurt 
is dat een of meer deelnemers aansporen tot of wijzen op het belang van 
zelfreflectie: in hoeverre houden irritaties verband met het eigen 
verwachtingspatroon ten aan zien van de ander, of met een onvermogen 
om eigen grenzen te stellen, of met het zichzelf toedichten van een al te 
belangrijke rol in de relatie tot de ander? Diverse deelnemers maken 
duidelijk dat ze dit een bijzonder waardevol aspect vinden van het contact 
met vluchtelingen: juist in de moeilijkheden leert het je een hoop over 
jezelf en dat maakt, zoals Hilde aangeeft, alleen maar sterker. 

Hoewel het begrip in het bovengenoemde discussiefragment niet 
expliciet wordt genoemd, sluit het benadrukken van zelfreflectie, het 
relativeren van de eigen rol en het centraal stellen van de eigen 
verantwoordelijkheid van vluchtelingen, nauw aan bij het streven naar 
‘zelfredzaamheid’ dat bij veel deelnemers naar voren komt als hun 
belangrijkste taakopvatting. In plaats van te betuttelen (te veel voor de 
ander willen doen) of te bevoogden (te veel voor de ander willen denken) 
dienen cliënten te worden behandeld als zelfstandig handelende en 
denkende personen. Het begrip ‘zelfredzaamheid’ is in deze niet zomaar 
een woord waarmee men willekeurig probeert uitdrukking te geven aan 
wat men beoogt, maar is in feite ‘het’  woord dat het dominante, moderne, 
geïndividualiseerde mensbeeld weergeeft zoals dat hier in de relatie tot 
vluchtelingen naar voren komt. Hoewel ik als geïndividualiseerde, 
moderne Nederlandse zelf nauwelijks anders kan dan dit mensbeeld 
onderschrijven, maakten de discussies mij scherp duidelijk hoezeer dit 
mensbeeld inmiddels tot een nieuwe norm is geworden. Versus die keer op 
keer herhaalde norm ervoer ik het bijna als een verademing toen tijdens 
een bijeenkomst een deelneemster (met een migratieachtergrond) volstrekt 
tegen de (Nederlandse) draad in een heel ander mensbeeld bepleitte: 
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‘Hier in Nederland zeggen ze vaak: dat moet je zelf doen, dat moet 
je zelf oplossen. Maar soms heb je het wel eens nodig dat iemand 
je bij de hand pakt. En ik voel nu dat ik af en toe een hand kan 
uitreiken naar een vluchteling. Bijvoorbeeld, er komt een vrouw 
naar kantoor en vertelt dat ze veel problemen heeft, zij wil graag 
hulp hebben. Je kan dan heel koel en kil zeggen, je moet dit en je 
moet dat, zal ik een afspraak voor je maken? Dat is zo 
afstandelijk! Die vrouw wil zo graag een hand hebben. Het zou zo 
goed zijn als iemand dan zou zeggen: zal ik met je meegaan? Ja, 
hoe moet ik het zeggen, het is even moeder zijn, van kom op, ik 
pak je bij de hand en neem je mee. Dat heb ikzelf destijds gemist. 
En nu ben ik blij dat ik dat iemand anders kan geven. Soms is dat 
alleen met woorden, want je moet toch heel erg realistisch blijven, 
‘Nederlands’ zijn. Kijk, je kunt zeggen: als je daar die trap opgaat 
en dan links af gaat, dan wacht ik hier op jou. Maar je kunt ook 
zeggen:  ik ga met je mee tot aan die deur. En dan merk je dat 
sommigen dat graag willen, die zijn blij als iemand ze bij de hand 
pakt en niet alleen de weg wijst.’ (Carrol, vrijwillig medewerker 
vluchtelingenwerk, 45) 

 
In de praktijk is het overigens niet zo dat andere deelnemers zich strikt 
beperken tot ‘het wijzen van de weg’. De soep wordt minder heet gegeten 
dan die wordt opgediend. Vaak gaat men aanzienlijk verder in 
betrokkenheid en hulpverlening, en soms te ver. De norm van 
zelfredzaamheid neemt niet weg dat veel deelnemers aangeven het 
moeilijk te vinden om de eigen grenzen in acht te nemen, of om 
vluchtelingen het recht te geven op hun eigen keuzes en fouten. Dat het 
hierbij gaat om een relatief nieuwe norm in de hulpverlening, en om een 
relatief nieuw mensbeeld, moge ook blijken uit het feit dat grenzen stellen 
door jongeren minder als een persoonlijk probleem en vaker als een 
noodzaak werd geformuleerd. Ter illustratie een gesprek tussen een aantal 
jongeren, allemaal hulpverleners in opleiding, die met elkaar praten over 
het bewaken van hun eigen grenzen in het werken met asielzoekers en 
vluchtelingen: 
 

Femke:  
‘Ik verbaas me erover, want ik ben best wel een gevoelsmens en ik 
had zoiets van: het lijkt me heel moeilijk, maar ik zie het heel 
zakelijk, het is gewoon mijn werk. Je krijgt iedere keer te horen 
dat mensen afgewezen worden. Het wordt soms te gewoon, en dat 
is niet goed, want je wilt het toch goed aan ze overbrengen, en 
laten merken dat je wel aan hen denkt natuurlijk, maar als ik de 
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deur achter me dicht doe, denk ik heel ergens anders aan, ik neem 
het niet met me mee naar huis.’ (stagiaire vluchtelingenwerk,19) 
 
Lotte:  
‘Ik bekijk het heel anders, want ik ben ook een gevoelsmens en ik 
neem het dus wel mee naar huis en ik heb soms echt moeilijke 
gevallen. Maar ik ben wel consequent, want als ik dat niet ben, dan 
komen ze op alle tijdstippen, dan kan ik ze vaak gewoon niet 
helpen, dus moet ik ze vaak teleurstellen. Dat is in het begin 
vervelend. Maar als ze het eenmaal doorhebben is het voor hen en 
voor mij prettiger, dan hoef ik hen en mijzelf niet teleur te stellen.’ 
(stagiaire vluchtelingenwerk, 24) 
 
Naima:  
‘Je leert het ook wel hoor. In het begin had ik er heel veel last van. 
Dan was het spreekuur afgelopen en dan werd er toch nog door 
iemand aangeklopt, zo van: ik heb nog een klein vraagje. En als ze 
dan even doorzeurden nam ik toch tijd voor ze. Maar nu spreek ik 
gewoon voor de volgende dag af. Gesloten is gesloten denk ik dan, 
heel hard. Maar je bent ook met andere dingen bezig. En dan moet 
je het heel snel doen, omdat je toch op tijd weg wilt. Het is beter 
zo, wat jij zegt, een beetje zakelijk. En niet bij hun gaan eten, nee, 
want dan krijg je toch een bepaalde band, dus liever niet.’ 
(stagiaire vluchtelingenwerk, 22) 
 
Jurgen:  
‘Als je dat doet bij de een, denkt de andere: oh, hij trekt hem voor, 
en dan krijg je op een gegeven moment dat je bij iedereen moet 
gaan eten.’ (vrijwilliger vluchtelingenwerk, 22) 

 
Toen ik na afloop van de bijeenkomst met Lotte doorsprak over de invloed 
van leeftijd op het stellen van grenzen merkte zij op dat zich in het gedrag 
naar vluchtelingen toe (als cliënten), de verwachting weerspiegelt van de 
maatschappij naar henzelf. Van jongeren wordt veel verwacht. Het is niet 
meer zo dat docenten hen alles hapklaar aanreiken, ze moeten veel zelf 
uitzoeken en veel eigen keuzes maken. Doordat van henzelf veel eigen 
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid wordt verwacht, wordt het ook 
vanzelfsprekender om die van anderen te verwachten. Ik denk niet dat dit 
impliceert dat jongeren harder of minder betrokken zijn, maar dat ze in hun 
betrokkenheid en in hun zorgethiek minder geneigd zijn zichzelf weg te 
cijferen en teveel vóór anderen te willen denken of doen.  
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Ik begon deze paragraaf met de constatering dat vluchtelingen 
voor veel deelnemers herkenbaarder zijn geworden als mensen ‘zoals jij en 
ik’. Algemene ideeën en beelden, zoals die eerder besproken zijn in 
paragraaf 3.2., worden door het contact met asielzoekers en vluchtelingen 
genuanceerd en gerelativeerd. Vluchtelingen hebben met elkaar gemeen 
dat ze moesten vluchten, maar zijn voor het overige niet gemakkelijk in te 
delen in homogene categorieën. De diversiteit van hun persoonlijkheden 
en achtergronden als ook van de omstandigheden waaronder ze zijn 
gevlucht leent zich niet voor een dergelijke categorisering. Aangezien de 
deelnemers aan deze studie over het algemeen zijn gestart met een positief 
beeld van vluchtelingen, als mensen die solidariteit en steun verdienen, is 
het niet zo verwonderlijk dat in het directe contact met name 
geromantiseerde beelden van vluchtelingen worden bijgesteld. Deze 
beelden maken plaats voor een meer realistische of minder naïeve kijk op 
vluchtelingen; vluchtelingen blijken ‘net mensen’ te zijn. De ontmoeting 
met vluchtelingen is, met name voor de hulpverleners en voor de 
vrijwilligers, tevens aanleiding om hun eigen rol nader en met meer 
relativering te bezien. Een dergelijke zelfreflectie en relativering kan 
voorkomen dat mensen over hun eigen grenzen heengaan of zich op grond 
van teleurstellende ervaringen met enkelingen afwenden van de hele groep. 
Wanneer vluchtelingen mensen zijn ‘zoals jij en ik’, dan reflecteert dit 
tenslotte ook een bepaald mensbeeld. In dat mensbeeld blijkt, naast 
individuele diversiteit en menselijke beperktheid, zelfredzaamheid een 
centrale plaats in te nemen.  
 
3.3.3 Klassenachtergrond en opleidingsniveau 
Op de vraag wat deelnemers heeft verrast in het contact met vluchtelingen 
antwoordden diverse deelnemers dat ze verbaasd waren dat zoveel 
vluchtelingen afkomstig zijn uit de rijkere en beter opgeleide milieus van 
hun samenleving. Wanneer we kijken naar de Nederlandse en Europese 
geschiedenis met vluchtelingen dan is daar eigenlijk weinig verrassends 
aan. Gedurende die hele geschiedenis zijn het immers vaak, hoewel niet 
uitsluitend, de meer bemiddelde groepen geweest die in staat waren te 
vluchten over grote afstanden (Marrus 1995, Zolberg, Suhrke en Aguayo 
1991, Joly 2002).  
Onderzoek wijst uit dat de professionele en educatieve achtergrond van 
hedendaagse vluchtelingen in Nederland zeer gevarieerd is (Warmerdam 
en van den Tillaart 2002). Niettemin is duidelijk dat zich onder dit 
gemêleerde gezelschap van nieuwe migranten inderdaad een relatief hoog 
percentage van hoger opgeleiden bevindt. Studies naar de 
arbeidsmarktintegratie van (erkende) vluchtelingen in Nederland komen 
allemaal uit op een percentage van circa 25% mensen met een afgeronde 
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hogere beroeps- of academische opleiding (Brink, Pasariboe en Hollands 
1996, Muus red. 1997, Van den Tillaart, Olde Monnikhof, van den Berg, 
Warmerdam 2000, Warmerdam en van den Tillaart 2002, ISEO 200454).  

De auteurs benadrukken echter dat er aanzienlijke verschillen zijn 
tussen vluchtelingen van verschillende nationaliteiten. Brink, Pasariboe en 
Hollands (1996) constateerden bijvoorbeeld dat binnen hun 
onderzoekspopulatie vooral de vluchtelingen uit Iran en het voormalige 
Joegoslavië hoger opgeleid waren, maar dat vluchtelingen uit Somalië 
veeleer een gemiddeld opleidingsniveau hadden. Van den Tillaart, Olde 
Monnikhof, van den Berg en Warmerdam (2000) constateerden dat 
vluchtelingen uit Irak en Afghanistan in het algemeen hoger waren 
opgeleid dan vluchtelingen afkomstig uit Afrikaanse landen zoals Somalië, 
Ethiopië en Eritrea. Warmerdam en van den Tillaart (2002) bevestigen dit 
beeld van nationale variatie op basis van hun analyse van de statistieken 
van de IND betreffende de professionele en educatieve achtergrond van 
alle asielzoekers die tussen 1995 en 2000 naar Nederland zijn gekomen.  

In een recentere studie van het ISEO (2004) wordt erop gewezen 
dat Iraniërs en voormalig Joegoslaven meestal middelbaar tot hoog 
opgeleid zijn: respectievelijk 73% en 54% hebben een diploma op mbo-
niveau of hoger. Bij autochtone Nederlanders is dat percentage 68%. Bij 
de Afghanen en Irakezen signaleert het ISEO een tweedeling. De helft van 
deze groepen heeft een diploma op mbo-niveau of hoger, maar 
daartegenover staat dat een derde maximaal basisonderwijs heeft gevolgd. 
Somaliërs komen uit dit onderzoek naar voren als een groep die relatief 
laag is opgeleid. Ruim de helft heeft maximaal basisonderwijs gevolgd. 
31% heeft een diploma op Mbo-niveau of hoger (ISEO 2004: 40-41).55 

Terug naar de subjectieve verwachtingen van de deelnemers aan 
mijn studie. Hoe valt het te verklaren dat velen van hen zo verbaasd waren 
over het relatief hoge aantal vluchtelingen afkomstig uit de hogere en beter 
opgeleide milieus van hun samenleving? Ik denk dat het voorbarig zou zijn 
om te concluderen dat de betreffende deelnemers allemaal aannamen dat 
vluchtelingen arm en slecht opgeleid zouden zijn. Het is bij sommigen 
goed mogelijk dat ze simpelweg niet hadden stilgestaan bij de sociaal-
                                                 
54 In het onderzoek van het ISEO gaat het om opleidingen die zijn afgerond in het land van 
herkomst of in Nederland. In de overige onderzoeken gaat het om de hoogst behaalde 
opleiding in het land van herkomst. 
55 Uit de genoemde studies komt leeftijd naar voren als een factor die de nationale variëteit 
beïnvloedt. Hoe hoger de leeftijd van asielzoekers is bij aankomst in Nederland, hoe hoger 
gewoonlijk hun opleidingsniveau. Vluchtelingen uit Somalië, maar ook uit China of Sierra 
Leone waren over het algemeen veel jonger toen ze naar Nederland kwamen dan 
bijvoorbeeld vluchtelingen uit Iran, Afghanistan of de voormalige Sovjet-Unie. Dit 
verklaart althans gedeeltelijk waarom het opleidingsniveau van de eerstgenoemde groepen 
over het algemeen lager was dan dat van de laatstgenoemde groepen. 
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economische status van vluchtelingen aangezien ze hen vooral 
associeerden met de (vanuit Nederlands perspectief bezien) onalledaagse 
situatie van oorlog en vervolging en niet met alledaagse dingen zoals 
iemands beroep of opleiding. Toch gaf een aantal deelnemers expliciet aan 
dat ze, terugblikkend, arme mensen hadden verwacht. In de volgende 
discussie worden een aantal verschillende verwachtingen besproken en 
becommentarieerd:  
 

Jana:   
‘Ik verwachtte arme stakkers, vooral in het geval van Afrikanen, 
zoals je ze ziet op televisie: broodmagere moeders met baby’s aan 
de borst en zo. Ik was verbaasd om dokters te ontmoeten, mensen 
met een universitaire opleiding, afgerond of bijna afgerond. 
Misschien heb ik me teveel laten beïnvloeden door Mies 
Bouwman’s ‘Een voor Afrika’56. Daardoor dacht ik dat zulk soort 
mensen hierheen zouden komen. Maar dat is niet waar. Het is 
eigenlijk hetzelfde als met de vluchtelingen uit mijn land. Meestal 
waren het de intellectuelen die vluchtten.’ (buurtvrijwilliger, 71) 

 
Pauline:  
‘Als ik vroeger aan vluchtelingen dacht, dan dacht ik aan politieke 
vluchtelingen die op de barricades hebben gestaan. Terwijl ik 
natuurlijk ook tv kijk en snap dat je gewoon je land uit gaat als 
daar slachtpartijen plaatsvinden. Dat zijn ook politieke 
vluchtelingen. Maar ik had dus het idee dat de elite hier naar toe 
komt. Daar heb ik nu trouwens ook mee te maken. En ik had 
mensen verwacht die allerlei talen spreken en die, hup, in een paar 
maanden het Nederlands onder de knie zouden krijgen. Terwijl, ik 
heb er dan zelf wel niet mee te maken, maar ik hoor ook verhalen 
van analfabete vrouwen die hierheen komen omdat hun man hier 
is. Daar had ik veel minder bij stil gestaan.’ (buurtvrijwilliger, 30) 

 
Emma:  
‘Nou, ik heb het me minder gerealiseerd dat juist de mensen die 
toch aan de bovenkant van de samenleving zitten hierheen komen. 
Ik heb dat meegemaakt met Irakezen, met Bosniërs, met Serviërs.’ 
(buurtvrijwilliger, 49) 
 

                                                 
56 Met ‘Een voor Afrika’ werd in Nederland in de jaren 60 voor het eerst televisie als 
middel ingezet om op grote schaal geld in te zamelen voor een humanitaire crisis elders in 
de wereld, te weten de hongercrisis in Biafra. 
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Jana:   
‘Dat is gewoon de elite. De arbeiders hadden het niet zo slecht 
onder het communisme destijds in Tsjechië. Als je je niet 
bemoeide met de politiek was er niks aan de hand. Het was wet 
onder de communisten dat je je niet bemoeide met wat zij deden. 
Juist de intellectuelen, de dissidenten, de studenten, die konden dat 
niet zo goed.’ 

 
Pauline:  
‘Wat ook wel anders is… Ik had echt niet verwacht dat mensen 
hier uit dankbaarheid op hun knieën de grond zouden kussen. 
Maar de dame die ik les geef is helemaal niet blij dat we haar hier 
hebben opgenomen en dat we zo aardig tegen haar zijn, ze vindt 
het hier heel slecht geregeld. Niemand gelooft haar, niemand doet 
iets voor haar. Ik had toch meer verwacht dat ze blij zouden zijn 
dat ze hier mogen zijn. En dat is een beetje naïef achteraf gezien. 
Je bent natuurlijk helemaal niet blij als je je eigen land uit moet.’  
 
Emma:  
‘Maar sommige mensen zijn dat wel…’ 

 
Pauline:  
‘Ja, maar ik kan me zo indenken dat een deel, die een bepaalde 
status had in eigen land, het veel moeilijker heeft om te accepteren 
dat ze hier niks betekenen, dan mensen die zijn gegaan omdat ze 
aan de onderlaag van hun eigen samenleving zaten.’  
 
Emma:  
‘Zou dat toch ook niet individueel zijn?’ 
 
Pauline:  
‘Ja, dat neem ik wel aan.’  

 
Het is interessant te constateren dat Jana, ondanks haar eigen ervaring als 
vluchtelinge uit het voormalige Tsjecho-Slowakije, de verwachting had dat 
het bij huidige vluchtelingen, in het bijzonder uit Afrika, zou gaan om 
arme mensen. Deze schijnbare contradictie kan illustreren dat de impliciete 
aanname dat vluchtelingen arm zijn en laag opgeleid waarschijnlijk meer 
zegt over generaliserende aannames over landen en mensen in ‘het Zuiden’ 
dan over aannames over vluchtelingen op zich. De verwachting van Emma 
en Jana en van diverse andere deelnemers dat vluchtelingen arm en slecht 
opgeleid zijn weerspiegelt voor een deel dan ook de dichotome constructie 
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van landen en mensen in ‘het Noorden’ als algemeen welvarend en 
ontwikkeld en die in ‘het Zuiden’ als algemeen arm en onderontwikkeld. 
Generaties van Nederlanders – en vooral de oudere generaties – zijn 
gevormd in deze manier van denken via schoolboeken en door de media 
(van Dijk en Redmond 1987, van Dijk 1991, Essed 1991, Mok 1996).  

Tegenwoordig wordt het idee van een dichotoom onderscheid 
tussen Noord en Zuid door wetenschappers bekritiseerd als 
ongenuanceerd, in het bijzonder in een tijd van globalisering (Castles 
2001). Zo houdt het geen rekening met de aanzienlijke verschillen tussen 
landen die tot het Noorden of het Zuiden worden gerekend en evenmin met 
de mate van ongelijkheid binnen samenlevingen in Noord en Zuid. 
Dergelijke nuanceringen lijken echter weinig invloed te hebben op de 
publieke perceptie; de aanname dat ‘wij’ rijk en ontwikkeld zijn en ‘zij’ 
arm en onderontwikkeld leeft nog steeds sterk. Het ongenuanceerde van 
deze aanname wordt nog eens versterkt door mediabeelden van berooide 
massa’s mensen op de vlucht of in vluchtelingenkampen in het Zuiden. 
Voor zover mensen hun veronderstelling dat vluchtelingen arm zouden 
zijn proberen te verklaren, wordt daarbij een aantal maal expliciet naar 
deze mediabeelden verwezen.  

In het contact met vluchtelingen worden deelnemers zich meer 
bewust van de ongenuanceerdheid van de beeldvorming over landen en 
mensen uit het Zuiden in het algemeen en vluchtelingen uit die landen in 
het bijzonder. Diverse deelnemers dragen voorbeelden aan van situaties 
waarin zij met hun eigen vooroordelen werden geconfronteerd:  
 

‘Ik had laatst een afspraak met een Somalisch meisje. Ze belde en 
zei: ‘Ik loop stage op een melkfabriek’, dus ik dacht ze vult 
pakken melk of zo. Toen ze hier kwam bleek dat ze op het 
laboratorium werkte. Ik vond het prachtig om zoiets bij mezelf te 
bemerken. Ze zag er traditioneel uit, met een hoofddoek om en 
alles, maar ze was zo intelligent, zo bij de tijd. Dan denk je: oh, dat 
zit er bij mij dus ook in.’ (Lieuwe, betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 27) 
 
‘Een vluchteling vertelde me een keer over de tijd dat in zijn land 
de tomaten worden geoogst. Iedereen maakt dan tomatensap, 
tomatensoep, tomatenpuree, van alles wat je maar kunt maken van 
tomaten. Toen vroeg ik aan hem: ‘waar bewaren jullie dat dan, of 
eten jullie iedere dag tomaten?’  ‘Nee’, zei hij, ‘wij bewaren het in 
de diepvries’. Tja, ik had er niet bij stilgestaan dat ze die daar 
natuurlijk ook hebben.’ (Jenny, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 60) 
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Dergelijke voorbeelden laten zien dat vluchtelingen uit landen van het 
Zuiden het risico lopen om als gevolg van generaliserende aannames te 
worden onderschat, zelfs door mensen die met hen sympathiseren (zie ook 
Essed 1995; Ghorashi 1997; Hollands 1998).  
 De constatering dat tegengesteld aan de verwachtingen een 
behoorlijk aantal vluchtelingen afkomstig is uit de hogere sociale en 
economische klasse van hun samenleving vergroot in veel gevallen het 
begrip van deelnemers voor de specifieke problemen van deze groep 
vluchtelingen. Zij worden zich ervan bewust dat de Nederlandse 
samenleving momenteel nauwelijks is toegerust om gebruik te maken van 
het potentieel van hoger opgeleide nieuwkomers (zie ook Warmerdam en 
van den Tillaart 2002; Taskforce Inburgering 2002; ISEO 2004). Zij 
worden zich bovenal bewust van de tragedie die dit voor de betreffende 
vluchtelingen inhoudt en van de speciale moeilijkheden waarvoor zij zich 
gesteld zien. 
 

‘Een van mijn cursisten zei me eens: ‘Dat is een van de moeilijkste 
dingen hier. Ik was een goed leven gewend, ik was rechter, ik was 
zelfstandig, we hadden een mooi huis en ja, als er eens iets 
gebeurde, dan was er altijd familie. Daar konden we ook bij 
terecht. En hier hebben we helemaal niks, je moet jezelf redden.’ 
Die man had daar een goede opleiding en baan en komt hier 
maandags niet op tijd naar de les omdat hij vrijdags, zaterdags en 
zondags broodjes smeert bij de catering van de KLM! Dat is echt 
ongelofelijk.’ (Casper, taaldocent, 45) 

 
‘Ik denk dat veel mensen die hier gekomen zijn, zeker politieke 
vluchtelingen, gewend waren aan status. Ze worden hier op één 
hoop gegooid met alle andere buitenlanders en dat voelen ze als 
vernedering. Ik ken een vrouw die het vertikt om hier te gaan 
schoonmaken,  want, zegt ze ‘dat ik hier moet schoonmaken is niet 
omdat ik niks anders kan’.  Ik kan me dat toch best wel indenken, 
dat je je dan gaat afzetten, dat je wilt laten zien dat je een bepaalde 
status gewend was. En dat verlies je natuurlijk zodra je gevlucht 
bent.’ (Pauline, buurtvrijwilliger, 30) 

 
Ook uit mijn eigen onderzoek naar de integratie-ervaringen van 
vluchtelingen in Nederland (Hollands 1998) en uit het onderzoek van 
Mestheneos en Ioannidi (2002) naar de integratie-ervaringen van 
vluchtelingen in landen van de Europese Unie komt naar voren dat juist 
vluchtelingen die in hun land in professioneel of politiek opzicht een hoge 
status hadden het vaak erg moeilijk vinden om in het nieuwe land opnieuw 
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te beginnen. Zoals ook blijkt uit de bovenstaande citaten kunnen mensen 
daar heel verschillend op reageren. Sommigen isoleren zich, anderen 
deinzen niet terug voor werk ver onder hun niveau en weer anderen (die 
nog jong genoeg zijn) proberen hun kansen te vergroten door zich verder, 
en niet zelden opnieuw, te scholen. Een taaldocente toont haar respect voor 
de expertise van haar studenten door daarvan expliciet gebruik te maken in 
haar lessen: 
  

‘Wij hebben veel hoger opgeleide vluchtelingen op de cursus, 
soms mensen die al gestudeerd hebben in hun eigen land. De 
groepen zijn verdeeld in studierichtingen. Dus ik heb een groep die 
economie gaat doen, een groep die informatica gaat doen. In heel 
veel gevallen weten zij… sommigen van hen, meer van het 
vakgebied dan ik. Zo spreek ik ze dan ook aan, zo van: Dat weet jij 
waarschijnlijk beter. Misschien kan jij dat nog eens uitleggen, in 
het Nederlands dan. Dat doe ik bewust, als dat zo kan. Dat werkt 
toch goed, want dan kunnen ze ook eens iets van hun kennis laten 
zien.’ (Melissa, taaldocent, 44) 

 
De observatie dat een deel van de vluchtelingen afkomstig is uit de hogere 
sociaal-economische milieus van hun samenlevingen kon echter ook 
aanleiding zijn voor andere dan begripvolle reacties. In de verhalen van 
sommige deelnemers, en in sommige discussies, merkte ik irritatie en soms 
zelfs enig wantrouwen jegens vluchtelingen met een hogere 
klassenachtergrond. Deels zijn deze gevoelens te verklaren uit de frictie 
tussen verwachtingen en realiteit met betrekking tot degenen die men wil 
helpen. Zoals gezegd zijn veel deelnemers aan deze studie (onder meer) 
gemotiveerd door de overtuiging dat je hulp moet bieden aan mensen in 
nood of aan mensen die in deze samenleving de minste kansen hebben. In 
beide gevallen denk ik dat arme mensen of mensen die behoren tot de 
lagere sociaal-economische milieus beter in dat beeld passen. Het lijkt met 
andere woorden een anachronisme om rijk en gelijktijdig slachtoffer te 
zijn. 

In een analyse van de verbeelding van wie een vluchteling is en 
wie niet onder medewerkers van een hulporganisatie voor Hutu-
vluchtelingen in Tanzania observeert Malkki iets vergelijkbaars. Het 
materiële welzijn van sommige vluchtelingen was voor een aantal 
medewerkers aanleiding om hun vluchteling zijn te betwijfelen. Hoewel 
die twijfel werd geuit in de context van ‘complexe vraagstukken 
betreffende de verdeling van armoede, was er ook de uitdrukkelijke morele 
bedoeling om te zeggen dat een echte vluchteling niet bemiddeld hoort te 
zijn’ (Malkki 1995: 231). 
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 Afgezien van een frictie tussen verwachting en werkelijkheid heeft 
de klassenanimositeit waarschijnlijk ook een typisch Nederlandse 
dimensie. Nederland is dankzij zijn calvinistische en sociaal-
democratische tradities (nog steeds) een relatief egalitaire samenleving. 
Een historische analyse hiervan geeft bijvoorbeeld Simon Schama (1988) 
in zijn boek ‘Het onbehagen in de welvaart’. Openlijk vertoon van rijkdom 
en status wordt hier te lande van oudsher bezien met gemengde gevoelens. 
Soms spraken deelnemers dan ook geïrriteerd over de ‘arrogantie’ van 
sommige vluchtelingen met een hogere klassenachtergrond. ‘Doe gewoon, 
dan doe je gek genoeg’ is een oud spreekwoord dat waarschijnlijk nog 
steeds door veel Nederlanders wordt onderschreven. 
 Een voorbeeld van klassenanimositeit, hoewel meer gerelateerd 
aan het verschil tussen plattelandsbewoners/handarbeiders en 
stadsbewoners/hoofdarbeiders dan aan klassenverschillen in strikte zin, is 
het volgende. Tijdens een discussie met vluchtelingenwerkers in Zeeland 
merkte een vrouw op dat volgens haar veel asielzoekers dolgraag zouden 
willen werken. Nu mogen ze niet meer dan twaalf weken per jaar werken, 
net genoeg voor seizoensarbeid waarvoor weinig Nederlanders te porren 
zijn en net te weinig om er reguliere arbeidsrechten aan te ontlenen 
(www.vluchtelingenwerk.nl). Een andere deelneemster reageerde daarop 
met een volstrekt andere ervaring:  
 

‘We hebben met de gemeente een afspraak gemaakt om 
asielzoekers te laten werken in de fruitpluk. We zitten hier midden 
in het fruit en alle handen zijn welkom. We hebben er echt moeite 
voor gedaan dat ze zes weken betaald mogen werken. Het geld 
mogen ze niet allemaal houden, maar wel een gedeelte. En ze 
kunnen werkervaring opdoen. Maar ze krijgen pijn in de rug 
zeggen ze. Vrouwen die hun kinderen naar school brengen, hier uit 
het dorp, werken allemaal in de fruitpluk. Maar de mannen die ik 
op het oog had vonden het te zwaar om met appels te sjouwen!’ 
(Betty, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 65) 

 
We kunnen op grond van deze informatie alleen maar speculeren wat de 
exacte redenen waren van de betreffende asielzoekers om niet in de 
fruitpluk te willen werken. Misschien vonden ze het inderdaad te zwaar. 
Daarmee samenhangend is het echter goed mogelijk dat ze niet afkomstig 
zijn van het platteland en ook niet gewend zijn aan, noch geïnteresseerd 
zijn in, relatief zware handarbeid zonder toekomstperspectief dat 
bovendien financieel nauwelijks iets oplevert. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat de meeste asielzoekers afkomstig zijn uit steden, zelfs in het geval van 
typisch agrarische landen zoals Ethiopië en Somalië (Hulshof e.a. 1992). 
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Mensen die zelf afkomstig zijn van het platteland zouden wellicht meer 
affiniteit hebben met het betreffende werk en met de belangen van de 
lokale plattelandsbevolking. De irritatie van de vrouw die ik hierboven heb 
geciteerd zou dan ook verklaard kunnen worden uit een verschillende 
sociale achtergrond, stad versus land, en onvoldoende bewustzijn aan 
beide kanten van de verschillende waardensystemen die dit met zich mee 
kan brengen. 
 De hogere klassenachtergrond van een deel van de vluchtelingen 
leidde bij sommige deelnemers ook tot wantrouwen. Hieronder een 
fragment van een discussie naar aanleiding van mijn vraag of hun beeld 
van vluchtelingen is veranderd onder invloed van hun contact met 
vluchtelingen:  
 

Jens:   
‘Ik had het beeld van vluchtelingen zoals je ze ziet creperen in 
Ethiopië. Maar die kom je hier niet tegen. Hier kom je alleen 
vluchtelingen tegen, mijns inziens, die genoeg geld hebben om een 
ticket te kopen. Dus de echte vluchteling, degene die het ‘t hardste 
nodig heeft, die kom je hier niet tegen.’ (betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 27) 
 
Bas:   
‘De vluchtelingen hier zijn toch een selectie van de mensen die het 
relatief beter hebben in hun land. Degenen die het echt slecht 
hebben, die komen helemaal niet weg.’ (vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 35) 
 
Mia:   
‘Ik ken een Afghaanse kolonel. Hij vertelde mij dat hij iemand 
heeft omgekocht om te kunnen vluchten naar Pakistan. Daarna is 
hij naar Nederland gekomen. Je vraagt je af waarom Nederland? 
Waarom niet Frankrijk of een ander land, maar er zijn dus een 
soort reisbureaus, mensensmokkelaars, die je een smak geld 
betaalt om te zorgen dat je in Nederland terecht komt. Hij heeft 
toevallig dat reisbureau gehad.’ (vrijwilliger vluchtelingenwerk, 
64)  
 
Lucas:   
‘Mensen die zo’n duidelijke status hadden, zoals bijvoorbeeld een 
kolonel, die kunnen heel gemakkelijk aantonen dat het hun dood 
wordt als ze teruggestuurd worden. Die worden gewoon meteen 
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neergeknald op het vliegveld, dat kunnen ze gemakkelijk 
aantonen.’ (vrijwilliger vluchtelingenwerk, 55) 
 
Bas:   
‘Ik ken iemand die was generaal bij de Inlichtingendienst in 
Afghanistan. Die heeft bij wijze van spreken à la minute een A-
status gekregen, terwijl een ander, een gewone doorsnee burger, 
die had een heel verhaal, maar ja, hij kan het niet precies bewijzen 
en die krijgt niks. Zo’n generaal van de Inlichtingendienst - die 
vertrouw ik dan ook niet - iemand die generaal was onder het 
communistische regime in Afghanistan in de Inlichtingendienst, 
dat vind ik persoonlijk... Maar goed, juridisch gezien heeft hij 
recht op een A-status, dus die heeft meteen een status gekregen, 
terwijl andere mensen... Bijvoorbeeld een zigeuner in Tsjechië, die 
werd in elkaar getrapt door skinheads, die krijgt niks. Want dat is 
zogenaamd een veilig land, hij wordt niet door een overheid 
vervolgd...’  
(vrijwilliger vluchtelingenwerk, 35)  
 
(Anderen knikken of zeggen instemmend ‘ja, ja’.) 
 
Jens:   
‘En om die mensen dan ook nog hulp te verlenen in financiële zin, 
daar heb ik toch wel gewetensbezwaren bij. Ik geloof niet dat ze 
meteen arm zijn als ze hier komen. Een cliënt van mij was 
minister. Ik denk niet dat die opeens failliet is. Die komt dan ook 
nog vragen om geld om zijn familie over te laten vliegen. Dan 
denk ik, jongens, waar zijn we hier mee bezig.’ (betaald 
medewerker vluchtelingenwerk, 27)  

 
Het bovenstaande fragment is een goed voorbeeld van een aantal 
dilemma’s waarmee mensen in de praktijk worstelen als het gaat om de 
vraag in hoeverre zij zich solidair voelen met bepaalde vluchtelingen, los 
van hun juridische status. De sociaal-economische achtergrond van 
vluchtelingen blijkt daarin een rol te spelen in combinatie met de 
veronderstelde ongelijke toegang die het systeem van asielverlening biedt 
aan mensen met een meer of minder sterke sociaal-economische positie. In 
de dilemma’s spelen correcte observaties, vooroordelen en vragen die 
nader onderzoek vergen door elkaar heen. Ik zal proberen die te ontrafelen. 
 Allereerst is er de correcte observatie dat slechts een relatief 
beperkt aantal (niet-Europese) vluchtelingen Europa weet te bereiken. De 
meeste vluchtelingen blijven in hun regio van herkomst of als ontheemden 
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(IDP’s) in eigen land. Getalsmatig heeft Nederland in de periode 
voorafgaande aan de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 
ongetwijfeld veel asielzoekers en vluchtelingen opgenomen. De aantallen 
staan echter in geen verhouding tot de aantallen vluchtelingen en 
ontheemden die in de afgelopen jaren moesten worden opgevangen in 
landen als Afghanistan, Iran, Pakistan, Tanzania, Columbia of Sri Lanka.57 
Al deze landen zijn veel minder welvarend dan Nederland, terwijl ze een 
veel grotere last dragen wat betreft de opvang van vluchtelingen en 
aanverwante groepen. 
 Het feit dat het merendeel van de vluchtelingen achterblijft in 
regio’s of landen van herkomst, ofwel uit eigen keuze, ofwel door gebrek 
aan financiële middelen, betekent echter niet dat degenen die wel de keuze 
maken om naar Europa te gaan of die daartoe wel de middelen hebben 
geen ‘echte’ vluchtelingen zouden zijn. In plaats van de ‘rijke slachtoffers’ 
te wantrouwen heeft het meer zin een aantal kritische kanttekeningen te 
plaatsen bij het huidige asielbeleid.  

Allereerst kunnen mensensmokkelaars dank zij het restrictieve 
karakter van dat beleid hun prijzen om de mazen in het Europese net te 
vinden enorm opdrijven (Nadig 2002, zie ook Salt en Stein 1997). Dit 
privilegieert vluchtelingen die genoeg middelen hebben (of bereid zijn om 
zich in grote schulden te steken) om de onzekere en vaak gevaarlijke reis 
te betalen ver weg van oorlog, onderdrukking en uitzichtloosheid. Ten 
tweede zijn er redenen om te veronderstellen dat de praktijk van de 
asielverlening daadwerkelijk, hoewel onbedoeld, in het voordeel werkt van 
hoger gesitueerde en vooral hoger opgeleide vluchtelingen die hun 
asielaanvraag beter, dat wil zeggen: meer conform de verwachtingen van 
degenen die de aanvraag moeten honoreren, weten te staven en te 
verwoorden. Dit is ten minste een mogelijke verklaring die ook 
Warmerdam en van den Tillaart (2002: 41) suggereren voor het feit dat het 
aantal hoger opgeleide mensen veel hoger is onder de erkende 
vluchtelingen en houders van een vergunning tot verblijf dan onder de 
asielzoekers die (nog) geen toestemming hebben om te blijven. Ook het 
rapport van Human Rights Watch (2003: 11-12) suggereert dat met name 
de versnelde 48-uur procedure veel vergt van het begrip en de verbale 

                                                 
57 In 2002 herbergde Nederland volgens statistieken van de UNHCR 206.521 mensen. Iran 
herbergde in datzelfde jaar echter 1.307798 mensen, Pakistan 1.229.041 en Tanzania 
689.546. Wanneer we niet alleen naar asielzoekers en vluchtelingen kijken, maar ook naar 
aanverwante groepen die onder de zorg van de UNHCR vallen dan werd de lijst destijds 
aangevoerd door Afghanistan. In 2002 bood het land onderdak aan 3.376.479 mensen, voor 
het merendeel teruggekeerde vluchtelingen, ontheemden en teruggekeerde ontheemden. 
Columbia telde 950.238 voor de overgrote meerderheid ontheemden en Sri Lanka 683.793 
merendeels ontheemden en teruggekeerde ontheemden (UNHCR 2002). 
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vermogens van mensen om in korte tijd het soort van informatie te 
verstrekken die voor de asielverlening van doorslaggevend belang zijn. In 
hoeverre dit daadwerkelijk discriminerend uitpakt voor mensen afkomstig 
uit lagere sociaal-economische klassen en met een lager opleidingsniveau 
vergt meer onderzoek.  
 In het hierboven aangehaalde fragment uit een discussie over de 
hogere klassenachtergrond van vluchtelingen en hun recht op asiel en een 
aantal bijbehorende vormen van solidariteit en hulp wordt verder 
gesuggereerd dat deze vluchtelingen ook na hun vlucht nog toegang 
hebben tot hun kapitaal. Naar mijn weten bestaat er geen systematisch 
onderzoek naar de mate waarin vluchtelingen een dergelijke toegang al dan 
niet hebben. Uit onderzoek dat er wel is naar financiële transacties tussen 
vluchtelingen en verwanten in landen van herkomst of in de diaspora blijkt 
veeleer een omgekeerde geldstroom: net als andere migranten 
ondersteunen ook vluchtelingen hun familie en geliefden in hun landen 
van herkomst of in de diaspora met het geld dat ze in het land van asiel 
sparen (Horst en Van Hear 2002; Horst 2005; Cohen 1996, 1997; Al-Ali, 
Black en Koser 2001). Als gevolg van de monetaire ongelijkheid in de 
wereld verliest het kapitaal waarover sommige vluchtelingen kunnen 
beschikken eenmaal in Nederland veel van zijn waarde. Omgekeerd kan 
een kleine som geld hier voor mensen elders een kapitaal betekenen.  

Tenslotte maakt onderzoek duidelijk dat alle rijkdom en opleiding 
ten spijt de meeste vluchtelingen, althans aanvankelijk, een sterke sociale 
en economische achteruitgang meemaken. Dit onder meer als gevolg van 
het feit dat hun diploma’s en werkervaring over het algemeen minder 
worden gewaardeerd en hun kansen op de arbeidsmarkt mede daardoor 
beperkt zijn (Brink, Pasariboe en Hollands 1996; Warmerdam en van den 
Tillaart 2002, ISEO 2004, Regioplan 2005). Uit diverse studies blijkt dat 
de werkloosheid onder vluchtelingen aanzienlijk hoger is dan die onder de 
klassieke migrantengroepen en onder autochtonen. Meer dan eenderde van 
de Afghanen, Irakezen en Somaliërs is werkloos. Bij de Iraniërs is dat een 
kwart en bij de voormalig Joegoslaven een op de zes personen (ISEO 
2004: 55). Dit resulteert in de ontluisterende constatering dat niet minder 
dan 40% van de vluchtelingen in Nederland onder de armoedegrens leeft 
(ISEO, 2004).  

Het is tenslotte belangrijk te noteren dat achter de ambivalente 
gevoelens jegens ‘rijke’ vluchtelingen ook een zeer legitieme wens 
schuilgaat. Mensen brengen daarmee tot uitdrukking dat het recht op 
bescherming en steun niet afhankelijk zou moeten zijn van sociale 
achtergrond en van de mogelijkheid om te vluchten naar een van de 
westerse industrielanden. Mensen die noodgedwongen achterblijven in 
vluchtelingenkampen in conflictgebieden zouden net zo goed het recht 
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moeten hebben op afdoende bescherming en steun. De mogelijkheden 
daartoe zijn beperkt aangezien het de landen in de betreffende gebieden 
veelal ontbreekt aan middelen. Ook de UNHCR die grotendeels 
afhankelijk is van vrijwillige bijdragen van nationale overheden, met name 
van westerse industrielanden, kampt al jaren met chronische budgettaire 
tekorten. De nadruk in het internationale beleid is in de periode na de 
Koude Oorlog verschoven van asielverlening door derde landen naar het 
voorkomen van vluchtbewegingen buiten de conflictregio’s en op het 
bevorderen van de terugkeer van vluchtelingen58. Het werkterrein van de 
UNHCR is mede daardoor enorm uitgedijd. De organisatie richt zich op 
een toegenomen aantal doelgroepen, waaronder (voor de helft) 
vluchtelingen in de klassieke betekenis, maar daarnaast ook terugkerende 
vluchtelingen, afgewezen asielzoekers, ontheemden (IDP’s) en mensen op 
de vlucht voor natuurrampen. In dezelfde periode hebben de westerse 
industrielanden hun eigen grenzen steeds meer dicht getimmerd. Het geld 
dat daarmee wordt bezuinigd, in Nederland zo’n  500 miljoen euro op 
jaarbasis (Nazarski in Contouren, 2004: 11), komt echter niet ten goede 
aan opvang elders in de wereld of aan de UNHCR. Het resultaat is dat een 
deel van de mensen die voorheen hun toevlucht zouden hebben gezocht in 
een westers land nu eveneens veroordeeld zijn tot de opvang in 
vluchtelingenkampen of het verblijf in buurlanden die vaak geen 
asielwetgeving kennen en waar noch veiligheid, noch perspectieven voor 
de toekomst gewaarborgd zijn. 59 

Zoals al eerder gezegd bij de bespreking van mijn uitgangspunten 
bij deze studie zou het naïef zijn om te veronderstellen dat mensen die 
verkeren in kringen van solidariteit met vluchtelingen geen vooroordelen 
hadden of hebben. Zij blijken die dan ook wel degelijk te hebben, 
bijvoorbeeld het vooroordeel dat vluchtelingen arm en slecht opgeleid zijn. 
Het contact met vluchtelingen weerlegt dit idee en maakt duidelijk dat de 
vluchtelingenpopulatie een zeer gedifferentieerde populatie is met 
daaronder ook een aanzienlijk aantal hoogopgeleide mensen en mensen 
afkomstig uit de rijkere sociale lagen van hun samenleving. De ontmoeting 
met deze vluchtelingen leidt, zo blijkt uit de interviews, tot verschillende 
                                                 
58 In deze ontwikkeling gaat het bij terugkeer zeker niet meer altijd om vrijwillige terugkeer 
(Chimni 1999). 
59 Daar waar westerse landen zich in de laatste jaren bereid verklaarden tot aanzienlijke 
investeringen in de opvang van vluchtelingen ‘in de regio’ is het moeilijk zich te onttrekken 
aan de indruk dat men daarbij toch ook sterk het nationale eigenbelang op het oog had. Zo 
voorzag een plan van premier Blair in 2003 om de selectie van asielzoekers voor Europa te 
laten plaatsvinden in centra buiten Europa in veel geld voor de landen waarin de centra 
gevestigd zouden moeten worden. Het plan leek echter op de eerste plaats een aanpak te 
beogen van de nationale asielcrisis door de lasten van asielverlening tegen betaling af te 
wentelen op de conflictregio’s (the Guardian 5-2-2003). 
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reacties. Aan de ene kant, en vooral, leidt de ontmoeting tot een scherp 
besef van de beperkte mogelijkheden die de Nederlandse samenleving hen 
biedt om hun kennis en kwaliteiten te benutten en van het pijnlijke hiervan 
voor de betrokkenen.60 Hiernaast bemerkte ik in sommige gesprekken 
soms ook irritatie en soms zelfs wantrouwen. Ik heb aangegeven dat dit 
onder meer te maken heeft met het feit dat de ‘vluchteling van rijke komaf’ 
niet goed strookt met het beeld van de vluchteling als ‘puur slachtoffer’. 
Het is in hun geval minder overtuigend dat ze volslagen berooid en 
hulpbehoevend zijn, hetgeen Harrell-Bond, Voutira en Leopold (1992), 
zoals eerder gezegd, aanwijzen als de informele voorwaarde die wordt 
gesteld aan humanitaire hulp. Statusbesef en hoge ambitie kunnen in de 
Nederlandse egalitaire cultuur al gauw geïnterpreteerd worden als 
arrogantie en ondankbaarheid en in het ergste geval aanleiding geven tot 
het ter discussie stellen van het vluchtelingschap. De stap van de 
vluchteling die niet voldoet aan het beeld van berooid en hulpbehoevend 
slachtoffer naar het beeld van de vluchteling als iemand die onrechtmatig 
aanspraak maakt op solidariteit en hulp kan zo heel klein worden. 

Waar de aanname dat het bij vluchtelingen zou gaan om arme 
mensen wel aanleiding was voor kritische zelfreflectie (over etnische of 
culturele vooroordelen) was dat niet het geval in de gesprekken waarin 
irritatie naar voren kwam ten aanzien van ‘rijke’ vluchtelingen. Wanneer 
de irritatie door andere deelnemers werd gepareerd, dan gebeurde dat door 
kritiek te leveren op het asielbeleid of door inzichten naar voren te brengen 
in de redenen waarom het soms juist mensen uit de hogere klassen zijn die 
gevaar lopen van vervolging (‘hoge bomen vangen veel wind’). Anders 
ook dan bij het soort van irritaties dat naar voren kwam in de vorige 
paragraaf (‘net mensen’), leidde de irritatie over ‘rijke’ vluchtelingen niet 
vanzelf tot de vraag wat die irritatie zou kunnen zeggen over degene die 
zich irriteert. Het feit dat dit niet is gebeurd kan zeer wel toeval zijn, maar 
getuigt mogelijk ook van een blinde vlek in het denken over zichzelf. 
Behalve dat de betreffende vluchtelingen minder voldoen aan het 
stereotype beeld van berooide en afhankelijke slachtoffers, confronteren ze 
Nederlanders wellicht ook met het onaangename gevoel in bepaalde 
opzichten ‘onder te doen’ voor degene die zij willen helpen. 
 
 
 

                                                 
60 Jaap Dronkers wijst erop dat met name hoogopgeleide allochtonen serieuze discriminatie 
ondervinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. In vergelijking tot omringende landen 
hebben hoogopgeleide eerste generatie migranten in Nederland bovendien de grootste 
absolute en relatieve inkomensachterstand (Volkskrant 27-10-2005). 
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3.3.4 Echte en onechte vluchtelingen 
De vraag wie een ‘echte’ vluchteling is en wie niet kwam het meest 
expliciet naar voren in gesprekken over ‘politieke en economische 
vluchtelingen’ en over ‘daders en slachtoffers’.  

Het onderscheid tussen politieke en economische vluchtelingen is 
een thema dat in elke groep werd besproken. Soms gebeurde dat naar 
aanleiding van onze vraag naar een veranderde beeldvorming maar vaker 
nog spontaan. Zoals eerder betoogd heeft dit onderscheid, of de constructie 
daarvan, in de laatste twee decennia het politieke discours over 
vluchtelingen bepaald. Ook bij diverse deelnemers blijkt het onderscheid 
een rol te spelen bij het nader bepalen van hun eigen solidariteit en 
betrokkenheid. Waar is die op gebaseerd en waar houdt die op? 
 De opvattingen over de relevantie van het onderscheid tussen 
economische en politieke vluchtelingen voor de eigen betrokkenheid liep 
uiteen zoals ik zal laten zien. De overheersende reactie was echter op de 
eerste plaats een afwijzing van de suggestie als zou een groot deel van de 
mensen die hier asiel aanvragen dat doen om oneigenlijke redenen. 
Diverse deelnemers spreken hun overtuiging uit dat het merendeel terecht 
een beroep doet op asiel: 
 

‘Er zijn natuurlijk een aantal mensen, dat hoor je ook, die zijn niet 
écht gevlucht. Maar 9 van de 10 zijn dat wel.’ (Ilse, betaald 
medewerker vluchtelingenwerk, 28 ) 

 
Daarnaast distantieerden velen zich geëmotioneerd van de veroordeling die 
besloten ligt in het concept ‘economisch vluchteling’:  
 

‘Het hele begrip economische vluchteling, ik vind het zo’n 
waardeloze kreet.’ (Thijs, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 
51) 
 
‘Hoe je met goed fatsoen ten strijde kan trekken tegen het 
fenomeen economische vluchteling, daar kan ik echt niet bij.’ 
(Emma, buurtvrijwilliger, 49) 
 
‘Ik roep altijd een economische vluchteling bestaat überhaupt niet! 
Je bent een vluchteling of je bent een economische migrant.’ 
(Jessica, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 44) 

 
Terwijl het onderscheid economisch en politiek een helder verschil 
suggereert tussen de goede en de slechte motieven om je land te 
ontvluchten en elders asiel aan te vragen, plaatsen veel deelnemers 
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vraagtekens bij die helderheid en tevens bij de aanname dat er iets mis is 
met economische motieven. Diverse mensen geven aan dat ze het 
volkomen begrijpelijk en legitiem vinden wanneer mensen een beter leven 
voor zichzelf en voor hun kinderen proberen te vinden. Ze zouden 
hetzelfde doen als ze in minder gunstige omstandigheden zouden verkeren. 
Dit is ook een argument dat mensen aanvoeren in discussies met mensen 
buiten hun werk die wel veroordelend spreken over ‘economische 
vluchtelingen’:  
 

‘Ik zeg altijd: als ik in hun schoenen zou staan dan zou ik ook hier 
naartoe komen en dat zou jíj ook doen, met je grote mond.’ (Jens, 
27, betaald medewerker vluchtelingenwerk)  

 
Hoewel economische motieven niet legitiem zijn in de context van de 
asielwetgeving vinden veel deelnemers ze met andere woorden wel 
legitiem vanuit menselijk oogpunt. Sommige deelnemers wijzen daarbij op 
het meten met twee maten als het gaat om het toekennen van het recht aan 
bepaalde groepen mensen om hun heil elders te zoeken. Zo wijst een 
deelneemster erop dat tegenwoordig ‘economische vluchtelingen’ veracht 
worden terwijl Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog migreerden 
naar Canada en Australië, of Nederlandse boeren die heden ten dage 
vertrekken naar Tsjechië of Polen gezien worden als moedig en 
ondernemend. Een andere deelneemster wijst op de economische 
ongelijkheid in de wereld wanneer ze stelt dat ‘als wij ze niet hun 
rechtmatig deel geven, ze het gewoon komen halen’. Een aantal 
deelnemers werpt de fundamentele vraag op wie er eigenlijk het recht heeft 
om te bepalen wie waar mag leven? 
 Veel deelnemers laten duidelijk merken dat zij zich moreel niet in 
staat noch gerechtigd voelen om te oordelen over wie werkelijk in nood is 
en wie niet, of wie asiel zou moeten krijgen en wie niet. In feite is het ook 
niet hun taak om daarover een oordeel te vellen. In het geval van de 
vluchtelingenwerkers is het echter wel zo dat zij dag in dag uit worden 
geconfronteerd met de consequenties van de oordelen die anderen vellen. 
Zij moeten de Iraanse asielzoeker vertellen dat zijn land veilig wordt 
geacht terwijl de man zelf in doodsangst verkeert. Zij moeten het gezin uit 
Kosovo dat al zes jaar in Nederland woont vertellen dat hun asielaanvraag 
definitief is afgewezen. Deze en andere oordelen maken dat veel 
vluchtelingenwerkers ernstige twijfels hebben bij de criteria op grond 
waarvan de autoriteiten tot hun oordeel komen. 
 Ondanks de kritiek en de vraagtekens die ik hier heb besproken, 
ontkent echter niemand dat er mensen zijn die andere dan politieke 
motieven hebben om asiel aan te vragen. Sommige deelnemers hebben wel 
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degelijk problemen met mensen die vooral economische motieven hebben. 
Ze veroordelen niet de motieven op zich, maar ze zijn van mening dat deze 
mensen het voor de ‘echte’ vluchtelingen moeilijker maken om 
geaccepteerd te worden. Dit omdat de noodzaak om te selecteren de hele 
asielprocedure ophoudt. Anderen voeren aan dat niet iedereen met 
economische motieven compassie behoeft. Een deelnemer geeft daarvan 
het volgende voorbeeld:  
 

‘Ik heb een keer iemand meegemaakt met een verschrikkelijk 
verhaal. Zijn vader was vermoord, zijn moeder was vermist en hij 
had zelf in de gevangenis gezeten. Dat bleek allemaal verzonnen. 
Achteraf hoorde ik van een landgenoot dat hij aan hem in geuren 
en kleuren had verteld dat hij een redelijk goed lopend zaakje had 
ergens in een stad in zijn land, dat hij dat zaakje had verkocht en 
van dat geld een vliegticket had gekocht om in Europa zijn geluk 
te beproeven. Dat zijn de avonturiers. Die komen hier dan 
natuurlijk wel van een koude kermis thuis, maar ze zijn lang niet 
allemaal zielig.’ (Marnix, buurtvrijwilliger, 39) 

 
Wat diverse deelnemers veel problematischer vinden dan mensen met 
economische motieven zijn ‘daders’ die zich voordoen als vluchtelingen of 
mensen die door de autoriteiten in het land van herkomst worden betaald 
om de activiteiten van vluchtelingen in de gaten te houden:  
 

‘Ik zou niet zo’n moeite hebben met, tussen aanhalingstekens 
‘economische vluchtelingen’, maar wel met de spionnen die als 
vluchteling worden aanvaard. Dat vind ik dan honderd keer erger. 
Want over economische situaties in die andere landen kunnen wij 
eigenlijk niet oordelen. De armoede en de wil om je kinderen een 
betere toekomst te geven, ja, die kan zo groot zijn. Dus daar zou ik 
nooit over durven oordelen. Maar ja, als je dan van mensen hoort: 
ik ben de man of de vrouw tegen gekomen die mij in de 
gevangenis gemarteld heeft. Ja nou, dat vind ik verschrikkelijk en 
dan denk ik: jee, die zou ik ook les kunnen geven, met al mijn 
goede bedoelingen.’ (Marianne, taalhulp, 74) 
 

Het besef dat zich onder de vluchtelingen ook ‘daders’ kunnen 
schuilhouden heeft een aantal mensen wat meer wantrouwig gemaakt in 
het contact met vluchtelingen. Op grond van een dergelijke ervaring zegt 
een deelneemster:  
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‘Ik was daardoor meteen van mijn naïviteit genezen. En daarom 
hou ik nu misschien ook wel afstand. Ik wil eerst weten wat voor 
vlees ik in de kuip heb en dat is heel lastig. Want op welke 
signalen moet ik als westerse afgaan, ik ken alleen maar de 
westerse denkkaders.’ (Emma, buurtvrijwilliger, 49)  

 
Andere deelnemers plaatsen nu juist op basis van hun ervaringen 
vraagtekens bij het simpele onderscheid tussen daders en slachtoffers, ‘the 
good guys and the bad guys’. Een taaldocent spreekt zijn twijfels uit of het 
in hedendaagse conflicten altijd wel zo eenduidig is welke partij gelijk of 
ongelijk heeft.  
 

‘Wat je uit verhalen leert is dat het heel gesimplificeerd is hoe 
allerlei conflicten in de krant worden beschreven of op tv worden 
gebracht. Dat moet altijd in het kader van ‘the good guys and the 
bad guys’, maar als je het persoonlijke verhaal van mensen hoort 
dan merk je dat het veel ingewikkelder zit. Ik zie dat toch als iets 
heel waardevols, dat je veel genuanceerder leert denken over de 
politieke verhoudingen.’ (Lars, taaldocent, 43)  

 
Een buurtvrijwilliger gaf een voorbeeld van een dergelijk ‘persoonlijk 
verhaal’. Het betrof een vluchteling die door anderen uit zijn gemeenschap 
werd gewantrouwd als mogelijke ‘dader’. Hij was lid geweest van een 
speciale en gevreesde militaire garde in een dictatoriaal geregeerd land. De 
deelnemer die het verhaal naar voren bracht, vertelde dat hij de man had 
gevraagd hoe hij bij die garde terecht was gekomen. Het bleek dat hij in 
het leger had gezeten en op een bepaald moment was geselecteerd om lid 
te worden van die garde. Weigering was onmogelijk geweest en bovendien 
was het leger voor hem een van de weinige manieren om een inkomen te 
verdienen. Later werden leden van die garde verdacht van een couppoging. 
Ook de betreffende man werd daarvan verdacht, waarna hij vluchtte. Door 
deze achtergrondinformatie kon de betreffende deelnemer het daderschap 
van de man in elk geval beter plaatsen. 

Ik heb de indruk, hetgeen Lars hierboven expliciet verwoordt, dat 
de meeste deelnemers het niet betreuren dat ze iets van hun naïviteit 
hebben verloren in het contact met vluchtelingen of dat ze meer inzicht 
hebben gekregen in de complexiteit van vluchtgeschiedenissen en 
vluchtmotieven. Ondanks het besef van deze complexiteit en de kritiek op 
simpele tegenstellingen zoals die tussen politieke en economische 
vluchtmotieven, en in sommige gevallen ook die tussen daders en 
slachtoffers, lijkt de affiniteit van de meeste deelnemers toch vooral te 
liggen bij mensen die politieke vluchtmotieven hebben. Dat is voor de 
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vluchtelingenwerkers en voor de vrijwillige taaldocenten natuurlijk ook de 
oorspronkelijke reden geweest om zich in te zetten voor vluchtelingen en 
niet voor een andere groep migranten.61 In het contact met vluchtelingen 
komt de eenvoud van onderscheiden zoals dat tussen economisch en 
politiek en tussen daders en slachtoffers ter discussie te staan. Dat neemt 
echter niet weg dat men beseft dat er een keuze gemaakt zal moeten 
worden wie asiel krijgt en wie niet. Voor sommigen is dat een principiële 
keuze: zij willen mensen helpen met politieke motieven aangezien ze die 
beschouwen als degenen die ‘het meest hebben geleden’ of die ‘het meest 
bescherming nodig hebben’. Anderen, die in principe liever niet zouden 
willen kiezen of die daar dubbele gevoelens over hebben, blijken 
uiteindelijk toch niet aan een keuze te ontkomen en doen dat dan op 
emotionele gronden:  

 
‘Laat ik zeggen, ik ben nogal een gevoelsmens, dus om iemand 
van harte te helpen, hè, echt persoonlijk, dan probeer ik toch een 
beetje onderscheid te maken. Maar ja, wie ben je om onderscheid 
te maken tussen wie wel en wie niet écht vluchteling is. Maar ik 
kan je vertellen: er wordt heel wat gelogen om het gewoon beter te 
krijgen. Daar heb ik wel moeite mee ja.’ (Leendert, taalhulp, 61)  

 
Weer anderen zeggen zich (na verloop van tijd) door ‘de realiteit’ 
gedwongen te zien om een keuze te maken. ‘De realiteit’ die geaccepteerd 
wordt is dat we leven in een wereld met grenzen en dat Nederland een 
klein land is.  
 

‘Ik heb altijd iets gehad van een wereldburger. Niet echt 
anarchistisch, want daar was ik toch te netjes voor opgevoed, maar 
wel altijd met ideeën van: dat is onrechtvaardig en wie zegt nou 
wie waar mag wonen? Aan de andere kant realiseer je je 
tegelijkertijd dat je in dat landje waar wij hier zitten geen vijftien 
miljoen Iraniërs toe kunt laten. En dat is wel min of meer 
voortdurend een conflict in jezelf waar je mee moet leren omgaan.’ 
(Thijs, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 51)  

 
Een andere deelneemster wijst naast de fysieke begrensdheid van 
Nederland op het beperkte sociale draagvlak dat maakt dat het 
toelatingsbeleid in haar optiek niet ongelimiteerd kan zijn:  

                                                 
61 De professionele taaldocenten geven ook les aan andere buitenlandse studenten en 
worden naast overwegingen van solidariteit en compassie toch sterk gemotiveerd door het 
feit dat het hun bron van inkomsten is en door de liefde voor taal en taaloverdracht. 
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‘Ik ben geïnteresseerd in de vraag hoe we van de Nederlandse 
samenleving een multiculturele samenleving kunnen maken, een 
samenleving voor iedereen die hier woont. Maar aan de andere 
kant, waar moet je de grenzen stellen? Want een van de dingen die 
iedereen merkt is natuurlijk, ja, Nederland is een klein land en hoe 
zorg je ervoor dat je ruimte blijft houden voor mensen die het echt 
nodig hebben en dat je tegelijkertijd voor die mensen zoveel 
krediet kweekt in de samenleving dat zij ook gerespecteerde 
burgers kunnen worden?’ (Jessica, betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 44) 

 
Met betrekking tot de beeldvorming over vluchtelingen heeft het directe 
contact met vluchtelingen eens te meer duidelijk gemaakt hoe complex het 
asielvraagstuk is en dat er geen simpele antwoorden bestaan op de vraag 
wie een echte vluchteling is en wie niet. Daarnaast geeft het merendeel van 
de deelnemers aan grote bezwaren te hebben tegen de veroordeling en 
stigmatisering van mensen met economische motieven. Vanuit menselijk 
oogpunt worden die als legitiem beschouwd en als herkenbaar: men zou 
onder minder gunstige omstandigheden ook op zoek gaan naar een betere 
toekomst voor zichzelf en de kinderen.  

Toch zijn de meeste deelnemers aan deze studie geen voorstander 
van open grenzen. Het contact met vluchtelingen heeft een dergelijke 
optiek zeker niet in de hand gewerkt. Nu concludeert Geuijen (2004) dat in 
de periode waarin ik mijn interviews heb gehouden ook in de politieke 
(parlementaire) arena de voorstanders van een ruimhartiger beleid min of 
meer ‘overstag’ gingen of weinig meer in te brengen hadden tegen de 
overtuigingskracht van argumenten die in zoemden op de ‘onhoudbare’ 
situatie waarvoor Nederland als ‘klein land’ werd geplaatst door de grote 
aantallen vluchtelingen. Dit discours, waarin met het oog op ‘de crisis’ de 
mogelijkheid om na te denken over verder reikende idealen minimaal 
werd, klonk ook door in de door mij georganiseerde groepsgesprekken. En 
de concrete ontmoeting met vluchtelingen heeft uit die wurggreep ook 
geen andere uitweg geboden dan die van een zeker ‘realisme’. Ondanks 
alle reserves bij simpele tegenstellingen zoals die tussen politieke en 
economische vluchtelingen of die tussen daders en slachtoffers, zeggen 
diverse mensen dat het contact met vluchtelingen hen minder ‘naïef’ heeft 
gemaakt. Ze verwijzen daarmee naar het besef dat vluchtelingen niet in 
alle gevallen de hulpeloze slachtoffers zijn of de ‘good guys’ die zij 
verwachtten en die zij beoogden te helpen. Onder de asielzoekers bevinden 
zich ook mensen die geen bescherming behoeven in de zin van het 
asielrecht en die soms zelfs inderdaad te betitelen zijn als ‘bedrieger’ of 
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zelfs als ‘veiligheidsrisico’. Ten tijde van de interviews werd met dit 
laatste niet verwezen naar mogelijke terroristen, maar naar ‘daders’ of 
spionnen die in het bijzonder een veiligheidsrisico vormen voor hun 
gevluchte landgenoten. Anderen zeggen dat het contact hen ‘realistischer’ 
heeft gemaakt. Ook al staat ter discussie wáár de grenzen liggen aan het 
vermogen van een land om mensen op te vangen, ze zijn er, en het is 
gerechtvaardigd om die grenzen in acht te nemen. Weliswaar 
tegenstribbelend vanuit menselijke en morele overwegingen (wat geeft ons 
het recht om te oordelen over wie waar mag leven?) leggen zij zich in die 
zin dus toch neer bij de realiteit van een ‘national order of things’ (Malkki 
1995) waarin uiteindelijk het nationale eigenbelang doorslaggevend is om 
te bepalen wie er wel of niet toegang krijgen tot het territorium en op 
welke gronden.  

Hoewel de deelnemers aan deze studie niet pleiten voor open 
grenzen, pleiten ze in het licht van de complexiteit van het asielvraagstuk 
wel voor meer menselijke compassie en voor een beleid dat ernaar streeft 
te voldoen aan de geest van het Verdrag van Genève in plaats van  te 
zoeken naar de meest restrictieve interpretatie van zijn letterlijke tekst. De 
geest van het Verdrag van Genève overstijgt ‘de nationale orde der dingen’ 
omdat staten zich bij de ondertekening daarvan hebben verplicht tot delen: 
het delen van de nationale ruimte en nationale middelen met mensen die 
bescherming behoeven maar die geen onderdeel uitmaken van de nationale 
gemeenschap. Hoewel het moeilijk is deze geest terug te vinden in het 
hedendaagse asielbeleid, weerklinkt die wel degelijk in de overtuigingen 
en inspanningen van veel deelnemers aan dit onderzoek. 
 
3.3.5 Macht en onmacht  
In de meeste groepen is de machtsongelijkheid aan de orde gekomen zoals 
die door veel deelnemers wordt ervaren in hun contacten met asielzoekers 
en vluchtelingen. Deze machtsongelijkheid heeft verschillende dimensies. 
Besproken is de relatie hulpverlener-client of leraar-student en in 
samenhang daarmee de relatie tussen vluchtelingen als relatieve 
nieuwkomers en deelnemers als gevestigde Nederlanders. Zeker in relatie 
tot asielzoekers nemen gevestigde Nederlanders een fundamenteel 
verschillende (rechts)positie in. Ook al hebben ze daar dubbele gevoelens 
over, de deelnemers aan deze studie zitten aan de veilige kant waar het 
recht zetelt om de beslissingen te nemen wie hier al dan niet mogen 
blijven. Asielzoekers zitten wat dat betreft in een wezenlijk zwakkere 
positie aangezien zij degenen zijn waarover wordt beslist. Hoewel de 
deelnemers aan deze studie geen feitelijke macht hebben om asiel te 
verlenen of te weigeren hebben zij wel de keuze om zich betrokken te 
betonen bij asielzoekers en vluchtelingen of om die betrokkenheid te 
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onthouden of in te trekken. Tijdens maar ook na de asielprocedure zijn 
asielzoekers en vluchtelingen daarentegen in meerdere of mindere mate 
aangewezen op een bepaalde mate van betrokkenheid vanuit de gevestigde 
samenleving, zeker wanneer die op overheidsniveau te wensen over laat. 

In hoeverre worden dergelijke positieverschillen in de praktijk ook 
werkelijk ervaren als machtsverschillen en hoe gaan mensen daar dan mee 
om? Uit de verhalen van diverse vluchtelingenwerkers en vrijwillige 
taaldocenten komt naar voren dat een verschillende inschatting van hun 
macht kan leiden tot moeilijkheden in het contact met asielzoekers en 
vluchtelingen. Vooral asielzoekers hebben volgens de betreffende 
deelnemers nogal eens een vertekend beeld van hun macht. Ze schatten die 
groter in dan de deelnemers die zelf inschatten. 
 

‘Als je zegt dat de wetten nou eenmaal zo zijn, dan zeggen zij 
meteen: ‘ja maar, verander ze dan, jullie kunnen toch stemmen’.’ 
(Andrea, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 44) 

 
In het geval van de vluchtelingenwerkers speelt een rol dat voor 
asielzoekers en vluchtelingen de functie van Vluchtelingenwerk niet altijd 
duidelijk is – de organisatie wordt dan als een verlengstuk gezien van de 
overheid of van andere autoriteiten die werkelijk beschikkingsbevoegdheid 
hebben: 

 
‘Ik ben alleen maar een intermediair, ik ben niet degene die beslist 
over een asielaanvraag. De rechter is degene die beslist en de 
vreemdelingenkamer, ík ben dat niet.’ (Bas, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 35) 
 

Omdat asielzoekers of vluchtelingen al dan niet terecht menen dat 
vluchtelingenwerkers een zekere macht hebben, proberen ze hen, aldus een 
aantal deelnemers, wel eens te verleiden die macht ten gunste van hen te 
gebruiken. Het zijn voorbeelden van hoe mensen onder machteloze 
omstandigheden toch hun agency gebruiken om hun situatie te verbeteren:  
 

Irmgard:  
‘Wij hebben soms het gevoel... Soms komen ze met cadeaus. Die 
mogen wij van de organisatie niet aannemen. Want eigenlijk zit er 
toch achter dat je dan wat extra’s zou kunnen doen. Dat kunnen 
wij helemaal niet doen hè. Soms komen ze daar eerlijk voor uit, 
dat is hun cultuur. Ik zou dat niet durven zoiets.’ (vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 60) 
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Thijs:   
‘Het probleem zit hem ook meer in hoe daar mee om te gaan. Dat 
is best moeilijk. En vooral ook als man, met al die aantrekkelijke 
oosterse vrouwen! Dan moet je toch ontzettend op je qui-vive 
blijven. (Hij lacht.) Nee hoor, dat is flauwekul, alhoewel 
flauwekul…, vanuit hun ongelijkwaardige positie word je 
regelmatig ook op dat gebied aangesproken.’ (betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 51) 

 
Veel vluchtelingenwerkers en vrijwilligers voelen zich nu juist vaak erg 
machteloos. Op de eerste plaats met het oog op de dingen die 
vluchtelingen hebben meegemaakt en de sporen die dat bij sommigen heeft 
nagelaten. 
 

‘Ik ken een jongen uit Burundi, die heeft een hele slachting van 
dichtbij meegemaakt. Hij was onderwijzer op een school. Die 
jongen kan er op een gegeven moment over praten, op een redelijk 
afstandelijke manier. Hij is daar nog elke dag mee bezig. Het enige 
wat ik dan op een gegeven moment nog kan zeggen is: sorry, ik 
ben dan toch in een heel beschermde wereld opgegroeid. Ik kan 
mij enerzijds een heel klein beetje voorstellen hoe verschrikkelijk 
het moet zijn als je zoiets ziet gebeuren, maar anderzijds heb ik 
daar absoluut geen voorstelling van. Ik heb het zelf nooit 
meegemaakt.’ (Marnix, buurtvrijwilliger, 39)  
 
‘Het is een beetje afhankelijk van de mensen die je lesgeeft. Ik heb 
twee keer mensen gehad die ontzettend veel problemen hadden, 
die behoorlijk getraumatiseerd waren. En dan gaat het verhaal niet 
altijd op hoor dat het werk ‘leuk’ is. Want je neemt dan wel elke 
keer een heleboel ellende mee naar huis.’ (Rosa, taalhulp, 53) 

 
Daarnaast voelen mensen zich machteloos met het oog op het beleid en al 
de moeilijke situaties waarmee asielzoekers en vluchtelingen hier te maken 
krijgen. Sommigen vertelden dat ze overspannen waren geraakt doordat ze 
te zeer betrokken waren bij het wel en wee van hun cliënten of omdat ze te 
vaak te maken hadden gehad met extreme situaties zoals hongerstakingen 
of zelfmoordpogingen, maar soms ook met een mate van armoede die voor 
de meeste Nederlanders ongekend is.  
 

‘Ik voelde gewoon dat ik het niet meer aankon, en dan kan ik ook 
geen goede begeleidster meer zijn. En ook dat juridische steekspel, 
ik kon er niet meer over uit, mensen die hier zes jaar wachten en 
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van het kastje naar de muur worden gestuurd. Had ik er weer een 
die is in hongerstaking ging! Die zie je hier al vijf jaar lang 
rondlopen en dan denk je: Waar zijn we toch mee bezig? Ik werd 
er zó moedeloos van.’ (Irmgard, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 
60) 

 
‘Bijvoorbeeld een gezinnetje met kinderen dat op een kleedje zit 
op een etage waar gas en licht zijn afgesloten. Ik kan daar 
emotioneel niet tegen.’ (Mia, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 64) 
 

Onder de deelnemers bestaat er, zoals reeds eerder aangegeven, grote 
overeenstemming dat het essentieel is om je eigen grenzen – en je beperkte 
mogelijkheden –  te accepteren wil je dit werk volhouden. Mia, de 
vrijwilligster die ik hierboven heb geciteerd besloot daartoe – de 60 
gepasseerd! – een assertiviteitscursus te volgen omdat ze heel graag haar 
werk wilde voortzetten maar het lastig vond haar grenzen te bewaken. 
 Moeilijkheden met betrekking tot machtsverschillen werden het 
meest nadrukkelijk ervaren door de vrijwilligers. De professionele 
vluchtelingenwerkers en taaldocenten hadden hiervan minder last. Zij 
accepteren de ongelijkheid in de relatie hulpverlener – cliënt of leraar – 
student veeleer als inherent aan de aard van de relatie. 
 

‘Het is een rollenspel. Ik merk ook altijd als ze klaar zijn en de 
uitreiking van diploma’s is geweest, dan wil je iets leuks en 
gezelligs doen, dus je haalt taart en zo en dan zitten we gezellig bij 
elkaar en dan ontstaat er toch een wat ongemakkelijke situatie. 
Omdat ik mijn rol kwijt ben en zij omgekeerd ook en dan weten 
we echt niet meer waarom we daar met elkaar om de tafel zitten. 
En dan denk ik soms: stond ik maar weer voor de klas, dan wisten 
we allemaal weer waar we aan toe waren.’ (Daphne, taaldocent, 
54) 
 

De professionele code is bovendien om de relatie zakelijk te houden 
hetgeen betekent dat de relaties met vluchtelingen over het algemeen 
minder persoonlijk worden. Voor de meeste vrijwilligers ligt dat anders. 
Voor hen is het onderscheid professioneel en persoonlijk diffuser, 
waardoor ze ook meer worstelen met de ongelijkheden in hun relatie met 
vluchtelingen. Ze zien vluchtelingen als cliënten en studenten, maar 
primair als mensen zoals zijzelf. Een stagiaire bij vluchtelingenwerk ziet 
dit overigens als de kracht van vrijwilligers en als een voorwaarde om een 
goede hulpverlener te kunnen zijn: 
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‘Op school leer je heel erg ‘afstand en nabijheid’, hè. En in het 
werken met vluchtelingen vind ik: er is heel veel nabijheid, heel 
veel betrokkenheid, dat is bijna ook nodig om contact te maken 
met vluchtelingen. Dat is althans mijn werkervaring. Het draait 
uiteindelijk allemaal om vertrouwen en daarvoor moet je jezelf 
gewoon als mens opstellen, niet zozeer als professioneel werker. 
En ik merk dat die vrijwilligers dat heel goed kunnen, hoewel ze 
soms ook wel eens over de schreef gaan.’ (Tim, stagiair 
vluchtelingenwerk, 28) 

 
De abnormale omstandigheden waaronder het contact met vluchtelingen 
plaatsvindt dwingt sommige vrijwilligers er voor hun gevoel echter toe om 
met vluchtelingen om te gaan op een manier zoals ze dat onder normale 
omstandigheden nooit zouden doen met mensen zoals zijzelf. Dit kwam 
vooral naar voren in de groep van buurtvrijwilligers die vluchtelingen 
helpen om hun weg te vinden in de woonwijk waarin ze na de 
asielprocedure een huis toegewezen hebben gekregen. Dat is natuurlijk 
ook de groep waarin het contact met vluchtelingen potentieel het meest 
dichtbij komt. Een aantal mensen in die groep maakt duidelijk dat zij zich 
heel ongemakkelijk voelen bij de economische ongelijkheid tussen henzelf 
en de vluchtelingen waarmee ze in aanraking komen. Dat ongemakkelijke 
gevoel maakt dat ze soms een grens trekken in het contact waar ze dat 
anders niet zouden doen. Een deelneemster bijvoorbeeld vertelde dat ze het 
moeilijk vindt om foto’s van haar zomerhuisje te laten zien. ‘En dan heb ik 
het over een heel klein zomerhuisje.’ Ze wil vermijden dat ze de mensen 
waarmee ze contact heeft jaloers maakt. Een andere deelneemster beaamt 
het probleem en zegt dat zij een bepaalde vluchteling niet snel in haar huis 
zou uitnodigen omdat ze zich oncomfortabel voelt bij het contrast tussen 
wat zij heeft en wat ze weet dat de betreffende vluchteling heeft verloren: 
 

‘Het zou haar alleen maar verstevigen in het rampzalige gevoel 
van: ik heb niks en jij hebt alles. Dat vind ik ontzettend lastig. 
Want het is helemaal niet mijn bedoeling om mensen buiten de 
deur te houden, maar ik pieker er dus niet over... Het is heel raar 
want dat doe je niet met kennissen.’ (Emma, buurtvrijwilliger, 49) 

 
Ik herken dit soort gevoelens heel goed omdat ik een tijdlang vergelijkbaar 
vrijwilligerswerk heb gedaan in mijn eigen buurt. Zo herinner ik mij 
bijvoorbeeld de ontmoeting met een Afrikaanse vluchteling toen ik net was 
begonnen met mijn promotieonderzoek. Ik had destijds de gelegenheid om 
een cursus onderzoeksmethodologie te volgen aan het Institute of Social 
Studies in Den Haag. Ik voelde me behoorlijk beschaamd over mijn eigen 
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‘welvaart’ toen bleek dat de man in zijn land docent geschiedenis was 
geweest en dat hij dolgraag een promotieonderzoek zou willen doen aan 
het ISS. Ik wist dat dit onmogelijk was omdat zijn asielverzoek zojuist was 
afgewezen. Het zou nog vele kostbare jaren duren vol van onzekerheid 
voordat hij uiteindelijk toch werd erkend als politiek vluchteling. In de 
tussentijd overleefde hij als illegaal, met zwaar sjouw-  en 
schoonmaakwerk, terwijl ik studeerde op ‘mondiale en locale 
ongelijkheid’. Elke keer als we elkaar ontmoetten voelde ik de 
onrechtvaardigheid van die situatie en ik kan niet ontkennen dat ik dat 
gevoel soms heb trachten te vermijden door simpelweg hem te mijden. 
 Niet alle deelnemers aan mijn studie die de diverse ongelijkheden 
in hun relatie met vluchtelingen bespraken lieten zich afschrikken door 
dergelijke gevoelens van schaamte en schuldgevoel. Dit is bijvoorbeeld 
een moment waarop de gedeelde menselijkheid als houvast naar voren 
werd gebracht.  
 

‘Ik denk dat de ongelijkwaardigheid niet zozeer in de relatie zit als 
wel in de situatie. Dat is een groot verschil. Ik probeer de relatie 
van mens tot mens gelijkwaardig te houden, maar weet dat de 
situatie ongelijk is.’ (Andrea, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 44)  

 
Vanuit het uitgangspunt dat je als mens gelijk bent accepteert deze 
deelneemster, net als diverse anderen, dat de ongelijke situatie een 
betreurenswaardig feit is waar je op een pragmatische wijze mee om moet 
gaan: je doet wat je kunt gegeven de ongelijke situatie. Hiermee 
samenhangend benadrukken diverse mensen ook de tijdsdimensie: ‘Op een 
gegeven moment, als ze hier wat langer zijn, ben je gelijkwaardig.’ 
Hiermee wordt bedoeld dat mensen zich na verloop van tijd zelf kunnen 
redden in deze samenleving, doordat ze in sociaal opzicht aansluiting 
vinden bij Nederlanders, doordat ze werk vinden of doordat ze de taal 
beter leren beheersen. Sommigen geven aan dat gedeelde ervaringen 
gedurende een moeilijke periode de aanvankelijke ongelijkheid kunnen 
compenseren. Een goed voorbeeld daarvan geeft Marnix die destijds zijn 
huis deelde met een vluchteling die kort daarvoor een verblijfsvergunning 
had gekregen: 

 
‘Hij is tot op zekere hoogte nog steeds van mij afhankelijk omdat 
hij bij mij in huis is komen wonen, maar hij wordt steeds 
zelfstandiger. Hij heeft inmiddels zijn verblijfsvergunning en in 
september is hij in zijn eentje op vakantie gegaan naar vrienden in 
Canada. Ik ben met hem mee geweest naar Schiphol en als ik hem 
dan door de douane zie gaan, dan ben ik trots. Dan denk ik: dat 
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hebben we toch samen gedaan, samen bereikt. Het was een 
langdurige geschiedenis. Hij heeft vijf jaar in de procedure 
gezeten, in afwachting van wat er zou gebeuren. Af en toe zag ik 
het niet meer zitten en af en toe zag hij het niet meer zitten. Dan 
praatten we elkaar moed in of we gingen bij een derde moed halen. 
Op een gegeven moment hebben we het met zijn tweetjes gerooid: 
hij heeft zijn verblijfsvergunning. Ik ga dus veel meer voor dit 
soort contacten, dan dat ik een heleboel oppervlakkige contacten 
heb. Zo ken ik ook een Angolees gezin. Ik heb die mensen 
begeleid vanaf het moment dat ze uit de procedure waren 
geknikkerd en niet wisten hoe of wat. Uiteindelijk hebben ze toch 
een verblijfsvergunning gekregen en het gaat nu uitstekend met die 
mensen. Dus dat zijn langdurige contacten waar je veel meer 
uithaalt.’ (Marnix, buurtvrijwilliger, 39) 

 
Tenslotte benadrukken veel deelnemers dat er tegenover de ongelijkheid in 
hun relatie met vluchtelingen ook wederkerigheid staat. Het is niet 
simpelweg zo dat zij vluchtelingen helpen en dat vluchtelingen hun hulp 
ontvangen. Zij ontvangen ook iets van de vluchtelingen die ze ontmoeten. 
Zoals al eerder gezegd maken veel deelnemers duidelijk dat zij in allerlei 
opzichten ‘eigenbelang’ hebben bij de ontmoeting met vluchtelingen. Zo 
geven diverse deelnemers aan dat ze ervan genieten om elkaar te 
ontmoeten en met elkaar te communiceren over onderlinge culturele en 
religieuze verschillen of overeenkomsten. Ze genieten ervan wanneer het 
vluchtelingen lukt om hier een nieuw leven op te bouwen. Ze leren over 
vluchtelingen, maar ook over zichzelf, over hun eigen vooroordelen, 
kwaliteiten en beperkingen. Last but not least geeft het contact met 
vluchtelingen deelnemers de gelegenheid hun eigen samenleving te bezien 
door de ogen van relatieve buitenstaanders. Dit geeft hen de mogelijkheid 
om opnieuw te bepalen wat ze daarin waardevol vinden of niet. Hierop zal 
ik nog uitvoerig terugkomen in het volgende hoofdstuk. 
 Samenvattend kan worden gesteld dat de ongelijkheid in de relatie 
met vluchtelingen voor veel deelnemers en met name voor de vrijwilligers 
problematisch is. Ook zonder vluchtelingen te etiketteren als louter 
slachtoffer worden de deelnemers aan deze studie, die vluchtelingen 
ontmoeten in de eerste fase van hun verblijf in Nederland, geconfronteerd 
met veel van het leed dat gepaard gaat met vluchten. Abstracte kennis van 
dat leed is wellicht gemakkelijker te dragen dan de dagelijkse, face-to-face 
confrontatie ermee. De abstracte notie dat vluchtelingen slachtoffer zijn 
appelleert aan de eervolle wens om mensen te helpen, de directe 
confrontatie ermee is van een andere orde. Ze brengt ook minder prettige 
gevoelens met zich mee: machteloosheid, schuld en schaamte, misschien 
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aversie jegens degenen die deze gevoelens oproepen en pessimisme of 
zelfs cynisme over menselijke verhoudingen. Het zijn gevoelens en vragen 
die de gemiddelde mens bij voorkeur mijdt.  

In paragraaf 3.2. is het geconstrueerde beeld van de vluchteling als 
‘louter slachtoffer’ uitvoerig bekritiseerd. Het directe contact met die 
slachtoffers haalt ook nog een ander beeld onderuit, te weten het 
(zelf)beeld van hulpverleners als de redders in nood. De ‘redders’ worden 
in het directe contact ook met hun eigen kwetsbaarheid en machteloosheid 
geconfronteerd. Grofweg komen er uit de groepsgesprekken een drietal 
strategieën naar voren om daarmee om te gaan. Veel vrijwillige 
deelnemers zien een uitweg in een meer ‘professionele’ houding ten 
aanzien van vluchtelingen. Dit betekent in de praktijk meer afstand en een 
relatie waarin het persoonlijke en het functionele strikter van elkaar 
worden gescheiden – dat maakt minder kwetsbaar. Anderen benadrukken 
de gedeelde menselijkheid als mogelijkheid om met elkaar om te gaan 
ondanks alle ongelijkheid. ‘Menselijkheid’ verwijst hier naar de even 
pragmatische als bescheiden erkenning dat we de wereld en alle structurele 
ongelijkheid daarin niet zomaar kunnen veranderen; ondertussen zullen we 
– in de praktijk van het dagelijkse leven – toch met elkaar moeten omgaan. 
‘Menselijkheid’ verwijst tevens naar het inzicht dat menselijke relaties 
veel complexer en dynamischer zijn dan weergegeven in dichotome 
constructies zoals ‘haves’ en ‘have nots’, hulpgevers en hulpontvangers. 
Terwijl er ongelijkheid is in sommige opzichten kan er gelijkheid en 
wederkerigheid zijn in andere opzichten of kan die na verloop van tijd 
groeien. Enkele vrijwilligers kiezen er tenslotte voor om zich vergaand te 
verbinden met het lot van een zeer beperkt aantal asielzoekers of 
vluchtelingen. Ik heb dit op pag… geïllustreerd met het verhaal van 
Marnix. Menselijkheid betekent hier vooral: de ander vasthouden, hem of 
haar niet in de steek laten, wat er ook gebeurt. In de gedeelde ervaring, van 
machteloosheid en van behaalde overwinningen, wordt ongelijkheid 
overwonnen en vinden de betreffende mensen kracht en voldoening om 
door te gaan. 

Een humanitair paradigma heeft zijn beperkingen, met name 
wanneer het naïviteit behelst ten aanzien van de politieke context 
waarbinnen menselijke relaties plaatsvinden. In de groepsdiscussies over 
de ongelijke relatie tussen vluchtelingen en deelnemers aan deze studie 
wordt echter ook de potentiële kracht van een humanitair paradigma 
zichtbaar: het biedt een (menselijke) uitweg waar een meer politiek, 
ideologisch paradigma het risico heeft relaties terug te brengen tot 
structurele ongelijkheden. Dit kan de muren tussen mensen bij voorbaat 
onoverkomelijk doen lijken, terwijl ze dat in de praktijk misschien niet 
zijn.  
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3.3.6 Moedige mensen 
Het directe contact met vluchtelingen geeft weinig aanleiding tot 
romantisering, niet van vluchtelingen, niet van het vluchtelingschap en niet 
van zichzelf. Door de ontmoetingen met vluchtelingen worden beelden en 
zelfbeelden meer prozaïsch, gedifferentieerder en teleurstellender soms. 
Niettemin loopt er door alle gesprekken heen een onmiskenbare rode draad 
van respect en bewondering. Vluchtelingen worden misschien niet gezien 
als helden, in de politieke betekenis die daaraan werd gegeven ten tijde van 
de Koude Oorlog, maar in veel gevallen wel als moedige mensen. 
 

‘Ik had een beeld van moedige mensen. Dat beeld had ik en dat 
heb ik nog steeds. Ongelofelijk, om naar een ander land, een 
andere cultuur te gaan en daar verder te leven. Ik moet er niet aan 
denken!’ (Daphne, taaldocent, 54) 
 
‘Ik ben mijn beeld wel gaan bijstellen. Het zijn niet alleen maar 
links georiënteerde, activistische vluchtelingen. Maar wel mensen 
met een enorm doorzettingsvermogen. Ik heb nog altijd heel veel 
respect voor hun moed en dapperheid.’ (Tessa, taaldocent, 40) 
 
‘Ik kwam een keer toevallig terecht in een asielzoekerscentrum. 
Daar zocht ik een Iraanse familie op en daar vielen mij een aantal 
dingen op: Heel veel angst, maar ook kracht, hè? Want die mensen 
zaten daar dan toch maar met drie kinderen op een kamertje. Ze 
zaten daar al een hele tijd en ja, dat ze toch nog de moed hadden 
om te procederen en om verder te gaan. Ze lieten ook een heleboel 
familieleden achter. Die man heeft het heel erg moeilijk gehad, dat 
vertelde hij, maar dat kon je ook voelen. En dan toch nog 
tegelijkertijd aan de toekomst werken van zijn kinderen. Dat ene 
meisje kon heel goed leren. Ze kon zelfs naar het Gymnasium en 
een klas overslaan. Die zat nog maar een jaar in Nederland! Het 
waren allemaal heel intelligente mensen. En dat ze toch zo’n moed 
hadden… Ja, dat trof mij heel erg. De angst en tegelijkertijd die 
moed, dat die twee emoties zo naast elkaar kunnen staan, hè.’ 
(Kaat, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 48) 
 
‘Mijn eerste indruk van vluchtelingen dateert uit de tijd van na de 
Tweede Wereldoorlog. Ik was toen nog een kind. In Engeland 
kwam ik toen mensen tegen die gevlucht waren uit Europa. Die 
mensen hebben de Britse samenleving verrijkt! Ze hadden de 
kracht om naar een ander land te gaan en om iets te maken van hun 
leven. Dat was altijd mijn indruk van vluchtelingen, en dat is ook 
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mijn indruk van de geschiedenis van Engeland, vanaf de 
Hugenoten uit Frankrijk, de Joden in de Tweede Wereldoorlog en 
later de Bengali en de Oegandese Aziaten. Toen ik nog in 
Engeland woonde hoorde je wel eens iemand zeggen: ‘je kunt 
maar beter naar een winkel gaan van een zwarte, dan van een 
witte’. Als je een winkel binnenloopt van een Oegandese Aziaat en 
je vraagt een bepaald merk sigaretten en hij heeft ze niet, dan heeft 
hij ze de volgende keer gegarandeerd wel. Bij de Engelse 
winkeliers was dat niet zo. Vluchtelingen hebben de kracht om iets 
van hun leven te maken. Dus ik had een heel positief beeld en in 
feite heb ik dat nog steeds.’ (Lucas, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 55) 
 
‘Als je dan toch kijkt wat ze achter moeten laten. Ik ken een 
Afghaanse vrouw die les gaf aan andere vrouwen om ze te 
emanciperen. Ze vertelde hen dat ze niet met zo’n doek om 
moesten lopen, dat ze sterk moesten zijn. Zo’n vrouw die wordt 
dan gepakt en die zit nu hier op een klein flatje. Terwijl ze vertelde 
dat ze thuis hele grote boomgaarden hadden en weet ik wat 
allemaal. En die zijn zo blij dat de kinderen naar school kunnen. 
Die kinderen zijn nooit naar school geweest! Maar die gaan nu als 
een trein hier. Dat vind ik zo heerlijk.’ (Mia, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 64) 
 
‘Ik vind dat die mensen ongelofelijk veel kracht hebben.’ 
(Marianne, taalhulp, 74) 
 
‘De nationaliteiten zijn natuurlijk veranderd. Dus voor een deel 
maakt dat het misschien minder herkenbaar, de politieke motivatie 
waarom men vlucht. Ik bedoel, ik weet door school gewoon wat 
meer van Oost-Europa dan van Somalië. En als iemand mij zou 
vertellen dat hij destijds uit Tsjecho-Slowakije is gevlucht, dan 
snap ik dat wat gemakkelijker. Maar anderzijds, als je mensen 
persoonlijk spreekt dan hoor je toch in wezen vaak een 
vergelijkbaar verhaal: dat je niet zelf kunt kiezen voor je toekomst 
en dat je je keuzes niet door oorlog en door dictators wilt laten 
bepalen. Dus in die zin is het ook weer niet veranderd.’ (Casper, 
taaldocent, 45) 

 
Het respect en de bewondering gelden de activiteiten die mensen 
noodzaakten om te vluchten, de moed om überhaupt te vluchten, maar in 
het bijzonder de moed om tegen alle leed en verdrukking in een nieuw 



   218

leven op te bouwen. Dat laatste is natuurlijk ook de moed die deelnemers 
van heel dichtbij zien en meemaken, waarvan zij daadwerkelijk getuige 
zijn. Deelnemers roemen de inventiviteit, het doorzettingsvermogen en de 
zelfredzaamheid zoals ze die in allerlei gedaantes tegenkomen: 
 

‘Ik zag een keer een asielzoeker met een knoert van een televisie 
achterop zijn fiets. Die had hij op de zwarte markt gekocht. Hij 
had een binnenband kapot geknipt en dat was dan de snelbinder. Ik 
dacht: ik zou daarvoor een auto nodig hebben, maar zo kan het dus 
blijkbaar ook.’ (Jenny, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 60) 
 
‘Jongens die hier al een tijdje zijn, die kunnen zich best zelf 
redden. Wij, of ik eigenlijk, ga dan wel eens de mist in en ga hen 
betuttelen. Ik ben een keer mee geweest met een man die zich ging 
inschrijven bij een uitzendbureau. Ze vroegen hem van alles en ik 
gaf dan antwoord. Toen moest hij een cv schrijven. Ik begon hem 
uit te leggen wat hij daar in moest zetten. Toen zei hij ‘mama’, hij 
noemt mij mama, ‘ik heb al minstens twaalf keer een cv 
geschreven.’ Dus ze zijn best in staat zich te redden.’ (Jana, 
vrijwilliger vluchtelingenwerk, 71) 

 
‘Ik denk dan aan een Bosnisch gezin dat ik al een tijd begeleid. 
Die kunnen ontzettend goed overleven. Als ik in hun positie zou 
zijn zouden zij mij nog een heleboel kunnen leren. Want ik kan 
niet overleven, in elk geval niet op hun manier. Dat heb ik niet 
geleerd.’ (Valerie, stagiaire vluchtelingenwerk, 42)  
 
‘We hebben hier een stel en die mevrouw die is geslaagd voor 
tolk. Die heeft in sneltreinvaart alle toetsen doorlopen, een Irakese. 
Ze hebben intussen twee kinderen. Hij heeft werk. Zij heeft haar 
rijbewijs gehaald en haar tolkendiploma. Perfect.’ (Betty, 
vrijwilliger vluchtelingenwerk, 65) 
 
‘Ik ken een aantal gezinnen, die zijn wel zo ingeburgerd, en in 
zo’n korte tijd. Als er iets niet op tijd gebeurt kunnen ze zelfs boos 
worden, want die willen gewoon vooruit.’ (Ilse, betaald 
medewerker vluchtelingenwerk, 28) 

 
Mensen neigen ernaar hun respect te illustreren met voorbeelden van 
succesvolle vluchtelingen, zoals hierboven ook een aantal maal gebeurt. 
Het respect gaat daarbij uit naar het bijna onwaarschijnlijke van dat succes 
tegen de achtergrond van de moeilijkheden waarmee vluchtelingen werden 
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en worden geconfronteerd. De meeste deelnemers zijn zich dan ook 
terdege bewust dat tegen zo’n achtergrond en afhankelijk van specifieke 
persoonlijke omstandigheden ‘succes’, in de reguliere betekenis van het 
woord, niet voor iedereen is weggelegd en dat ook dit veel respect verdient 
en compassie: 
 

‘De mensen die ik getroffen heb zaten vaak in moeilijke situaties. 
Het voorbeeld dat jij geeft van een gezin, dat is eigenlijk riant. 
Want die willen wel, zeker met jonge kinderen. Dat is voor de 
ouders heel gelukkig eigenlijk, want dat is een enorme motivatie. 
Kinderen kan je gewoon niet wegdenken. Dus dat gaat dan vaak 
ook wel. Maar mensen die hier zijn omdat ze vrouw en kinderen 
hebben verloren, die psychische problemen zijn zo enorm, dat is 
echt verschrikkelijk. En dan kan je niet méér doen dan aanwezig 
zijn. Je betekenis is dan maar heel klein.’ (Emma, 
buurtvrijwilliger, 49) 
 
‘Ik begeleid een jonge knul en die is lasser. Hij kan heel fijn 
lassen. Die haalt al die diploma’s in een mum van tijd en hij heeft 
ook een baan. Maar hij is heel vaak ziek. Hij verhuist ook om de 
haverklap, want hij zegt: overal is lawaai. Hij is zo alert, eigenlijk 
voor het geval hij weer moet vluchten. Hij kan niet tegen het 
minste of geringste geluid. Hij had een flatje, zo mooi, helemaal 
buiten. En dan dacht ik: jongen, je hoort daar ‘s nachts niks, alleen 
maar de vogeltjes, en toch is hij daar weer weggegaan. Hij blijft 
verhuizen.’ (Mia, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 64) 
 
‘De een kan toch beter met de moeilijkheden omgaan dan de 
ander. Want sommigen die hebben zoveel meegemaakt. Ik ken een 
jonge knul, die heeft zijn eigen broer moeten identificeren en 
familieleden verloren. In hoeverre kan je dat emotioneel 
verwerken? Dat is vaak mijn uitgangspunt. Sommigen kunnen dat 
goed, die kunnen een plekje vinden en het verwerken door heel 
hard te werken. Maar sommigen worden lamgeslagen en dat is ook 
menselijk. Dat is heel erg menselijk.’ (Kaat, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 48) 
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Conclusies 
 
In hoeverre heeft het directe contact met vluchtelingen het denken over 
vluchtelingen beïnvloed van de deelnemers aan deze studie? Wat is het 
gewicht van de face to face ontmoetingen versus de maatschappelijke 
context waarbinnen die contacten plaatsvinden? En in hoeverre waren de 
ervaringen met vluchtelingen ook aanleiding tot zelfreflectie?  

Om antwoorden te zoeken op deze vragen heb ik eerst een aantal 
beelden van vluchtelingen besproken zoals die naar voren zijn gekomen en 
geconstrueerd in het politieke en publieke debat over vluchtelingen in de 
afgelopen decennia. Ik ben begonnen met het beeld van vluchtelingen 
zoals dat is vastgelegd in de juridische definitie van vluchteling in het 
Vluchtelingenverdrag. In navolging van Zolberg en vele anderen heb ik 
erop gewezen dat het bij die definitie niet zozeer gaat om de omschrijving 
van een fenomeen, maar om een omschrijving aan de hand waarvan kan 
worden bepaald of iemand (al dan niet) aanspraak kan maken op bepaalde 
rechten én of een bepaalde staat (al dan niet) de plicht heeft om de 
betreffende persoon bescherming te bieden. Het feit dat er aan de definitie 
rechten en plichten verbonden zijn van twee verschillende partijen maakt 
dat de interpretatie van de definitie inzet kan zijn van een felle (en veelal 
ongelijke) belangenstrijd, met aan de ene kant de rechten en noden van 
vluchtelingen en aan de andere kant de politieke, sociale, economische en 
culturele belangen van asiellanden.  

Bij de bereidheid van landen om asiel te verlenen speelt niet alleen 
de definitiekwestie een rol, maar eveneens de bredere beoordeling in 
hoeverre asielverlening de enige oplossing is, of dat er ook andere opties 
zijn zoals conflictpreventie of interventie in conflicten. Beide 
beoordelingen zijn behalve van locale omstandigheden in hoge mate 
afhankelijk van transnationale, wereldomvattende geopolitieke 
ontwikkelingen. Ik heb in dit verband onderscheid gemaakt tussen de 
periode van de Koude Oorlog, de periode van na de Koude Oorlog, en, 
meest recent, de periode na de aanslagen van 11 september 2001.  

In deze periodes werd, ook buiten de juridische arena, het politieke 
en publieke discours over vluchtelingen gedomineerd door een aantal 
verschillende en conflicterende beelden. Grofweg werden vluchtelingen 
ten tijde van de Koude Oorlog gezien en verbeeld als slachtoffers van 
vervolging, maar gelijktijdig ook als helden, moedige opposanten van de 
ideologische tegenpartij. Aan het einde van deze periode, halverwege de 
jaren tachtig, toen de nadelen van de grote aantallen de ideologische winst 
van asielverlening gingen overschaduwen en toen de aard van de 
conflicten een minder herkenbaar ‘etnisch’ karakter kregen, verdween het 
beeld van helden op de achtergrond. Humanitaire redenen bleven over als 
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de meest aansprekende redenen om publieke aandacht en steun te 
verwerven voor vluchtelingen. In de media en in het 
voorlichtingsmateriaal van hulpverlenings- en mensenrechtenorganisaties 
werd dan ook met name het slachtofferschap van vluchtelingen benadrukt.  

Gelijktijdig kwam er onder druk van de aantallen in veel westerse 
landen het beeld op van vluchtelingen als potentiële bedriegers, mensen 
die hier naartoe kwamen om economische redenen en in het geval van 
sociaal-democratische landen vanwege de sociale zekerheid. In het streven 
naar een restrictiever toelatingsbeleid werd in het politieke debat het 
onderscheid benadrukt tussen politieke en economische vluchtelingen. Dit 
zaaide en voedde, in een tijd van economische recessie, ook bij het bredere 
publiek wantrouwen jegens de motieven van mensen om hier asiel aan te 
vragen.  

In de periode na de Koude Oorlog zou deze tendens zich versterkt 
voortzetten. Mensenrechten en humanitaire overwegingen (om asiel te 
verlenen) enerzijds en politiek-bestuurlijke en economische overwegingen 
(voor een restrictief beleid) anderzijds zouden keer op keer tegenover 
elkaar komen te staan. In het streven naar een Europa zonder grenzen 
zouden bovendien de veiligheidsrisico’s meer aandacht krijgen zoals die 
verbonden zijn aan migratie en vluchtbewegingen. In de publieke 
beeldvorming in Nederland kreeg het beeld van vluchtelingen als 
veiligheidsrisico overigens pas werkelijk voet aan de grond na de 
moslimfundamentalistische aanslagen in de VS, Spanje en in Nederland 
zelf.  

Een cruciale wijziging na afloop van de Koude Oorlog is tenslotte 
de tendens om asielverlening niet meer als de enige of beste oplossing te 
zien om tegemoet te komen aan de noden van vluchtelingen. Preventie van 
conflicten, een grotere nadruk op de opvang van vluchtelingen in en 
terugkeer naar de regio en humanitaire of militaire interventies om 
conflicten te beëindigen werden steeds meer als alternatieven beschouwd. 
Waar het bij interventies in conflicten tot voor kort toch vooral om 
(militair ondersteunde) humanitaire interventies ging, veranderde dit 
wezenlijk na 11 september. In het kader van de ‘war on terror’ zijn 
militaire interventie en preventieve oorlogsvoering, hoewel zeer 
omstreden, van een laatste tot een zeer reële optie geworden.  
 De groepsgesprekken waarop dit boek is gebaseerd vormen een 
tijdsopname. Ze vonden plaats rondom de eeuwwisseling, ruim na afloop 
van de Koude Oorlog, maar nog voor die cruciale 11 september 2001. De 
diversiteit van de mensen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, op 
grond van leeftijd en op grond van de hoeveelheid ervaringen die zij met 
vluchtelingen hebben gehad in het verleden, maakt het onmogelijk om 
voor de hele groep geldende uitspraken te doen over hoe vroegere beelden 
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zijn veranderd onder invloed van het huidige directe contact met 
vluchtelingen. Ik heb op basis van de gesprekken dus alleen een aantal 
thema’s belicht die in alle groepen naar voren kwamen, waaruit kan 
worden afgeleid dat het in de betreffende kringen en in die tijd om hot 
issues ging. Ik heb daarbij telkens aangegeven wat de belangrijkste 
verschillen in standpunten waren ten aanzien van die thema’s.  
 Het enige dat met enige zekerheid over het merendeel van de 
deelnemers kan worden gezegd is dat zij a priori een beeld hadden van 
vluchtelingen als van mensen die hun solidariteit en betrokkenheid waard 
zijn. Ze hadden met andere woorden een positief beeld van vluchtelingen 
hetzij als onschuldige slachtoffers, hetzij als moedige opposanten, hetzij 
als interessante mensen met bijzondere levenservaringen en culturele 
achtergronden. Wanneer mij wel eens werd gevraagd waarover mijn 
onderzoek ging en ik vertelde dat ik keek naar veranderingen in de 
beeldvorming over vluchtelingen door het contact met vluchtelingen, dan 
veronderstelden mensen steevast dat de uitkomst waarschijnlijk een 
ontwikkeling zou laten zien van negatieve vooroordelen a priori naar een 
meer positief beeld a posteriori. Nu hangt het er natuurlijk maar vanaf wat 
iemand verstaat onder ‘negatief’ en ‘positief’. Merendeels ging de 
veronderstelling er echter aan voorbij dat het bij mijn doelgroep gaat om 
een niet representatieve groep Nederlandse burgers die hun contacten met 
vluchtelingen merendeels zijn aangegaan vanuit de hierboven omschreven 
positieve beeldvorming van vluchtelingen als onschuldige, moedige en 
interessante mensen. Tegen die achtergrond is het misschien niet zo 
verwonderlijk dat in de gesprekken juist ook teleurstellingen geuit en 
besproken zijn. Wanneer de gesprekken een bepaalde ontwikkeling laten 
zien dan is dat er mijns inziens vooral een waarin vereenvoudigde, 
ideaaltypische constructies werden vervangen door op de praktijk 
gebaseerde beelden van diversiteit en complexiteit. Die ontwikkeling kan 
een rijke bron zijn van nieuwe inzichten, maar heeft ook risico’s: mensen 
kunnen het spoor bijster raken, ‘opbranden’, of zich teleurgesteld en 
cynisch afwenden. Beide mogelijkheden kwamen telkens terug bij de 
bespreking van hoe het denken van deelnemers over vluchtelingen werd 
beïnvloed door hun contacten met vluchtelingen. 

Het belangrijkste dat veel mensen noteren is dat vluchtelingen heel 
verschillend zijn, niet alleen wat betreft de achtergronden die hen 
noodzaakten om te vluchten, maar in het bijzonder ook als mensen. 
Vluchtelingen krijgen in het directe contact een gezicht, met alle 
bijbehorende leuke en minder leuke kanten. Voor sommige deelnemers is 
het in dit verband confronterend om juist ook kanten te zien die niet 
beantwoorden aan de normatief hooggespannen verwachtingen ten aanzien 
van vluchtelingen als good guys. Men komt ook wel eens vluchtelingen 
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tegen die men beschouwt als ondankbaar, intolerant, leugenachtig, passief 
of eigenwijs. Deze constatering, of de teleurstelling daarover, werd in de 
groepen op verschillende manieren becommentarieerd.  

Allereerst werd geconstateerd dat het een misvatting is om aan 
(juridisch gedefinieerd) vluchtelingschap normatieve verwachtingen te 
verbinden over iemands menszijn: het vluchtelingenverdrag vergt niet dat 
iemand een nobel mens is. Daarnaast trachten deelnemers ‘irritant’ gedrag 
te verklaren uit de frictie tussen vanzelfsprekendheden in het land van 
herkomst en die in Nederland. Bovenal werd in de discussies echter 
aangevoerd dat vluchtelingen ‘gewoon’ mensen zijn, en dat mensen nou 
eenmaal geen heiligen zijn. In verband hiermee hielden deelnemers elkaar 
niet zelden een spiegel voor: wat zeggen de teleurstellingen over jezelf en 
over je verwachtingen ten aanzien van de ander? Zelfkritiek was er met 
betrekking tot de naïeve veronderstelling dat vluchtelingen een beter soort 
mens representeren, het onvermogen om eigen grenzen in acht te nemen in 
de (hulp)relatie met vluchtelingen of de aanname het beter te weten dan 
vluchtelingen. Hier tegenover wordt een meer afgewogen mensbeeld 
bepleit van een mens als goed en kwaad, met individuele kwaliteiten en 
beperkingen en met het vermogen en het recht om eigen keuzes en fouten 
te maken. 
  Een andere constatering die in alle groepen naar voren werd 
gebracht is dat vluchtelingen vaak afkomstig zijn uit de hogere sociale 
lagen van hun samenleving en dat zich onder hen veel hoger opgeleide 
mensen bevinden. Diverse deelnemers geven aan dat ze dit niet hadden 
verwacht. Soms was de frictie tussen verwachting en werkelijkheid 
aanleiding voor een kritische zelfreflectie over eigen (etnische of culturele) 
vooroordelen jegens mensen uit niet-westerse samenlevingen. In veel 
gesprekken kwam verder naar voren dat mensen zich door hun contacten 
meer bewust zijn geworden van het feit dat Nederland onvoldoende is 
toegerust om gebruik te maken van het potentieel van hoger opgeleide 
vluchtelingen en dat dit voor de betreffende mensen zeer pijnlijk is. Naast 
kritische zelfreflectie en begrip was de constatering dat vluchtelingen niet 
zelden afkomstig zijn uit de hogere sociale lagen van hun samenleving bij 
sommige deelnemers echter ook aanleiding voor teleurstelling,  irritatie en 
wantrouwen. Ik heb geopperd dat dit deels te wijten is aan de egalitaire 
Nederlandse cultuur waarin statusbesef al gauw negatief wordt 
geïnterpreteerd. Daarnaast heb ik de sentimenten herleid tot het feit dat 
vluchtelingen ‘van rijke komaf’ niet goed stroken met het beeld van 
‘vluchtelingen als slachtoffer’ en dat zij de betreffende deelnemers 
mogelijk confronteren met het onaangename gevoel qua status of opleiding 
onder te doen voor hun cliënten of leerlingen. 
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Hiernaast confronteren vluchtelingen ‘van rijke komaf’ sommige 
deelnemers met de frustratie weinig te kunnen betekenen voor wat men 
beschouwt als de meest ‘echte’ vluchtelingen: de mensen die achterblijven 
in kampen in conflictgebieden. Meer of minder verhuld leidde dit soms tot 
wantrouwen over iemands motieven om asiel aan te vragen. Het beeld van 
de ‘vluchteling als potentiële bedrieger’ duikt hier op in een speciale 
gedaante. Terwijl het dominante vooroordeel bij het bredere publiek is dat 
vluchtelingen hier naartoe komen om het financieel beter te krijgen, is het 
vooroordeel hier dat juist degenen die de financiële middelen hebben om 
naar Europa te vluchten, het misschien niet zo nodig hebben om te 
vluchten. Alles bij elkaar heb ik de indruk dat de negatieve emoties 
rondom het beeld van de ‘ vluchteling van rijke komaf’ minder aanleiding 
waren tot kritische zelfreflectie dan eerder besproken irritaties. Dit verdient 
aandacht omdat negatieve emoties zonder zelfreflectie de 
verantwoordelijkheid voor die emoties geheel bij de ander leggen en zo 
een afgewogen oordeel in de weg staan. 
 Conform het discours in de tijd waarin de groepsgesprekken 
plaatsvonden werd in alle groepen het onderscheid tussen ‘politieke en 
economische vluchtelingen’ besproken. In die gesprekken domineerde de 
afwijzing van de manier waarop asielzoekers door middel van dit 
onderscheid in diskrediet werden gebracht. Op een enkeling na was men 
op grond van eigen ervaringen de opvatting toegedaan dat de meeste 
asielzoekers hier komen om legitieme redenen. Merendeels stonden 
deelnemers ook kritisch tegenover de veroordeling van ‘economische 
vluchtelingen’: wie zijn ‘wij’ om daar een negatief oordeel over te vellen? 
Menselijke overwegingen werden daarbij tegenover juridische geplaatst. 
Toch betoonde men zich, conform het politieke discours, maar ook op 
grond van de eigen ervaringen, geen voorstander (meer) van open grenzen: 
Niet iedereen die asiel aanvraagt is zielig, onder de asielzoekers kunnen 
zich zelfs ‘daders’ bevinden, er zijn mensen die bescherming harder nodig 
hebben dan anderen en het is onvermijdelijk om rekening te houden met 
het fysieke en sociale draagvlak van Nederland als ontvangende 
samenleving. Dat er grenzen gesteld moeten worden lijkt voor de meeste 
deelnemers evident, waar ze zouden moeten liggen valt op grond van de 
discussies niet te zeggen. Duidelijk is wel, gezien alle genoemde bezwaren 
tegen de veroordeling van economische vluchtelingen, dat men 
voorstander is van een interpretatie van het Vluchtelingenverdrag dat recht 
doet aan de geest daarvan en niet slechts aan haar letterlijke tekst.  

In het licht van de actualiteit kan het verschil daartussen worden 
geïllustreerd aan de hand van de al eerder genoemde controverse rondom 
de vluchtelingen die bekend zijn komen te staan als de ‘26.000 gezichten’. 
Minister Verdonk trof bij haar aantreden een situatie aan waarin grote 
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delen van de Nederlandse bevolking in principe akkoord leken te gaan met 
het streven naar een strenger asielbeleid. De politieke buit was in die zin 
dus al binnen voor de VVD-minister, maar dat was blijkbaar niet genoeg. 
Met haar rigide opstelling wist zij zich de woede op de hals te halen van 
veel Nederlanders aan wie het vanuit menselijk perspectief niet uit te 
leggen viel en valt wat de uitzetting van de betreffende groep mensen, die 
hier ingeburgerd zijn, vriendschapsbanden hebben opgebouwd en wier 
kinderen hier naar school gaan, van doen heeft met rechtvaardigheid. Met 
iets meer besef van de kracht van de bindingen die er in die tijd konden 
ontstaan tussen asielzoekers en gevestigde burgers had de bewindsvrouwe 
zichzelf veel commotie kunnen besparen. 
 In alle groepen waren er deelnemers die naar voren brachten dat zij 
zich in een ongelijke verhouding voelen staan ten opzichte van de 
asielzoekers en vluchtelingen waarmee ze in aanraking komen en dat ze 
dat problematisch vinden. Bij degenen die dat naar voren brachten ging het 
eigenlijk altijd om vrijwilligers. De beroepskrachten zagen de ongelijkheid 
voor een deel als inherent aan een professionele relatie tussen 
hulpverleners en cliënten of docenten en studenten. De afstand en 
emotionele begrenzing die een dergelijke relatie met zich meebrengt 
beschermt mensen tegen gevoelens van onmacht en (misplaatste) schuld 
waarmee een deel van de vrijwilligers nu juist wel kampt. Hun 
takenpakket of taakopvatting is minder functioneel omschreven en 
afgebakend. Ook voelen zij zich minder in een (professioneel 
gedefinieerde) hiërarchische verhouding staan en willen zij asielzoekers en 
vluchtelingen graag zien als mensen ‘zoals jij en ik’. In de praktijk stuit 
men voor een deel op de onmogelijkheid daarvan: asielzoekers en 
vluchtelingen zijn gewone mensen, maar ze maken wel dingen mee die 
voor de gemiddelde Nederlander bepaald niet gewoon zijn. Wat oorlog en 
vervolging inhouden, daarover kan alleen de oudste generatie 
Nederlanders (meer of minder) uit ervaring meepraten. Wat het betekent 
om het bureaucratische labyrint van de asielregelgeving te doorlopen en 
om vervolgens in Nederland helemaal opnieuw te moeten beginnen, dat is 
iets waar een ‘gewone’ Nederlander over het algemeen geen weet van 
heeft. In het contact met vluchtelingen komt deze wereld van exceptionele 
ervaringen opeens heel dichtbij. Dit kan aanleiding geven tot gevoelens 
van ontzetting (over wat mensen elders maar ook hier moeten meemaken), 
machteloosheid (om een wezenlijke rol van betekenis te kunnen spelen) en 
schuld (dat men het zelf zoveel beter heeft getroffen) en tot gedragingen 
zoals men die normaal gesproken niet zou vertonen in relatie tot mensen 
‘zoals jij en ik’.  

In het directe contact krijgt het slachtofferschap van vluchtelingen 
een diepere, meer doorleefde betekenis. In die context is het vooral het 
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beeld van zichzelf als de ‘redder in nood’ dat sneuvelt. Het merendeel van 
de vrijwilligers reageert daarop door in hun werk een meer professionele 
distantie in te bouwen; men legt zich erbij neer slechts tot op zekere hoogte 
van betekenis te kunnen zijn. Anderen relativeren de ongelijkheid door te 
stellen dat het de situatie is die ongelijk is, maar dat je als mensen toch 
gelijkwaardig met elkaar kunt omgaan. Belangrijk daarbij is het besef dat 
er behalve verschillen ook raakvlakken zijn tussen vluchtelingen en 
zichzelf en dat men niet alleen geeft maar ook veel terugkrijgt in het 
contact met vluchtelingen. Sommigen tenslotte gaven aan dat de 
aanvankelijke ongelijkheid kan worden overwonnen door met enkelingen 
juist heel ver mee te gaan, contact te blijven houden en volhardend de 
moeilijkheden te delen.   
 Het directe contact met vluchtelingen is tenslotte voor deelnemers 
in alle groepen aanleiding om vluchtelingen te karakteriseren als moedige 
mensen. Waar het a priori beeld van vluchtelingen als moedige mensen 
vooral te maken had met de opstelling jegens een onderdrukkend regime in 
het land van herkomst of met de moed om überhaupt te vluchten, verwijst 
het predikaat moedig in de discussies vooral naar het hier en nu. Vanuit 
een beter besef van wat mensen hebben moeten doorstaan, hebben veel 
deelnemers groot respect voor de wijze waarop vluchtelingen hier werken 
aan een nieuw bestaan. Waar tegenover ‘moed’ normaliter het 
veroordelende ‘laf’ staat, beseffen deelnemers echter terdege dat het voor 
een groot deel afhankelijk is van allerlei specifieke omstandigheden of 
iemand een dergelijke levensmoed nog kan opbrengen en dat het meer dan 
begrijpelijk is wanneer dat in sommige gevallen (tijdelijk) niet meer het 
geval is.  
 Veel gesimplificeerde beelden van vluchtelingen werden door de 
contacten met vluchtelingen bijgesteld en genuanceerd. Vluchtelingen 
hebben gemeen dat ze moesten vluchten maar zijn voor het overige 
gewone mensen, in allerlei opzichten verschillend en met elk hun eigen 
kwaliteiten en beperkingen. Vluchtelingen zijn slachtoffer van oorlog en 
vervolging, maar dat maakt hen nog niet tot passieve, hulpafhankelijke 
wezens. Ze blijken qua opleiding en werkervaring vaak veel in hun mars te 
hebben en ook voor het overige zelfredzamer zo niet eigenwijzer te zijn 
dan gedacht. De etikettering in het toenmalige politieke en publieke 
discours van vluchtelingen als mogelijke bedriegers en profiteurs werd 
veelal scherp afgewezen. En toch ontkomen de meeste deelnemers ook zelf 
niet aan het besef dat er ergens een grens getrokken zal moeten worden 
van wie wel of geen recht heeft op asiel. Vluchtelingen zijn gewone 
mensen, mensen zoals ieder ander in Nederland, maar de omstandigheden 
plaatsen hen in allerlei opzichten in een zwakkere positie versus 
gevestigde Nederlanders. Heldenmoed is een kwaliteit die niet aan alle 
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vluchtelingen kan worden toegedicht. Daarentegen worden veel 
deelnemers zich in de contacten met vluchtelingen scherp bewust van het 
bijzondere en niet vanzelfsprekende van de moed waarmee veel 
vluchtelingen ondanks alles hier vechten voor een nieuw bestaan. 
 Veranderingen van beelden van anderen hebben consequenties 
voor bepaalde zelfbeelden. Sommige deelnemers moesten concluderen dat 
ze in bepaalde opzichten wel erg idealistisch en naïef waren geweest. 
Diverse mensen stuiten op de grenzen aan hun mogelijkheden om hulp te 
verlenen. Anderen stuiten op het onvermogen om geconfronteerd met de 
moeilijkheden van vluchtelingen toch goed voor zichzelf te blijven zorgen. 
Menigeen stuit in de directe contacten met vluchtelingen op vooroordelen 
waarvan hij of zij dacht geen last te hebben. Door veel deelnemers worden 
dit soort zelfinzichten als confronterend maar toch als bijzonder waardevol 
beschouwd.  

In andere gevallen kwam aan de hand van voorbeelden van 
irritaties en teleurstellingen in het contact met vluchtelingen naar voren 
hoe moeilijk het kan zijn wanneer vluchtelingen in de praktijk niet blijken 
te voldoen aan vooraf  bepaalde beelden en verwachtingen. Voorbeelden 
die zijn besproken zijn die waarin vluchtelingen zich volgens de 
betreffende deelnemers eerder eigengereid, claimend of arrogant 
betoonden dan hulpbehoevend en dankbaar, of leugenachtig om het zelf 
beter te krijgen in plaats van oprecht noodlijdend. Een risico van het 
directe contact met vluchtelingen is dan ook dat dergelijke gefrustreerde 
verwachtingen in het contact met sommigen een voedingsbodem vormen 
voor nieuwe vooroordelen en van distantiering van vluchtelingen in het 
algemeen.  
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4 Denken over (een veranderend) Nederland 
 
 
Inleiding 
 
De ontmoeting met asielzoekers en vluchtelingen heeft niet alleen invloed 
op het denken over vluchtelingen, zoals besproken in het vorige hoofdstuk, 
maar ook op hoe mensen nadenken over hun eigen samenleving. Met 
‘eigen’ bedoel ik de samenleving waarbinnen mensen hier en nu leven en 
participeren. Voor alle deelnemers aan deze studie is dat, ongeacht hun 
origine, de Nederlandse samenleving.62 Tijdens de groepsdiscussies 
hebben we het denken over de Nederlandse samenleving expliciet aan de 
orde gesteld door middel van twee vragen. De eerste betrof de vraag of en 
in hoeverre het contact met asielzoekers en vluchtelingen deelnemers 
(meer) bewust heeft gemaakt van dingen die ze in de Nederlandse 
samenleving waarderen of juist niet. De tweede betrof de afsluitende, 
toekomstgerichte vraag naar de hoop of ideeën die mensen hebben met 
betrekking tot integratie of het multiculturele samenleven in Nederland. 
Gedachten over de eigen samenleving kwamen echter ook spontaan naar 
voren.  

Als het gaat om het ‘denken over Nederland’ dan heeft het contact 
met asielzoekers en vluchtelingen op de eerste plaats de gedachtevorming 
gestimuleerd over hoe er in Nederland wordt omgegaan met de toelating 
en integratie van nieuwkomers, in het bijzonder vluchtelingen. De 
ervaringen in de directe ontmoeting met asielzoekers en vluchtelingen 
worden daarbij afgezet tegen het traditionele zelfbeeld van Nederland als 
een tolerante natie. Ze vormen tevens de basis voor gedachten over de 
toekomst van het leven met verschillen in Nederland.  

Als vertrekpunt zal in dit hoofdstuk het begrip tolerantie worden 
gebruikt. Niet omdat tolerantie het meest bruikbare concept zou zijn in het 
denken over integratie en diversiteit, maar omdat het hier gaat om het 
denken over die vraagstukken in de Nederlandse context. In die context 
fungeert tolerantie als een sterk nationaal zelfbeeld en als een moreel 
ijkpunt geworteld in de geschiedenis. In de afgelopen jaren heeft dat beeld 
aanzienlijke averij opgelopen, maar ten tijde van mijn onderzoek was dat 
nog niet, of niet in die mate, het geval. Ed van Thijn noemde tolerantie in 
navolging van Prof. Cleveringa 63 ‘ons kostelijkste cultuurbezit’ (van Thijn 

                                                 
62 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.5.2 voor de criteria op grond waarvan deelnemers aan het 
onderzoek werden geselecteerd. 
63 Prof. Cleveringa sprak zich, zoals bekend, tijdens de Tweede Wereldoorlog uit tegen het 
ontslag en de deportatie van joodse collega’s aan de Universiteit Leiden. 
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1997). De Amerikaanse historicus James Kennedy (2001) meent dat waar 
in de VS vrijheid als de hoogste nationale deugd wordt gezien, dit in 
Nederland voor tolerantie geldt. Hoewel niet zonder kritische 
kanttekeningen klonk ook in de groepsdiscussies erkenning of waardering 
voor dit aspect van de Nederlandse nationale identiteit. Sommige 
deelnemers verwezen naar de Nederlandse geschiedenis van gastvrijheid 
en tolerantie om hun eigen inzet voor vluchtelingen te motiveren. Het 
merendeel van de deelnemers was van mening dat het positieve zelfbeeld 
en het ideaal van tolerantie in de praktijk onvoldoende wordt 
waargemaakt.  

 
‘Jammer dat je dan toch tot de conclusie moet komen dat 
Nederland helemaal niet zo gastvrij en tolerant is als gedacht.’ 
(Paul, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 45) 

 
‘Zo tolerant als ik gedacht had zijn we nou ook weer niet.’ 
(Andrea, vrijwilliger vluchtelingenwerker, 44) 

 
‘Ik merk dat de tolerantie heel erg gezakt is.’ (Carla, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 59) 
 

Hoewel tijdens de groepsgesprekken ter discussie werd gesteld of 
Nederland (nog) wel zo tolerant is, werd het niettemin beschouwd als een 
positieve waarde en belangrijk voor het leven met verschillen, ook in de 
toekomst. Wat tolerantie is werd tijdens de discussies niet gedefinieerd. De 
positieve gevoelswaarde die het begrip heeft blijkt veeleer uit een aantal 
andere woorden waarmee het vaak in een adem werd genoemd: acceptatie, 
respect en openheid.  

 
‘(Gewenning aan diversiteit geeft) ook een stukje meer openheid, 
een stukje meer tolerantie, een stukje meer respect.’ (Carla, 
vrijwilliger vluchtelingenwerk, 59) 

 
‘Ik denk dat als mensen steeds meer in contact komen met andere 
culturen en je leert elkaar beter kennen, dat je vanzelf op weg gaat 
naar meer tolerantie en meer respect.’ (Guus, betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 41) 

 
De wijze waarop het begrip tolerantie impliciet of expliciet naar voren 
kwam in de reflecties van deelnemers is de belangrijkste reden om het in 
dit hoofdstuk als invalshoek te nemen bij de bespreking van het denken 
over een veranderende, diverser wordende Nederlandse samenleving. In 
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paragraaf 4.1. zal ik eerst op basis van de literatuur een algemene 
omschrijving en begripsafbakening geven van dit begrip. Ook bespreek ik 
de cruciale rol die (religieuze) tolerantie heeft gespeeld in het proces van 
de Nederlandse natiestaat vorming. Tenslotte bespreek ik het recentere 
publieke en academische debat over etnische en culturele diversiteit via de 
standpunten die daarbij worden ingenomen over de waarde van tolerantie. 
In paragraaf 4.2. en 4.3. zal ik verslag doen van de empirische bevindingen 
uit het onderzoek met betrekking tot de invloed van het contact met 
asielzoekers en vluchtelingen op het denken van deelnemers over hun 
diverser wordende samenleving. In paragraaf 4.2. zal eerst worden 
besproken hoe deelnemers zich via het contact met asielzoekers en 
vluchtelingen (meer) bewust werden van de beperktheid van de 
Nederlandse tolerantie in de praktijk. Het contact maakt hen echter 
eveneens bewust van waar hun eigen tolerantie op grenzen stuit en van wat 
voor hen moeilijk onderhandelbare ‘kernwaarden’ zijn. Paragraaf 4.3. is 
meer toekomstgericht en bespreekt de idealen van deelnemers met 
betrekking tot integratie en diversiteit. Daarbij komt ook aan bod hoe zij 
denken dat deze idealen dichterbij gehaald kunnen worden. In de 
conclusies zal ik tenslotte een brug proberen te slaan tussen theoretische 
inzichten met betrekking tot de vraagstukken van tolerantie, integratie en 
diversiteit en de meningen en ervaringen van deelnemers aan deze studie 
die in de praktijk met deze vraagstukken worden geconfronteerd. Wat 
kunnen we leren uit een kruisbestuiving tussen theorie en praktijk over de 
vraag hoe Nederland vorm te geven met ruimte voor alle inwoners 
ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond? En welke rol kan 
tolerantie, als waarde, daarbij ook nu nog spelen? 

 
 

4.1  Tolerantie, integratie en diversiteit. Een 
theoretische verkenning  

 
4.1.1 Tolerantie: omschrijving en begripsafbakening 
Internationaal staat Nederland bekend om een politiek van compromissen 
zoeken en conflictvermijding en om een lange traditie van tolerantie jegens 
andersdenkenden. Het eerste kenmerk van de nationale politiek leverde 
Jaap de Hoop Scheffer in 2003 nog de prestigieuze post op als secretaris-
generaal van de NAVO. Wie zou er immers beter in staat zijn een brug te 
slaan tussen heethoofd VS aan de ene kant van het transatlantische 
bondgenootschap en heethoofden Frankrijk en Duitsland aan de andere 
kant, dan een in het Nederlandse poldermodel gepokte en gemazelde 
christen-democraat? 
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Als het gaat om de reputatie van tolerantie, dan lijkt Nederland het 
buitenland inmiddels vooral te shockeren. Tot voor kort waren het met 
name de rechten op abortus, euthanasie, softdruggebruik, homohuwelijk of 
het dragen van een hoofddoek op school die aanleiding waren voor verhitte 
discussies. Waar sommigen deze rechten zagen als het summum van 
liberale vrijheid betekenden ze voor anderen een pervertering van 
diezelfde vrijheid en een verloedering van morele en nationale waarden. 
Schiet de Nederlandse tolerantie niet veel te ver door, zo klonk het 
geregeld. Inmiddels is daarbij verbazing en ontsteltenis gekomen. Over de 
harde en intolerante wijze waarop publieke figuren het debat over de islam 
voerden, over de politieke moorden die konden plaatsvinden, de politici 
die moesten onderduiken en het in verhouding tot het buitenland relatief 
grote aantal (veelal) anti-islamitische wraakacties naar aanleiding van de 
aanslagen van 11 september en de moord op Van Gogh. Hoe is dit alles 
mogelijk in het van oudsher zo tolerante Nederland, vroeg menigeen zich 
af. 

Ik pretendeer in dit hoofdstuk geen antwoord te geven op de vraag 
hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen in Nederland, wel denk ik dat 
in elk geval een bescheiden deel van het antwoord ligt in de idealiserende 
wijze waarop het begrip tolerantie nogal eens wordt gebruikt. Tolerantie 
verwijst in essentie naar een heel pragmatische en praktische 
beleidsstrategie, een manier van doen ‘om de boel bij elkaar te houden’ 
zoals burgemeester Job Cohen dat in de dagen na de moord op Van Gogh 
treffend formuleerde. Het is een waarde die telkens weer in praktijk 
gebracht moet worden onder per definitie moeilijke omstandigheden64. Het 
is dus zeker niet een waarde die passief, als vanzelf, verweven kan zijn met 
een land of volk en die zou rechtvaardigen om dat land of volk op een 
moreel verheven voetstuk te plaatsen. Wat mijns inziens dus terecht aan 
diggelen ligt is vooral het voetstuk en de daaraan gekoppelde overdreven 
verwachtingen jegens Nederland en de Nederlandse natie. Ondertussen is 
er in Nederland nog altijd veel tolerantie in zijn praktische betekenis, maar 
die haalt nu eenmaal niet de wereldpers. In de periode na de moord op Van 
Gogh kwam die tot uitdrukking in de toenaderingspogingen van 
Amsterdamse burgers van allerlei komaf en in het moedige optreden van 
met name wethouder Ahmed Aboutaleb die onvermoeibaar elke 
gelegenheid aangreep om de vrede in Amsterdam te bewaren.  

In dit hoofdstuk zal ik uitvoerig ingaan op de betekenis van 
tolerantie in relatie tot het leven met etnische, culturele en religieuze 

                                                 
64 Het is eveneens, zoals Koningin Beatrix stelde in een televisie-uitzending ter gelegenheid 
van haar 25-jarig jubileum als koningin, een waarde die telkens weer van generatie op 
generatie moet worden overgedragen (NOS-actueel 28 april 2005). 
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verschillen. Juist in dit verband staat tolerantie al geruime tijd volop in de 
publieke en academische aandacht. Deze aandacht is bovendien bepaald 
geen exclusief Nederlands fenomeen. Door diverse auteurs wordt de 
opgeleefde belangstelling in verband gebracht met het feit dat ‘the 
immediacy of difference, the everyday encounter with otherness, had never 
been so widely experienced’ (Walzer 1997: 6-7). Ook wordt gewezen op 
het proces van individualisering en de nieuwe vragen die dat oproept voor 
de waarde en betekenis van tolerantie in (post)moderne samenlevingen 
(Walzer 1997, ten Hooven red. 2001). De vragen die worden opgeroepen 
door multi-etnische diversificatie en individualisering betreffen zowel 
tolerantie als een moreel wenselijke houding van burgers of groepen 
burgers ten opzichte van elkaar, als ook tolerantie als een politiek principe 
dat ten grondslag ligt aan de moderne, liberale staatsopvatting en de 
scheiding van kerk en staat (zie Galeotti 2002, Mendus 1999, Aerts in ten 
Hooven 2001). Kern in de moderne staatsopvatting is dat de staat 
verantwoordelijkheid draagt voor orde, rust en een vreedzaam samenleven 
op haar territorium, maar dat zij zich dient te onthouden van directe 
politieke interventie als het gaat om kwesties van religie, moraal, esthetiek 
en levensstijl. In deze kwesties moet de houding van de staat neutraal zijn 
en wordt van burgers tolerantie gevergd jegens elkaars verschillen. 

Tolerantie kan dan ook worden omschreven als een morele deugd 
en een politiek principe gericht op het vreedzame samenleven van 
individuen of groepen die er botsende visies en levenswijzen op na houden 
(vrij vertaald naar Galeotti 2002: 20). Zoals uit deze algemene 
omschrijving naar voren komt krijgt het begrip tolerantie pas betekenis in 
situaties waarin er conflict is of dreigt. Naarmate de omstandigheden 
waarin mensen leven meer harmonisch zijn, zal de roep om tolerantie 
minder worden gehoord. Als grondstof voor potentieel conflict gelden 
onderlinge verschillen in overtuigingen en uit die overtuigingen 
voortvloeiende praktijken. Het gaat daarbij om verschillen die moeilijk 
overkomelijk zijn omdat ze indruisen tegen de eigen opvattingen over 
goed en kwaad, over wat normaal of afwijkend is (Gijswijt-Hofstra 1989). 
Tolerantie krijgt pas betekenis in relatie tot verschillen waarover 
betrokkenen een sterke mening en emoties hebben en die afkeuring en 
soms zelfs afkeer oproepen. Om die reden geven veel auteurs aan dat 
tolerantie een zeer moeilijke, zo niet onmogelijke deugd is (ten Hooven 
red. 2001). Hoe kan immers van iemand worden verwacht te tolereren wat 
vanuit het eigen perspectief ontoelaatbaar is?  

De inherente spanning die tolerantie kenmerkt, maakt duidelijk dat 
tolerantie iets anders is dan onverschilligheid jegens verschillen of het 
toejuichen van verschillen. Tolerantie, de noodzaak van tolerantie en de 
roep om tolerantie doen zich alleen dan voor wanneer verschillen 
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wezenlijk als problematisch worden gezien. Dit is naar mijn mening dan 
ook een belangrijke verklaring voor het feit dat het begrip ‘tolerantie’ 
ondanks alle kritiek erop maar blijft opduiken in de Nederlandse discussie 
over integratie en diversiteit. Dat heeft niet alleen te maken met nationale 
traditie of met de nabijheid van verschillen an sich, maar met het feit dat 
etnische en culturele verschillen nu eenmaal vaak (en tegenwoordig weer 
sterker) als problematisch worden gezien. 

Bij verschillen kan het in theorie gaan om verschillen tussen 
gelijkwaardige individuen en groepen of om verschillen waarbij er sprake 
is van machtsongelijkheid tussen twee partijen. In de praktijk wordt het 
begrip tolerantie meestal gebruikt in de context van ongelijke 
machtsverhoudingen. Dat is in feite ook het geval in deze studie waarin het 
gaat over relaties tussen leden van een gevestigde meerderheid en etnische 
minderheden, in het bijzonder vluchtelingen. Tegen de achtergrond van 
machtsongelijkheid wordt tolerantie gedefinieerd als een houding of 
praktijk waarbij degenen die de macht hebben om hun overtuigingen en 
manieren van leven op te leggen aan andersdenkenden zich van die macht 
onthouden (Kossmann 1987, Essed 1998, Schuyt 1999, Cliteur in van 
Hooven 2001). Zo ontstaat het beeld van enerzijds mensen, groepen, de 
staat, die in de positie zijn om te tolereren en anderen die getolereerd 
worden, dat wil zeggen object zijn van tolerantie. Vanuit dat gezichtspunt 
is tolerantie voor de getolereerden niet zozeer een positieve waarde, als 
wel een vernedering. Het equivalent van de tolerantie van de meer 
machtigen is voor de getolereerden slechts aanvaarding en berusting in een 
ondergeschikte positie.65  Het voordeel van tolerantie ligt dan ‘slechts’ in 
het gegeven dat daarmee erger – aperte onderdrukking – wordt 
voorkomen.  

Vanuit de bovenstaande optiek kan het begrip tolerantie maar beter 
zo snel mogelijk worden verwezen naar de geschiedenisboeken. Dat zou 
echter het kind met het badwater weggooien zijn. Diverse auteurs 
bestrijden mijns inziens terecht dat tolerantie alleen begrepen kan worden 
in de context van een ongelijke machtsverhouding tussen twee partijen. 
Williams (1999: 66) benadrukt dat het bij tolerantie primair gaat om een 
houding van een groep ten opzichte van een andere. Ook wie anderen 
graag zou willen onderdrukken of verjagen, maar die daartoe niet de 

                                                 
65 Thomas Paine betoogde al in 1791 met betrekking tot de strijd voor gewetensvrijheid in 
Frankrijk: ‘Toleration is not the opposite of intoleration, but it is the counterfeit of it. Both 
are despotism. The one assumes to itself the right to withholding liberty of conscience, and 
the other of granting it’ (geciteerd in Galeotti 2002: 2). In het recentere verleden stelde 
Kossmann dat ‘tolerantie betekent dat een dominante groep aan een niet-dominante groep 
toestaat meningen of bestaansvormen te hebben die van de gewone orde schijnen af te 
wijken. In de strikte betekenis van het woord is tolerantie discriminerend’ 
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(formele) macht heeft, kan met recht intolerant worden genoemd. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan autochtone bewoners van een oude stadswijk 
die hun nieuwe, allochtone buurtbewoners vijandig bejegenen of 
allochtone jongens die (autochtone of allochtone) meiden seksueel 
intimideren omdat zij zich in hun ogen te vrij kleden of gedragen. 
MacIntyre (1999: 133-155) benadert tolerantie vanuit de optiek dat de 
dynamiek van het sociale leven vol zit van situaties waarin groepen 
onderling, maar ook mensen binnen eenzelfde groep, strijdige meningen 
hebben over wat goed zou zijn voor de groep of voor de verschillende 
groepen (binnen een huishouden, een buurt, een organisatie). Om in een 
discussie overeenstemming te kunnen bereiken over gedeelde belangen 
beschouwt zij tolerantie jegens andersdenkenden als een voorwaarde, 
echter evenzeer intolerantie voor diegenen of voor uitingen die het 
bereiken van overeenstemming onmogelijk maken.  

Ook Walzer meent dat het een simplificatie is om het begrip 
tolerantie te reserveren voor ongelijke machtsrelaties en het daarmee te 
diskwalificeren ten gunste van meer uitgesproken positieve waarden zoals 
erkenning en respect voor verschillen. Walzer, die op grond van een 
historische analyse een aantal uiteenlopende houdingen en politieke 
regimes als tolerant kwalificeert, stelt in dat verband: ‘mutual respect is 
one of the attitudes that makes for toleration – the most attractive attitude, 
perhaps, but not necessarily the most likely to develop or the most stable 
over time’ (Walzer 1997: 52). De Nederlandse geschiedenis kan dit 
illustreren. Juist het ontbreken van een onomstreden (numeriek) 
machtsoverwicht van calvinisten versus andere religieuze groepen was een 
factor die de 16de en 17de eeuwse bestuurders noopte tot een pragmatische 
vorm van tolerantie: religieuze verschillen werden verre van gerespecteerd, 
maar wel gedoogd (Aerts 2001: 60-79, Hsia en van Nierop red. 2002, 
Gijswijt-Hofstra 1989). Hoewel misschien in zijn meest minimale vorm 
heeft ook dat bewerkstelligd waar het, aldus Walzer, in essentie om gaat 
bij alle te onderscheiden vormen van tolerantie: de vreedzame coëxistentie 
van verschillende groepen binnen één sociale ruimte (Walzer 1997: 2 en 
12). 

Tolerantie is niet grenzeloos. ‘Want degenen die over dingen 
waarover men vertoornd moet zijn niet vertoornd worden, zijn, naar het 
schijnt, dwazen’, zo waarschuwde reeds Aristoteles (geciteerd door 
Kinneging in ten Hooven 2001: 181). De hamvraag is natuurlijk waar de 
grenzen liggen en op grond van welke criteria door wie bepaald kan 
worden wat toelaatbaar is en waartegen opgetreden moet worden. Veel 
hedendaagse auteurs geven aan dat voor hen de grens ligt bij de universele 
mensenrechten. Schuyt (1999: 686) bijvoorbeeld zegt daarover dat ‘waar 
recht komt, de deugd verdwijnt’. Wanneer met andere woorden de rechten 
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van andersdenkenden of minderheden wettelijk zijn vastgelegd, dan 
behoren anderen die rechten simpelweg te erkennen en is er weinig 
deugdzaam aan het tolereren van de betreffende groepen. Wie dus een 
hekel heeft aan homo’s, Marokkanen, moslims of joden en daaraan 
publiekelijk uitdrukking geeft zou op de eerste plaats aangesproken 
moeten worden op zijn vooroordelen of discriminerende gedrag in plaats 
van op een gebrek aan tolerantie. Het zijn onder meer dit soort situaties 
waarin MacIntyre, zoals eerder vermeld, spreekt over de noodzaak van 
intolerantie en over tolerantie als een ondeugd (MacIntyre 1999: 154, zie 
voor een vergelijkbaar standpunt ook Galeotti 2002, Williams 1999, Essed 
1998, van Thijn 1997).  

Formele erkenning, vastgelegd in nationale wetten en 
internationale verdragen, vormt een belangrijke bescherming van de 
rechten van andersdenkenden en minderheden, maar het vormt helaas geen 
garantie dat deze erkenning ook werkelijk publiekelijk wordt gedeeld. 
Bovendien is de werkelijkheid meestal complexer en weerbarstiger dan 
wetten doen geloven. Zo wijst Scheffer er terecht op dat het probleem van 
de multiculturele samenleving niet zozeer ligt in de principiële acceptatie 
van de aanwezigheid van migranten of de wens tot vreedzaam samenleven, 
maar in de confrontatie met de vele concrete problemen die migratie en 
falend overheidsbeleid ook voor gevestigde Nederlanders teweegbrengen. 
‘Velen willen vasthouden aan hun morele overtuigingen, maar ook hun 
ervaringen niet loochenen’, aldus Scheffer (in een interview met ten 
Hooven 2001: 112). In de hedendaagse debatten over tolerantie in de 
Nederlandse samenleving is met name deze spanning tussen multiculturele 
idealen en de weerbarstige praktijk centraal komen te staan. Het is deze 
spanning die, zoals we later zullen zien, ook naar voren komt in de 
woorden van deelnemers aan dit onderzoek. 

Tolerantie kan zich manifesteren – en heeft zich in de geschiedenis 
gemanifesteerd – in verschillende vormen. Walzer (1997) bijvoorbeeld 
spreekt, zoals al eerder gezegd, over een aantal verschillende houdingen en 
regimes die allemaal als tolerant kunnen worden bestempeld. Uitgaande 
van de visie dat het bij tolerantie gaat om vreedzame coëxistentie tussen 
verschillende groepen in een zelfde ruimte onderscheidt hij vijf varianten: 
allereerst berustende acceptatie van verschil omwille van de vrede, ten 
tweede passieve, goedgezinde onverschilligheid ten aanzien van verschil 
(‘mensen zijn nu eenmaal verschillend’), ten derde de principiële 
erkenning dat anderen bepaalde rechten hebben, ook al vullen ze die in op 
een moeilijk te accepteren wijze, ten vierde openheid, nieuwsgierigheid en 
respect jegens anderen vanuit de wens om naar hen te luisteren en van hen 
te kunnen leren en tenslotte het enthousiaste omarmen van verschil als een 
verrijking. Bij de laatste optie plaatst Walzer de kanttekening dat deze 
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houding wellicht buiten de definitie van tolerantie valt, omdat het dan niet 
moeilijk is om de ander te tolereren. Hij noemt deze houding toch omdat 
iemand die verschil in het algemeen als een verrijking beschouwt wel meer 
of minder moeite kan hebben met bepaalde concrete manifestaties daarvan.  

Tot een andere maar evenzeer inspirerende indeling van 
verschillende vormen van tolerantie komt de historica Gijswijt-Hofstra. 
Vanuit het uitgangspunt dat het er bij tolerantie om gaat ‘welke 
speelruimte mensen elkaar toestaan voor leven, denken en handelen’ 
teneinde conflicten te voorkomen (Gijswijt-Hofstra 1989: 26) onderscheidt 
zij drie dimensies van tolerantie die zich in de Nederlandse historie in 
meerdere of mindere mate hebben voorgedaan. Voor haar ordening 
gebruikt ze de bekende conceptuele trits uit de Franse Revolutie: vrijheid, 
gelijkheid en broederschap. Bij tolerantie gaat het dan ‘om de vrijheid van 
denken en handelen, gelijkheid qua rechten en plichten of billijkheid van 
behandeling en om de mate van identificatie of betrokkenheid die mensen 
jegens anderen opbrengen’ (Gijswijt-Hofstra 1989: 26). Met betrekking tot 
de Nederlandse traditie van tolerantie constateert zij globaal dat het bij de 
religieuze tolerantie in de 16de en 17de eeuw vooral ging om tolerantie als 
het gunnen van vrijheid. Tolerantie als gelijkheid van rechten zou voor 
verschillende groepen (zoals katholieken, joden, vrouwen, homoseksuelen) 
pas veel later worden gerealiseerd. Het meest moeizaam tenslotte verloopt 
over het algemeen het proces waarin tolerantie gestalte krijgt in de zin van 
betrokkenheid bij of identificatie met anderen ‘als zijnde ook mensen’ 
(Gijswijt-Hofstra 1989: 26), met levensvisies en gedragingen die ondanks 
hun anderszijn allemaal onder het brede scala vallen van wat men als 
normaal beschouwt. Het is met name deze laatste vorm van tolerantie 
waarnaar in dit onderzoek mijn interesse uitgaat, aangezien het daarbij 
primair gaat om het beroep dat diversiteit doet op burgers en minder om 
wat er beleidsmatig of qua rechten formeel is vastgelegd. 

 
4.1.2 Nederlandse tolerantie: de oorsprong van een reputatie 
De historische wortels van het begrip tolerantie liggen in de Europese 
ervaring met de 16de en 17de eeuwse godsdienstoorlogen (Gijswijt-Hofstra 
1989, Williams 1997, Schuyt 1999, de Wit 2001, Hsia en van Nierop 
2002).  Zoals Walzer (1997: 10) het uitdrukt: ‘People kill one another for 
years and years, and then, mercifully, exhaustion sets in, and we call this 
toleration’. Tegen deze achtergrond is tolerantie in zekere zin ‘een 
minimaal ideaal’(Hilhorst in ten Hooven 2001: 252), aangezien het zijn 
bestaansrecht ontleent aan de afkeer van het tegendeel: de 
maatschappelijke ontwrichting en vernietiging van levens als gevolg van 
intolerantie. 
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 Tolerantie, en met name religieuze tolerantie, stond aan de wieg 
van de Nederlandse nationale identiteit zoals die zich begon te 
ontwikkelen in de opstand tegen de Spaanse overheersing gedurende de 
80-jarige oorlog (1568-1648). Het was het middel bij uitstek om de in 
religieus maar ook in andere opzichten sterk verdeelde bevolking, 
verspreid over een groot aantal in hoge mate autonoom fungerende 
gewesten en steden, tot een geheel te smeden en dit verklaart de bijzondere 
nationale waarde van het begrip. De Nederlandse tolerantie, zo 
benadrukken historici, had bovenal een pragmatisch karakter. Ze sproot 
voort uit een combinatie van geografische, economische en politieke 
omstandigheden en veel minder uit principiële overwegingen, laat staan 
een volksaard (Hsia en van Nierop 2002, Aerts in ten Hooven 2001, 
Zijlstra in Gijswijt-Hofstra 1989, Schama 1987). 

Een principiële kwestie was het wel voor Nederlandse 
humanistische denkers zoals Erasmus en later Coornhert. Erasmus stelde 
zich op het standpunt dat de belangrijkste boodschap van Christus vrede 
was. Alle christenen hadden dan ook de plicht om zich ten bate van de 
vrede tolerant naar elkaar op te stellen (Sap in ten Hooven 2001: 52, zie 
ook Zijlstra in Gijswijt-Hofstra 1989). Coornhert bekritiseerde de 
religieuze intolerantie en vervolging van andersdenkenden vanuit de 
sceptische overtuiging dat we niet helemaal zeker kunnen zijn hoe de 
bijbelteksten geïnterpreteerd dienen te worden. Zolang daarover twijfel 
bestond moest men zich onthouden van een oordeel, laat staan een 
veroordeling: in dubio abstine (Schuyt 1999: 681, Williams 1999: 67). 

Hoewel humanistische ideeën het denken van de toenmalige elites 
sterk beïnvloedden was dat onvoldoende voor een praktische 
verwezenlijking van gewetensvrijheid en vrijheid van 
godsdienstuitoefening. Een cruciale rol daarin heeft Willem van Oranje 
gespeeld. Hij werd principieel gedreven door de overtuiging dat een vorst 
niet het recht heeft om over het geweten van zijn onderdanen te heersen en 
dat verzet op zijn plaats is waar dat wel gebeurt. Willem van Oranje 
onderscheidde zich door de daad bij het woord te voegen: hij schoot de 
calvinisten in de Nederlanden militair te hulp toen Spaanse troepen onder 
leiding van Alva trachtten hun verzet tegen de Spaanse overheersing en 
religieuze onderdrukking te breken (Sap in ten Hooven 2001: 52). De inval 
van Willem van Oranje markeerde het begin van de 80-jarige oorlog. 
Naast principiële overwegingen was ook zijn beleid van religieuze 
tolerantie uiteraard niet gespeend van eigenbelang. Om succesvol te zijn in 
de strijd tegen de Spanjaarden had hij immers ieders medewerking hard 
nodig.  

Terwijl de Zuidelijke Nederlanden werden heroverd door de 
Spaanse troepen kon zich in het noorden de Republiek der Zeven 
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Verenigde Provinciën vestigen (Lucassen en Penninx 1994: 31). Het recht 
op gewetensvrijheid werd vervolgens vastgelegd in het verdrag van de 
Unie van Utrecht (1579). Tot een vrijheid van godsdienstuitoefening 
kwam het destijds nog niet. Zo werd de katholieke godsdienstuitoefening 
in 1581 formeel verboden (Gijswijt-Hofstra 1989: 15). Feitelijk 
ontwikkelde zich echter wel een praktijk van stilzwijgend gedogen van de 
meeste andere dan calvinistische geloofsgemeenschappen.  

Tolerantie wordt tegen deze historische achtergrond gebruikt als 
synoniem voor een aantal deugden die kenmerkend zouden zijn voor 
Nederland en haar bevolking: geestelijke vrijheidszin, gastvrijheid en 
verdraagzaamheid. Het is onmiskenbaar dat de Nederlandse 
(ontstaans)geschiedenis hiervan getuigt, maar er moeten ook 
kanttekeningen worden geplaatst. 

De Republiek betoonde zich zonder meer een toevluchtsoord voor 
talloze vluchtelingen op zoek naar geestelijke, in het bijzonder religieuze 
vrijheid. Voor de filosoof en naar de Republiek gevluchte Hugenoot Pierre 
Bayle was dit reden haar te omschrijven als ‘la grande arche des fugitifs’, 
de grote ark van de vluchtelingen (Lucassen en Penninx 1994: 35).66 Het 
feit dat aanzienlijke aantallen vervolgden hier een plek vonden had 
ongetwijfeld te maken met de herkenning van de religieuze onderdrukking 
zoals men die hier zelf had ondervonden en een daaruit voortvloeiend 
medeleven met slachtoffers van een dergelijke onderdrukking. Het moge 
echter duidelijk zijn dat ook politieke en economische belangen een rol 
hebben gespeeld (Gijswijt-Hofstra 1989, Zolberg 1989).  

Zolberg (1989: 23) spreekt in dit verband over ‘menslievendheid 
met voorbedachte rade’. Het opnemen van protestantse vluchtelingen 
versterkte immers de protestantse politieke krachten hier te lande en droeg 
bij aan de constructie van een specifieke, nationale identiteit. Verder ging 
het bij de vluchtelingen in deze periode in veel gevallen om welgestelde 
mensen, met een grote vakkennis op het gebied van handel en nijverheid, 
wetenschap en kunsten en stond de bloeiende economie te springen om 
bekwame arbeidskrachten. In de tijd dat de Hugenoten hun toevlucht in 
Nederland zochten was de nood zelfs zo groot dat diverse steden 
                                                 
66 Op de eerste plaats was ze dat voor protestantse, merendeels calvinistische vluchtelingen 
uit de Zuidelijke Nederlanden die op de vlucht waren voor oorlogsmalaise en de 
Contrareformatie van de katholieke kerk (Lucassen en Penninx 1994: 31). Ook Sefardische 
joden, die in Spanje en Portugal te lijden hadden onder katholieke onverdraagzaamheid 
vonden in de Republiek een veilig heenkomen, evenals enige tijd later de Asjkenasische 
joden die trachtten te ontkomen aan de antisemitische vervolging in het Duitse Rijk en 
Oost-Europa (Bronkhorst 1990: 6). In de 17de eeuw tenslotte kwam er een 
vluchtelingenstroom op gang van protestantse Hugenoten uit Frankrijk die daar 
gevangenschap en marteling te wachten stond wanneer zij aan hun geloof wilden 
vasthouden. 
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advertenties plaatsten in naar Frankrijk gesmokkelde kranten waarin zij 
zich aanprezen als een ideale plaats van vestiging voor vluchtelingen 
(Bronkhorst 1990: 9). De vluchtelingen kregen allerlei gunsten 
aangeboden zoals belastingvoordelen, economische ondersteuning en 
gratis burgerschap. Toen de economie aan het einde van de 17de eeuw weer 
in rustiger vaarwater terechtkwam, en er bovendien steeds meer arme 
Hugenoten hier naartoe kwamen, was het met deze privileges en het 
wervingsbeleid snel gedaan. Met recht kan de tolerantie in deze periode 
dan ook worden gekarakteriseerd, zoals Gijswijt-Hofstra (1989: 9) dat 
doet, als een ‘knip-op-de-beurstolerantie’. 

Naast de gastvrijheid jegens vluchtelingen moet ook de 
verdraagzaamheid ten tijde van de Republiek van kanttekeningen worden 
voorzien. De gereformeerde kerk kreeg door de leidende rol van 
calvinisten in het verzet tegen de Spaanse overheersing een bevoorrechte 
positie in de Republiek. Ze kon echter geen religieuze homogeniteit 
opleggen aan de andere geloofsgemeenschappen. Dat zou in strijd zijn 
geweest met de principes van de Republiek maar was bovendien ook 
getalsmatig onmogelijk. Aanvankelijk vormden calvinisten immers slechts 
een kleine minderheid die ten tijde van de Republiek zou uitgroeien tot 
ongeveer een derde van de bevolking (Aerts 2001: 63). De gereformeerde 
kerk werd dan ook geen staatskerk, maar wel de enig toegestane ‘publieke 
kerk’, dat wil zeggen de enige kerk die zich openlijk mocht manifesteren. 

Andere religieuze opvattingen werden eerder gedoogd dan 
gerespecteerd. Protestanten met een andere nominatie, zoals 
doopsgezinden en lutheranen, werden beschouwd als religieuze 
dissidenten en geleidelijk aan uit publieke functies geweerd. 
Remonstranten werden als te vrijzinnig zelfs uit de gereformeerde kerk 
verstoten. Katholieken, eveneens een derde deel van de bevolking, werden 
tweederangs burgers. Ze werden gewantrouwd als potentieel 
staatsgevaarlijk, beledigd en aangevallen vanwege hun ‘paapse 
superstitiën’ (Aerts 2001: 64, zie ook van de Sande 1989: 93) en eveneens 
uitgesloten van publieke functies. Ze mochten hun religie wel praktiseren, 
maar moesten dat vooral onopvallend doen en soms tegen betaling van 
zogenaamde ‘recognitiegelden’ (Aerts 2001: 64, Kooi 2002). Joden 
tenslotte werden (als niet-christenen) noch als ketters noch als 
staatsgevaarlijk gezien. Zij waren veeleer ‘vreemdelingen’ voor wie 
vergelijkbare beperkingen golden als voor de andere hierboven genoemde 
geloofsgroepen. Daar bovenop werden hen allerlei economische 
beperkingen opgelegd zoals de ontzegging van het recht op 
gildenlidmaatschap (Huussen jr. 1989). 

Dat dit alles toch als tolerantie te boek is komen te staan moet 
begrepen worden in het licht van de tijd. Gedogen betekende hier in elk 
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geval de overlevingskans voor de verschillende geloofsgemeenschappen. 
Die situatie was bijzonder te noemen en vele malen verkieslijk boven de 
openlijke onverdraagzaamheid en vervolging van andersdenkenden elders 
in Europa. Bijzonder was ook de houding van bestuurders die op grond 
van vooral pragmatische motieven neutraliteit nastreefden ten aanzien van 
de verschillende geloofsgemeenschappen (inclusief de dominante 
calvinistische). In andere Europese landen zou een dergelijke 
bestuursoptiek pas vorm krijgen tijdens de Verlichting. Onder invloed van 
veelal buitenlandse denkers, waarvan prominenten zoals Spinoza, Locke 
en Bayle als ballingen in de Republiek hebben geleefd en gewerkt, won 
gaandeweg het inzicht terrein dat de staat zich niet moest bemoeien met 
levensbeschouwelijke kwesties. Het was aan het individu om daarover te 
beslissen. De staat zou neutraal boven de partijen moeten staan om zich zo 
goed mogelijk te kunnen wijden aan algemene, materiële belangen zoals 
het waarborgen van de nationale veiligheid, het handhaven van rust en 
orde en het scheppen van een gunstig economisch klimaat. Deze 
uitgangspunten, die de basis zouden gaan vormen voor de moderne, 
liberale staatsopvatting, leidden in Nederland in 1796 tot de scheiding van 
kerk en staat, een einde aan de dominantie van de calvinistische kerk en de 
formele gelijkberechtiging van alle geloofsgemeenschappen. Tot op zekere 
hoogte viel hiermee de noodzaak voor een debat over tolerantie weg: 
rechten namen de plaats in van gedogen. 

De Nederlandse tolerantie ten tijde van de Republiek stak ondanks 
de genoemde kanttekeningen positief af tegen de praktijken elders in 
Europa. De reputatie van tolerantie is in die zin dus zeker géén mythe. Het 
is echter de vraag of Nederland ook in de eeuwen daarna die reputatie 
heeft waargemaakt. Wat betreft de afgelopen 20ste eeuw wordt dit door 
historici en sociaalwetenschappers bestreden. Zo menen historici dat 
Nederland wat betreft de gastvrijheid ten aanzien van vluchtelingen in de 
20ste eeuw veeleer tot de Europese middenmoot behoort. Alleen in drie 
opzichten springt Nederland daar aldus Kuiper (1992) en Bronkhorst 
(1999) bovenuit: Ten eerste ving Nederland in de jaren 30 relatief veel 
joodse vluchtelingen op. Circa 25.000 joden uit Duitsland en Oostenrijk 
vonden hier in de jaren voorafgaande aan 1938, toen ook Nederland haar 
grenzen voor joodse vluchtelingen sloot, een toevluchtsoord. Ten tweede 
heeft Nederland altijd veel contributie betaald aan de UNHCR. Ten derde 
is er in Nederland altijd een meer dan gemiddeld particulier initiatief 
geweest voor vluchtelingen. Zo stelt Bronkhorst over Vereniging 
VluchtelingenWerk Nederland, waaraan veel van de deelnemers aan deze 
studie verbonden zijn, dat deze binnen de Europese organisaties ‘niet 
alleen naar verhouding een grote [is], maar ook één die relatief breed 
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wordt gedragen in de samenleving’ (Bronkhorst 1999: 9; zie ook ECRE 
2000).  

Ook in internationaal vergelijkende studies naar de houding van 
autochtone inwoners ten opzichte van nieuwkomers (migranten en 
vluchtelingen) wordt de stelling bevestigd dat Nederland qua tolerantie 
geen voorloper meer is. Zo concluderen Scheepers, Coenders en Lubbers 
(1998: 20, 2003) op grond van onderzoek in de jaren 90 dat er ‘geen 
empirische gronden meer zijn voor Nederland en de Nederlanders om zich 
te laten voorstaan op een mooie traditie van gastvrijheid en tolerantie 
jegens etnische nieuwkomers.’ Zowel wat betreft opinies ten aanzien van 
mensen met een andere etnische afkomst die reeds langere tijd (legaal) in 
Nederland verblijven als ook ten aanzien van asielzoekers bleek Nederland 
een gemiddelde positie in te nemen. Bijzonder was alleen dat er in 
Nederland in vergelijking tot andere Europese landen weinig aanhang is 
voor extreemrechtse groepen en partijen. Bij de onderzoeksbevindingen 
tekenen de auteurs wel aan dat er een verband bestaat tussen de hoogte van 
instroom van migranten en de mate van tolerantie. Landen die naar voren 
kwamen als meer dan gemiddeld tolerant (Ierland, Noord-Ierland, Spanje 
en Finland) hadden een geringe instroom van migranten, terwijl landen die 
relatief slecht scoorden (België, het voormalige Oost- en West-Duitsland) 
juist een hoge instroom hadden. Het feit dat Nederland met een in die jaren 
hoge instroom uit de bus kwam als gemiddeld tolerant is relatief dus toch 
nog gematigd positief te noemen. 

Het beeld aan het begin van de 21ste eeuw is vooralsnog somber. 
Zo is er onder juristen, vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties forse 
kritiek op het huidige asielbeleid en met name op de versnelde ‘48 uur 
procedure’67 die Human Rights Watch karakteriseerde als de ‘triomf van 
efficiency boven bescherming van vluchtelingen’ (Chadbourne 2003). In 
Europa heeft Nederland zich inmiddels ontwikkeld tot gidsland wat betreft 
streng toelatingsbeleid. Vluchtelingen worden daarbij teruggestuurd naar 
landen zoals Somalië, Afghanistan, Liberia en Tsjechenië, die door 
deskundigen als apert onveilig worden beschouwd. En wat betreft de 
tolerantie onder de bevolking? Meer dan elders in Europa leidden de 
moslimfundamentalistische aanslagen van 11 september en de moord op 
Van Gogh tot publiekelijk geuit wantrouwen en agressie tegen 
Nederlandse moslims. Een eenmaal gevestigde nationale reputatie blijkt 

                                                 

67 De versnelde procedure waarmee binnen 48 werkuren (circa drie dagen) middels twee 
gesprekken moet worden achterhaald of de aanvraag van een asielzoeker zodanig grond 
heeft dat hij of zij kan worden toegelaten tot de reguliere asielprocedure. 
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echter hardnekkig. Zo kwamen Nederlanders in 2004 in een populair 
wetenschappelijk onderzoek van Reader’s Digest naar de opinies van 
Europeanen over hun mede-Europeanen onverminderd uit de bus als het 
meest tolerante volk. Ook het nationale zelfbeeld leek, tot voor kort 
althans, niet wezenlijk geschonden. Twee weken voorafgaande aan de 
moord op Van Gogh omschreef volgens een enquête van Historisch 
Nieuwsblad (HN 15-10-2004) maar liefst 92% van de Nederlanders 
zichzelf als tolerant en meende 52% dat de Nederlandse tolerantie een 
voorbeeld voor de Europese gemeenschap zou moeten zijn.  

  
4.1.3 Tolerantie en de multiculturele samenleving 
Van meet af aan riep de veranderde Nederlandse bevolkingssamenstelling 
de vraag op in hoeverre het principe van tolerantie ook zijn diensten kon 
bewijzen met het oog op het vreedzaam samenleven van mensen met 
verschillende etnische en culturele achtergronden. Dit is nooit anders dan 
omstreden geweest.   

Een eerste aanzet voor het wetenschappelijke debat hierover 
vormden de vroegste studies naar de positie van verschillende etnische 
groepen in de Nederlandse samenleving. Deze weerspraken het zelfbeeld 
van Nederland als tolerante natie en beargumenteerden dat racisme diep 
verankerd zit in de Nederlandse samenleving (Bovenkerk 1976, van Dijk 
1983, 1984 en Essed 1984). 

Essed wees er in haar essay ‘Meer dan tolerantie’ (1994) 
bovendien op dat het tolerantievertoog in de Nederlandse situatie bijdraagt 
aan de ontkenning van racisme en (daarmee) aan de marginalisering van 
etnische minderheden. Allereerst maakt het geïdealiseerde zelfbeeld van 
Nederland als een tolerante natie dat Nederlanders moeilijk open staan 
voor de kritiek van racisme: we zijn tolerant, dus kunnen we niet racistisch 
zijn. In combinatie met de neiging om racisme te associëren met zijn meest 
excessieve en gewelddadige uitingen (jodenvervolging, slavernij en 
extreemrechtse aanslagen op buitenlanders) leidt het tolerante zelfbeeld tot 
een verdere taboeïsering van racisme. Dat vormt een belangrijk obstakel 
om daadwerkelijk, en niet alleen verbaal, iets tegen racisme te doen.  

Ten tweede draagt het tolerantievertoog er volgens Essed toe bij 
dat racisme vooral wordt benaderd als een probleem van houding en 
onwetendheid in plaats van als een vraagstuk dat handelt over structurele 
machtsverschillen. Het tolerantievertoog impliceert dat een tolerante 
houding kan worden aangeleerd via meer kennis en inzicht in elkaars 
(culturele) achtergronden en dat op die manier racisme en racistisch 
vooroordeel kunnen worden bestreden. Essed daarentegen stelt: ‘Indien 
racisme een taboeonderwerp is, kan de verwerking van informatie over 
andere culturen eerder stereotypebevestigend dan vooroordeeldoorbrekend 



   244

verlopen’ (Essed 1994: 24). Deze informatie leidt immers niet 
noodzakelijkerwijs tot een zelfkritische reflectie op de eigen, dominante 
cultuur. 

Het verhitte debat over racisme zoals dat in de jaren 80 in 
Nederland werd gevoerd en waarin Esseds werk een centrale rol heeft 
gespeeld (Prins 2000, 2004) zou vanaf de jaren 90 plaatsmaken voor een 
debat over multiculturaliteit of multi-etniciteit. Het denken in termen van 
zwart versus wit, raciaal vooroordeel en rassendiscriminatie zou 
gaandeweg overgaan in een denken in termen van etnische of culturele 
diversiteit en vooroordelen en discriminatie op grond van etniciteit en 
cultuur (zie bijvoorbeeld Guibernau en Rex 1997, Essed 1998, 2001, 
Wekker en Lutz 2001 en Prins 2000, 2004). De verandering in 
conceptualisering had verschillende oorzaken. Een daarvan was de 
toegenomen diversiteit in achtergronden van bevolkingsgroepen. Binnen 
de zwarte vrouwenbeweging in Nederland leidde dit bijvoorbeeld tot een 
wijziging in zelfdefinitie als een beweging van ‘zwarte, migranten- en 
vluchtelingenvrouwen’. Ondanks het feit dat het begrip ‘zwart’ was 
bedoeld als een politieke term om verbondenheid uit te drukken in de strijd 
tegen racisme tussen al diegenen die daarvan de dupe konden worden, 
konden veel migranten- en vluchtelingenvrouwen zich daarmee toch 
onvoldoende identificeren (Captain en Ghorashi 2001).  

Hieraan gekoppeld groeide ook het theoretische inzicht in de 
complexiteit en de sociale geconstrueerdheid van identiteiten en 
machtsverhoudingen. Het begrip ‘etniciteit’ werd, analoog aan het begrip 
‘gender’, bruikbaarder gevonden om aan te geven dat het bij 
machtsverhoudingen primair gaat om de sociale betekenis die er aan 
biologische verschillen zoals huidskleur en sekse wordt gegeven en niet 
om de biologische verschillen an sich. Hierbij speelde bovendien dat het 
begrip ‘ras’ in Nederland en in veel andere Europese landen al sinds de 
Tweede Wereldoorlog op grote weerstand stuitte. Wekker en Lutz (2001) 
wijzen erop dat dit niet betekent dat er sindsdien niet meer in termen van 
‘ras’ wordt gedacht, maar dat dit denken zich nu uitdrukt in de meer 
acceptabele, maar potentieel even hiërarchische terminologie van 
cultuurverschil. Westerse culturen worden daarbij neergezet als modern en 
beschaafd en niet-westerse culturen als onbeschaafd en traditioneel. 

Het demografische feit dat Nederland een multi-etnische of 
multiculturele samenleving was geworden werd gaandeweg door iedereen 
erkend. Het multiculturele ideaal daarentegen bleef controversieel. Dit 
ideaal behelst dat minderheidsgroepen en onderdrukte groepen het recht 
hebben op de publieke erkenning dat hun levensvisies of –wijzen net zo 
‘normaal’ zijn als die van de meerderheid. Het stelselmatig gezien en 
benaderd worden als ‘anders’, als niet echt behorend tot de gemeenschap, 
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doet afbreuk aan het zelfvertrouwen van mensen en aan de positieve 
verwachtingen die zij kunnen koesteren voor hun bestaan in de 
samenleving. Dit doet vervolgens psychologisch afbreuk aan hun 
vermogen en bereidheid om als volwaardig burger in de samenleving te 
participeren. Om tegemoet te komen aan de eis van rechtvaardigheid en 
daadwerkelijke insluiting van minderheden in de samenleving is het 
volgens aanhangers van het multiculturele ideaal dan ook onvoldoende om 
de erkenning van verschil te beperken tot de privé-sfeer. Naast 
maatregelen die gelijke rechten beogen op sociaal-economisch terrein zijn 
er ook maatregelen nodig om de verschillende culturele en religieuze 
identiteiten erkenning te geven in de publieke sfeer (Taylor 1995, Galeotti 
2002). Maatregelen waaraan te denken valt zijn de erkenning van bepaalde 
niet-christelijke feestdagen, de aanpassing van het canon op scholen of het 
menu in kantines. Te denken valt ook aan positieve actie maatregelen en 
een actieve bescherming tegen beledigingen in woord en daad.  

Als systematisch overheidsbeleid zou een dergelijk multicultureel 
beleid in Nederland nauwelijks van de grond komen, althans niet verder 
dan de mate waarin (religieuze) groepsidentiteiten hier van oudsher toch al 
worden erkend conform de traditie van tolerantie en verzuiling. Na verloop 
van tijd zou, zoals eerder in hoofdstuk 1 is besproken, het streven naar 
individuele integratie geleidelijk aan het behoud van eigen 
(groeps)identiteit als beleidsdoelstelling gaan verdringen. In het publieke 
debat was het multiculturele ideaal keer op keer goed voor een steeds weer 
opflakkerende controverse tussen mensen die multiculturele diversiteit  
beschouwen als een potentiële verrijking en mensen voor wie het vooral 
een bron van zorg representeert.  

De pleitbezorgers van het multiculturele ideaal zijn sinds de 
eeuwwisseling sterk in het defensief gedrongen. De multiculturele 
samenleving kwam meer dan ooit ter discussie te staan. Naar aanleiding 
van het artikel van Paul Scheffer ‘het multiculture drama’ gebeurde dat 
bovendien ook binnen sociaal-democratische kringen. Veel critici pleiten 
voor een meer ‘realistische’ benadering van die samenleving. Anders dan 
in de voorgaande periode waarin het gebrek aan tolerantie werd 
bekritiseerd, wordt nu het teveel aan tolerantie benadrukt. De Nederlandse 
tolerantie zou veel te ver zijn doorgeschoten en verworden tot 
vrijblijvendheid, onverschilligheid en lafheid in de omgang met etnisch en 
culturele ‘anderen’. Men keerde zich tegen (een overmaat aan) 
cultuurrelativisme en pleitte, in deze of gene vorm, voor een herbezinning 
op wat waardevol is in de eigen cultuur. Ook betoonde men zich 
voorstander van een meer dwingende, op aanpassing gerichte opstelling 
jegens migranten en nieuwkomers. Verrassend is niet zozeer de redenatie 
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op zich, als wel de wijze waarop zij binnen korte tijd de communis opinio 
werd.  
 Vooral de opkomst van Pim Fortuyn maakte duidelijk hoe poreus 
het draagvlak was voor de toegenomen etnische en culturele diversiteit in 
Nederland. Fortuyn wist beter dan wie ook het onbehagen zoals dat werd 
ervaren onder een aanzienlijk deel van de bevolking (links en rechts, 
allochtoon en autochtoon) politiek te maken. Belangrijk daarbij was zijn 
positie als politieke buitenstaander die het establishment bestookte met een 
humor en directheid waaraan de meeste debatbepalende politici en 
intellectuelen niet konden en veelal ook niet wilden tippen. De ‘Fortuyn 
revolte’ baande de weg voor een aantal centrum rechtse kabinetten die, 
eerst onder voormalig minister Nawijn en later onder minister Verdonk 
definitief werk maakten van een restrictief toelatingsbeleid en een 
verplichtend integratiebeleid. De meeste politieke partijen, inclusief de 
linkse oppositiepartijen verhardden hun standpunten met betrekking tot de 
multiculturele samenleving of zagen zich gedwongen daartoe een meer 
kritische afstand te nemen. Zo verklaarde Wouter Bos in een toelichting op 
het concept beginselprogramma van de PvdA het begrip ‘multicultureel’ 
zelden te gebruiken. Dat zou te zeer suggereren dat alles aan elkaar 
gelijkwaardig is. Sommige zaken behoren echter tot de ‘kernwaarden’ van 
de Nederlandse cultuur, zoals de gelijkheid van mannen en vrouwen, homo 
en hetero en de scheiding van kerk en staat. ‘Die wil je niet opofferen in 
het proces van integratie’, aldus Bos (Volkskrant 1 mei 2004)’. 
 Pim Fortuyn was uiteraard niet de eerste die het ideaal van 
multiculturaliteit betwijfelde. Zelfs in het huidige debat wordt nog vaak 
verwezen naar een artikel van Frits Bolkestein uit 1991 waarmee hij de 
discussie aanzwengelde over de grenzen aan een multiculturele 
samenleving (Volkskrant 12-9-2001 ‘Integratie van minderheden moet met 
lef worden aangepakt’). Uitgangspunt in zijn beschouwing destijds was dat 
er een aantal fundamentele politieke beginselen zijn die ‘universele 
geldigheid en waarde’ bezitten. Een beschaving die deze beginselen in ere 
houdt is dan ook superieur aan een beschaving die dat niet doet. 
(Cultuur)relativisme is op zijn plaats als het gaat om kwesties van smaak 
(muziek, eten, kleding), echter niet als het gaat om beginselen zoals de 
scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid 
en non-discriminatie. Het gaat hierbij, zo stelde Bolkestein, om 
verworvenheden van de Europese beschaving waarmee het in islamitische 
landen veelal slecht is gesteld. Aan de komst van grote groepen migranten 
uit die landen zijn dan ook risico’s verbonden. Van hen zou zonder meer 
de erkenning en naleving van de bovengenoemde beginselen moeten 
worden gevraagd. De tolerantie jegens andere culturele gebruiken stuit hier 
op zijn grenzen. 
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 Bolkestein beargumenteerde verder dat het primaat van de 
overheid dient te liggen bij integratie en niet bij het behoud van eigen 
identiteit. Hij stelde ter discussie of de Nederlandse traditie van verzuiling, 
dat wil zeggen ‘de gescheiden ontwikkeling’ via de institutionele 
erkenning van minderheden in deze tijd nog soelaas kan bieden in de 
relatie tussen de islamitische minderheid en de niet-islamitische 
meerderheid. Hij prefereert veeleer een ‘gezamenlijke ontwikkeling’ 
uitgaande van een gelijkheid van individuen voor de wet. Hierbij zou, 
geheel indruisend tegen de Nederlandse mores om dingen op basis van 
vrijwilligheid te regelen, het zich eigen maken van de Nederlandse taal en 
cultuur verplicht gesteld moeten worden. 
 Baukje Prins analyseerde het betoog van Frits Bolkestein in 
‘Voorbij de onschuld’68 (2000 en 2004) als een typisch voorbeeld van hoe 
er vanaf het einde van de jaren 80 steeds meer waardering komt ‘voor wat 
men noemt een ‘realistische’ benadering van de multiculturele 
samenleving (Prins 2000: 14)’. Kenmerk van dit ‘nieuwe realisme’69 is 
aldus Prins de aanspraak op waarheid, objectiviteit en onpartijdigheid, de 
pretentie op het kunnen vaststellen van wat er nu ‘werkelijk’ aan de hand 
is in de samenleving en wat er ‘dus’ zou moeten gebeuren. Kenmerkend 
voor het ‘nieuwe realisme’ is ook een bepaalde ‘stijl’ van spreken. Daarbij 
komt realisme te staan tegenover naïef idealisme en het moedig 
doorbreken van taboes tegenover het angstvallig in stand houden daarvan. 
Prins bekritiseert de aanname dat er één te kennen reële werkelijkheid 
bestaat. Elk verhaal over de werkelijkheid is slechts een van de vele 
mogelijke verhalen over die werkelijkheid. Bovendien geven verhalen niet 
alleen (een gesitueerde visie op) de werkelijkheid weer, maar dragen ze 
gelijktijdig bij aan de totstandkoming van die werkelijkheid. Dat geldt ook 
voor het ‘nieuwe realisme’. 

Meer dan dat het ‘nieuwe realisme’ voor één soort mening staat, 
blijkt het inmiddels een tijdsgeest die gaandeweg vrijwel alle meningen in 
het debat over integratie en multiculturaliteit heeft gekleurd. 
Voedingsbodem daarvoor vormde mijns inziens allereerst de ideologische 
polarisatie in de jaren 80 rondom de problematiek van migratie, integratie 
en etnische diversiteit. De angst om uitgemaakt te worden voor racist of, 
omgekeerd, om geëxcommuniceerd te worden vanwege het ter discussie 

                                                 
68 De eerste druk droeg de ondertitel ‘het debat over de multiculturele samenleving’. 
Kenmerkend voor de verschuivingen in het politieke discours en in het denken van Prins 
kreeg de tweede druk de ondertitel ‘het debat over integratie in Nederland’.  
69 Het begrip grijpt terug op de naam van een stroming in de literatuur uit de jaren 60 van 
de 20ste eeuw. De ‘nieuwe realisten’ wilden terug naar concrete poëzie en weg van het 
geëxperimenteer van de Vijftigers. ‘Wir wollen nicht Literatur als Kunst, sondern 
Wirklichkeit’, zei Günther Wallraff daarover. 
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stellen van het nationale zelfbeeld van tolerantie en non-discriminatie 
verlamde of bemoeilijkte een constructief debat over deze thema’s. 
Verandering daarin bracht niet zozeer de moed van ‘nieuwe realisten’ om 
taboes te doorbreken, maar in de eerste plaats de veranderde oost-west 
verhouding eind jaren 80 en de verzwakking van de ideologische 
tegenstelling tussen links en rechts die dit tot gevolg had. De nederlaag die 
met name links in die periode leed gaf ruimte voor het publiekelijk 
verwoorden van meningen, zorgen of vragen die voorheen als conservatief, 
rechts of zelfs als racistisch van de hand werden gewezen.  

Ten tweede kenmerkte het decennium voor de eeuwwisseling zich 
door een sterke toename van met name de asielmigratie (deels als gevolg 
van de bovengenoemde verandering van het mondiale machtsevenwicht). 
De omvang van deze migratie, en het gebrek aan politieke of culturele 
identificatie met de nieuwe migranten die veelal uit landen in het ‘Zuiden’ 
kwamen, legde een druk op de toch al moeizaam verlopende integratie van 
veel migranten en droeg in elk geval bij tot een gevoel van crisis als zou de 
migratie en integratieproblematiek het land boven het hoofd groeien (zie 
ook Geuijen 2004). De historici Lucassen en Willems spreken in dit 
verband van ‘modern doemdenken’ (Volkskrant 19 juni 2004). Telkens 
wanneer Nederland in het verleden te maken kreeg met een grote instroom 
van migranten leidde dit tot angst en pessimisme met betrekking tot de 
mogelijkheid om de nieuwe migranten te doen inburgeren. Volgens 
Lucassen en Willems die het voorbeeld aanhalen van ‘oudere’ 
migrantengroepen zoals Nederlands Indiërs, Surinamers en Turken, blijkt 
dit pessimisme over de langere termijn grotendeels ongegrond (zie ook 
Willems 2004).  

Voor de definitieve doorbraak van het nieuwe realisme als 
dominant vertoog zorgde tenslotte uiteraard de dreiging van het 
internationale moslimfundamentalisme. Het al gistende onbehagen in de 
multiculturele samenleving ging zich na 11 september in rap tempo 
toespitsen (in het beste geval) op het gevaar dat zou kunnen uitgaan van 
bepaalde radicale elementen binnen de islamitische gemeenschap en (in 
het slechtste geval) op die gemeenschap en de islam in het algemeen. In 
die verziekte atmosfeer zette Ayaan Hirsi Ali de frontale aanval in tegen de 
onderdrukking van moslimvrouwen. Zij analyseerde die onderdrukking als 
iets dat ingeweven zit in het morele kader van de islam. Zij pleit, analoog 
aan de wijze waarop eerder in de joodse en christelijke traditie religieuze 
dogma’s zijn bekritiseerd, voor een Verlichting binnen de islam. Deze 
moet gestalte krijgen door kritische zelfreflectie van moslims over hun 
eigen verantwoordelijkheid voor armoede, achterstand en geweld in hun 
landen en gemeenschappen (Hirsi Ali 2004). Gekoppeld aan dit appèl aan 
de moslimgemeenschap is zij, in navolging van Frits Bolkestein, van 
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mening dat de Nederlandse samenleving onderdrukkende praktijken uit 
naam van de islam niet kan en mag tolereren en dat ze daar duidelijk beleid 
tegenover moet stellen. Met deze standpunten en de wijze waarop zij die 
vertolkte werd zij tot de meest radicale, bewonderde en verguisde, 
representant van het nieuwe realisme.70  

Inhoudelijk is het eerste dat de verschillende (ook meer 
gematigde) uitdrukkingen van het nieuwe realisme kenmerkt een bepaalde 
probleemstelling met betrekking tot de etnische en culturele diversiteit in 
Nederland. Er wordt, mijns inziens terecht, geconstateerd dat hoewel die 
diversiteit een feit is, er van multicultureel samenleven nog bitter weinig 
sprake is. Dit roept de cruciale vraag op wat de basis moet vormen voor 
sociale cohesie tussen al die verschillen. Deze vraag wordt niet alleen 
opgeworpen door deelnemers aan het debat uit liberale of conservatieve 
hoek (zie ook Prins 2000, 2004). Zo stelde Paul Scheffer in zijn tweeluik 
‘het multiculturele drama’ (Scheffer, NRC 29 januari 2000 en 25 maart 
2000) vanuit linkse optiek de schijn van het multiculturele samenleven 
krachtig ter discussie.  

Het realisme van de sociaal-democraat Scheffer is deels anders 
dan dat van de liberalen Bolkestein en Hirsi Ali of van de populist 
Fortuyn. Zo wijst Scheffer primair op de onverschilligheid jegens 
migranten en het langs elkaar heen leven van mensen afkomstig uit diverse 
bevolkingsgroepen, een punt dat ook benadrukt wordt door de Beus in ‘De 
cultus van vermijding’ (1998) en door diverse auteurs in de bundel ‘De 
lege tolerantie’ onder redactie van Marcel ten Hooven (2001). Onder het 
mom van tolerantie worden aldus Scheffer hele generaties migranten 
afgeschreven en ontstaat er zienderogen een etnische onderklasse. De 
vrijblijvende aanpak van de moderne ‘sociale kwestie’ is volgens hem een 
ernstige bedreiging voor de maatschappelijke vrede. Degenen die slechts 
de voordelen van culturele diversiteit bezingen verwijt hij de ogen te 
sluiten voor de omvangrijke problemen waarvoor aanhoudende migratie en 
falend integratiebeleid met name de grote steden plaatsen. 

Over de ideologische scheidslijnen heen zijn er echter ook 
belangrijke overeenkomsten. Deze liggen met name in de constatering dat 
                                                 
70 Het feministische maandblad Opzij kende haar in november 2004 de Harriet Freezerring 
toe vanwege haar moedige inzet voor de emancipatie van vrouwen met een moslim-
achtergrond. Veel vrouwen met een moslim-achtergrond (en zij niet alleen!) staan echter 
ambivalent tegenover de aanpak van Hirsi Ali. Ze bekritiseren het feit dat Hirsi Ali de 
onderdrukking van vrouwen wil tegengaan door de gehele islam in diskrediet te brengen. 
Dit heeft de toch al bestaande gevoelens van afstand en wantrouwen binnen de culturele 
meerderheid in Nederland jegens de islamitische minderheid alleen maar versterkt. 
Bovendien bemoeilijkt Hirsi Ali met haar aanpak de inspanningen van vrouwen die ernaar 
streven hun islamitische geloof te verenigen met het streven naar emancipatie en die via de 
geleidelijke weg veranderingen nastreven binnen hun gemeenschappen (Ghorashi 2005). 



   250

de oude modellen en strategieën om sociale samenhang te genereren anno 
2000 niet meer volstaan. Zo staat ook Scheffer sceptisch tegenover de 
waarde van de traditionele Nederlandse tolerantie, het verzuilingsmodel en 
een streven naar integratie met behoud van identiteit. Tolerantie is 
verworden tot onverschilligheid en bovendien kunnen niet alle culturele 
verschillen worden getolereerd. Ook hij verwijst daarbij naar traditioneel 
islamitische opvattingen met betrekking tot de verhouding tussen kerk en 
staat en de rechten van vrouwen (Scheffer 2004). Wat betreft het 
Nederlandse verzuilingsmodel merkt hij op dat er in tegenstelling tot 
vroeger in de huidige situatie te weinig ‘bronnen van saamhorigheid’ zijn 
zoals een gezamenlijke geschiedenis, een zelfde taal en een algemeen 
aanvaarde grondwet die als ‘dak’ boven de zuilen kunnen fungeren. 
Integratie met behoud van identiteit tenslotte beschouwt hij als ‘een vrome 
leugen’. De waarheid is dat de waarden en normen van de culturele 
meerderheid de facto bepalend zijn en dat integratie dus een ‘hardhandig’ 
proces is waarin ook veel van nieuwkomers wordt genomen. Deze 
waarheid kan maar beter onder ogen worden gezien en vertaald in beleid. 

Wanneer de oude strategieën niet meer voldoen, wat kan dan wel 
soelaas bieden in de omgang met culturele en religieuze diversiteit? Vanuit 
nieuw-realistisch perspectief wordt het antwoord daarop eerst en vooral 
gezocht in een strenger toelatingsbeleid en een meer verplichtend 
integratiebeleid. Een strengere toelating moet voorkomen dat een te grote 
instroom van nieuwe migranten de bestaande problemen rondom integratie 
en multicultureel samenleven onbeheersbaar maken. Een meer 
verplichtende integratie moet althans een minimum aan sociale samenhang 
garanderen, in het bijzonder via het gebruik van een zelfde taal. Verschil 
van mening is er momenteel alleen over mate en richting van restrictiviteit 
en verplichtstelling, over het principe echter lijkt brede consensus te 
bestaan.  

In de luwte van alle spierballentaal over strenge toelating en 
verplichtende integratie wordt daarnaast gepleit voor meer onderlinge 
discussie. Dit is bijvoorbeeld een centraal thema in ‘De lege tolerantie’ 
onder redactie van Marcel ten Hooven (2001). Tegenover de feitelijke 
onverschilligheid jegens migranten enerzijds en het onwenselijke 
alternatief van intolerantie anderzijds roepen diverse auteurs in deze 
bundel op tot een open discussie over onderlinge (cultuur)verschillen. In 
die discussie die tot doel heeft om een basis van overeenstemming te 
bereiken met betrekking tot het multiculturele samenleven moet het 
verschil van mening volgens de meeste auteurs niettemin worden 
gewaardeerd. Zo stelt Hermsen in navolging van Hannah Arendt dat 
pluraliteit een noodzaak is voor democratische politiek. De aanwezigheid 
van anderen appelleert aan het vermogen om je in die ander in te leven. 



   251

Het prikkelt het denken. Dit staat haaks tegenover een totalitaire politiek 
waarin mensen niet geacht worden te denken en zich dienen te 
conformeren aan een vastgestelde opinie (Hermsen 2001: 211-220). 

Hoe de voorgestane interculturele discussie eruit zou moeten zien 
of zou moeten worden gerealiseerd wordt in ‘De lege tolerantie’ niet nader 
uitgewerkt. Wel wordt door diverse auteurs ‘politieke correctheid’ als het 
belangrijkste obstakel aangewezen. Bedoeld wordt daarmee niet zomaar 
elke vorm van conformering aan politiek wenselijke opinies, maar 
expliciet de conformering aan linkse, multiculturalistische standpunten (de 
Wit 2001: 94-95). Zo stelt Paul Cliteur dat er met betrekking tot de 
thema’s van racisme, migratie en asiel een taboe is komen te liggen ‘op 
uitingen die de progressieve intellectuele elite niet bevallen’. Politieke 
intolerantie heeft volgens hem in deze tijd de plaats ingenomen van de 
religieuze intolerantie van de 17de eeuw. Wie zich niet conformeert aan 
politiek correcte opvattingen dreigt volgens Cliteur van het debat te 
worden uitgesloten (zie ook Finkielkraut 1998). 
 In vergelijking tot het relatieve optimisme in de jaren 80 ten 
aanzien van integratie en multicultureel samenleven kenmerkt het 
hedendaagse realisme zich tenslotte door de sceptische erkenning dat het 
samenleven met verschillende culturen op zijn minst een lastige zaak is. 
Hetzelfde geldt voor tolerantie. ‘Echte’ tolerantie is zo moeilijk aldus de 
Wit (2001) omdat die balanceert tussen een teveel en een te weinig ervan: 
Men moet een mening hebben die een moreel oordeel mogelijk maakt, 
maar zich tevens hoeden voor een al te grote verontwaardiging jegens 
onwelgevallige meningen van anderen. Tolerantie vergt een eigen mening, 
maar ook enige scepsis ten aanzien van het eigen standpunt, ‘het 
vermoeden dat men zich kan vergissen’ (Cliteur 2001: 121). Men moet 
zich openstellen voor de meningen van anderen, zich daarin verplaatsen, 
maar tegelijkertijd grenzen stellen aan wat niet te tolereren is, zoals de 
bedreiging van de rechtsstaat of de schending van universele 
mensenrechten. 

Juist omdat tolerantie het balanceren vraagt tussen allerlei 
tegenstrijdigheden menen veel auteurs in ‘de lege tolerantie’ dat het 
realistisch is er geen al te hooggespannen verwachtingen van te hebben. 
Tolerantie is noodzakelijk, onvermijdelijk, een multiculturele samenleving 
kan er niet zonder, maar het is geen recept voor harmonie. Het is niet een 
deugd die je aan mensen kunt opleggen. Tolerantie is met andere woorden 
gebaat bij een pragmatische invulling van het begrip – en daarmee zijn we 
toch weer terug bij de Nederlandse geschiedenis waarin het bij tolerantie 
altijd al ging om het vinden van een praktische modus vivendi en niet om 
een ideologie hoe met verschillen samen te leven. 
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Tolerantie hoort een ‘minimaal ideaal’ te zijn, stelt Pieter Hilhorst 
(2001). Het moet gered worden van ‘maximale idealen’ zoals dat van 
kleurblindheid of multiculturalisme. Daarmee wordt teveel van mensen 
gevraagd, hetgeen eerder vermijdingsgedrag in de hand werkt dan 
toenadering. Tolerantie, zo stelt Kees Schuyt (1999: 679) mijns inziens 
dan ook treffend, is ‘een onvolmaakte deugd voor een onvolmaakte 
samenleving’. Waar de (verheven) idee van tolerantie zelden werkelijkheid 
is geweest, bestaat er wel zoiets als ‘alledaagse tolerantie’, tolerantie als 
een down to earth praktijk van verdraagzaam met elkaar omgaan. Deze 
praktijk vergt aldus Schuyt zelfkennis over het waarom van angst of 
weerzin jegens het andere of anderen en inleving in het feit wat het voor 
jezelf zou betekenen als je die ander zou zijn.   

Zoals in het bovenstaande al is aangegeven richt veel van de 
kritiek in het nieuw realistische discours zich tegen diegenen die geloven 
in het ideaal van een multiculturele samenleving. Deze ‘apologeten van de 
diversiteit’ zoals Scheffer ze typeerde in ‘het multiculturele drama’, 
zouden de ogen sluiten voor de problemen waarmee diversiteit gepaard 
gaat. Ook zouden ze, naar de mening van critici zoals Cliteur en 
Finkielkraut, het debat onmogelijk maken door tolerantie op te leggen als 
een dwingende plicht en haar daarmee te veranderen in haar tegendeel van 
intolerantie jegens andersdenkenden. Hoewel deze kritiek een kern van 
waarheid bevat grenst zij mijns inziens bij tijd en wijle zelf aan 
stemmingmakerij en intolerantie voor alternatieve meningen. Zoals elk 
dominant discours loopt nu ook het ‘nieuw realistische’ het risico de eigen 
opinies als graadmeter voor correct gedrag aan anderen op te leggen. 

De tegenstellingen zijn soms kleiner dan ze worden voorgesteld. 
Zo geven juist ook anti-racistische en multiculturalistische denkers zich 
rekenschap van kwesties in de multiculturele samenleving die de vraag 
oproepen naar de grenzen aan tolerantie. In het vervolg van deze 
beschouwing zal ik een aantal van deze denkers bespreken, die, laverend 
tussen principes van rechtvaardigheid en concrete, hedendaagse 
vraagstukken met betrekking tot tolerantie een antwoord trachten te geven 
op die vraag.  

De eerste auteur wier visie ik hier zal behandelen is de politiek 
filosofe Anna Elisabetta Galeotti. Galeotti (2002) staat weliswaar kritisch 
tegenover tolerantie vanwege de machtsongelijkheid die het impliceert 
(om te tolereren of getolereerd te worden), maar ze meent dat het als 
politiek principe toch niet terzijde geschoven kan worden. Daarvoor zijn er 
in de concrete praktijk van hedendaagse multiculturele samenlevingen 
simpelweg teveel conflicten die de vraag oproepen wat wel en niet 
getolereerd kan worden om een vreedzaam samenleven mogelijk te maken. 
Zij verwijst daarbij naar de hoofddoekjeskwestie in relatie tot de scheiding 
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van kerk en staat in Frankrijk en naar de discussie over het al dan niet 
verbieden van uitspraken die aanzetten tot geweld of haat in relatie tot het 
recht op vrije meningsuiting in de VS. Galeotti probeert vervolgens het 
principe van tolerantie te verenigen met dat van de erkenning van culturele 
minderheden door criteria aan te geven op grond waarvan een overheid 
kan bepalen welke claim van erkenning gehonoreerd dient te worden en 
welke niet. Galeotti maakt daartoe onderscheid tussen claims die gericht 
zijn op insluiting in de samenleving en claims die gericht zijn op separatie 
of de handhaving van de eigen groepscultuur als doel op zich. Claims van 
de eerste soort dienen te worden erkend, de andere niet. Onder de eerste 
soort vallen bijvoorbeeld claims om beschermd te worden tegen 
beledigingen evenals claims om aanpassingen aan te brengen in publieke 
gewoontes om tegemoet te komen aan de identiteiten van minderheden. 
Claims die voor Galeotti moeilijker liggen zijn bijvoorbeeld positieve actie 
maatregelen. Deze kunnen immers ook schadelijk zijn voor het zelfrespect 
van minderheden (zie ook Essed 1994). Strijdig met het streven naar 
insluiting beschouwt zij financiële steun voor groepen uitsluitend om hun 
cultuur te handhaven. Zij vindt een dergelijke steun alleen gerechtvaardigd 
wanneer meerderheidsgroepen die ook krijgen. Verder is het altijd van de 
context afhankelijk en van de onderhandeling over praktische 
toepasbaarheid welke claims op welke wijze gehonoreerd kunnen worden. 

 Een andere auteur die tolerantie bespreekt vanuit een 
multiculturalistisch perspectief van erkenning is de politiek filosoof Bhiku 
Parekh. Hij meent dat er vanuit een culturele meerderheid wel degelijk 
grenzen gesteld kunnen worden aan de tolerantie jegens waarden en 
praktijken van minderheden. Voorbeelden van discutabele waarden en 
praktijken die hij noemt zijn onder meer vrouwenbesnijdenis, polygamie 
en meer in het algemeen de ondergeschikte status van vrouwen en meisjes 
in sommige gemeenschappen. Het zijn ook dit soort voorbeelden die 
tijdens de focusgroep discussies (en dus in de Nederlandse context) aan de 
orde kwamen als punten waarop de tolerantie van deelnemers op de proef 
werd gesteld dan wel zijn grens bereikte. Waar Galeotti het streven naar 
insluiting als richtinggevend principe centraal stelt om te bepalen wat 
erkenning verdient en wat niet, meent Parekh dat alleen een interculturele 
dialoog uitkomst kan bieden. In die dialoog vormen onvermijdelijk de 
specifieke ‘operatieve publieke waarden’ (Parekh 2000: 267) van de 
samenleving waar het om gaat het uitgangspunt. Die waarden zijn 
vastgelegd in de grondwet, in overige wetgeving en in normen die het 
verkeer tussen burgers reguleren. Deze operatieve publieke waarden zijn 
echter niet statisch, niet eenduidig en niet boven kritiek verheven. 
Wanneer nu een minderheidspraktijk publieke afkeuring oproept bij de 
meerderheid, dan zou er een dialoog moeten plaatsvinden waarbij aldus 
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Parekh ‘bifocaal’ zowel de betreffende praktijk met argumenten wordt 
bekritiseerd en verdedigd, maar waarbij ook de daarmee verband houdende 
openbare publieke waarden ter discussie worden gesteld. Volgens Parekh 
zit in dat laatste een uitgelezen kans voor de gevestigde samenleving: 
‘Every society needs to periodically reassess its operative public values, 
and the fact that a minority practice offends against some of them provides 
it with a welcome opportunity to do so’ (Parekh 2000: 270).  

Parekh benadrukt verder dat een dergelijke dialoog niet 
gepolariseerd hoeft te zijn. Ten aanzien van bepaalde praktijken zijn er 
binnen minderheden en binnen meerderheden immers altijd verschillende 
en conflicterende visies. Het transformatieve potentieel van een 
interculturele dialoog ligt nu juist in het feit dat daarmee debatten worden 
uitgelokt op verschillende niveaus, binnen de gemeenschappen van 
minderheden, binnen die van de meerderheid en daartussen. In de discussie 
kan de meerderheid zich weliswaar beroepen op haar operatieve publieke 
waarden, maar niet op het universele karakter daarvan. Ze zal de 
geldigheid van een bepaalde waarde71 in een specifieke context met 
argumenten hard moeten maken. Omgekeerd kan een minderheid zich wel 
beroepen op het belang van een bepaalde praktijk vanuit cultureel oogpunt, 
maar ook zij kan die cultuur niet als heilig en onveranderlijk postuleren. 
De culturele waarde72 zal afgewogen moeten worden tegen andere 
waarden, zoals bijvoorbeeld de rechten van vrouwen of andersdenkenden 
binnen minderheden. 

Zoals we kunnen zien in de voorbeelden die Galeotti en Parekh 
aanhalen, maar ook in de voorbeelden die deelnemers aan deze studie 
noemen, draaien veel discussies over wat tolerabel is en wat niet om 
vraagstukken op het gebied van gender en seksualiteit in relatie tot 
etniciteit. Walzer wijst erop dat dit in de loop van de geschiedenis zeker 
geen nieuw fenomeen is en dat het zich ook niet beperkt tot westerse 
landen: ‘Questions about family arrangements, gender roles, and sexual 
behavior are among the most divisive in all contemporary societies 
(Walzer 1997: 60)’. Van grote historische invloed is wel de invloed 
geweest van vrouwenstrijd in de afgelopen decennia. Deze heeft de ruimte 
aanzienlijk vergroot om wereldwijd vanzelfsprekendheden op de 
betreffende gebieden ter discussie te stellen. Een wetenschappelijke 

                                                 
71 Te denken valt bijvoorbeeld aan het recht op vrije meningsuiting in de context waarin een 
bepaalde expressie daarvan als bijzonder beledigend wordt ervaren door leden van 
minderheden. Een ander voorbeeld is het verbod op het dragen van hoofddoeken in een 
publieke functie. 
72 Bijvoorbeeld de culturele waarde van een gearrangeerd huwelijk versus het recht van 
vrouwen om zelf te kunnen kiezen voor die praktijk dan wel voor een eigen partnerkeuze.  



   255

discipline waarin de implicaties van de multiculturele samenleving dan 
ook hoog op de agenda staan is die van (multiculturele) genderstudies.  

Een voorbeeld van een Nederlandse theoretica die tracht een 
balans te vinden tussen multiculturalistische idealen enerzijds en 
feministische idealen anderzijds is de sociologe Sawitri Saharso. In haar 
essay ‘Feminisme versus multiculturalisme?’ reageert Saharso (2000) op 
de stelling van de Amerikaanse feministe en filosofe Moller-Okin (1999) 
dat multiculturalisme, door Moller-Okin gedefinieerd als het toekennen 
van groepsrechten aan culturele minderheden, slecht is voor vrouwen 
wanneer de rechten van vrouwen binnen die culturen worden miskend. 
Saharso erkent dat de combinatie van multiculturalisme en feminisme 
complexe normatieve vragen oproept, maar dat de oplossing niet kan zijn 
om het ene ideaal ten gunste van het andere op te geven. Het gaat er 
volgens haar om de dilemma’s die de combinatie oproept in kaart te 
brengen. Zo zegt zij met betrekking tot de hoofddoekjeskwestie dat er 
zowel feministische argumenten voor als tegen het dragen van een 
hoofddoek zijn. Net als Parekh pleit zij dan ook voor een permanente 
interculturele dialoog waarin zowel de dominante cultuur als die van 
minderheden ter discussie staat.   

Deze oplossing wordt door anderen met scepsis bejegend. In het 
themanummer ‘Multiculturalisme en feminisme’ van het Tijdschrift voor 
Genderstudies (2002) stelt Lutz dat het nu juist aan de voorwaarden voor 
een interculturele dialoog ontbreekt: er is geen sprake van een ‘cultuur van 
erkenning’ en minderheden doen dus vaak maar mondjesmaat mee aan 
discussies over de multiculturele samenleving. Daarentegen bestaan er 
over minderheden wel allerlei ‘vastgeroeste stereotype beelden’ (Lutz 
2002), zoals dat hun culturen barbaars en vrouwvijandig zijn. Deze 
beelden dienen, aldus Lutz, het doel van dominante groepen in de 
samenleving om van zichzelf een positief, modern en geëmancipeerd 
zelfbeeld te schetsen. 

Hoewel Saharso in hetzelfde themanummer aangeeft het eens te 
zijn met de constatering dat het schort aan de voorwaarden voor een 
interculturele dialoog en dat het risico bestaat dat westerse feministische 
normen worden gebruikt om andere culturen te demoniseren benadrukt zij 
niettemin dat het alternatief niet het bagatelliseren kan zijn van 
seksistische tradities binnen minderheidsculturen: ‘barbaarse rituelen zijn 
soms barbaars’, zo stelt zij (Saharso 2002: 20). Vanuit het moeilijke besef 
een vrouw te zijn ‘met twee missies’, feminisme én multiculturalisme, 
roept zij dan ook op om in plaats van te zwijgen aangaande heikele 
multiculturele kwesties te zoeken naar manieren van spreken ‘die het 
mogelijk maken om kritisch en tegelijk solidair te zijn’ (Saharso 2002: 23).  
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We kunnen aan haar eigen werk een aantal ingrediënten ontlenen 
van een dergelijk spreken. Afgezien van de keuze om te spreken in plaats 
van te zwijgen uit angst zich te branden aan moeilijke normatieve 
kwesties, zijn dat zelfreflectie, nuancering en contextualisering. De 
zelfreflectie komt tot uiting wanneer zij stelt dat feministes in hun 
beoordeling van praktijken binnen andere culturen niet zonder meer 
kunnen afgaan op hun ‘feministische intuïtie’ en meer in het algemeen een 
sceptische houding moeten aannemen ten aanzien van common sense 
percepties (waaronder feministische) die de werkelijkheid als ‘gegeven’ 
nemen. Nuancering blijkt uit het onderscheid dat zij maakt tussen culturen 
en tradities binnen culturen. Geen enkele cultuur is volgens Saharso 
monolithisch patriarchaal. Er bestaan echter wel binnen elke cultuur 
tradities die als patriarchaal beoordeeld en afgewezen moeten worden. 
Tenslotte contextualiseert zij het handelen van mensen door te 
benadrukken dat zij niet volkomen worden bepaald door hun cultuur, maar 
dat zij in het al dan niet naleven van bepaalde culturele tradities reageren 
op verschillende sociale omstandigheden waarbinnen zij leven. Zo wijst zij 
erop dat uit studies naar eerwraak blijkt dat vestigingspatronen van 
migranten evenals hun sociaal-economische status belangrijke factoren 
zijn naast cultuur. Veel van de daders van eerwraak bleken werkloze of 
arbeidsongeschikte mannen te zijn voor wie de bescherming van de 
familie-eer een van de weinige mogelijkheden was om een gevoel van 
eigenwaarde aan te ontlenen (Maris en Saharso 2003: 26, refererend aan 
van Eck 2001: 226-227). 
 
 
4.2  Denken over de eigen samenleving. Teleurstelling 

en positieve herwaardering 
 

Tolerantie was zoals gezegd impliciet en expliciet een belangrijk thema 
tijdens de groepsdiscussies. Het begrip werd niet gedefinieerd, maar lijkt 
in zijn common sense betekenis te staan voor een in beginsel open houding 
ten aanzien van ‘vreemdelingen’ en culturele verschillen. Men denkt 
daarbij aan het soort van openheid zoals die zich in het verleden heeft 
uitgedrukt in een ruimhartige toelating van vluchtelingen en, eveneens in 
het verleden, in het naast elkaar laten bestaan van levensbeschouwelijke 
verschillen in het verzuilingsmodel. Naar het heden toe vertaalt zich dat 
voor sommige deelnemers in de impliciete verwachting van een dergelijke 
openheid bij overheid en burgers en in het zelf willen betonen van 
openheid jegens mensen met andere culturele achtergronden en 
vluchtelingen in het bijzonder. 
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 Het contact met asielzoekers en vluchtelingen leidt bij veel 
deelnemers allereerst tot teleurstelling met betrekking tot het nationale 
zelfbeeld van tolerantie. Bij een aantal bevestigt het een toch al niet 
rooskleurig beeld. De teleurstelling geldt zowel het beleid en de 
beleidsuitvoering als ook de houding van Nederlandse burgers. In deze 
paragraaf zal ik eerst ingaan op de teleurstelling die veel deelnemers 
uitspreken met betrekking tot het toenmalige beleid jegens asielzoekers en 
vluchtelingen. Daarna komen de ervaringen aan de orde met de ten tijde 
van het onderzoek steeds openlijker afwijzende houding jegens 
asielzoekers en vluchtelingen onder de bevolking.  

Deelnemers worden in hun contact met asielzoekers en 
vluchtelingen echter ook zelf wel eens geconfronteerd met opinies of 
gedragingen die zij afkeuren. Waar het bij de kritiek op het beleid en de 
houding van Nederlandse burgers gaat om de constatering dat het ideaal 
van tolerantie te weinig wordt nageleefd is het juist in de eigen ervaringen 
dat mensen worden geconfronteerd met het paradoxale karakter van 
tolerantie. Het is met andere woorden juist in de eigen concrete ervaringen 
dat mensen worden geconfronteerd met de moeite die het kan kosten om 
verdraagzaam te staan tegenover meningen en gedragingen die men niet 
deelt en met de vraag waar tolerantie op zijn grenzen stuit.  
 Het contact met asielzoekers en vluchtelingen leidt tenslotte niet 
alleen tot kritiek op de eigen samenleving en in het bijzonder op de 
praktisering van het tolerantie-ideaal, maar eveneens tot een herwaardering 
van wat waardevol is in die samenleving. Ook dat zal in deze paragraaf 
worden besproken. Om met Wouter Bos te spreken gaat het hier om 
‘kernwaarden’ die, als het aan de betreffende Nederlanders ligt, voor de 
toekomst behouden zouden moeten blijven en die als het ware positief 
geformuleerd aangeven tot hoever tolerantie kan gaan. Overigens zijn het 
dikwijls juist asielzoekers en vluchtelingen die deelnemers er expliciet op 
wijzen hoezeer bepaalde waarden, zoals vrijheid, bestaanszekerheid voor 
iedereen en vreedzaam samenleven het verdedigen waard zijn. Terwijl 
‘grenzen aan tolerantie’ impliceert dat nieuwkomers die grenzen zouden 
bedreigen, illustreert dit dat veel vluchtelingen juist medestanders zijn in 
het levend houden van die waarden en idealen. 
 
4.2.1 Nederlandse tolerantie versus een beleid van afwijzen en 
afschrijven 
De meeste deelnemers aan de focusgroep discussies zijn het erover eens 
dat het vluchtelingenbeleid (anno 1999 en 2000) op veel punten 
dramatisch tekort schoot en nog maar weinig van doen had met het ideaal 
of de traditie van tolerantie.  
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Het is niet zo dat mensen voorafgaande aan hun contact met 
asielzoekers en vluchtelingen naïef waren met betrekking tot de 
Nederlandse tolerantie in heden en verleden. Zo werd gewezen op het 
eigenbelang om in het verleden vermogende vluchtelingen toe te laten: We 
zijn hulpvaardig ‘zolang we er maar wel aan kunnen verdienen’. En op het 
gebrek aan betrokkenheid en moed om een eenmaal toegelaten groep, 
zoals de joden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, te beschermen tegen 
vervolging: ‘Amsterdammers hebben in de oorlog gestaakt in 1941, maar 
later ging het gewoon door, met behulp van Nederlandse politieagenten, 
ambtenaren enzovoorts’. Toch betoonden veel mensen en in het bijzonder 
de vluchtelingenwerkers73 zich teleurgesteld, bezorgd en soms ronduit 
geshockeerd over het falende vluchtelingenbeleid (zowel het asielbeleid als 
het inburgeringbeleid). De teleurstelling gold op de eerste plaats de 
redenen voor afwijzing van asielaanvragen: 

 
‘Ik dacht dat mijn overheid te goeder trouw was en dan zie je al 
die vluchtelingendossiers en om wat voor verschrikkelijke redenen 
mensen worden afgewezen, omdat er onvoldoende bewijs was en 
zo.’ (Marnix, buurtvrijwilliger, 39) 
 
‘Ik heb het idee dat die ambtsberichten ontzettend politiek 
gekleurd zijn. Dat er ontzettende belangen meespelen.Vier, vijf 
jaar geleden had ik nog de illusie dat dat niet zo was.’ (Valerie, 
stagiaire vluchtelingenwerk, 42) 
 
‘Er is hier een Iraanse jongen in hongerstaking gegaan. Je gaat je 
er dan toch meer in verdiepen. (…) Jammer dat je dan toch tot de 
conclusie moet komen dat Nederland helemaal niet zo gastvrij en 
tolerant is als gedacht.’ (Paul, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 45) 
 
‘De geloofwaardigheid van de politiek. Ik ben opgegroeid in een 
milieu waarin het gewoon is dat je stemt, je hebt vertrouwen in je 
volksvertegenwoordiging. Maar dat vertrouwen in de politiek is 
gedaald. Want er wordt gewoon gesjoemeld. Daar worden wij 
natuurlijk voortdurend mee geconfronteerd, de beslissingen, het 
vooruit schuiven, het afschuiven.’ (Thijs, betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 51) 

                                                 
73 Zij hebben als gevolg van hun werk uiteraard de meeste kennis en ervaring met 
betrekking tot het asielbeleid. Zie voor een historische terugblik op de ervaringen in deze 
periode ook de speciale uitgave van het blad Contouren dat VluchtelingenWerk Nederland 
(2004) publiceerde ter ere van haar 25- jarig bestaan. 
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De kritiek richtte zich verder, wederom met name bij de 
vluchtelingenwerkers, op de implicaties van het asielbeleid voor het 
verdere integratieproces van vluchtelingen. Vooral de bureaucratie en de 
lange wachttijden werden in alle groepen aan de kaak gesteld als 
‘onmenselijk’ en als vernietiging van menselijk kapitaal: 
 

‘Ik noem maar wat: een vrouw uit Somalië, ze zit al vijf jaar in de 
asielprocedure, ze heeft kinderen daar zitten, en ja, als je dan 
vraagt bij de IND, of waar dan ook, hoe het zit met haar situatie, 
dan zeggen ze: ze moet wachten, ze moet wachten. Ze wacht al 
vijf jaar!’ (Bas, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 35) 
 
‘Wij hebben ook een vrouw bij ons, die zit hier al zes jaar, die 
heeft nog nooit wat gehoord, en die zal waarschijnlijk zo meteen 
wel terug moeten. Dat is gewoon onmenselijk, zo’n lange tijd.’ 
(Femke, stagiaire vluchtelingenwerk, 19) 
 
‘Er zijn altijd termijnen in die procedures en daar moeten cliënt en 
advocaat zich aan houden, maar de IND heeft eigenlijk ook 
termijnen, maar die mogen daar wel vanaf wijken. Met hun 
excuusbriefjes. Daar staat dan in: binnen drie maanden zullen wij 
beslissen, maar als dat niet lukt hoort u wel weer van ons. En zo 
krijg je dus drie, vier brieven achter elkaar, om de drie maanden.’ 
(Jurgen, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 22) 

 
 ‘Er zijn mensen die willen werken, die mogen niet werken, die 
worden depressief.’ (Ilse, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 
28) 

 
Door sommigen worden de bureaucratie en de lange wachttijden expliciet 
aangewezen als negatieve uitwassen van de Nederlandse verzorgingsstaat: 
 

‘Mensen worden hier in dit ‘socialistische’ systeem psychisch 
gestoord gemaakt. Ze mogen niet voor zichzelf zorgen, niet voor 
hun gezin, ze mogen helemaal niks. Ze mogen alleen maar 
wachten. En bij de gratie Gods mogen ze dan misschien nog 
Nederlands leren, en dat geldt niet eens meer voor de vvtv’ers. 74 

                                                 
74 Voorlopige vergunning tijdelijk verblijf. Deze vergunning gaf onder de oude 
vreemdelingenwet recht op een tijdelijk verblijf van maximaal 3 jaar. Dit recht verviel 
wanneer de situatie in het land van herkomst verbeterde. Wanneer dat niet het geval was 
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Die mogen drie jaar gaan duimen draaien en in die drie jaar 
bedenkt de regering dat Irak veilig is!’ (Jessica, betaald 
medewerker vluchtelingenwerk, 44) 
 
‘Ik heb een heel lage dunk van de bureaucratie van de 
verzorgingsstaat. Vluchtelingen komen hier meteen in the greep 
van de verzorgingsstaat. De bureaucratie weerspiegelt de goede 
bedoelingen van de Nederlandse staat, van Nederlanders in het 
algemeen. Zij willen dat vluchtelingen die toegelaten zijn goed 
behandeld worden. Dat is goed. De andere kant van de medaille is 
dat je meteen krijgt: onderteken dit, doe zus, doe zo. Mensen 
wordt hun eigen initiatief ontnomen.’ (Lucas, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 59) 

 
Sommige mensen merkten op dat een negatieve beslissing op een 
asielverzoek een helder vervolg zou moeten krijgen. Hieronder een stukje 
van een discussie hierover in een van de groepen van 
vluchtelingenwerkers: 
 

Anne:   
‘Het zou veel beter gaan als mensen die uiteindelijk terug moeten, 
als dat ook daadwerkelijk gebeurt. We hebben hier een groep van 
vijf jongens die zeiden uit Liberia te komen. Daar werd vanaf het 
begin af aan sterk aan getwijfeld. Men denkt dat het Nigerianen 
zijn. Die jongens wonen dus inmiddels alweer zo’n vijf jaar in X. 
Ze zitten nog steeds in de roa75, dus die hangen rond op straat, die 
halen rottigheid uit, die veroorzaken overlast in hun flat, want ze 
weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Ze zouden uitgezet 
moeten worden, maar niemand wil ze hebben. Liberia wil ze niet, 
Nigeria wil ze niet. Dus ze houden nog steeds hun uitkering, maar 
dat is een schijntje, daar kunnen die jongens na al die jaren ook 
niet meer van rondkomen. Dus ze sjoemelen er van alles bij.’ 
(vrijwilliger vluchtelingenwerk, 52) 
 
 

                                                                                                                
had iemand na 3 jaar recht op een permanente verblijfsvergunning. In de tussentijd had men 
geen recht op taalonderwijs, werk of gezinshereniging. 
75 Regeling Opvang Asielzoekers. Deze regeling werd in 1987 ingevoerd en in 1996 weer 
afgeschaft. Asielzoekers werden na een korte tijd in een asielzoekerscentrum gehuisvest in 
woningen die door de gemeentes beschikbaar werden gesteld. Na afschaffing van de 
regeling konden mensen die al in dergelijke woningen waren gehuisvest daar blijven in 
afwachting van de uitslag van hun asielprocedure (Geuijen 2004: 57-60) 
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Jenny:   
(cynisch) ‘Ja, je wordt heel creatief in alles.’ 
(vrijwilliger vluchtelingenwerk, 60) 
 
 
Anne:   
‘En iedereen die in de buurt woont van hun huis, die kan geen 
vluchteling meer zien! Als ze er ooit een keer uit gaan, dan moet 
de woningbouwvereniging of de gemeente daar andere bewoners 
in zetten, gewone mensen uit X, maar geen vluchtelingen meer, 
want de bevolking wordt er gek van.’ 
 
Valerie:  
‘Wij hebben ook zo’n huis in Y.’ (stagiaire vluchtelingenwerk, 42) 

 
Anne:   
‘Hoe zet je die nou nog terug? Die zijn hier gekomen met 17,18 
jaar. Dat zijn inmiddels volwassen mannen. Ze mogen niet 
werken, ze mogen niks. En als die terug moeten, hebben ze daar 
ook een rotleven. En zo zijn er in iedere gemeente talloze gevallen 
op te noemen, dat is echt helemaal waardeloos.’ 
 
Valerie:  
‘Nee, geef ze dan maar een verblijfsvergunning, want dan kunnen 
ze misschien nog iets positiefs doen met hun leven. Je kunt ze toch 
niet tien jaar in de roa houden?’ 

 
Een onduidelijk terugkeerbeleid heeft in de ogen van veel 
vluchtelingenwerkers funeste gevolgen, zowel voor de 
toekomstperspectieven van de asielzoeker in kwestie, als ook voor het 
draagvlak voor de opvang van vluchtelingen bij de ontvangende 
samenleving. Wanneer de overheid een asielverzoek afwijst, dan heeft zij 
ook de verantwoordelijkheid om de betrokkene daadwerkelijk en snel uit 
te zetten, of, als dat niet mogelijk is, diegene alsnog een 
verblijfsvergunning te geven. De belangen van mensen (asielzoekers én 
gevestigde burgers) zouden met andere woorden vóór regels moeten gaan 
wanneer die regels in de praktijk onduidelijk zijn of onwerkbaar blijken. 

Kritiek was er verder in alle groepen, van zowel 
vluchtelingenwerkers als taaldocenten, op de afstand die er is tussen 
beleidsmakers en uitvoerende instanties enerzijds en vluchtelingen 
anderzijds. Uit de eisen die worden gesteld aan vluchtelingen blijkt, aldus 
deelnemers, weinig inzicht in hun situatie: 
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‘Tegen een Iraniër met een vvtv vergunning wordt dan gezegd: je 
moet naar de Iraanse ambassade om je paspoort te verlengen. Die 
man doet dat dus niet, want anders wordt zijn familie in Iran een 
kopje kleiner gemaakt. Om maar een voorbeeld te geven van wat 
er doodleuk wordt gevraagd.’ (Emma, buurtvrijwilliger, 49) 
 
‘Ik heb door een vrouw waarmee ik contact heb veel meer inzicht 
gekregen in de psychische problemen die mensen hebben als ze 
hier als vluchteling komen. (…) En als mensen dan roepen: ze 
moeten maar inburgeren, Nederlands leren en een baan vinden, 
dan denk ik:  in haar geval is dat gewoon uitgesloten, klaar, daar 
moet je ook helemaal niet mee aankomen.’ (Pauline, 
buurtvrijwilliger, 30) 

 
Sommigen wijzen op de onverschilligheid, het gebrek aan inleving of de 
anderszins incorrecte bejegening van vluchtelingen door uitvoerende 
instanties: 
 

‘Zo heb ik nu een ama als cliënt. Die moet nog steeds zijn nader 
gehoor hebben, maar de IND heeft geen tolk in zijn taal. En dan 
hebben ze dus het leuke idee om het dan maar in het Engels te 
doen. Maar hij spreekt geen Engels, praktisch niet, en met handen 
en voeten een nader gehoor doen, dat vind ik onmogelijk. 
Daarvoor is dat toch te belangrijk. Dus we hebben het al een keer 
afgezegd, zo van: dat kun je niet doen, hij spreekt geen Engels. Nu 
heeft de IND weer een uitnodiging gestuurd voor een nader 
gehoor, en dan ga je voor de gein maar weer eens bellen wat voor 
tolk daar zit. Blijkt het weer een Engelse tolk te zijn! Dus dat 
hebben we opnieuw afgezegd. En dan begint het probleem, dan 
zeggen ze: daar kunnen wij niets aan doen. En dan moet hij 
gewoon heel lang wachten. Dan zeg ik dus altijd: dat is niet zijn 
probleem, dat is jullie probleem!’ (Jurgen, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 22) 

 
‘Ik had een geval van een Afghaanse mevrouw die door speciale 
omstandigheden haar kinderen heeft moeten achterlaten, een aantal 
kinderen althans. Die zwierven min of meer op straat in Pakistan. 
Dat zijn dan wel hele schrijnende dingen. En dan merk je waar je 
tegenaan loopt, dat er toch zo veel instanties zijn waarvan je denkt: 
die kunnen wel hulp bieden, maar in de praktijk komt daar weinig 
van terecht. Ik word ook wel cynischer naar instanties toe. Als je 



   263

opbelt over zo’n kwestie, dat ze je dan laten merken ‘waar maak je 
je druk om?’ Dat is heel frustrerend.’ (Jenny, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 60) 
 
‘Wat mij is opgevallen is dat de privacy van vluchtelingen nogal 
eens wordt geschonden. De sociale verzekeringsbank had ik laatst 
aan de telefoon, in verband met een aanvraag voor kinderbijslag. 
Die stellen dan eerst de vraag wie er lid is van een 
kerkgenootschap. Nou, dat heeft niks met kinderen te maken. Dat 
zijn van die dingen die je af en toe tegen komt.’ (Guus, betaald 
medewerker vluchtelingenwerk, 41) 

 
De vluchtelingenwerkers sparen ook hun eigen beroepsgroep niet. Hoewel 
binnen Vluchtelingenwerk de kwaliteiten ‘zelfredzaamheid’ en ‘eigen 
verantwoordelijkheid’ belangrijke uitgangspunten zijn, hetgeen ook blijkt 
uit de werkopvatting van de vluchtelingenwerkers die aan het onderzoek 
meededen, komt er in de praktijk toch nog wel betutteling voor: 

 
‘Er zijn nog veel mensen die heel erg betuttelen. Dat is echt 
vreselijk. Je neemt iemand dan helemaal niet serieus, je spreekt 
iemands kracht helemaal niet aan. Je neemt alles van iemand over. 
Terwijl, wat ik eigenlijk het belangrijkste vind in ons werk is 
toewerken naar zelfredzaamheid.’ (Lieuwe, betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 27) 
 
‘Wij zijn onlangs met een paar collega’s naar een Afrikaans feest 
geweest. Daar kwamen alleen Somalische vrouwen, er mochten 
geen heren bij hè. Maar daar werden wij als Nederlanders zo op de 
hak genomen! Ze hadden een liedje van ‘denk je soms dat wij niet 
weten wat een koelkast is? Dat ze zo betutteld werden. Alsof 
Somalische vrouwen helemaal niks weten, alsof ze van het einde 
van de wereld komen.’ (Hilde, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 61) 
 
‘Met advies geven bedoel ik dat je het beslissingsrecht over wat 
iemand doet altijd bij die persoon laat. En een van de dingen waar 
ik last van heb in de Nederlandse samenleving, is dat mensen je zo 
vreselijk graag willen helpen om te helpen, omdat het zo goed is 
om te helpen. Maar dat impliceert bij Nederlanders heel vaak dat 
die ander dan wel moet doen wat jij zegt.’ (Jessica, betaald 
medewerker vluchtelingenwerk, 44) 
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‘Er zit een vrouw bij mij in de klas, die is hier vijf jaar geleden 
gekomen. Ik vertelde hoe ik met asielzoekers omging en zij 
vertelde hoe zij destijds werd behandeld. Dat bleek echt heel 
anders. Ze zei: Ik hoefde niks zelf te doen, alles werd voor mij 
gedaan. Nu is het meer wennen aan de zelfstandigheid,  aan je 
eigen verantwoordelijkheid, je moet het zelf doen.’ (Naima, 
stagiaire vluchtelingenwerk, 22) 

 
In de discussiegroepen van taaldocenten was het beleid ten aanzien van 
asielzoekers en vluchtelingen veel minder onderwerp van gesprek of 
verontwaardiging. Opnieuw illustreert dit dat hun contacten met 
vluchtelingen in het algemeen meer afgebakend zijn. Direct of indirect 
krijgen de Vluchtelingenwerkers te maken met een breder spectrum van de 
vluchtervaring en het beleid daaromheen. Iets dat door de taaldocenten in 
verband met het beleid wel herhaaldelijk ter discussie werd gesteld was de 
zwaarte van het nt-2 examen76 en het vereiste om dit examen te behalen 
alvorens verder te kunnen studeren. 
 

‘Ja, dat nt-2 examen, dat is een enorme barrière. Maar 
tegenwoordig is het gewoon zo: zonder dat examen geen 
toelating!’ (Marianne, taalhulp, 74) 
 
‘Er zijn toch heel wat studenten die best goed Nederlands praten 
en die halen het staatsexamen niet, maar die kunnen best genoeg 
Nederlands om te kunnen studeren.’ (Casper, taaldocent, 45) 

 
‘Wat ik hoop is dat vluchtelingen als ze toegelaten worden ook de 
kans krijgen om in hun vak door te gaan. En ik ken dus vrij veel 
mensen bij wie dat niet het geval is. Voor artsen is het 
bijvoorbeeld ontzettend moeilijk. Die moeten dan alleen nog maar 
een co-assistentschap lopen, maar ze krijgen die kans niet. Eerst 
zitten ze een paar jaar in een azc, dan komen ze eindelijk bij ons 
en moeten ze negen maanden een cursus Nederlands doen. 
Vervolgens moeten ze een staatsexamen doen dat idioot hoge 
eisen stelt, met name waar het gaat om spreken. Daar zakken er 
echt een heleboel op. En dan mogen ze geen co-assistentschap 
lopen voordat ze alle vier de onderdelen van het staatsexamen 
gehaald hebben! En dan moet zo iemand weer drie maanden 
wachten voordat die het volgende examen kan proberen. In die 
drie maanden heeft hij geen contacten, dus zijn Nederlands gaat 

                                                 
76 Examen Nederlands als tweede taal. 
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achteruit. Zo ken ik mensen die al een paar keer dat staatsexamen 
geprobeerd hebben te doen. Die worden bijkans… Als ze al niet in 
het azc gek geworden zijn, dan worden ze dat nu alsnog. Ik hoop 
dus dat als je mensen toelaat, dat je ze dan ook echt de kans geeft. 
Wij kunnen daarvan profiteren. Die mensen hebben in het 
buitenland gestudeerd, dus we hoeven ze alleen nog maar een paar 
jaar extra iets te laten studeren. Daarna kunnen ze voor ons 
werken. En met buitenlanders werken en van alles. Al die talen die 
ze spreken! Er wordt geen gebruik van gemaakt. Dat vind ik op 
integratiegebied echt kwalijk en dom ook. Want die mensen gaan 
wel hun hele leven geld kosten, als je het zo wil zeggen, met een 
uitkering, of in een psychiatrische inrichting.’ (Iris, taaldocent, 42) 
 

Samenvattend kan uit de bovenstaande ervaringen worden geconcludeerd 
dat veel deelnemers zich in tegenstelling tot het nationale zelfbeeld van 
tolerantie geconfronteerd zien met een beleid van afwijzen en afschrijven. 
Het nationale eigenbelang, of althans een bepaalde interpretatie daarvan, 
blijkt in het asielbeleid een grotere rol te spelen dan gedacht en het beleid 
getuigt van weinig visie op de samenhang tussen asielverlening, terugkeer 
en integratie. Als je asiel verleent (of als je mensen afwijst) doe het dan 
ook goed, is het pleidooi dat uit de gesprekken naar voren komt. 
Asielverlening zou méér moeten betekenen dan het lijfelijk toelaten en 
veiligheid bieden. Het zou mensen het recht moeten geven om in deze 
samenleving te participeren en een toekomst op te bouwen. Dit vergt, uit 
respect voor vluchtelingen én uit eigenbelang, investeren in kennis en 
inzicht in de situatie van vluchtelingen, het aanspreken van vluchtelingen 
op hun eigen kracht en het wegnemen van barrières die integreren 
moeilijker maken dan nodig.  
 Opgemerkt kan worden dat waar bij de aanvankelijke motivatie 
om zich in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen een accent lag op 
medelijden met mensen in nood dit onder invloed van de directe 
ontmoeting met asielzoekers en vluchtelingen verschuift naar een versterkt 
besef van het belang van participatie en van het lijden dat wordt 
veroorzaakt wanneer men daarvan wordt uitgesloten. 
 
4.2.2 Tolerantie en de concurrentie om schaarse goederen 
Wat betreft de houding van Nederlandse burgers jegens asielzoekers en 
vluchtelingen waren de ervaringen en opinies minder eenduidig negatief 
dan wat betreft het beleid. Deelnemers aan het onderzoek vertelden hoe ze 
regelmatig werden geconfronteerd met wantrouwen, vooroordelen en een 
negatieve beeldvorming over vluchtelingen. Maar daarnaast refereerde 
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men, hoewel spaarzamer, ook aan positieve ervaringen. Die zal ik nu eerst 
bespreken.  

Bij de beantwoording van de vraag hoe mensen ‘in hun omgeving’ 
reageren op hun werk maken veel deelnemers allereerst onderscheid tussen 
hun vriendenkring en mensen daarbuiten. Bij vrienden gaat het veelal om 
gelijkgestemden die in de regel positief staan tegenover het werk dat 
mensen doen. Een aantal deelnemers geven bovendien aan dat hun 
vriendenkring ook bestaat uit vluchtelingen of andere mensen van niet 
Nederlandse origine. In dat geval is het ‘meer praten met dan praten over’, 
aldus een deelnemer. Wanneer het gaat om positieve reacties van 
Nederlanders in het algemeen wijzen sommige deelnemers op 
vrijgevigheid.  
 

‘Je hoort zo vaak dat er geen draagvlak is voor asielzoekers onder 
de Nederlanders. Maar als je ons meubelmagazijn ziet… Er staan 
regelmatig oproepen in de buurtkrantjes en dan is het magazijn in 
een mum van tijd weer vol met spullen. We zetten een oproep in 
de kranten om geld in te zamelen voor een vakantiekamp en we 
hebben het geld zo bij elkaar.’ (Jan, buurtvrijwilliger, 66) 

 
Terwijl sommigen dit beschouwen als blijk van een positieve houding 
jegens asielzoekers, plaatsen anderen daar in een rijk land als Nederland 
hun vraagtekens bij: 
 

‘Sommigen proberen gewoon om goedkoop van hun oude spullen 
af te komen’ (Bas, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 35) 

 
‘Ik denk dat men het fantastisch vindt om ‘goed te doen’. En om 
geld bedelen voor goede doelen en daaraan geld geven is ‘goed 
doen’. Maar op een gelijkwaardige manier met vluchtelingen 
omgaan, dat wil zeggen werk en onderwijs geven, dan wil ik nog 
wel eens zien welke mensen in Nederland daar echt voor op de 
barricades gaan.’  (Emma, buurtvrijwilliger, 49) 

 
In de groepen van vluchtelingenwerkers werd verder gewezen op het 
hoopgevende verschijnsel dat wanneer er eenmaal contact is met 
vluchtelingen die wel degelijk welkom worden geheten door 
Nederlanders.77 Hieronder een fragment van een gesprek daarover: 

                                                 
77 Na de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 bleek dit ook uit de weerstand 
vanuit locale gemeenschappen tegen de sluiting van asielzoekerscentra, zoals bijvoorbeeld 
op Ameland en in Bilthoven (Geuijen 2004: 66). Veel van het (vooral aanvankelijke) verzet 
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Valerie:  
‘Kennelijk, als mensen een gezicht krijgen… Dat kon je ook 
merken toen er nog roa-woningen waren, toen gingen we altijd 
zeggen aan de buren: ‘Er komen asielzoekers naast u wonen’. Dan 
hadden ze vaak heel veel weerstanden. Maar als ze ze dan kenden, 
en zeker als er dan een gezin met kinderen was, nou dan worden ze 
opgevreten, ja, en kom dan niet aan dat gezin, want dat is dan hun 
gezin.’ (stagiaire vluchtelingenwerk, 42) 

 
Thijs:   
‘Dat is ook wat ze zelf heel erg ervaren. Tenminste, dat hebben ze 
wel eens tegen mij gezegd, dat als ze eenmaal contact hebben met 
die Nederlander, dat het dan voor hen heel fijn is. Dan worden ze 
ook echt als gelijkwaardig geaccepteerd. Dat vind ik ook wel leuk 
om te horen van mensen.’ (betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 51) 

 
Irmgard:  
‘En zelfs, want wij hebben nog veel roa-woningen bij ons in de 
stad.  
Uitgeprocedeerden die al vijf of zes jaar hier wonen. En toch is er 
dan vaak een oudere buurvrouw die op de kindertjes past en die ze 
dan oma noemen en zo. In het algemeen valt de houding van 
mensen in B erg mee als ze zo’n familie eenmaal een tijdlang 
kennen.’ (vrijwilliger vluchtelingenwerk, 60) 
 
Thijs:   
‘De algemene reactie van bazen die asielzoekers voor dat 
maximum van twaalf weken te werk hebben gesteld is: ‘Kan ik ze 
niet houden? Wat moet ik doen om die mensen te houden?’’ 

 
Een open houding ten aanzien van vluchtelingen wordt tenslotte afgeleid 
uit blijken van waardering en interesse voor het werk dat deelnemers doen. 
Zoals al eerder gezegd worden de taaldocenten door andere Nederlanders 
aanmerkelijk positiever aangesproken op hun werk dan de 
vluchtelingenwerkers. Vluchtelingenwerkers worden alleen al door die 
benaming veel directer geassocieerd met de ten tijde van het onderzoek 
uiterst controversiële vluchtelingenproblematiek. Bovendien zijn er 

                                                                                                                
tegen de uitzetting van de ‘26.000 gezichten’ heeft eveneens deze achtergrond 
(VluchtelingenWerk Nederland 2004: 99). 
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tegenwoordig nog maar weinig Nederlanders die het niet van groot belang 
vinden, zo niet een must dat nieuwkomers de Nederlandse taal leren. Het 
geven van taalles is tegen deze achtergrond veel minder omstreden dan de 
hulpverlening aan asielzoekers en vluchtelingen. 

Ondanks positieve ervaringen overheerste evenwel in de discussies 
van zowel vluchtelingenwerkers als taaldocenten teleurstelling en grote 
bezorgdheid over het in toenemende mate negatieve en intolerante klimaat 
met betrekking tot vluchtelingen. Het is een klimaat van intolerantie dat 
bovendien vaak akelig dichtbij kwam en dat de veronderstelde scheidslijn 
tussen vrienden en anderen bij tijd en wijle ter discussie stelde: 
 

‘Het is een beetje verborgen, geen directe discriminatie maar altijd 
beginnend met de nuancering: ‘ik wil niet discrimineren maar…’. 
Dan denk ik: oh, laat de rest maar komen, weet je wel, dan voel ik 
wel wat er aan komt. In het begin heb ik heel veel negatieve 
reacties gehad, en dat was vooral op verjaardagsfeestjes, dan stond 
ik in mijn eentje tegenover de rest, bijna traumatiserend, ik ben 
nog wel eens jankend weggegaan.’ (Lieuwe, betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 27) 
 
‘Ik heb laatst samen met mijn man een feest gegeven. We hadden 
gevraagd of mensen in plaats van een cadeau geld wilden 
overmaken voor het UAF.78 En er waren dus echt mensen bij, in 
onze vriendenkring, die dat liever niet deden. Toen dacht ik: mijn 
God, wat krijgen we nu? Ja, echt  bekenden. Ik dacht: jee, wat erg! 
Het is toch die hele tendens die ik om me heen hoor. Wat ik 
vroeger ver weg hoorde, dat komt nu dus blijkbaar een beetje mijn 
kant op.’ (Olga, taaldocent, 42) 

 
‘Ja zelfs in je eigen omgeving, zelfs bij je vriendinnen. Je raakt er 
soms een kwijt omdat die plotseling een opmerking maakt dat je 
denkt, daar wil ik niet mee omgaan. Als je hebt uitgelegd hoe het 
zit en mensen blijven toch almaar bang dat er van ons een hoop 
wordt afgenomen!’ (Lena, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 79) 

                                                 
78 University Assistance Fund. De stichting voor vluchteling studenten UAF is een 
onafhankelijke organisatie, opgericht in 1948, die studenten begeleidt bij een studie aan een 
universiteit, hogeschool of ROC. De steun bestaat voor een belangrijk deel uit advisering, 
bemiddeling en begeleiding. Ook kan het UAF - als er geen andere financiering mogelijk is 
- financiële steun bieden in de vorm van een studiebeurs, vergoeding van college- en 
boekengeld en een tegemoetkoming in de reiskosten. Naast de begeleiding van individuele 
studenten, behartigt het UAF ook de belangen van hoger opgeleide vluchtelingen als groep 
(www.uaf.nl).  
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De verklaringen die deelnemers impliciet of expliciet geven voor de 
afwijzende houding jegens vluchtelingen kunnen voor het merendeel 
worden samengevat als (vermeende) concurrentie om schaarse goederen. 
Scheepers, Coenders en Lubbers (1998) noemen ‘concurrentie om schaarse 
goederen’ in een landenvergelijkende studie naar etnische intolerantie als 
een van drie mogelijke verklaringen voor etnocentrische opvattingen en 
gedragingen. De andere verklaringen zijn een autoritaire persoonlijkheid 
en botsende culturele normen. Zonder de afwijzende houding van 
Nederlanders ten aanzien van vluchtelingen onmiddellijk als etnocentrisch 
te willen typeren, is de indeling mijns inziens ook bruikbaar wanneer het er 
(neutraler) om gaat de achterliggende redenen voor een afwijzende 
houding of het stellen van grenzen aan tolerantie te categoriseren. 

Als het gaat om concurrentie om schaarse goederen blijkt dat op 
de eerste plaats uit de regelmatig gehoorde opinie of het sentiment dat 
Nederland ‘vol’ zou zijn: 

 
‘Ik zeg alleen wat ik constateer. Het gaat maar over een korte 
periode, want ik ben pas in 1997 met dit werk begonnen, maar ik 
heb echt het gevoel, als ik de mensen spreek… en ik spreek dan 
nogal eens in de overlegsfeer, bijvoorbeeld met mensen van de 
gemeente. Maar ook los van de overheid proef je bij de burgerij 
laat ik maar zeggen: nu is het wel genoeg. Vol is vol. Dat sfeertje. 
En dan in allerlei nuances, steeds een beetje meer, eigenlijk ook bij 
de behandelende ambtenaren.’  (Mathilde, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 61) 
 
‘Als ze zeggen over vluchtelingen: ‘We zijn vol, dus ze mogen 
niet meer binnenkomen’, dan is het alsof ze indirect zeggen: en 
eigenlijk ben jij ook niet welkom, snap je?’ (Sinan, betaald 
medewerker vluchtelingenwerk, 29) 
 
‘Vroeger was het ‘ze pikken ons werk in’. En nu is het ‘het is al te 
vol.’ Dat is die verjaardagspraat hè, in cafés en zo.’ (Tessa, 
taaldocent, 39) 
 
‘Ik merk wel eens in mijn omgeving dat ze soms zo netjes denken 
te zijn dat ze er niet op door gaan. Maar ik merk een hoop 
negativisme. Ze vinden dat vluchtelingen ontzettend veel geld 
kosten en dat Nederland, wat zij ook alsmaar lezen in kranten, dat 
Nederland vol is.’ (Jenny, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 60) 
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Meer concreet gaat het bij de concurrentie om schaarse goederen 
bijvoorbeeld om financiële middelen op het gebied van de sociale 
zekerheid. Vaak, zoals ook al bleek in het vorige hoofdstuk, worden 
deelnemers geconfronteerd met wantrouwen jegens de motieven van 
vluchtelingen. Ze zouden meer worden aangetrokken door de sociale 
zekerheid in Nederland, dan op de vlucht zijn vanwege politieke redenen: 
 

‘Dan zeggen ze: die asielzoekers komen hier om een uitkering te 
trekken. Dat is wat je te horen krijgt, volgens mij, van de overgrote 
meerderheid. Ze komen hier profiteren van de Nederlandse 
maatschappij.’ (Bas, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 35) 
 
‘Ik vind het dus vreselijk dat woorden als vluchten en vluchteling 
zo’n negatieve profiteurklank hebben gekregen.’ (Jessica, betaald 
medewerker vluchtelingenwerk, 44) 
 
‘Ik heb vrienden in de zakenwereld, die vinden het maar zozo wat 
ik doe. Want die zeggen: ‘Die asielzoekers komen hier alleen maar 
om ons geld op te maken.’’ (Leendert, 61, taalhulp) 

 
Met betrekking tot de concurrentie om schaarse goederen werd in de 
groepen van vluchtelingenwerkers opmerkelijk vaak gewezen op het 
voorbeeld dat volgens hen veel Nederlanders menen dat vluchtelingen 
worden voorgetrokken als het gaat om huisvesting. Ook zouden ze de 
inrichting van hun huizen voor niks krijgen. Dat juist deze negatieve 
beelden zo vaak naar voren kwamen heeft te maken met het feit dat diverse 
deelnemers als vluchtelingenwerker of als buurtvrijwilliger in de praktijk 
betrokken waren bij de (tijdelijke) huisvesting van asielzoekers in roa-
woningen en bij de definitieve huisvesting van statushouders. Als 
‘intermediairen’ worden ze aangesproken door andere Nederlanders met 
vragen of onvrede over woningtoewijzing en -inrichting. Een andere reden 
is dat asielzoekers die een woning kregen via de roa-regeling en eenmaal 
erkende vluchtelingen vaak gehuisvest worden in woonwijken waar ze 
heel direct in een concurrentiepositie kunnen komen te staan met 
gevestigde Nederlanders die zelf ook in een zwakkere sociaal-economische 
positie verkeren. 
 

‘We horen ook wel negatieve dingen hoor, van: wat moeten ze hier 
en zij krijgen banen die onze kinderen niet krijgen, zij krijgen 
woningen die onze kinderen niet krijgen, die woningen zijn 
voorzien van afwasmachines en ik weet niet wat. En die verhalen 
krijgen een eigen leven. Het zijn gewone, aardige mensen die dat 
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zeggen, buurvrouwen van mij, en die horen het weer van andere 
mensen. Ik kan dat moeilijk uit hun hoofd praten. Dan zeg ik: 
jullie moeten eens gaan kijken wat dat voor woningen zijn! 
Mensen denken dat het woningen zijn met alles erop en eraan en 
dat idee blijft gewoon circuleren.’ (Jana, buurtvrijwilliger, 72) 
 
‘Er gaan indianenverhalen rond, zo van: ‘Ze krijgen een heel 
gemeubileerd huis’, en dan moet je uitleggen dat het allemaal maar 
in bruikleen is. En over dat zakgeld, oh wat mensen toch niet 
bedenken, of dingen groter maken. Een poos terug moest er hier in 
het dorp aanvullend gebouwd worden. Dat was vanuit Den Haag 
geregeld. Daar was toen informatie over in een plaatselijk blad, 
heel uitgebreid, heel informatief. Ik vond dat het er prima stond. 
En toen werd ik erop aangesproken zo van: ‘Goh, er worden 
twintig huizen voor vluchtelingen gebouwd.’ Maar dat stond er 
niet! Mensen lezen ook niet goed. Dan moet ik helemaal uitleggen 
dat omdat er een grote instroom is er extra huizen worden 
gebouwd. Maar niet om er twintig vluchtelingen gezinnen in te 
huisvesten, maar juist om de druk op de woningmarkt te 
verlichten.’ (Valerie, stagiaire vluchtelingenwerk, 42) 
 
‘Als je zegt: ik werk bij Vluchtelingenwerk, dan krijg je in eerste 
instantie zoiets van: asielzoekers worden in de watten gelegd. Die 
krijgen zomaar een huis.’ (Mia, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 
64)) 

 
Bij vooroordelen ten aanzien van een bepaalde groep mensen gaat het om 
het systematisch toeschrijven van negatieve kenmerken aan de groep als 
geheel en om het ontkennen van positieve kenmerken (Sniderman, 
Hagendoorn en Prior 2003). Vaak baseert men zich daarbij op 
oppervlakkige observaties en halve waarheden die stelselmatig en zonder 
nader onderzoek ten nadele van de betreffende groep worden 
geïnterpreteerd. Dat is ook het geval bij het vooroordeel als zouden 
vluchtelingen voorrang op de woningmarkt krijgen en als zouden hun 
woningen gratis worden gemeubileerd.  

In een nu volgende discussie hierover in een groep 
vluchtelingenwerkers benoemen de deelnemers al pratende met elkaar een 
aantal verschillende ‘ingrediënten’ die dat vooroordeel in de hand werken.  
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Tim:   
‘Ik heb een vriend en die werkt bij een zaak waar ze tv’s verkopen,  
wasmachines en dat soort dingen. Hij is best wel kritisch en een 
beetje…bevooroordeeld als er mensen in zijn winkel komen en 
zeggen: ik wil een wasmachine en een koelkast en een magnetron 
hebben, en ik wil een bonnetje hebben want de gemeente betaalt 
dat. Hij komt zelf ook net uit zijn studententijd en weet hoe 
moeilijk het is om voor het eerst op kamers te gaan en alles zelf te 
moeten kopen. En dan zegt hij ook wel eens tegen mij: Dat jij voor 
die mensen kunt werken! Ze komen in Nederland en ze krijgen 
alles voor niks en oude mensen die 65 zijn, die een pensioentje 
hebben, die kunnen het niet betalen, en deze mensen komen in de 
winkel en kiezen het maar uit.’ (stagiair vluchtelingenwerk, 28) 

 
Sinan:  
‘Maar het is toch niet waar? Dat die mensen zomaar alles krijgen?’ 
(betaald medewerker vluchtelingenwerk, 29) 

 
Ilse:   
‘Jawel. Die krijgen alles vergoed.’ (betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 28) 
 
Sinan:   
‘Nee, geen wasmachine, geen koelkast!’ 
 
Tim:  
‘Ze krijgen daar de helft van vergoed, door de bijzondere bijstand 
en door de minima-plus-regeling van de gemeente. Ze kunnen heel 
veel vergoed krijgen, buskaarten ...’ 
 
Ruben:  
‘Studieboeken…’ (stagiair vluchtelingenwerk, 35) 
 
Sinan:   
‘Het is gewoon een vooroordeel denk ik.’ 
 
Ilse:   
‘Er zit wel een limiet aan bij ons. Maar wij gaan dus tegenwoordig 
gewoon mee naar de winkel. Anders gaat iemand een breedbeeld 
tv kopen in plaats van gewoon een simpel tv’tje, en geen bank of 
zo. Maar het heeft te maken met de inrichting van de vvtv-huizen. 
Die zijn dus in het bezit van de gemeente en wij zijn 
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verantwoordelijk voor de inrichting. Maar bij veel 
vluchtelingenwerkgroepen was het zo, ik weet niet hoe dat bij 
jullie in D is, dat mensen hun spullen zelf mochten gaan kopen. 
Daar is heel veel misbruik van gemaakt, in ieder geval bij ons, dus 
wij gaan tegenwoordig mee.’  
 
Sinan:   
‘Maar die spullen blijven eigendom van de gemeente. Bij ons is er 
een stichting, Stichting Opvang Asielzoekers, die heeft panden van 
de woningbouwvereniging gekregen en die hebben ze inderdaad 
allemaal ingericht. Daar komt dan bijvoorbeeld een Afghaanse 
familie te wonen, en als die dan een status heeft gekregen of terug 
naar Afghanistan moet, komt dat huis leeg en dan komt er weer 
een andere familie wonen. Dat huis is ingericht en natuurlijk moet 
je een wasmachine en een koelkast hebben, en soms zie je hele 
oude spullen hoor. Waarschijnlijk is het een keer zo geweest, dat 
ze pas een huis moesten gaan inrichten en dat ze toen nieuwe 
spullen hebben gekocht.’ 
 
Ilse:   
‘Nou, ik vind dat er echt heel veel wordt vergoed. De spullen zijn 
wel niet van hun, maar bij ons was het in ieder geval zo, dat er 
flink misbruik van is gemaakt, dus dan moet er misschien 
strengere controle zijn. Er woonden een aantal mensen in zo’n huis 
en die zijn op een gegeven moment teruggegaan en toen wij 
kwamen kijken… nou de tv stond er nog, maar een hele hoop 
spullen waren weg, die hadden ze gewoon verkocht of zo.’  
 
Ruben:  
‘Bij ons in Eindhoven is het ook zo dat de gemeente het huis 
inricht. Maar die spullen zijn middeleeuws! Die zijn vaak tien jaar 
oud en van een kwaliteit, dat valt niet te verkopen.’ 
 
Sinan:   
‘Je kan als vluchteling geluk hebben, dat je in zo’n pand mag 
trekken waar de spullen pas zijn gekocht. Maar zo’n vooroordeel is 
hetzelfde als wat ik ook af en toe hoor: ‘Die buitenlanders krijgen 
voorrang als het gaat om de toewijzing van een huis’. Maar dat 
klopt helemaal niet!’ 
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Tim:   
‘De gemeente krijg subsidie van de overheid om een aantal huizen  
beschikbaar te stellen. Als je dan buren krijgt die van een andere 
afkomst zijn als de rest van de wijk, en je kent iemand die ook aan 
het wachten is voor een huis, dan kan dat moeilijk te vatten zijn. 
Mensen gaan dat op een gegeven moment veroordelen, zo van: dat 
huis staat leeg, en die vriend of vriendin van mij is op zoek naar 
een huis, en dan komen daar van die mensen in.’ 
 
Ilse:   
‘Wat ik gewoon merk is: het heeft vaak te maken met het feit dat 
de Nederlanders kijken naar iets wat ze zelf niet hebben. Het is dus 
afgunst of…ik denk dat heel veel Nederlanders zelf ook aan het 
vechten zijn om een beetje een normaal bestaan op te bouwen, of 
misschien willen studeren en niet mogen studeren, ik noem maar 
iets, die inderdaad een wasmachine nodig hebben, ik geef steeds 
maar dat voorbeeld, maar die krijgen het van niemand vergoed, die 
kunnen het niet op afbetaling kopen omdat ze geen contract 
hebben. En een vluchteling, die hoeft er helemaal niets voor te 
doen en die krijgt hoe dan ook een gemeubileerd huis! En dat is 
denk ik het verschil, ik bedoel, nogmaals, ik kan mezelf als 
voorbeeld geven, maar ik ken dus ook echt mensen die daar over 
hebben geklaagd, zo van: ik heb een uitkering en ik wil wel 
werken, maar dan kan ik voor een minimumloontje gaan staan te 
werken en die mensen die krijgen gewoon maar alles, die hoeven 
hun huur niet te betalen, die krijgen leefgeld en ook nog een 
gemeubileerd huis! Ik heb op een gegeven moment, toen ik zelf 
een uitkering had, ook tweedehands wasmachines gehad die 
allemaal kapot gingen, en toen had ik gewoon geen wasmachine. 
En ik werkte als vrijwilliger voor vluchtelingenwerk en ik had 
gewoon geen geld om een wasmachine te kopen. Nou, toen had ik 
zelf ook: het is eigenlijk te gek voor woorden, snap je? Het is een 
te groot contrast.’ 
 
Tim:   
‘En ik hoor wel eens, heel vaak: zijn het dan inderdaad 
vluchtelingen? Die zeggen van: ze komen gewoon hier naar toe 
omdat het hier veel beter is. Ik zeg: Ik zou hetzelfde doen!’ 
 
Ruben:  
‘Ja, precies.’ 
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Tim:   
‘Als ik het ergens beter kan krijgen dan waar ik zit of vandaan 
kom, dan ga ik ook vluchten! Want vluchten is het. Dat doe je niet 
zomaar om een wasmachine en een koelkast. Daar moeten vaak 
heel andere dingen aan te pas komen en dat probeer ik dan wel 
over te brengen.’ 

 
Uit de discussie valt op te maken dat het vooroordeel dat vluchtelingen 
worden ‘voorgetrokken’ niet volslagen uit de lucht komt vallen. Feit is dat 
gemeentes inderdaad huizen in de sociale woningbouwsector oormerken 
en in het verleden hebben geoormerkt voor asielzoekers en vvtv’ers 
(conform regelingen onder de oude vreemdelingenwet) evenals voor 
erkende vluchtelingen. Ten aanzien van vvtv’ers en statushouders zijn 
gemeenten wettelijk verplicht ieder halfjaar een aantal woningen (naar rato 
inwonertal) beschikbaar te stellen (zie de Huisvestingswet en de inmiddels 
ingerokken Zorgwet VVTV). Waar het de voormalige roa-regeling betrof 
werden gemeenten geacht (op basis van vrijwilligheid) twee pro mille van 
hun huizenbestand beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers. 
De reden voor de wettelijke verplichting voor de huisvesting van 
statushouders is volgens de kamerstukken hierover dat deze groep moet 
worden beschouwd als ‘technisch dakloos’79. 

Feit is ook dat in de situatie onder de roa-regeling en de Zorgwet 
VVTV asielzoekers en vvtv’ers aanspraak konden maken op een aantal 
vergoedingen en particuliere steun met betrekking tot de basisinrichting 
van hun huizen. De gemeenten waren onder die regelingen verplicht om 
woningen in te richten en kregen daarvoor een vergoeding van het Rijk. De 
spullen waren dan ok niet van de mensen zelf, maar hoorden bij de 
woning.80 Voor erkende vluchtelingen bestaat er geen regeling ten aanzien 
van de inrichting van de woning. Zij kunnen een beroep doen op 
leenbijstand, hetgeen meestal wordt toegekend. Dat betekent vervolgens 
wel dat er moet worden terugbetaald.  

Wat echter niet waar is, is dat het bij de genoemde regelingen gaat 
om voortrekken, aangezien dat uitgaat van de foutieve aanname dat de 
betreffende asielzoekers en vluchtelingen in dezelfde situatie zitten als 
andere mensen met een minimuminkomen (AOW’ers, mensen met een 
uitkering, studenten) of als andere woningzoekenden in de sociale 

                                                 
79 Met dank aan VluchtelingenWerk Nederland voor deze informatie. 
80 Vaak werden mensen als ze eenmaal een definitieve status kregen en in de woning bleven 
min of meer gedwongen om de spullen over te nemen. Er zijn zelfs gemeenten die 
ongevraagd mensen op hun bijstandsuitkering kortten om ze de spullen te laten 
terugbetalen. Er zijn hierover verschillende rechterlijke uitspraken geweest. Informatie van 
VluchtelingenWerk Nederland. 
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woningbouwsector. Vanuit het gelijkheidsprincipe dat mensen in dezelfde 
positie dezelfde rechten hebben, wordt het dan als onrechtvaardig gezien 
dat vluchtelingen ‘zomaar’ een huis krijgen of een tegemoetkoming in de 
kosten van woninginrichting. Het misverstand daarbij is dat het in feite 
niet om een zelfde situatie gaat. Vluchtelingen moeten niet worden 
vergeleken met woningzoekenden, maar met mensen die, bijvoorbeeld 
door brand of een gasexplosie, hun huis en hele inboedel hebben 
verloren81. In een dergelijk noodgeval zullen de meeste mensen het wel 
gerechtvaardigd vinden dat er speciale hulp wordt geboden, hetzij formeel 
door de overheid, hetzij doordat particulieren geld of spullen in zamelen.  
 Een deel van de misverstanden lijkt samen te hangen met de 
woningen waarin conform regelingen onder de oude vreemdelingenwet 
tijdelijk asielzoekers of vvtv-ers werden gehuisvest. In afwachting van 
respectievelijk de uitslag van hun asielprocedure of de ontwikkelingen in 
hun landen van herkomst hadden de betreffende mensen niet het recht (of 
gefaseerd het recht) om werk te zoeken en op die manier in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien. Evenmin hadden ze recht op een volledige 
uitkering, maar kregen ze in plaats daarvan een beperkte hoeveelheid eet- 
en leefgeld. Aangezien het in principe ging om tijdelijke huisvesting van 
nog niet als zodanig erkende vluchtelingen viel de huur van de huizen, 
evenals de basisinrichting van de huizen onder de verantwoordelijkheid 
van de betreffende gemeentes. Over het algemeen ging het bij de huizen 
om minder gewenste woningen in minder gewenste woonwijken.  

Het vooroordeel dat vluchtelingen worden voorgetrokken richt 
zich ook tegen erkende vluchtelingen. Wanneer asielzoekers eenmaal een 
status hebben gekregen, hebben ze in principe dezelfde rechten als andere 
Nederlanders. Ze hebben het recht om te werken, op een uitkering zolang 
ze niet in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien en het recht op 
gezinshereniging. Onder de nieuwe vreemdelingenwet gelden die rechten 
overigens ook voor de duur van de jaren waarin men in principe een 
tijdelijke verblijfsstatus heeft. Aanvankelijk betrof dat drie jaar, sinds 
september 2004 is dat verlengd tot vijf jaar. Echter ook in dit geval zijn 
mensen in hoge mate afhankelijk van de bereidheid van de gemeentes om 
voldoende woningen beschikbaar te stellen. Deze bereidheid was jarenlang 
(en nog steeds) beperkt waardoor statushouders soms jarenlang 
genoodzaakt zijn te blijven wonen in niet voor permanente bewoning 
geschikte asielzoekerscentra. Bij het vooroordeel dat vluchtelingen worden 
voorgetrokken blijft al dit soort informatie met betrekking tot de ongelijke 

                                                 
81 De vergelijking gaat niet helemaal op omdat je je tegen brand kunt verzekeren. Je hoeft 
met andere woorden geen beroep op de gemeenschap te doen. Tegen de kosten van oorlog 
en vervolging kun je je echter niet verzekeren. 
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en relatief ongunstigere situatie van asielzoekers en vluchtelingen, buiten 
beschouwing. 

Hoewel in het geval van de huisvesting van vluchtelingen een 
ongelijke behandeling in een ongelijke situatie dus wel degelijk is 
gerechtvaardigd, is evenzeer duidelijk dat een dergelijke behandeling in 
een situatie van schaarste, dus in wijken waar veel gevestigde 
Nederlanders wonen die het zelf ook niet gemakkelijk hebben, toch al 
gauw tot scheve ogen leidt. Er geldt hier hetzelfde dilemma als met 
positieve actiemaatregelen op de arbeidsmarkt: De redenatie daarachter 
was dat minderheden als gevolg van een ontbrekend netwerk of 
discriminatie minder kansen hebben op de arbeidsmarkt en dat positieve 
actie een maatregel kan zijn om die ongelijke situatie recht te trekken. 
Omgekeerd kunnen andere werkzoekenden zich hierdoor benadeeld 
voelen. Ook kan het tot extra discriminatie of een versterking van 
vooroordelen leiden, bijvoorbeeld dat leden van minderheden onvoldoende 
kwaliteit hebben om zelfstandig werk te vinden of misbruik maken van de 
speciale rechten voor minderheden (Essed 1994). In het geval van 
vluchtelingen die aanspraak kunnen maken op een aantal specifieke 
voorzieningen op het gebied van huisvesting en woninginrichting kan dat 
bijvoorbeeld het vooroordeel versterken dat vluchtelingen hier niet uit 
politieke maar uit economische redenen naartoe komen. 

Uit de discussie over positieve actie kan worden geleerd dat 
wanneer er al wordt besloten tot een ongelijke behandeling in een 
ongelijke situatie, dit met de grootst mogelijke zorg moet gebeuren. Om 
animositeit te voorkomen en uit respect voor beide partijen is enerzijds 
goede communicatie nodig om de omgeving van de ongelijkheid van de 
situatie en de rechtvaardigheid van de maatregel te overtuigen. Bovenal is 
het echter noodzakelijk om te investeren in wijken waar veel vluchtelingen 
worden geplaatst zodat de lokale gemeenschap als geheel daar in zekere 
zin ook baat bij heeft en in elk geval wordt gecompenseerd voor de 
eventuele lasten. Hier is er een duidelijke parallel met de opvang van 
vluchtelingen in ontwikkelingslanden. Ook daar worden vluchtelingen 
vaak opgevangen in achtergestelde delen van het land. Het feit dat 
vluchtelingen worden geholpen met primaire levensbehoeftes zoals 
voedsel en gezondheidszorg geeft ook daar vaak aanleiding tot jaloezie en 
weerstand bij de lokale bevolking. Als reactie daarop streven de UNHCR 
en andere hulporganisaties er nu meer en meer naar om de (nood)hulp aan 
vluchtelingen te laten aansluiten op ontwikkelingsprogramma’s voor de 
gehele lokale samenleving (Whitacker 2002, UNHCR 2004, Schrijvers 
2004). 

Bij het voorgaande moet worden aangetekend dat de weerstanden 
en vooroordelen jegens vluchtelingen ten tijde van het onderzoek zich niet 
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beperkten tot de locale gemeenschappen waarvan in praktijk de meeste 
solidariteit met vluchtelingen werd gevraagd. Het negatieve klimaat was 
veel breder en had zoals eerder aangegeven te maken met de grote 
aantallen vluchtelingen en de (paniekerige) wijze waarop daar door de 
politiek op werd gereageerd. Zoals Scheepers, Coenders en Lubbers (2003: 
85) aangeven blijkt de publieke neiging tot etnische discriminatie door de 
tijd heen sterk samen te hangen met aantallen migranten: hoe meer 
immigratie, hoe wijder verbreid de neiging tot etnische discriminatie. In 
1998 bereikte aldus de onderzoekers niet alleen het aantal asielaanvragen 
een top, maar ook de publieke steun voor een ongelijke behandeling van 
andere etnische groepen. Anders gezegd is er in zo’n klimaat een grotere 
geneigdheid om de belangen van de eigen groep te laten prevaleren boven 
die van anderen en is er dus weinig animo om zich solidair te betonen met 
die anderen. 

Uit de groepsdiscussies komt duidelijk naar voren hoe het algehele 
negatieve klimaat jegens asielzoekers en vluchtelingen zich in de jaren 
rond de eeuwwisseling ook regelmatig keerde tegen deelnemers en het 
werk dat zij doen. Onaangename reacties variëren van sociaal wenselijk 
positief-maar-niet-echt, ongewoon terughoudend of zogenaamd grappig tot 
verwijtend of zelfs ronduit agressief: 
 

‘Als ik dan weer eens op een feestje kom waar je mensen ontmoet 
die je niet kent, dan wordt me wel eens gevraagd: wat doe je? Ik 
vertel dan dat ik Nederlands geef aan buitenlanders. En dan zie je 
iemand wel eens zoeken naar een geschikte reactie, zo van: ‘Oh, 
die zullen dan wel heel gemotiveerd zijn.’ Soms klinkt dat oprecht 
en soms klinkt het alsof ze een vluchtheuvel zoeken van waaraf ze 
iets positiefs kunnen zeggen. Misschien vinden ze het helemaal 
niet zo positief, maar het is natuurlijk ook niet sociaal wenselijk 
om te zeggen dat je dat niet geweldig vind. Het is maar een gevoel 
hoor, maar soms denk ik: ik geloof je niet. Maar ik kan dat niet 
bewijzen.’ (Casper, taaldocent, 45) 

 
‘Op verjaardagen in familiekring kan ik beter mijn mond houden 
over het werk dat ik doe. Uit de beginperiode herinner ik me dat 
iemand zei: ‘wat leer je die mensen?’ En dat een ander toen zei: 
‘Joh, je kan ze maar het beste vertellen dat ze naar hun eigen land 
terug moeten gaan.’ Goed, dan hou ik gewoon mijn mond erover. 
Als ik er niet over begin, dan gaan ze niet moeilijk doen. Maar er 
is niet veel begrip.’ (Lars, taaldocent, 43) 
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‘Je hoort wel eens: ‘Je bent gek! Laat die asielzoekers teruggaan 
naar hun eigen land, ik zal ze wel een handje helpen.’ Dat soort 
grappen.’ (Femke, stagiaire vluchtelingenwerk, 19) 
 
 ‘Vooral in het begin toen ik de mededeling deed dat ik met 
vluchtelingen werkte, toen waren de reacties tot in het extreme. Er 
werd bijvoorbeeld gezegd: ‘Jij verdient er ook nog aan’ en  ‘Wat 
moeten die lui hier’.’ (Thijs, betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 51) 
 
‘Ik krijg meestal te horen als ik zeg dat ik bij VluchtelingenWerk 
werk: ‘Jij bent degene die de mensen hier houdt.’’ (Bas, 
vrijwilliger vluchtelingenwerk, 35) 
 
‘Soms zijn er mensen die me er rechtstreeks op aanspreken als er 
iets naars is gebeurd: ‘Zie je wel, dat zijn de mensen waar jij je 
voor uitslooft’.’ (Carla, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 59) 

 
‘Ik ben een keertje gebeld naar aanleiding van een stukje in het 
stadsblad en toen werd er gezegd: ‘Wat kunt u gebruiken?’ ‘Nou 
van alles’, zei ik, en toen werd er gezegd: ‘Dan kunt u van mij een 
hoop stront krijgen.’ En we hebben een meubeldepot gehad in een 
andere wijk. Die mensen waren in eerste instantie vreselijk bang 
toen wij met die bedden sjouwden. Zo van: ‘Dan krijgen wij ze 
precies in ons wijkje.’ En toen zijn we echt wel uitgescholden.’ 
(Gonnie, buurtvrijwilliger, 65) 

 
Tijdens de discussies is besproken hoe mensen omgaan met negatieve 
reacties in hun omgeving. Meestal draaide de discussie om de vraag 
wanneer wel en wanneer niet in discussie te gaan. Veel deelnemers geven 
aan dat ze op een gegeven moment gewoon niet meer in discussie gaan, 
omdat ze hun tax hebben bereikt, omdat ze denken dat het geen zin heeft 
of omdat ze té kwaad worden. Wanneer mensen wel in discussie gaan, dan 
is dat omdat ze denken dat een reactie van hun kant effect kan hebben.  
 

‘Dat is volgens mij de belangrijkste inschatting die je maakt: In 
wat voor relatie sta ik tot die persoon, wat kan ik iemand nog 
meegeven en wat kan ik nog bijdragen?’ (Lieuwe, 27, betaald 
medewerker vluchtelingenwerk) 

 
‘In het begin ga je je natuurlijk verdedigen en op een gegeven 
moment krijg je toch een soort beroepshouding. Dat je denkt van: 
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laat maar uitrazen. Want op een gegeven moment komt het dan 
toch dat ze zeggen: ‘Dat bedoel ik niet’. Want ik geloof niet dat 
een Nederlander als hij zich realiseert wat hij nou weer allemaal 
heeft gezegd, dat hij dat prettig vindt. Want het blijft toch een 
onprettig gevoel, want ‘wij discrimineren niet’, weet je wel... Nou 
en op zo’n moment, daar wachtte ik dan min of meer op en dan zei 
ik: ‘Nou kan ik praten, nou kan ik in ieder geval iets vertellen over 
hoe het er werkelijk in zo’n asielzoekerscentrum aan toegaat en 
(ironisch) hoeveel geld ze wel niet krijgen en hoe goed ze het niet 
hebben hier.’’(Thijs, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 51) 

 
In de groepsgesprekken kwam ook de stijl aan de orde die een reactie zou 
moeten hebben om succesvol te zijn. Deze zou zich moeten kenmerken 
door takt en respect voor een andere mening. Sommigen geven aan dat het 
belangrijk is om negatieve beelden of ervaringen niet te ontkennen of te 
bagatelliseren, maar daarentegen inzicht te geven in achtergronden en 
oorzaken: 
 

‘Er wordt regelmatig gewezen op het feit dat criminelen vaak 
gekleurde mensen zijn. Als je naar de gevangenis kijkt kan je dat 
moeilijk ontkennen. Maar dat heeft natuurlijk wel weer z’n 
oorzaken, zeg ik dan. Ik vind dat je bepaalde dingen niet moet 
gaan ontkennen, want sommige dingen zijn namelijk gewoon zo. 
Als je gaat ontkennen jaag je mensen tegen je in het harnas. Maar 
het is ook een groot probleem in sommige steden waar veel 
mensen illegaal moeten verblijven, dat die in de criminele sfeer 
terechtkomen. God zij dank is er een hele grote groep die dat niet 
hoeft. Maar als je in je dagelijkse levensbehoeften moet voorzien 
en je hebt niets, je bestaat eigenlijk niet eens, dan is dat verdomd 
lastig.’ (Lieuwe, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 27) 

 
Als het gaat om de inhoud van de reacties dan geven vrijwel alle 
deelnemers voorbeelden van hoe ze proberen hun gesprekspartner zich te 
laten inleven in de situatie van vluchtelingen. Soms probeert men in dit 
verband de gesprekspartner over te halen om zelf te gaan kijken wat er 
waar is van bepaalde aannames. Tenslotte geven veel mensen vanuit hun 
kennis en ervaring in de praktijk uitleg over van alles en nog wat dat te 
maken heeft met vluchtelingen of het asielbeleid en weerleggen ze foute 
aannames. Ze doen dat in het alledaagse contact met andere Nederlanders, 
maar ook tijdens speciaal daartoe gearrangeerde bijeenkomsten: 
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‘Bij ons in de regio hebben we nou al twee jaar met de Kerst iets 
gedaan voor de onderbouw van middelbare scholen. Toevallig 
hadden wij via een leerling contact met een conrector. En die zei: 
‘Goh, kunnen jullie niet wat doen?’ En toen is er een verhaal 
geschreven, een pakkend verhaal. Je kent het  wel, een casus die 
goed afliep, wat ook echt goed was afgelopen, met een 
gezinshereniging en dat heeft een medewerkster van ons op die 
kerstviering verteld. En dat slaat heel erg aan hoor. Ik ben er de 
eerste keer bij geweest en dan zitten er een paar honderd 
brugklassers en die zijn stil. En ja, dat is dan toch positief.’ 
(Valerie, stagiaire vluchtelingenwerk, 42) 
 

In het voorgaande heb ik erop gewezen dat het merendeel van de negatieve 
reacties op vluchtelingen zoals deelnemers die zeggen op te vangen uit 
conversaties met andere Nederlanders samen te vatten is als ‘concurrentie 
om schaarse goederen’ (‘ruimte’, uitkeringen, huisvesting). Zelden werd er 
door deelnemers verwezen naar een van de andere mogelijkheden die 
Scheepers e.a. (1998) in hun indeling noemen als mogelijke oorzaken van 
een afwijzende houding jegens etnische ‘anderen’, te weten een autoritaire 
persoonlijkheid of botsende culturele normen. Omgekeerd herleidden 
deelnemers hun eigen negatieve ervaringen, of de ervaringen die hun eigen 
tolerantie op de proef stelden, maar zelden tot een ‘concurrentie om 
schaarse goederen’.82 Het voorbeeld dat Ilse geeft op pagina 274 over haar 
eigen onvrede over de wasmachine die een vluchteling gratis krijgt en 
waarvoor zij moet sparen is wat dat betreft een uitzondering. Zelfs waar 
het gaat om het wantrouwen jegens de motieven van sommige asielzoekers 
zoals dat volgens een aantal deelnemers niet alleen leeft bij Nederlanders 
in het algemeen maar ook bij henzelf (zie paragraaf 3.3.4), lijkt dat eerder 
herleidbaar te zijn tot een geschonden vertrouwen en een morele 
veroordeling van misbruik van het asielrecht dan tot een zorg puur om 
schaarse middelen. De eigen moeilijkheden met vluchtelingen zoals 
sommige deelnemers die ter sprake brengen zijn veeleer te typeren als 
botsende culturele waarden en normen.  
 
4.2.2 Tolerantie en botsende culturele waarden en normen 
In hun werk worden buurtvrijwilligers, vluchtelingenwerkers, taalhulpen 
en taaldocenten geconfronteerd met allerlei verschillen tussen 
vluchtelingen en henzelf. Verschillen wat betreft sociale achtergrond, 

                                                 
82 Tijdens het rondje waarin iedereen zich aan elkaar voorstelde en iets over zichzelf 
vertelde bleek dat het merendeel van de deelnemers in sociaal-economisch opzicht behoort 
tot de midden- of hogere lagen van de samenleving.  
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cultuur, religie, leeftijd, politieke voorkeur en zo meer kunnen de 
achtergrond vormen voor uiteenlopende waarden en normen, gewoontes en 
gevoeligheden. Op hun beurt zijn die weer van grote invloed op de 
verwachtingen die mensen hebben ten aanzien van anderen en op hun 
waardering voor handelingen of denkbeelden van die anderen. In het 
vorige hoofdstuk is al aan de orde gekomen hoe (misverstanden over of het 
niet onderkennen van) verschillen in sociale klassenachtergrond tot 
problemen kunnen leiden. Hier zal ik mij nu concentreren op verschillen in 
waarden, normen en gewoontes op basis van cultuur en etniciteit. 

Hoewel culturele verschillen door de meeste deelnemers naar 
eigen zeggen worden gewaardeerd en deel zijn van de motivatie om te 
werken met vluchtelingen, leiden ze op sommige punten ook tot 
verwarring en soms afkeuring. Waar het gaat om botsende culturele 
normen en waarden is er tijdens de discussies (en geheel in lijn met het 
publieke debat) veel gesproken over verschillen in opvattingen over 
liberale vrijheden en gelijke rechten, met name die van mannen en 
vrouwen. Niet zelden werd daarbij gerefereerd aan (aspecten van of 
stromingen binnen) de islam. Het geeft aan hoezeer deze kwesties óók in 
deze kringen leefden en dat er, weliswaar implicieter, al een sfeer van 
onbehagen jegens de islam bestond voorafgaande aan 11 september en 
ruim voor de moord op Van Gogh. 
 Anders dan in het geval van ‘de concurrentie om schaarse 
goederen’ werden angst en weerstand jegens bepaalde aspecten van en 
stromingen binnen de islam niet alleen bij ‘anderen’ en in de buitenwereld 
gesitueerd, maar gaven sommige deelnemers aan daar ook zelf grote 
moeite mee te hebben. Men doelde daarbij op fundamentalistische 
stromingen binnen de islam of op waarden en normen die in strijd (lijken 
te) zijn met de in Nederland geldende liberale vrijheden en het 
gelijkheidsprincipe. Het meest expliciet wordt de overeenkomst tussen het 
onbehagen binnen de samenleving en het eigen onbehagen verwoord door 
een professionele taaldocente: 
 

‘Als je vraagt: ‘Wat vind jij moeilijk om tegenaan te lopen?’, dan... 
Bij de vorige vraag hadden we het over uitingen van discriminatie 
of vormen van xenofobie in onze omgeving, maar ik vind 
fanatisme verschrikkelijk moeilijk en ook moslimfundamentalisme 
en fanatisme. Het kost mij absoluut moeite om daar open en 
zonder vooroordelen tegenover te blijven staan. Van de week liep 
ik de straat voor onze school in en daar kwam ik een totaal 
dichtgesluierde vrouw tegen, achter de kinderwagen. Dat vind ik 
wel zo verschrikkelijk, en dan komt er echt iets in me op van: 
waarom moet jij nou vluchten of zo? Dan voel je je toch prima op 
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je gemak in dat ... rotland van je (kwaad/lacht). Zo helemaal zwart 
ingewikkeld en ontoegankelijk. Snap je, het is niet alleen bij de 
kapper waar de discriminatie plaats vindt. Een soort licht niet 
prettig vinden zit ook bij mij.’ (Daphne, taaldocent, 54) 

 
De angst voor fundamentalisme is in dit geval overigens niet een gevoel 
dat direct voortvloeit uit het contact met vluchtelingen. Zo is het in het 
voorbeeld dat deze deelneemster aanhaalt helemaal niet duidelijk of het 
hier gaat om een vluchteling of om een arbeidsmigrant of, wie weet, om 
een tot de islam bekeerde ‘autochtone’ Nederlandse. Het is een meer 
algemeen onbehagen dat zich niettemin ook tegen vluchtelingen kan keren. 
Door een andere deelneemster werd dit algemene, ongedifferentieerde 
publieke onbehagen als volgt beschreven:  
 

Anne:   
‘Er zijn veel Nederlanders die er problemen mee hebben dat er 
zoveel islamieten in Nederland komen wonen. Want wij zijn 
natuurlijk van origine katholiek, hervormd of gereformeerd, of 
niks. Goed, dat is allemaal goed. Maar islamieten, daar zijn veel 
mensen een beetje huiverig voor. En dan komt er dus op het 
nieuws informatie over die militante groeperingen in Iran en 
Afghanistan, zo vreselijk fanatiek en dan zeggen mensen: ‘dat vind 
ik eng; er komen er in Nederland zo veel’. En dat is geloof ik een 
behoorlijke factor om rekening mee te houden met integratie. Het 
is niet zozeer dat mensen anders eten dan wij, of hun verjaardag 
anders vieren, of hun kinderen wat anders opvoeden. De meeste 
Nederlanders vinden dat allemaal best, als ze zulke buren hebben. 
Het ruikt daar wat anders rond etenstijd en de kindertjes zijn wat 
later op, ach… Maar dit is een factor die beslist in de weg zal 
staan. Mensen zijn een beetje bang voor organisatie als er te veel 
komen.’ (vrijwilliger vluchtelingenwerk, 52)  
 
Marlie:  
‘Maar veel vluchtelingen zijn dat toch juist ontvlucht?’ 
 
Anne:   
‘Ja, misschien het te strenge regime, maar ze blijven wel islamiet. 
Ze zullen waarschijnlijk nooit willen dat hier dingen gebeuren die 
in hun eigen land gebeuren. Maar dat neemt niet weg dat mensen 
er huiverig voor zijn, dat ze zeggen: ‘waarom moeten we hier 
moskeeën hebben? Wat is dat voor flauwekul, die horen niet in 
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Nederland’. Als mensen zich daar zo druk over maken, dat is toch 
niet iets wat vanzelf verdwijnt.’ 

 
Anders dan in het voorgaande gingen de gesprekken merendeels echter 
niet expliciet over de islam. Ze gingen veeleer over de moeite die men 
heeft met gedragingen en overtuigingen van cliënten die in strijd zijn met 
een aantal als wezenlijk ervaren waarden en normen in Nederland. Het 
gaat om overtuigingen en praktijken met betrekking tot de positie van 
vrouwen, homoseksualiteit, de vrijheid van religie en van vrije 
meningsuiting. 

Het verschil dat het meest veelvuldig als problematisch naar voren 
werd gebracht heeft betrekking op opinies over de positie en rechten van 
vrouwen. De reacties variëren van probleemsignalerend en een 
ongemakkelijk gevoel tot afwijzing en angst. De reacties zijn vooral van 
vrouwen (tweederde van de onderzoeksgroep), hoewel ook mannen de 
ervaringen, soms indirect, bevestigen en de kritiek delen. 
 Dingen waar deelnemers, en met name de vluchtelingenwerkers, 
tegenaan lopen83 zijn bijvoorbeeld dat ze in het geval van echtparen vaak 
alleen de man te spreken krijgen, dat sommige mannen niet met een 
vrouwelijke hulpverlener willen praten of dat sommige ouders in een 
asielzoekerscentrum het niet nodig vinden dat hun dochters naar school 
gaan. Hier een voorbeeld van een gesprek tussen jonge 
vluchtelingenwerkers over mannelijke cliënten die niet met een 
vrouwelijke hulpverlener willen spreken.  
 

Jurgen:  
‘Ik heb wel eens een cliënt van een collega van mij toegesproken, 
want die wilde eerst absoluut niet met een vrouw praten. Ik ben 
erbij gaan zitten, heb gevraagd of dat goed was, nou vooruit, en nu 
is het echt haar cliënt geworden.’ (vrijwilliger vluchtelingenwerk, 
22) 
 
Marlie:  
‘Wat hebben jullie gedaan?’ 

 
 
 
 

                                                 
83 Hoe vaak zoiets gebeurt valt op grond van het onderzoek niet te zeggen. Het lijken mij 
incidenten die wel met enige regelmaat voorkomen aangezien ze in de groepen herkend 
werden door meerdere deelnemers. 
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Jurgen:  
‘Ik heb er met die man over gepraat: hier werkt dat niet zo, dat 
onderscheid tussen man en vrouw, dat vrouwen ondergeschikt 
zijn. En die man heeft dat gelukkig geaccepteerd.’ 
 
Naima:  
‘In een van mijn eerste weken liep ik met een collega mee. Toen 
zei iemand: ‘ik zeg niets, tot zij weg is’. In het begin denk je: nou 
ja zeg! Maar het was alleen die ene keer en de volgende keer deed 
hij weer helemaal normaal. En iets anders: de mannen geven mij 
geen hand, de mannen uit Irak en zo. Op zich heb ik daar geen 
moeite mee, ik weet (vanuit haar eigen islamitische achtergrond) 
waarom dat zo is, en ze kijken je ook niet aan. Ze vertellen hun 
verhaal en zitten ondertussen om zich heen te kijken. Aan de ene 
kant denk je: het hoort erbij, aan de andere kant denk je: zijn ze 
wel serieus?’ (stagiaire vluchtelingenwerk, 22) 
 
Lotte:   
‘Dat is denk ik sterker op het azc dan met vluchtelingen die al een 
status hebben, die al een tijd in Nederland zijn, die ook Nederlands 
spreken, want ik merk er bijna niets van. Ik was er helemaal op 
voorbereid: ze willen geen hulp van mij… als meisje, daar komt 
het in principe op neer. Maar ik heb daar echt bijna nooit iets van 
gemerkt, een heel enkele keer. Of dan vragen ze naar de 
coördinator, maar dat was voor mij begrijpelijk, want die weet er 
gewoon veel meer vanaf. Dus daarbij had ik niet het gevoel dat het 
om mij persoonlijk ging. Misschien komt het ook omdat er voor de 
rest bij ons alleen maar vrouwen werken, dus als ze ons niet 
willen, hebben ze pech. Ik denk dat ze dat wel door hebben (lach).’ 
(stagiaire vluchtelingenwerk, 24) 

  
Het beeld dat hier naar voren komt is dat van (mannelijke) nieuwkomers 
wordt verwacht dat zij zich in de publieke ruimte aanpassen aan de regel 
dat je te maken kunt krijgen met zowel mannelijke als vrouwelijke 
dienstverleners en dat die gelijkwaardig zijn. Een beroep op (erkenning 
van) de eigen cultuur die het mannen verbiedt om met vrouwelijke 
dienstverleners te spreken wordt op dit punt niet gehonoreerd en lijkt ook 
niet bespreekbaar. Wel wordt er uit respect voor de nieuwkomer door een 
mannelijke hulpverlener uitleg gegeven over de regel. De benadering is 
pragmatisch en gericht op insluiting. Overigens blijkt uit de voorbeelden 
van zowel Jurgen als Naima en Lotte dat mannelijke asielzoekers die 
vanuit hun achtergrond of vanuit overtuiging wellicht een andere mening 



   286

zijn toegedaan zich in deze gevallen ook pragmatisch opstellen: ze passen 
zich aan. Anders dan minister Verdonk lijken de deelnemers aan mijn 
studie er overigens niet bijzonder aan te tillen wanneer iemand hen uit 
geloofsovertuiging niet de hand wil schudden. Dat is in elk geval niet als 
een bezwaarlijke kwestie naar voren gebracht. Wanneer het ter sprake 
kwam, was dat veeleer als een punt waarop deelnemers (die zich daarover 
uitlieten) het bijna vanzelfsprekend vinden om zich aan de ander aan te 
passen.  

Belangrijk in het hiervoor aangehaalde gesprek is dat Naima 
aangeeft dat niet elk (cultureel bepaald) onderscheid dat er gemaakt wordt 
tussen mannen en vrouwen perse geïnterpreteerd moet worden als 
minachting voor vrouwen. Zo accepteert zij dat een islamitische man haar 
om religieuze redenen geen hand geeft. Niettemin vind ook zij het soms 
moeilijk om bepaalde gedragingen (je niet aankijken) te interpreteren. 
Lotte laat de mogelijkheid open dat er legitieme redenen kunnen zijn 
waarom een asielzoeker of vluchteling er de voorkeur aan geeft te spreken 
met een andere hulpverlener, in haar geval (als stagiaire) een coördinator 
die ‘er meer vanaf weet’. Een andere legitieme reden om niet of juist wel 
met een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener te willen praten is 
uiteraard dat het voor asielzoekers en vluchtelingen gemakkelijker kan zijn 
om met iemand van de eigen sekse te spreken wanneer het gaat om 
ervaringen met seksueel geweld84. Hier dient het maken van onderscheid 
het principe van gelijke rechten op een eerlijke asielprocedure.  

Verschillende opvattingen op het gebied van gender en seksualiteit 
blijken ook wel eens te leiden tot onzekerheid over hoever hulpverleners 
zich uit respect voor hun cliënten moeten aanpassen aan culturele codes 
die zij vanuit hun eigen achtergrond als vrijheidsbeperkend zien.  
 

‘Weet je waar ik echt moeite mee heb, als vrouw dan: in andere 
culturen is de vrouw toch vaak een ondergeschikt persoon. Soms 
merk ik dan dat ik me als begeleider anders ga gedragen. Ik ben 
eigenlijk een heel erge vrijbuiter, maar als ik bij bepaalde gezinnen 
kom, dan merk ik dat ik me kleiner ga maken, terughoudender, 
expres, om me aan hen aan te passen. Ik bedoel, ik zal niet over 
me heen laten lopen, maar ik pas me toch wel aan hun cultuur aan. 
Ik merk dat als ik mezelf zou zijn, dat ik dan bang zou zijn om hen 
te kwetsen in hun gewoontes. En vooral mannen. Ik heb het idee 
dat als ik in een korte broek zit, en het is dertig graden, en die 

                                                 
84 In de asielprocedure is dit formeel als een recht vastgelegd. Zie IND-werkinstructie nr. 
148. Of het in de praktijk altijd ook altijd wordt verleend valt te betwijfelen, met name in de 
versnelde 48 uurs procedure. 
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vrouw zit met een hoofddoek om en in een lange jurk… dan denk 
ik: oh ik moet daar op bezoek, zou ik niet beter wat anders aan 
kunnen trekken, gewoon uit respect voor hun cultuur of zo. Ik heb 
inmiddels de keuze gemaakt om dat niet meer te doen, een korte 
broek moet voor mij kunnen, maar ik voel me dan toch … dat 
heeft met die vooroordelen of oordelen te maken, dat ik daar dan 
wel mee bezig ben, of dat je daarmee wordt geconfronteerd, ja.’ 
(Ilse, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 28) 

 
De wijze waarop deze vrouw haar gedrag denkt te moeten aanpassen, 
weerspiegelt in feite méér hoe zij denkt dat anderen naar haar kijken dan 
dat het iets zegt over die anderen. Haar aannames kunnen berusten op een 
realistische inschatting, maar uit dit verhaal blijkt niet dat cliënten haar 
daadwerkelijk de indruk hebben gegeven dat haar gedrag aanstootgevend 
zou zijn. Het gegeven dat binnen een bepaalde cultuur van vrouwen wordt 
verwacht dat zij zichzelf bedekken wil immers niet bij voorbaat zeggen dat 
individuele mensen met die culturele achtergrond het niet kunnen 
accepteren dat vrouwen met een andere achtergrond of visie dat niet doen. 
Alleen communicatie daarover, in een concrete situatie kan uitwijzen of 
hier sprake is van een vooroordeel of van een terecht oordeel. Respect voor 
een ander – de ander laten zijn wie die is – vergt in alle sociale verkeer een 
zekere mate van inleving en beleefdheid, maar nooit dat iemand zichzelf 
als wezenlijk anders en ‘kleiner’ voordoet dan zij is. Dat miskent 
bovendien bij voorbaat de mogelijkheid dat ook de ander bereid is om 
verschil te respecteren.  

Met name de vluchtelingenwerkers worden incidenteel 
geconfronteerd met gevallen van geweld tegen vrouwen en meisjes door 
echtgenoten of vaders. Een deelneemster kreeg het verzoek om te helpen 
bij het zoeken naar een arts die bereid zou zijn tot het uitvoeren van een 
vrouwenbesnijdenis. Hierbij gaat het om gebeurtenissen waarbij de 
grenzen van de eigen waarden en normen ruim overschreden worden. 
Sommigen schrikken daar erg van terug en reageren door afstand te 
nemen, met name wanneer vrouwelijke cliënten (en soms de slachtoffers) 
zelf een culturele rechtvaardiging aanvoeren: 
 

‘Besnijdenis van vrouwen en dan met name onder de Somaliërs, 
hoe dat gaat, dat is ook iets waarover ik liever niet wil 
discussiëren. Ik kijk wel eens naar programma’s op televisie of ik 
lees erover, hoe dat er aan toe gaat, dat vind ik afschuwelijk, 
gruwelijk, dat vind ik zware verminkingen. Dus ik ga daar nooit 
over in discussie. Want ik heb mensen meegemaakt die daar 
vierkant achter staan, vrouwen nota bene! Dat vind ik zo 
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onbegrijpelijk. Hoe kan je daar achter staan, als je weet wat voor 
verminking dat is, dan heb ik zoiets: daar wil ik liever maar niet 
over discussiëren met vrouwen die daar voorstander van zijn.’ 
(Carrol, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 45) 

 
Anderen proberen zelfs in dit soort extreme situaties juist wel in discussie 
te blijven, ook hier vooral om duidelijk te maken waarom een bepaalde 
praktijk in Nederland niet is toegestaan en waarom de belangen van het 
slachtoffer voorop worden gesteld.  
  

‘Ik kreeg te maken met iemand die geprobeerd had om zijn vrouw 
te vermoorden. Het was heel ernstig. En dan staat die man, omdat 
ik per ongeluk dicht bij dat centrum woon, op zondagavond op de 
stoep. Hij wilde weten waar zijn vrouw was. Nou, die zat 
ondergedoken. (…) Want dat was het geval met die Afghaan, die 
wilde zijn vrouw terug en die vond ook dat hij daar recht op had. 
Maar ik zei: ‘En zij heeft het recht om daar te blijven’. Hij vond 
niet dat hij rechtvaardig behandeld werd. Ik zei: ‘Dat is in 
Nederland een strafbaar feit. Als jij hier probeert je vrouw te 
wurgen – of hij dat nou wel of niet had gedaan, ja, ze zat onder het 
bloed hoor, dus er was wel iets aan de hand – dan kan je toch niet 
gaan zeggen van: ja, dat kan ik begrijpen, want dat is jullie 
cultuur.’ Want hij zei: ‘Dat is bij ons heel gewoon, dat noemen wij 
een familieruzietje’…’ (Jenny, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 60) 

 
In het geval van het verzoek om te helpen een arts te vinden die bereid is 
om een vrouwenbesnijdenis uit te voeren wees de betreffende 
deelneemster op het dilemma dat iets wel wettelijk verboden kan zijn, 
maar dat mensen dan illegale, en misschien medisch onverantwoorde 
wegen zoeken om iets gerealiseerd te krijgen. De vraag met welke actie het 
slachtoffer het beste is gediend is hier niet zo gemakkelijk te 
beantwoorden. 

Andere kwesties die deelnemers noemen als problematisch of 
onacceptabel zijn vooroordelen en discriminatie op basis van kleur of 
etniciteit bij vluchtelingen zelf, religieus fanatisme, antisemitisme en de 
afwijzing van homoseksualiteit. 
 

‘Ik vind ze onderling toch ook wel racistisch hoor. Het is niet 
alleen de Nederlander die racistisch is. Maar vluchtelingen uit 
Irak, die zijn vrij blank, die kijken toch negatief tegen zwarten aan, 
tegen Surinamers of andere donkere mensen. Dat maak ik erg vaak 
mee. En ik vind dat bij Bosnische mensen ook. Die voelen zich 
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westers en als je met hen praat dan zeggen ze: ‘Maar ik ben geen 
Somaliër’. Dan zeg ik: ‘Ik vind dat helemaal niet leuk dat je dat 
zegt, dat zijn ook mensen hoor. Ook al wonen ze iets verder weg 
dan jij woont.’ Dat valt me heel erg op dat ze onderling racistisch 
zijn. Dat had ik niet verwacht, maar ik moet constant uitleggen: 
‘Voor mij ben jij, ook al ben je net zo blank, ook buitenlander.’ 
Dat ik ook geen onderscheid maak tussen iemand die donker is of 
licht.’ (Gonnie, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 65) 

 
In dit soort situaties reageren deelnemers ofwel door afstand te nemen en 
vermijdingsgedrag, ofwel door meer of minder strategisch de discussie aan 
te gaan. In de volgende discussie tussen een aantal professionele 
taaldocenten worden de overwegingen geïllustreerd. Overigens gaat het 
hier niet alleen om ervaringen met vluchtelingen maar ook om andere 
anderstalige studenten.  
 

Melissa:  
‘Het kan soms een beetje problematisch zijn in onze groepen, 
wanneer mensen heel erg fanatiek, die hebben we wel gehad, 
overal de Koran erbij haalden. En er zijn in onze groepen allerlei 
godsdiensten vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld, dat vind ik soms 
echt moeilijk, er zijn mensen die vanuit hun achtergrond weer echt 
anti-joods zijn, antisemitisch. Dat vind ik toch niet prettig als dat 
in mijn les gebeurt, daar heb ik ook wel eens wat van gezegd. Dat 
vind ik heel erg moeilijk, ik vind dat zo ingewikkeld en 
gecompliceerd, ik probeer dat toch een beetje te vermijden. Ik zal 
het ook niet zo gauw oproepen, het zijn heel ingewikkelde, 
gevoelige, soms pijnlijke discussies die je kan krijgen.’ 
(taaldocent, 44) 
 
Iris:   
‘Of een ander gevoelig onderwerp, homoseksualiteit bijvoorbeeld. 
Ook dat vermijd je toch meestal, in de lessen in elk geval.’ 
(taaldocent, 42) 

 
Daphne:  
‘Ik niet hoor, ik breng het er altijd in, zowel de joden, als de 
homoseksuelen. Ik gooi die onderwerpen er altijd in, als ik denk 
dat ik het vertrouwen definitief gewonnen heb.’ (taaldocent, 54) 
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Casper:  
‘Ik zeg wel altijd: ‘Ed van Thijn en Job Cohen, wisten jullie dat 
niet? Die zijn ook van joodse afkomst. Veel burgemeesters van 
Amsterdam, wisten jullie dat niet? Ja, die zijn joods.’ Over 
homoseksualiteit praat ik ook wel, maar ik ben zelf homoseksueel 
en dat zeg ik dus nooit. Ik leg wel uit: zo is dat in Nederland. Even 
anekdotisch, op een gegeven moment gaat het over 
samenlevingsvormen en gezinnen of iets dergelijks. Wat is een 
gezin? Nou, dan ga je daarover praten, wat is een gezin: vader, 
moeder en kinderen. Goh, zeg ik. Nu overlijdt die moeder en die 
vader hertrouwt, heb je dan nog een gezin? Ja, dan heb je ook een 
gezin, want er is toch een bloedband hè, tussen die vader en die 
kinderen. Goed zeg ik, nou gaat die vader dood en die moeder 
hertrouwt ook weer. Ja, dat is ook een gezin. Waarom, wat is dan 
een gezin? Nou, dat mensen zorgen voor de kinderen. Oh ja, nou. 
Ik zeg, nu gaat er weer iemand dood en nou komt er een zus 
bijwonen, er wonen twee vrouwen bij elkaar. En dan krijg je hele 
discussies op een gegeven moment, van, nee, dat is geen gezin 
meer en dan roept iemand anders, als er maar voor de kinderen 
gezorgd wordt, dan heb je een gezin. Ouderschap is economisch en 
affectief. Bij ons is dat anders, zeggen sommigen dan, maar in 
Nederland kan dat wel. Oh, is het hier anders? En op die manier 
kun je ook homoseksualiteit bespreken.’ (taaldocent, 45) 

 
Het bijzondere aan het voorbeeld van Casper is dat hij niet alleen stelt dat 
homoseksualiteit in Nederland een recht is, maar dat hij dat vanuit een 
erkenning van de andere achtergrond van zijn studenten bespreekbaar en 
begrijpelijk probeert te maken.  

In het voorgaande is besproken hoe deelnemers in hun werk 
worden geconfronteerd met opvattingen en gedragingen die voor hen 
onacceptabel zijn en niet te tolereren met een beroep op een andere cultuur 
of religie. In de discussies hierover werden telkens ook relativerende 
opmerkingen gemaakt. Zo vroeg een taaldocente zich af of de emancipatie 
van vrouwen in Nederland nu werkelijk zo afsteekt tegen die van veel 
vluchtelingenvrouwen, of dat het daarbij om een al te rooskleurig zelfbeeld 
gaat. Een vluchtelingenwerker merkt op dat wat we bij andere culturen 
afwijzen hier ook nog maar net tot de verleden tijd behoort. 
 

‘In de jaren 50 en 60 werd ik ook nog een smerige katholiek 
genoemd. En meer van dat soort dingen. Wij praten nu over 
situaties in die andere landen en ik ben me steeds meer gaan 
realiseren dat het pas 30 of 40 jaar geleden is dat het hier precies 
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hetzelfde was. Het enige recht van een vrouw was toen het 
aanrecht en hoe lang is dat nou geleden? En die zwarte kousen 
beweging om maar wat te noemen, is dat anders dan strenge 
islamieten?’ (Thijs, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 51) 

 
Een vluchtelingenwerkster oppert dat schijn kan bedriegen: ook al lopen 
traditioneel islamitische vrouwen op straat een paar stappen achter hun 
man, het kan goed zijn dat zij thuis het heft in handen hebben. Een 
vluchtelingenwerker merkte op dat het misschien projectie is van onze 
eigen normen wanneer we denken dat islamitische vrouwen zich 
ongelukkig en onderdrukt voelen onder een sluier. Misschien geeft die hen 
wel een gevoel van zekerheid in deze samenleving. Een taaldocent wijst 
erop dat juist vluchtelingstudenten vaak moderne, seculiere visies of meer 
liberale visies op de islam aanhangen.85 Dat brengt hen nogal eens in 
conflict met conservatievere moslimstudenten. Een vluchtelingenwerker 
tenslotte waarschuwt ervoor dat angsten en (terechte) kritiek op het gedrag 
van enkelen niet mogen leiden tot een bevooroordeelde afwijzing van een 
hele groep: 
 

‘Ik had het beeld dat er bij heel veel cliënten toch sprake was van 
een ongelijke verhouding tussen mannen en vrouwen, dat idee had 
ik van tevoren en ik zie dat bij sommige cliënten ook terug, maar 
ik merk bij mezelf wel dat als ik zoiets zie bij één Somalisch stel, 
dat ik dan moet oppassen om dat niet te gaan generaliseren.’ 
(Ruben, stagiair vluchtelingenwerk, 35)  

 
Niettegenstaande deze en andere relativeringen kan ik op basis van de 
discussies niet anders concluderen dan dat weerstanden zoals die onder 
brede lagen van de Nederlandse bevolking worden gevoeld jegens niet 
liberale opvattingen en praktijken binnen andere culturen en in het 
bijzonder in verband met de islam ook aanwezig zijn bij deelnemers aan 
deze studie – het zijn in die zin niet zulke ‘andere’ Nederlanders. Voor een 
deel ligt de verklaring voor de wijze waarop tijdens de groepsdiscussies de 
besproken weerstanden naar voren kwamen natuurlijk wel in het specifieke 
karakter van de kringen waarbinnen de deelnemers aan deze studie 
werkzaam zijn. De motivatie van veel deelnemers om zich in te zetten voor 

                                                 
85 Deze observatie wordt bevestigd in het ‘Jaarrapport Integratie 2004’ van het ISEO 
(2004). Hierbij moet echter wel onderscheid worden gemaakt tussen nationaliteiten. 
Iraniërs en (voormalig) Joegoslaven scoorden in het onderzoek veelal hoog wat betreft 
moderne opvattingen (uitgaande van ‘het dominante stelsel van moderne opvattingen 
binnen Westerse landen’ ISEO 2004:74). Bij Somaliërs was dit aanzienlijk minder het 
geval. Vluchtelingen uit Irak en Afghanistan zitten hier tussenin. 
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vluchtelingen is (in elk geval deels) geworteld in morele en politieke 
overtuigingen waarbij mensenrechten, vredelievendheid en tolerantie 
jegens andersdenkenden hoog in het vaandel staan. Vanuit een dergelijke 
motivatie verwachten mensen, in spiegelbeeld geprojecteerd, vluchtelingen 
die eveneens de waarden aanhangen van gelijke rechten en tolerantie. 
Wanneer dat niet altijd het geval is (of lijkt te zijn), valt dat extra op – het 
is niet conform de verwachting – en roept het bovendien teleurstelling op. 
 Samengevat kunnen we stellen dat de tolerantie van de meeste 
deelnemers op grenzen stuit wanneer het gelijkheidsprincipe in het geding 
is of liberale vrijheden zoals hierboven besproken. De grenzen liggen in 
het bijzonder daar waar in de publieke sfeer de regels (de ‘operative public 
values’ zoals Parekh ze noemt) overtreden worden, met name waar de 
lichamelijke integriteit in het geding is of waar bepaalde culturele 
gewoontes worden beschouwd als een gebrek aan respect of als 
discriminerend (bijvoorbeeld het niet willen spreken met een vrouwelijke 
dienstverlener). In de privé-sfeer of wanneer het om privé-keuzes gaat 
(bijvoorbeeld de keuze of van een echtpaar de man of de vrouw het woord 
voert in de publieke ruimte) worden andere opvattingen en praktijken met 
betrekking tot genderverhoudingen wel getolereerd, tenzij iemand zich 
(publiekelijk) aandient als slachtoffer van die praktijken. Met betrekking 
tot kwesties waarin de tolerantie op grenzen stuit is er geen sprake van 
erkenning van cultureel verschil, maar betonen deelnemers de nieuwkomer 
wel respect door hem of haar te informeren over de regels in Nederland en 
wat de achtergronden daarvan zijn.  

Erkenning van verschil, en van de meerwaarde van culturele 
diversiteit is er wel degelijk op velerlei andere terreinen. Ook is er een 
sterke wens om onderlinge afstand als gevolg van cultureel en religieus 
verschil, juist ook in verband met de islam86, te overbruggen en om door 
de verschillen heen gemeenschappelijkheid te zoeken. Een bijzondere 
waarde kent men daarbij toe aan de persoonlijke ontmoeting. Ik kom 
hierop uitvoerig terug in paragraaf 4.3. 
 
4.2.4 Positieve herwaardering van de eigen samenleving 
Informatie over waar de tolerantie op grenzen stuit is positief vertaald ook 
informatie over wat mensen ‘heilig’ is (Prins 2004), wat zij beschouwen 

                                                 
86 Ook die polariteit zie je in de hele samenleving. Zo blijkt uit het rapport van Allen en 
Nielsen - European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 2002, dat geschreven 
werd naar aanleiding van de aanslagen op het World Trade Centre in New York dat het 
gevolg daarvan in Nederland niet alleen toegenomen agressie was jegens moslims, maar 
eveneens dat er een toename was van activiteiten om ‘nader tot elkaar te komen’, info uit te 
wisselen etc. 
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als hun ‘kernwaarden’ (Bos 2004) of de gerechtvaardigde ‘operatieve 
publieke waarden’ (Parekh 2000) in hun samenleving. Tot dusver is 
besproken hoe deelnemers zich hiervan bewust worden door negatieve 
ervaringen in het contact met vluchtelingen, ervaringen waarbij de grenzen 
van tolerantie werden overschreden. Een hernieuwde waardering voor 
bepaalde aspecten van het leven in Nederland vloeit echter ook meer in het 
algemeen en in positieve zin voort uit het contact met vluchtelingen. Waar 
ik deze paragraaf ben begonnen met de grote teleurstelling en 
verontrusting over de gebrekkige of ontbrekende tolerantie in het 
vluchtelingenbeleid en de houding van veel Nederlandse burgers, zal ik 
hier eindigen met datgene wat men in de Nederlandse samenleving eens te 
meer is gaan waarderen. 

De waardering voor de goede kanten van deze samenleving kwam 
niet zozeer tot uitdrukking in de hoeveelheid woorden die men daaraan 
besteedde (in vergelijking tot de kritiek), maar wel in de emotionele 
intensiteit waarmee zij naar voren werd gebracht, overigens ook door 
deelnemers die hier niet zijn geboren of getogen. Hoe dat in zijn werk gaat 
kan worden geïllustreerd met het volgende fragment van een gesprek 
tussen een aantal buurtvrijwilligers waaronder een voormalig vluchtelinge. 
Deze laatste vergelijkt de opvang van bejaarden in haar geboorteland met 
die in haar huidige land, Nederland: 
 

Jana:   
‘Ook dat moet ik zeggen. Als je de bejaardentehuizen ziet in mijn 
geboorteland Tsjechië…  En dan hebben wij nog de beste van de 
postcommunistische landen. Er is geen honger zoals in Roemenië 
of Albanië, maar toch, als je dat ziet…  Ik zat hier in Nederland 
twee maanden in een bejaardentehuis tijdens de renovatie van mijn 
woning. Niet dat ik er nu meteen wil gaan wonen, maar ik had een 
grote kamer voor mijzelf met alles erop en eraan, een tv, een 
aanrecht, een badkamer. In mijn land heb je een kamer met vier 
vrouwen op een zaaltje. En als je naar de dokter gaat, dan moet je 
nog steeds een envelop met geld geven wil je goed geholpen 
worden. Wat dat betreft, ik wil hier oud worden.’ 
(buurtvrijwilliger, 71) 
 
Pauline:  
‘Ik wil ook een nuance inbrengen: ik vind het toch wel heel prettig 
hier.’  
(buurtvrijwilliger, 30) 
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Gonnie:  
‘Ik ben blij dat ik in Nederland geboren ben. (…) Laatst vertelde 
een Bosnische man me: ‘Ik liep op de Dam en daar liep Kok 
zomaar voor me’. Hij verbaasde zich erover dat een minister of 
kamerlid hier zomaar op straat kan lopen. Dat kan nog in 
Nederland.’87 (buurtvrijwilliger, 65) 

 
Voorafgaande aan deze conversatie was er heel wat kritiek op de 
Nederlandse samenleving de revue gepasseerd, maar de woorden ‘ik wil 
hier oud worden’ uit de mond van een voormalig vluchtelinge leek andere 
deelnemers vrij acuut te doordringen van het besef veel geluk te hebben 
hier te leven. In een andere groep werd dit besef even emotioneel 
verwoord als ‘dankbaarheid’. Aanleiding was hier de vergelijking die 
Naima maakt tussen haar eigen levensomstandigheden en die van 
asielzoekers in een opvangcentrum waar zij stage loopt: 
 

Naima:  
‘Als ik van mijn werk naar huis ga, dan denk ik: ik heb tenminste 
een huis, dan moet ik blij zijn dat ik veel meer ruimte heb dan zij 
daar hebben, dankbaar.’ (stagiaire vluchtelingenwerk, 22) 
 
Lotte:   
‘Dankbaar ja...’(stagiaire vluchtelingenwerk, 24) 
 
Femke:  
‘… dat het hier goed is, dat heb ik soms wel, als je die verhalen 
hoort. Jeetje, wat ben ik blij dat ik in Nederland alles goed heb, dat 
heb ik wel.’ (stagiaire vluchtelingenwerk,19) 

 
Lieuwe:  
‘Ja, je gaat dingen pas missen als ze er niet meer zijn. Of als je  
geconfronteerd wordt met anderen die dat niet hebben, en daar dan 
heel direct mee geconfronteerd worden! Het is hetzelfde als met je 
lichaam, je bent gewend dat alles werkt, en al breek je alleen maar 
je been, dan merk je toch hoe lastig het is als iets even minder 
functioneert. Zo is dat ook met de dingen om je heen. Pas als je ze 

                                                 
87 Het onbezorgde enthousiasme over deze specifieke kwaliteit van de Nederlandse 
samenleving maakt pijnlijk duidelijk dat de discussies plaatsvonden in een periode 
voorafgaande aan de beide politieke moorden in Nederland en de bedreigingen van politici 
en andere spraakmakende personen. 
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mist, dan ervaar je hoe belangrijk ze zijn.’ (betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 27) 

 
Het contact met asielzoekers en vluchtelingen leidt zoals hierboven 
geïllustreerd dus ook tot grote waardering voor het leven in Nederland. De 
waardering concentreerde zich tijdens de groepsgesprekken op vier punten: 
vrijheid, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, bestaanszekerheid voor 
iedereen en een algemeen klimaat van vrede en veiligheid. Op zich zullen 
die punten weinig verbazing wekken. Aardig is vooral te zien hoe het 
contact met vluchtelingen mensen ervan bewust maakt hoezeer deze 
waarden de kwaliteit van het alledaagse leven bepalen tot in de kleinste 
details. 
 Het meest veelvuldig gaven mensen aan dat het contact met 
vluchtelingen hen direct of indirect bewust maakt van de waarde van 
vrijheid in zijn uiteenlopende hoedanigheden: 
 

‘Ik ben gaan beseffen in mijn contact met vluchtelingen, hoe goed 
wij het hier hebben qua eten, qua opleidingen, je hebt zoveel 
keuzes die je kan maken hier. Terwijl veel mensen elders in de 
wereld dikwijls helemaal niks te kiezen hebben. Vrijheid van 
meningsuiting, hele simpele dingen. Daar ben ik toch wel meer bij 
stil gaan staan. Vroeger stond ik daar niet zo bij stil. Het was 
allemaal heel normaal. Je bent hier opgegroeid. Inderdaad, hoe 
mannen en vrouwen met elkaar omgaan.’ (René, betaald 
medewerker vluchtelingenwerk, 41) 
 
‘Wat ik het grote voordeel van ‘het westen’ vind, is de vrijheid, de 
bewegingsvrijheid die je hebt, het los van het geloof kunnen zijn.’ 
(Emma, buurtvrijwilliger, 49) 
 
‘Ja, de informatie die je hier kunt krijgen via de televisie of... het 
zelf kunnen beslissen. Al is het maar de televisieprogramma’s 
waar ze toch wel dol op zijn. Dat je die gewoon kan bekijken. Als 
je uit die moeilijke landen komt, daar kan dat helemaal niet. Daar 
hebben ze het vaak over hoor. Van: ‘Jeetje, heb je dit gezien?’ Ik 
zeg: ‘Ik kijk geen televisie’. Maar voor hun is dat nog echt een 
luxe.’ (Jenny, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 60) 
 
‘De vrijheid van meningsuiting, dat hoor je altijd, van het was zo 
erg in de oorlog. Maar hoe belangrijk dat is, dat besef ik nu veel 
meer, nu ik in contact sta met iemand die om die reden is 
gevlucht.’ (Pauline, buurtvrijwilliger, 30) 
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‘Trouwens, als je het hebt over Nederland, dan noemen ze vaak 
(als kritiek) dat van die huisdieren, en de hondenpoep, en oude 
mensen die maar in een bejaardenhuis worden gestopt. Altijd die 
dingen, altijd. Maar ook de vrijheid hier. Zeker bij vluchtelingen, 
maar ook bij andere studenten die we hier hebben. Dat hoor je 
misschien nog wel het meeste als positief toch, dat je hier vrijheid 
hebt.’ (Melissa, taaldocent, 44) 

 
Het tweede dat even vaak werd genoemd en dat uiteraard een aspect van 
de hierboven bedoelde vrijheid is, is de relatieve gelijkheid tussen de 
seksen in Nederland en de mogelijkheden die dit schept voor vrouwen, 
maar ook voor mannen: 

 
‘Als ik dan kijk naar de positie van de vrouw hier in Nederland en 
eigenlijk in het westen, en als ik die vergelijk met de positie van de 
vrouw in allerlei andere landen, dus vanaf donker Afrika tot India 
en Afghanistan, dan ben ik toch wel anders gaan aankijken tegen 
de positie van vrouwen hier in Nederland. Ik dacht altijd: we 
worden hier nog steeds onderdrukt. Ik moet een Rode Vrouw zijn, 
want er blijven nog zoveel deuren voor ons gesloten. En ineens 
begreep ik: voor ons zijn er al zo verschrikkelijk veel deuren 
opengegaan.’ (Carla, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 59) 
 
‘De omgang tussen jongens en meisjes, dat is hier heel leuk. De 
openheid waarmee ze met elkaar omgaan. De vrijheid die de 
jongelui hebben.’ (Andrea, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 44) 
 
‘Wat ik ook positief vind... Iemand zei laatst tegen mij dat hij bij 
de geboorte van zijn kind had kunnen zijn. Dat was iets heel 
speciaals voor die man. Hij had dat nog nooit meegemaakt. Zijn 
eerste kind had hij niet geboren kunnen zien worden, maar dit kind 
dus wel. Want dat kan natuurlijk hier.’ (Jenny, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 60) 
 
‘Laatst was er een programma op tv over hoe Iraanse vrouwen 
scheiden. Daar heb ik het ook met haar (Iraanse vluchteling) over 
gehad. (…) Toen ik dat zag, dacht ik: het gaat daar zo 
ingewikkeld, eigenlijk absurd. En zij vertelde daar ook over en dan 
denk je: dat is eigenlijk wel zo’n wereld van verschil. Het is toch 
wel winst dat dat hier gewoon normaal kan. En dat zijn dingen... 
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die weet je natuurlijk wel, maar je beseft het denk ik niet zo... 
expliciet.’ (Sanne, taalhulp, 23) 

 
Het derde dat men eens te meer is gaan waarderen is de sociale zekerheid 
en het niveau van zorg dat er in Nederland voor iedereen is en (ondanks 
alle tekortkomingen) ook voor vluchtelingen: 

 
‘Je kan wel altijd zeiken, maar inderdaad, iedereen in Nederland 
wordt opgevangen, iedereen heeft recht op gezondheidszorg, 
iedereen heeft recht op de basisvoorwaarden. In een hele hoop 
landen kun je dat niet zeggen. En je moet ook positief kijken. Je 
kan wel zeggen: de mensen zijn negatief over vluchtelingen, maar 
aan de andere kant: hier worden mensen wel geholpen. In heel veel 
andere landen word je gewoon aan je lot overgelaten.’ (Bas, 
vrijwilliger vluchtelingenwerk, 35) 
 
‘Ik zal nooit vergeten hoeveel bewondering ik had voor Nederland 
toen ik werd geconfronteerd met een Zaïrees meisje van vier jaar 
dat maar een oog had. Het andere was blind. Eerst is er heel veel 
onderzoek gedaan – en het ging om een asielzoeker, niet om 
iemand met een status – om te zien of het oogje functioneerde of 
niet. Het was een heel serieus medisch onderzoek. Achteraf bleek 
dat het oogje helemaal niet meer functioneerde. Toen heeft zij een 
kunstoogje gekregen dat in haar gezicht kon meegroeien. Ik dacht: 
wat fantastisch, dat heeft niks te maken met leven of dood, het 
kindje was kerngezond, ze hebben dat gedaan gewoon omwille 
van haar emotionele en esthetische groei. Ik dacht: wat fantastisch. 
Het is jammer dat het meisje achteraf weg moest en tot op de dag 
van vandaag vraag ik me nog wel eens af of dat oogje nog met 
haar meegroeit.  Het was een glasoogje en misschien is het wel 
kapot gegaan… Ik zal dat nooit vergeten, dat de Nederlandse 
samenleving zoiets doet. Er wordt veel geklaagd, er wordt nooit 
genoeg gedaan, maar ik heb toch ook de andere kant meegemaakt.’ 
(Cecile, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 56) 

 
‘Als je het beeld hebt van Nederland dat je daar alles krijgt, dan 
valt het tegen als je in zo’n klein kamertje terechtkomt, maar als je 
het vergelijkt met andere landen in Europa, dan is het veel beter.’ 
(Naima, stagiaire vluchtelingenwerk, 22) 

 
Overigens viel er ook kritiek te beluisteren op de verzorgingsstaat. Zo is 
eerder al gewezen op het risico volgens sommige deelnemers dat in een 
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verzorgingsstaat te weinig ruimte wordt gegeven aan het eigen initiatief 
van vluchtelingen om hun eigen leven op te bouwen en daarmee respect af 
te dwingen van gevestigde Nederlanders.  

Tenslotte noemen deelnemers dat ze zich via het contact met 
asielzoekers en vluchtelingen des te meer bewust zijn van het grote goed te 
leven in een situatie van vrede. Ook hier geven deelnemers aan hoe zich dit 
uitdrukt in het alledaagse leven in relatief vreedzame, niet gewelddadige 
omgangsvormen en een algemeen respect voor het leven: 
  

‘Twee weken geleden zette ik op een gegeven moment een 
lieveheersbeestje op de grond. Er stond een Afrikaan uit mijn 
groep te kijken en die was helemaal verbaasd. Hij zei: ‘In Afrika 
begint iedereen meteen te meppen en hier zet iemand zomaar zo’n 
heel klein lieveheersbeestje op de grond.’ Dat was leuk.’ (Ad, 43, 
taaldocent) 

 
Het contact met asielzoekers en vluchtelingen leidt bij sommigen tot een 
hernieuwde interesse voor de Tweede Wereldoorlog die vergelijkbare 
gruwelijkheden en ontwrichting met zich mee heeft gebracht als de 
(burger)oorlogen waarvan veel vluchtelingen het slachtoffer zijn. 
Hieronder een fragment van een gesprek tussen een aantal taaldocenten: 
 

Iris:  
‘Weet je, ik ben me ook meer gaan interesseren voor de Tweede 
Wereldoorlog. Het was altijd zo’n onderwerp van mijn ouders, van 
die De Jong serie op televisie en zo. Het was echt een beetje 
oubollig onderwerp voor mij. Maar ik ben nu, ik denk vooral door 
het contact met vluchtelingen, toch tot vragen gekomen zoals: hoe 
zou ik reageren als er nu zoiets zou gebeuren, en ik weet niet dat 
het maar vijf jaar gaat duren, het kan net zo goed voor eeuwig zijn. 
Verzet je je dan, vlucht je dan, al dat soort vragen.’ (taaldocent, 
42) 
 
Daphne:  
‘Tussen jou (Iris) en mij zit twaalf jaar verschil. Ik ben enorm 
opgegroeid met de Tweede Wereldoorlog. Het heeft mijn jeugd 
bepaald denk ik. Familieleden van mij zijn gestorven in de 
hongerwinter. Ze hebben nog rondgereden op van die houten 
banden en zo. Ik ben enorm met die verhalen opgegroeid en nu 
met al die vluchtelingen in mijn klas wil ik ze uitleggen dat onze 
maatschappij er zo van doortrokken is. Ik bedoel, je moet als je 
hier gaat wonen weten van 40-45. Anders weet je écht niet waar 
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mensen het over hebben. Je moet toch op zijn minst weten waar de 
uitdrukking vandaan komt dat iemand fout was in de oorlog. Maar 
als je het dan vergelijkt met de verhalen van vluchtelingen, al die 
oorlogen, al die vreselijke, jarenlange... dan denk ik: hoe is het 
mogelijk, die vijf jaar bij ons, waar eigenlijk alles nog gewoon 
doorfunctioneerde. Achteraf gezien hebben daar maar heel weinig 
mensen tegen geprotesteerd, je schaamt je dood. En dat er bij ons 
zoveel joden zijn weggevoerd!’ (taaldocent, 54) 
 
Casper:  
‘Ik ben dan van na de bezettingsgeneratie, maar de eerste  
herinnering die ik heb aan die oorlog is inderdaad toen je die serie 
van De Jong op tv kreeg. Ik kan me nog heel goed herinneren dat 
die ontzettend veel indruk op mij maakte. Ja, voor de oorlog en na 
de oorlog, daar ben ik mee opgegroeid. Mijn moeder is 
geëvacueerd geweest en dan zei ze wel eens: ‘goh, we hadden 
vroeger zo’n leuk bloempotje’, ik noem maar een voorwerp, ‘ach, 
dat zal wel verdwenen zijn na de evacuatie’, zei ze dan. Dus voor 
mij is die oorlog helemaal niet zo ver weg. Zeven jaar nadat de 
laatste joden werden weggevoerd ben ik geboren! En als er dan 
gezegd wordt dat wat vluchtelingen meemaken is allemaal iets van 
verweggiestan en bij ons is dat onbestaanbaar, dan denk ik: nou 
toevallig zijn wij net na de oorlog geboren, maar het is wel 
allemaal gebeurd hier, dat een hele bevolkingsgroep is 
geëlimineerd.’ (taaldocent, 45) 

 
Deze positieve herwaardering van verworvenheden op het gebied van 
vrijheid, seksegelijkheid, sociale rechtvaardigheid en vrede komt duidelijk 
niet voort uit cultureel snobisme of superioriteitsgevoelens, uit de aanname 
dat deze levenscondities intrinsiek verbonden zouden zijn met deze cultuur 
of deze natie, maar uit het besef wat het betekent te moeten leven onder 
omstandigheden waarin die verworvenheden ontbreken. Zoals Lieuwe het 
zegt ‘je gaat dingen pas missen als ze er niet meer zijn’. Het is de inleving 
in het gemis, via inleving in de lotgevallen van vluchtelingen (en getuige 
de parallel die wordt getrokken met de Tweede Wereldoorlog via 
vluchtelingen opnieuw ook met de eigen geschiedenis), die mensen 
doordringt van de waarde, van het niet vanzelfsprekende en van het 
ontvreemdbare van de boven besproken verworvenheden.  
 Voor vluchtelingen zijn de dingen die wij hier heel 
vanzelfsprekend vinden (of vonden) in het geheel niet vanzelfsprekend. 
Vrijheid, gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en vrede zijn de zaken 
waarvoor zij gestreden hebben of onder het gemis waarvan zij geleden 
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hebben en hebben moeten vluchten. In het levend houden van deze 
verworvenheden, het levend houden van het besef van de grote waarde 
hiervan, zijn de meeste vluchtelingen dan ook bondgenoten. 
 
 
4.3  Denken over de toekomst van het samenleven met 

verschillen 
 
De laatste bijeenkomst van elke groep werd zoals eerder gezegd afgesloten 
met de wat abstractere vraag wat mensen verstaan onder een succesvolle 
integratie en welke hoop ze hebben voor het samenleven met verschillen in 
Nederland. Tijdens de bespreking hiervan polsten we ook steeds hoe deze 
idealen volgens deelnemers dichterbij gehaald konden worden. Op deze 
wijze (en conform de theorie over focusgroep discussies, Krueger en 
Morgan 1998) beoogden we de bijeenkomsten positief en toekomstgericht 
af te ronden. Ook wilden we mensen nog een laatste gelegenheid geven om 
via een wat meer overstijgende insteek aan te geven wat voor hen van 
wezenlijk belang is met betrekking tot het samenleven van mensen van 
verschillende etnische en culturele achtergronden in Nederland.  
 
4.3.1 De hoop dat het vreedzaam kan 
Wie vraagt naar hoop en idealen krijgt van de weeromstuit ook de zorgen 
en angsten te horen. Die zorgen concentreren zich rond het ontstaan van 
een economische en sociale tweedeling in de Nederlandse samenleving 
langs etnische lijnen. Net als Paul Scheffer, voor wie dit in 2000 
aanleiding was om te spreken over een ‘multicultureel drama’, wijzen 
deelnemers op het gevaar van uitsluiting en werkloosheid, vooral onder 
allochtone jongeren en op de discriminatie die leden van 
minderheidsgroepen treft, ook al leven ze inmiddels al generaties lang in 
Nederland: 
 

‘Ik sprak toevallig dit weekeinde een vriend van ons die doceert op 
een kappersopleiding. Hij vertelde me: hoe lager zo’n klas hoe 
meer zwarte kinderen. Hij moet stages voor ze organiseren en dat 
lukt gewoon niet! Ze krijgen niet eens de kans om stage te lopen 
bij een kapper. Dan denk je: wat gaan die meisjes dan doen? Die 
gaan gewoon jong trouwen en kinderen krijgen. En dan krijg je aan 
de andere kant dat beeld van al die Nederlanders die alsmaar 
kopen. Daar ben ik wel eens bang voor, dat je een tweedeling 
krijgt. En dat dat dan ook een tweedeling is tussen, ja, 
Nederlanders en migranten.’ (Melissa, taaldocent, 44) 
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‘Ik heb laatst een cursus gevolgd, ik was de enige Nederlandse 
vrouw, de rest waren allemaal buitenlandse vrouwen, waaronder 
veel Turkse vrouwen. En die vertelden dus dat ze nu nog steevast, 
iedere dag soms, gediscrimineerd worden. Als ze op straat lopen, 
omdat ze een hoofddoek dragen. Dat ze uitgescholden worden. In 
zo’n stad als Nijmegen. Daar krijg ik gewoon kippenvel van. Dan 
denk ik: ‘Mijn God, dat kan toch niet.’’ (Martina, taaldocent, 45) 

 
De angst voor een tweedeling gaat gepaard met de angst voor gewelddadig 
conflict waarbij met name degenen die nu al uitgesloten worden het 
mikpunt zullen worden: 
 

‘Als een samenleving zich sterk voelt, dan kan ze tolereren hè, dat 
mensen er zijn. Maar altijd zodra een samenleving explosief 
wordt, als er iets misgaat, dan gingen in het verleden de joden 
eruit, de zigeuners ook... Dat is van alle tijden en van alle 
samenlevingen. Als je een avond organiseert en je vraagt aan 
iedereen: hoe kom je aan je achternaam, dan lach je je rot. Hoeveel 
Nederlanders zijn niet van oorsprong gevluchte Hugenoten of 
gevluchte joden of iets anders. Op een gegeven moment gingen die 
deel uitmaken van de andere groep. Dat is dus van alle tijden en 
wat ik dan hoop, is dat het in rust kan, dat er een soort stabiele 
situatie komt. Ik bedoel, overal wordt een groep aangewezen van 
‘jij hoort er niet bij’, en gaat het goed in de samenleving dan is dat 
geen probleem, maar er hoeft maar dit te gebeuren of ze pakken 
die groep.’ (Jessica, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 44) 

 
Merkbaar is tenslotte ook bezorgdheid over weerstanden jegens de islam. 
Zoals gezegd constateren deelnemers die niet alleen in de samenleving, 
maar in sommige gevallen ook bij zichzelf. Zo spreekt een vrouw over de 
angst ‘voor organisatie als er te veel komen’ (zie pagina 283). Een andere 
deelneemster maakt zich zorgen over het vrijheidsverlies van Nederlandse 
meiden die zich bekeren tot de islam: ‘Bij de volgende generatie in 
Amsterdam West, waar je zwarte scholen hebt, waar ze, uiteraard, verliefd 
worden, jong trouwen en kinderen krijgen, daar krijgen Nederlandse 
meisjes de doeken omgeworpen!’ 
 Tegenover het angstbeeld van een gesegregeerde samenleving en 
gewelddadig conflict spreken diverse deelnemers dan ook de hoop uit, en 
het ‘minimale ideaal’, dat het samenleven met verschillen in Nederland 
vreedzaam moge blijven. De idealen beperken zich echter niet tot deze 
‘harde ondergrens’. Het resterende deel van dit hoofdstuk zal dan ook 
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worden gewijd aan verder reikende idealen en hoe die volgens deelnemers 
te realiseren zijn. 
 
4.3.2 Integratie, een gedeelde verantwoordelijkheid 
Wat mensen idealiter onder integratie verstaan kwam niet alleen ter sprake 
naar aanleiding van onze slotvraag. We hadden al in de uitnodiging voor 
het onderzoek geschreven dat we integratie beschouwden als ‘een 
wederkerig proces waarbij niet alleen vluchtelingen, maar ook gevestigde 
Nederlanders betrokken zijn’. Mensen reageerden op deze stelling op 
verschillende momenten tijdens de bijeenkomsten. 

De stelling dat het bij integratie gaat om een wederkerig proces 
werd door de meeste deelnemers onderschreven. Slechts een deelnemer 
vond dat de verantwoordelijkheid voor het overgrote deel bij vluchtelingen 
(of andere nieuwkomers) zelf lag. Hiernaast was er een deelneemster die 
het versluierend vond om te spreken over wederkerigheid. Volgens haar 
zijn de machtsverhoudingen zodanig dat in de praktijk alleen van 
vluchtelingen culturele aanpassing zal worden gevraagd. Uit haar betoog 
blijkt dat ze in het bijzonder niet gelooft in wederkerigheid als culturele 
vermenging. Ze onderschrijft wel dat beide partijen een 
verantwoordelijkheid hebben. Voor Nederlanders is dat de 
verantwoordelijkheid om vluchtelingen, als ‘mensen uit niet dominante 
culturen’ wegwijs te maken in deze samenleving. 
 

‘De vraag is inderdaad wat integratie is. Ik denk dat het belangrijk 
is dat je je eigenheid behoudt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat 
je beseft dat je eigen cultuur de dominante cultuur is en ik denk dat 
het heel erg nodig is om mensen uit de niet-dominante cultuur een 
kans te geven in de dominante cultuur, maar vooral ook om ze 
daarin wegwijs te maken. En ik geloof dat ik het daarbij zou willen 
laten. Want het integreren om te integreren, daar kan ik niet bij. 
Als ik dingen hoor over de moslim religie, als ik dingen hoor over 
de christelijke cultuur, dan zijn er zoveel aspecten waarvan ik 
denk, oh nee, dat wil ik absoluut niet. En als jij dat bij mij voor 
elkaar wilt krijgen dan krijgen wij grote moeilijkheden, want dat 
wil ik helemaal niet. Maar als jij zo voor jezelf wilt denken, wie 
ben ik dan om te zeggen dat dat niet mag.’ (Emma, 
buurtvrijwilliger, 49) 

 
Wanneer we kijken naar de nadere invulling van het begrip 
‘wederkerigheid’, dan wordt dat ook door andere deelnemers op de eerste 
plaats vertaald naar specifieke verantwoordelijkheden van beide partijen. 
Bij vluchtelingen is dat de verantwoordelijkheid om zich aan te passen aan 
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(vooral) de Nederlandse taal en (mindere benadrukt) Nederlandse 
gewoontes. Bij gevestigde Nederlanders is dat de verantwoordelijkheid om 
vluchtelingen de kans te geven om te participeren in deze samenleving en 
om de etnische en culturele diversiteit van hun samenleving te accepteren 
en respecteren. 
 De verwachting dat vluchtelingen zich aanpassen kwam in alle 
groepen ter sprake maar op verschillende manieren. Dominant lijkt de 
mening dat de aanpassing van vluchtelingen de acceptatie door 
Nederlanders gemakkelijker maakt. Meest duidelijk is dat wanneer het 
gaat om de taal.  
 

‘Wat ik wel belangrijk vind is dat buitenlanders de Nederlandse 
taal beheersen. Dat hoeft dan niet op het nt-2 niveau te zijn, maar 
wel op een cito 2 of 3 denk ik. Want dan geloof ik dat er ook 
vanuit de Nederlandse samenleving wat meer begrip zou  kunnen 
komen, misschien, heel misschien, hoop ik. (...) Als ik zo bij 
mezelf kijk, dan betrap ik me er wel eens op, dat als iemand 
gebrekkig spreekt, ik een beetje de neiging heb om te denken dat 
die persoon niet de capaciteiten heeft om mij te volgen. (…) En 
doordat ze de taal niet beheersen, kunnen ze ook weinig over hun 
eigen cultuur vertellen. En bij veel Nederlanders heb ik het idee 
dat er een dosis angst zit voor het onbekende. ‘Wat zijn dat voor 
mensen die moslims?’ En dan zeg ik: ‘Goh, dat zijn gewone 
mensen hè...’ Maar als ze nooit iets over zichzelf kunnen vertellen, 
kan die ander dat ook nooit begrijpen.’ (Olga, taaldocent, 42) 

 
Ook als het gaat om gewoontes zijn sommige deelnemers van mening dat 
vluchtelingen die zich aanpassen op meer acceptatie en sympathie kunnen 
rekenen: 
 

‘Zeeland is hardwerkend en Zeeland verwacht ook dat die mensen 
hard werken. En inderdaad de hardwerkende mensen, de Bosniërs 
bij ons vooral en... Waar komt X vandaan, uit Congo? Nou, dat 
zijn mensen die hebben gelijk werk, werken allebei, gaan keurig 
naar school en ja...’ (Betty, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 65) 
 
‘Ik heb bij F wel een aantal keren voor niks voor de deur gestaan. 
Op een gegeven moment heb ik haar gevraagd: ‘Heb je een 
agenda?’ ‘Ja.’ ‘Gebruik je ‘m ook?’ ‘Niet echt.’ Nou ja, dat doet ze 
nu wel. Ik heb gezegd: ‘Je moet het echt opschrijven, want anders 
sta ik hier elke keer voor niks.’’ (Sanne, taalhulp, 23) 
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Een andere redenatie die door veel deelnemers naar voren werd gebracht is 
dat aanpassing tot op zekere hoogte noodzakelijk is, maar dat dit niet 
betekent dat vluchtelingen in cultureel opzicht moeten assimileren. 
Aanpassing staat voor hen in dienst van zelfredzaamheid. Aanpassing mag 
worden verlangd voor zover dat van belang is om in deze samenleving te 
functioneren. Daarnaast wordt de eigen culturele identiteit door diverse 
deelnemers beschouwd als iets dat onontvreemdbaar is. Het is verbonden 
met de manier waarop iemand is opgegroeid. Dat geldt voor iedereen, voor 
vluchtelingen maar ook voor Nederlanders. Dat mensen een eigen 
culturele identiteit hebben en die (deels) willen behouden wordt dan ook 
gezien als een wederzijds te accepteren feit. 
 

‘Ik zie integreren als je draai kunnen vinden, in elk geval hier 
onafhankelijk je weg kunnen vinden. Niet helemaal 
vernederlandsen, maar zorgen dat je je kunt redden zonder al 
teveel hulp, zonder al teveel hulpverlening. Hoe wij ons daaraan 
moeten aanpassen? Tja, in eerste instantie zodanige hulp bieden 
dat mensen dus uiteindelijk onafhankelijk hun weg kunnen vinden 
en ja, inderdaad, wederzijdse acceptatie. Maar dat geldt dus voor 
hen en voor ons.’ (Sanne, taalhulp, 23) 

 
‘Ik denk bij integratie dat mensen hun eigen cultuur moeten 
houden, wat dat dan ook is, maar wel dat ze zich ook bewust zijn 
van de Nederlandse cultuur. Dat je daar over-en-weer respect voor 
hebt en dat begrijpt. Ik vind niet dat mensen helemaal Nederlands 
hoeven te worden, maar wel dat ze begrijpen hoe Nederlanders de 
dingen zien. Dat moet je dan ook leren, zo van: Nederlanders 
hebben dat nou eenmaal. En dat moet je maar accepteren. Ik denk 
dat dat een vorm van integratie is: dat je ook accepteert dat 
Nederlanders bepaalde dingen nou eenmaal hebben. Alleen 
andersom moeten wij het ook accepteren van hen. Want je kunt 
beiden niet veranderen.’ (Rosa, taalhulp, 53)  

 
‘(Een multiculturele samenleving.) Daar moeten we naartoe. Maar 
voor mij hoeven de mensen zich niet helemaal aan te passen aan 
onze cultuur hoor, want er zijn zoveel nadelen aan onze cultuur.’ 
(Willem, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 52) 
 
‘Maar dat gaat ook bijna niet meer, denk ik. Dat aanpassen hè? 
Want dat wordt dan heel makkelijk gezegd, maar die mensen zijn 
daar geboren, die hebben dan toch gewoon die roots. En om dan 
helemaal Nederlander te worden, dat kan bijna niet. Ook al willen 
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ze het, hoor. Want dan raken ze toch vervreemd van hun eigen 
identiteit. En dan krijg je het tegenovergestelde soms, dat ze een 
soort onverschilligheid hebben tegenover hun eigen cultuur en er 
heel weinig van accepteren, maar daar toch geen vrede mee 
hebben. Dus ik denk: toch een stukje eigen identiteit, dat kan niet 
anders. Dat moet je gewoon accepteren.’ (Kaat, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 48) 

 
Zoals gezegd benaderen de meeste deelnemers integratie als een 
wederkerig proces met verantwoordelijkheden aan twee kanten. De 
verantwoordelijkheid voor Nederlanders en de Nederlandse samenleving 
bestaat eruit vluchtelingen de gelegenheid te geven en zo nodig steun te 
bieden om een bestaan op te bouwen in hun nieuwe land.  
 

‘Ik denk dat het werk dat wij doen vooral bijdraagt aan de 
zelfredzaamheid van mensen. Het werd net ook gezegd: integratie 
is een proces dat van twee kanten moet komen. En ja, de nadruk 
ligt vaak op de economische integratie, terwijl de sociale integratie 
daar soms nog heel erg bij achter blijft, hoewel ik denk dat die 
twee toch niet van elkaar los staan. Die moeten ook samengaan. 
En integratie moet van twee kanten komen. Ik kan heel hard willen 
integreren maar als ik niet mag integreren, dan schiet het niet op. 
Ik kan heel graag naar school willen, maar als ik geen Nederlandse 
les mag volgen dan houd het snel op. Zelfredzaamheid is de eerste 
stap om beter je plaats te kunnen vinden in de Nederlandse 
maatschappij, en als daar integratie uit voorkomt... misschien.’ 
(Lieuwe, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 27) 

 
Veel deelnemers, zowel taaldocenten als vluchtelingenwerkers, zien in 
werkgelegenheid de belangrijkste voorwaarde voor een geslaagde 
integratie. Zij baseren zich bij die opinie sterk op hun ervaringen in de 
praktijk: 
 

‘Net als die man bij ons die vorig jaar in hongerstaking is gegaan. 
Die heeft dan een vvtv, die mocht dus ook niks, en nu heeft hij per 
7 januari een vast contract, werk. En nu heeft hij misschien 
uitzicht op gezinshereniging. Nou, dat hadden we toen niet 
gedacht hoor. Hij had natuurlijk een vvtv maar dat gaf natuurlijk 
geen mogelijkheden om te werken en ook niet om zijn vrouw en 
zijn kinderen naar Nederland te laten komen. Er werd een kind 
ziek en daarom is hij toen ook in hongerstaking gegaan. Als je die 
man nu ziet opbloeien. Die heeft zelf ook een omslag gemaakt in 
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zijn denken en heeft de mogelijkheden die er waren aangegrepen 
en het gaat hartstikke goed. Wat is dat toch belangrijk, dat werk. 
Het is zo belangrijk voor hun gevoel van zelfrespect.’ (Valerie, 
stagiaire vluchtelingenwerk, 42) 
 
‘Werk maakt dat je je gelijkwaardiger voelt. Ik heb ook wel 
mensen gesproken die doordat ze werk hebben gekregen zich hier 
vreselijk goed zijn gaan voelen.’ (Jenny, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 60) 
 
‘… en ineens ben je niemand meer. Wat wij dan heel vaak merken, 
als mensen zover komen via werk of vrijwilligerswerk of wat dan 
ook, coach op een voetbalclub, kan mij het schelen, waardoor ze 
weer aangesproken worden op hun persoonlijk functioneren, op 
hun prestatie, dan gaan mensen ineens rechtop lopen. En dan komt 
het ook wel goed. Want dan kan je weer contacten maken. Als je 
niemand bent, kan je ook heel moeilijk contacten maken.’ (Jessica, 
betaald medewerker vluchtelingenwerk, 44) 

 
Werk is niet alleen van belang als manier om in het eigen levensonderhoud 
te voorzien, het geeft ook zelfrespect en het gevoel geaccepteerd te zijn in 
de samenleving. Waar multiculturalistische auteurs zoals Galeotti en 
Parekh zelfrespect in hoge mate verbinden aan culturele erkenning, lijken 
de hierboven geciteerde deelnemers zelfrespect toch primair te verbinden 
aan het hebben van werk. Diverse deelnemers wijzen er wel op dat 
culturele miskenning, of eurocentrisme, een factor is waardoor er in 
Nederland te weinig wordt opengestaan voor en gebruik gemaakt wordt 
van de kennis en vaardigheden van vluchtelingen.  
 

‘Nou, ik vind het opvallend dat als je uit het Westen komt hè en je 
komt toevallig in een ziekenhuis te werken, als arts, als 
verpleegkundige, als onderzoeker of wat dan ook, dan ben je vaak 
heel interessant. Je brengt heel veel kennis en ervaring mee uit 
Amerika, Engeland, Japan. Je bent interessant, je wordt als 
volwaardig gezien. Maar kom je uit Irak, dan word je met heel 
andere ogen bekeken, afwachtender. Terwijl die persoon misschien 
net zo goed heel interessante kennis en ervaring mee kan brengen. 
Maar goed, dat wordt toch als anders ervaren. Alsof zij allerlei 
kennis moeten krijgen, alsof op hen kennis moet worden 
overgedragen, terwijl het ook andersom kan zijn natuurlijk. Men 
staat toch vaak minder welwillend tegenover zo iemand. Dat 
gebeurt waarschijnlijk helemaal niet bewust hoor, maar het wordt 
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toch meer als een soort ontwikkelingshulp beschouwd, van: ‘Wij, 
hier in een westers land,  kunnen jou heel veel leren’. Andersom... 
gebeurt het veel minder denk ik.’ (Tessa, taaldocent, 39) 

 
Andere belemmerende factoren die worden genoemd zijn een kortzichtige, 
diplomageoriënteerde kijk op ‘kwaliteit’ en een gebrek aan 
organisatorische flexibiliteit om de regels aan te passen aan bijzondere 
omstandigheden: 

 
‘Ik denk dat werk dus het belangrijkste is. Niet iedereen zal 
kunnen werken, door omstandigheden, trauma’s of zo, maar voor 
een grote groep is dat de beste weg naar integratie. Maar ik ben 
bang dat ze er tegenop lopen dat de kwaliteiten die ze hebben niet 
gezien worden. Want die mensen hebben natuurlijk al een hele 
ervaring. Misschien hebben ze wel werkervaring uit het land van 
herkomst, maar ook wat ze hebben meegemaakt. Die mensen 
hebben dus misschien wel andere kwaliteiten dan die met 
diploma’s gewaardeerd zijn. En dat wordt te weinig gezien. Dat 
zou een aandachtspunt moeten zijn denk ik.’ (Valerie, stagiaire 
vluchtelingenwerk, 42) 

 
‘Ik hoop dat als je mensen toelaat, dat je ze dan ook echt de kans 
geeft. Wij kunnen daarvan profiteren. Die mensen hebben in het 
buitenland gestudeerd, dus we hoeven ze alleen nog maar een paar 
jaar extra iets te laten studeren. Daarna kunnen ze voor ons 
werken. En met buitenlanders werken en van alles. Al die talen die 
ze spreken! Er wordt geen gebruik van gemaakt. Dat vind ik op 
integratiegebied echt kwalijk en dom ook. Want die mensen gaan 
wel hun hele leven geld kosten, als je het zo wil zeggen, met een 
uitkering, of in een psychiatrische inrichting.’ (Iris, taaldocent, 42) 

 
4.3.3 Acceptatie en respect 
Behalve dat deelnemers de hoop uitspreken dat vluchtelingen de 
gelegenheid krijgen om door middel van werk te participeren in de 
samenleving, spreken velen tevens de hoop uit dat gevestigde 
Nederlanders de diversiteit aan etnische en culturele identiteiten van 
vluchtelingen zullen accepteren en respecteren.  
 

‘Als je het mij vraagt dan zou ik zeggen: respect voor de 
verschillen. Dat zou voor mij heel belangrijk zijn. (Cecile, 
vrijwilliger vluchtelingenwerk, 56) 
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‘Geen waardeoordeel, maar respect voor wat die ander vindt.’ 
(Lena, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 79) 

 
‘Ik heb dan twee woorden in mijn hoofd, tolerantie en respect. Het 
geldt ook voor Nederlanders onderling. Daar maak ik geen 
onderscheid. Dat zou voor mij ook de ideale samenleving zijn. Als 
iedereen tolerant is, iedereen respect heeft voor elkaars godsdienst, 
voor...’ (Guus, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 41) 

 
Bij sommige deelnemers heeft acceptatie de gevoelsklank van ‘accepteren 
dat er nu eenmaal verschillen zijn en die naast elkaar laten bestaan’.   
 

‘Ik bedoel, als mensen bij mij komen en de één wil bier drinken en 
de ander niet, dan denk ik: Dan moet je dat maar van elkaar 
accepteren. Diegene die bier drinkt, die drinkt dan maar bier. Dat 
je dat gewoon accepteert en daar geen waardeoordeel aan geeft 
zonder dat je weet wat daar achter zit. Dat het geven van een 
waardeoordeel ook vaak maakt dat het afkeurenswaardig is. En 
dan moet je begrijpen dat het toch te maken heeft met een andere 
manier van hoe je groot geworden bent.’ (Rosa, taalhulp, 53) 

 
‘Ik geloof er meer in dat dingen naast elkaar blijven bestaan en dat 
je dat van elkaar kunt accepteren, dan dat het een soort uniform 
iets wordt. Kijk maar naar subculturen binnen de Nederlandse 
samenleving. Ik weet zeker dat ik mij absoluut niet zou willen 
identificeren of dat ik zou willen versmelten met bijvoorbeeld een 
agressief voetbalpubliek. Dat is verschrikkelijk.’ (Emma, 
buurtvrijwilliger, 49) 

 
‘Ik moet ook denken aan wat ik op Curaçao heb ervaren, maar dat 
brengt mij in een patstelling. Of misschien toch ook weer niet. Het 
is daar heel sterk de groep van Portugezen, de groep van Chinezen, 
de groep van Nederlanders, je hebt de groep van de blanke 
Antillianen, je hebt de groep van de zwarte Antillianen. Die 
groepen hebben allemaal een bepaalde plek in het economische of 
het sociale leven. Dus ja, de Nederlanders hebben het bankwezen, 
de Portugezen hebben de supermarkten, de Chinezen hebben de 
restaurants. Dat heb je hier in Nederland trouwens ook zo hè. Nou 
en verder wordt iedereen geacht om binnen zijn eigen groep zo 
gelukkig mogelijk te zijn. Het is de bedoeling dat je in je eigen 
hok blijft om de samenleving gewoon overzichtelijk te houden. 
Dus het wordt absoluut niet op prijs gesteld als jij als Nederlander 
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gaat integreren bij de Chinezen of zo. Dat wordt niet begrepen. Als 
je me vraagt of ik dat een goed model vind, dan zeg ik nee, maar 
ik denk dat het idee dat integratie betekent dat iedereen individueel 
zijn weg kan bepalen, dat dat teveel een idealistische gedachte is. 
Je blijft gewoon van je achterban, van je groep afhankelijk.’ (Lars, 
taaldocent, 43) 
 
‘Ik denk ook, onze zo gehate en toch ook weer aardige 
zuilenmaatschappij, die lijkt nu te verdwijnen hè, wat betreft de 
katholieken en protestanten en humanisten, bij omroepen en zo. 
Maar aan de andere kant is er een beweging van islamitische 
scholen, het behoud van cultuur van hindoestanen, islamieten 
enzovoorts, dus denk ik: daar hebben wij zo’n mooie lange traditie 
in. Misschien is het toch helemaal niet zo gek om op die manier 
ook weer een samenleving te creëren met al onze nieuwkomers, 
meer zoals we het altijd gewend waren in onze zuilenmaatschappij. 
Dat is ons in het verleden niet slecht bevallen geloof ik.’ (Daphne, 
taaldocent, 54) 

 
Zoals in dit hoofdstuk al zo vaak en vanuit verschillende invalshoeken aan 
de orde is gekomen, illustreren ook de bovenstaande meningen dat 
culturele diversiteit toch vaak als iets problematisch wordt gezien. Ze moet 
als demografisch feit worden geaccepteerd, maar een dergelijke acceptatie 
is voor mensen psychologisch en voor samenlevingen organisatorisch niet 
vanzelfsprekend. Essed (2001) bekritiseert de ‘negative, if not 
disempowering undertones’ in benaderingen van diversiteit als een 
onvermijdelijk gevolg van migratie in plaats van als een potentieel gunstig 
effect van ‘(voortgaande) dekolonisatie en mondiale migratie’ (Essed 
2001: 501). Mijns inziens wijzen de bovenstaande meningen niet zozeer op 
een negatieve kijk op diversiteit an sich als wel op een sceptisch mens- en 
maatschappijbeeld wat betreft het menselijke vermogen om met diversiteit 
en dus met veranderingen of met afwijkingen van de norm om te gaan. In 
samenhang met dit sceptische mens- en maatschappijbeeld worden 
culturen en culturele identiteiten beschouwd en ervaren als minder 
veranderlijk en meer bepalend dan we idealiter misschien zouden wensen. 
Dit vertaalt zich in een pleidooi om verschillende culturen naast elkaar te 
laten bestaan. Het ideaal van acceptatie en respect is in die interpretatie dus 
nog altijd nauw verwant met, of zoals Walzer suggereert, een van de 
verschillende uitdrukkingsvormen van het ideaal van tolerantie. De nadruk 
ligt alleen wat minder op het handhaven van de lieve vrede en wat meer op 
het recht van bestaan van elke cultuur (met bijbehorende opvattingen en 
praktijken) afzonderlijk. 
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In een aantal discussies werd acceptatie en respect evenwel 
gekoppeld aan de potentiële meerwaarde die diversiteit kan hebben, over 
en weer, voor Nederlanders en voor mensen afkomstig uit andere landen of 
culturen. Anders dan in het voorgaande gaat het ideaal van acceptatie en 
respect hier niet gepaard met een pleidooi om culturen naast elkaar te laten 
bestaan, maar met een pleidooi voor ontmoeting, interactie en uitwisseling. 
 
4.3.4 De waarde van diversiteit, de waarde van de ontmoeting 
Wie in deze tijd nog durft te spreken over multiculturele verrijking kan 
rekenen op cynisme of meewarige blikken over zoveel goedbedoelde 
naïviteit. Gangbaarder is het nu om de schaduwzijde van diversiteit breed 
uit te meten. Dat is nuttig en noodzakelijk voor zover daarmee reële 
problemen worden belicht die voorheen omwille van de vrede of omwille 
van de ideologie in de doofpot werden gestopt en voor zover het de kans 
vergroot dat deze problemen ook daadwerkelijk worden aangepakt. Het 
betekent echter een enorme verschraling van het debat wanneer het 
onderzoeken van en het erkennen van de (potentiële) waarde van 
diversiteit worden weggehoond.  

Tijdens de groepsgesprekken hebben deelnemers op verschillende 
momenten geprobeerd om onder woorden te brengen wat voor hen de 
(meer)waarde is van diversiteit. Dit gebeurde bijvoorbeeld naar aanleiding 
van de vraag wat het contact met vluchtelingen hen heeft opgeleverd of 
wat maakt dat ze hun werk, ondanks de moeilijkheden, nog steeds met 
plezier doen. Het gebeurde opnieuw naar aanleiding van de slotvraag om 
een hoop uit te spreken met betrekking tot het samenleven met verschillen. 
De waarde van diversiteit zoals die hierna wordt besproken is de waarde 
die het voor de betreffende deelnemers persoonlijk heeft, het is de waarde 
zoals zij die (onder meer) ervaren in de ontmoeting met asielzoekers en 
vluchtelingen, soms welbewust gezocht, soms onvoorzien. Voor zover ze 
die persoonlijke ervaring algemener maken, is dat door de hoop uit te 
spreken dat door meer onderling contact meer Nederlandse burgers die 
waarde zelf ook kunnen ervaren.  

Waar eerder in dit hoofdstuk het belang van werk werd benadrukt, 
benadrukken (deels dezelfde, deels andere) deelnemers die hieronder aan 
het woord komen het belang van (meer) sociaal contact en onderlinge 
ontmoeting voor het slagen van het integratieproces. Het is een mening 
die, niet uitsluitend, maar wel het meest nadrukkelijk naar voren werd 
gebracht door de vrijwilligers, dat wil zeggen de mensen die uit vrije keuze 
het contact met vluchtelingen hebben gezocht en waarbij dat contact vaak 
een aanzienlijk informele kant heeft. Hieronder zal ik trachten de waarde 
van diversiteit zoals deelnemers die ervaren en verwoorden uit te splitsen 
in een aantal dimensies. 
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 Veel deelnemers geven bovenal aan dat ze genieten van de ruimte 
die de diversiteit van mensen met verschillende etnische, religieuze en 
culturele achtergronden hen biedt. Het is ‘reizen in eigen land’, zoals zo 
vaak werd opgemerkt. Het is contact maken met mensen, met de 
mensheid, over en door allerlei grenzen heen.  
 

‘De wereld houdt niet op bij Nederland. Als je over de grens heen, 
bij wijze van spreken, ook contact hebt, dan maak je de keten vol 
met persoonlijk contact. Dat vind ik heel belangrijk. Het is niet 
alleen maar Nederland.’ (Marnix, buurtvrijwilliger, 39) 

 
Mensen genieten van de veranderingen in de alledaagse cultuur die 
migranten hebben meegebracht (zie voor een uitvoerige beschouwing 
daarvan Hoving, Dibbits en Schrover 2005), van de andere keuken, de 
muziek, de kleur in het straatbeeld, de schoonheid van mensen: 
 

‘Als ik zo’n vrouw zie aankomen, met een oranje jurk aan en een 
groene sjaal om en zo’n donker gezicht met van die bruine ogen, 
dan krijg ik al goede zin ja. Die ogen! Dan komt ze binnen en 
lacht, met van die witte tanden. Als ze de hoek om komt, dan 
straalt ze, nou fantastisch vind ik dat.’ (Tim, stagiair 
vluchtelingenwerk, 28) 
 

… en de schoonheid van andere gewoontes: 
 

‘Ik denk dat er ruimte moet zijn om met verwondering naar elkaars 
culturen of weet ik veel te kijken. Want dat heb ik met die 
Afrikaanse jongen meegemaakt, die jongen zet nu nog steeds een 
glas water onder zijn bed. En dat is niet omdat hij ’s nachts 
misschien dorst kan krijgen, maar omdat de geest van zijn moeder 
’s nachts kan langskomen en ook wil drinken. Dat zijn dan dingen 
waarvan je kunt denken: jeetje doe niet zo idioot,  doe normaal 
man, geloof je daar in? Maar nee, ik vind dat heel mooi.’ (Marnix, 
buurtvrijwilliger, 39) 

 
De ontmoeting met asielzoekers en vluchtelingen is een mogelijkheid tot 
horizonverbreding. Het geeft ruimte om te beseffen dat er vele manieren 
zijn om in het leven te staan, of die, zoals Gijswijt-Hofstra (1989: 26) het 
uitdrukt ‘ondanks hun anderszijn allemaal vallen onder het brede scala van 
wat normaal is’: 
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‘Mijn hele kijk op de wereld is toch veranderd mede door de 
omgang, of juist door de omgang met allochtone mensen. Ik 
bedoel, dat mijn taal niet dé taal is en mijn overtuiging niet dé 
overtuiging en mijn waarheid niet dé waarheid of zo.’ (Andrea, 
vrijwilliger vluchtelingenwerk, 44) 
 
‘Ik ben door Afrikanen ook meer met het bovennatuurlijke in 
aanraking gekomen. Een anekdote: het is een verhaal van een 
jongen uit Kameroen. Zijn vader had als fetisj een dier, dat was de 
olifant. Hij vertelde dat hij op een gegeven moment in het oerwoud 
reed en er een olifant werd dood geschoten. Op hetzelfde moment 
bleek ook zijn vader te zijn gestorven. Ja zegt die jongen, c’etait le 
fetisj de mon père. Een Nederlandse jongen of meisje is al gauw 
geneigd te zeggen: onzin, dat is gewoon toeval. Nou dan denk ik, 
laat het maar zo zijn. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen die zij als 
bovennormaal accepteren. En als wij alleen maar heel 
materialistisch denken van dit is het bestaan en na de dood is er 
niks, dan is dat voor mij te beperkt en als zij dan met een 
verklaring komen, dan biedt mij dat ook meer ruimte.’ (Marnix, 
buurtvrijwilliger, 39) 

 
‘Ik heb nu bijvoorbeeld te maken met cliënten die vanuit hun 
geloof denken dat ongeluk dat hen overkomt te maken heeft met 
behekst zijn, of het nou gaat om gezondheidsproblemen of andere 
problemen. En dan heb ik inderdaad wel geprobeerd duidelijk te 
maken van: oké, maar er zijn toch klachten, ga toch eens naar de 
dokter. Maar die signaleert niks. Toch heeft die vrouw super 
hoofdpijn. En dan denk ik: oké, wij als Nederlanders mogen best 
een beetje meer ruimdenkend zijn naar die culturen, want iedereen 
heeft zijn eigen mening. Bovendien geloof ik ook dat er meer is 
tussen hemel en aarde, ik zeg niet beheksing of zo, dat klinkt 
allemaal zo zweverig.  Ik bedoel, je kunt het ook psychosomatisch 
noemen, maar dat er oorzaken zijn die niet gevonden kunnen 
worden door een arts.’ (Ilse, betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 28) 

 
De ontmoeting met asielzoekers en vluchtelingen verschaft behalve een 
gevoel van ruimte ook een speciaal soort van inzicht in andere culturen. 
Sommige deelnemers relativeren dat je als taaldocent of als 
vluchtelingenwerker zoveel opsteekt van andere culturen. Een taaldocent 
gaf aan dat hij wat dat betreft veel meer heeft geleerd uit de tijd dat hij in 
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een kraakpand samenwoonde met een Ethiopische vluchteling dan uit zijn 
huidige professionele contacten met vluchtelingen als studenten.  
 

‘Toen ik in Amsterdam studeerde, kwam ik op een gegeven 
moment een paar Eritreërs tegen in het kraakpand waar ik toen 
woonde. Die kwamen daar wonen. Dat was veel dichterbij. Dat gaf 
echt een beeld van hoe ze leefden, ja, van hoe vluchtelingen in 
Nederland leven. Wat ik op school wel eens mis is dat je heel 
weinig weet over hun privé-leven. Dat vond ik in dat kraakpand 
heel interessant. Daar was een kamer vrij en een van die Eritreërs 
had dringend een kamer nodig. En dat bracht een hele aanloop met 
zich mee. Tot en met bruiloften aan toe. Het was een groot pand 
hoor, dus dat kon.’ (Erik, taaldocent, 36) 

 
Dit voorbeeld bevestigt mijn veronderstelling dat de waarde van diversiteit 
het meest duidelijk naar voren komt naar mate het contact, of de setting 
waarin het contact plaatsvindt, minder formeel is. Hoewel het contact niet 
altijd rechtstreeks tot kennis van andere culturen leidt, geven verschillende 
deelnemers aan dat het hen wel stimuleert om zich er meer in te verdiepen: 
 

‘Ik ben me wat meer gaan verdiepen in de islam hierdoor. Omdat 
ik dat heel leuk vind, omdat je daar zo veel mee in aanraking komt 
met je cliënten, omdat daar bepaald gedrag uit voortkomt. Dat vind 
ik best, daar kun je rekening mee houden, maar dan moet je er wel 
iets vanaf weten.’ (Paul, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 45) 

 
‘Qua recepten heb ik er niet zoveel van opgestoken, maar ik ben 
bijvoorbeeld wel veel meer geïnteresseerd geraakt in alles over 
Koerden, omdat we zoveel Koerden hebben op school, daar ga ik 
dan meer over lezen.’ (Melissa, taaldocent, 44) 

 
Veel deelnemers maken duidelijk dat juist het leren van verhalen of het 
leren uit gesprekken voor hen een speciale waarde heeft. De informatie 
komt meer ‘aan’ en beklijft beter dan wanneer je die uit boeken opdoet: 
 

‘Ik leer het meeste van gesprekken met mensen zelf. De 
achtergronden van hun cultuur of de achtergronden van de religie.’ 
(Andrea, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 44) 

 
‘Als ik gewoon bij mezelf zie, met Koerdische vrienden, als we 
dan samen zitten te eten en hij vertelt over het moslim zijn, over 
waarom zij vijf keer per dag bidden, waarom ze vijf keer per dag 
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daarbij ook hun handen wassen, weet je, dat heeft nog nooit 
iemand mij verteld. Ja, ik heb er dan wel veel over gelezen, omdat 
het een van mijn interesses is. Maar als iemand anders dat op zo’n  
manier vertelt, dan denk je ‘goh, ja’. Als ik dan als katholiek, ik 
ben katholiek, kijk naar onze rituelen, ja, daar ken je de betekenis 
van, maar van die van hun ken ik de betekenis niet. Ik denk dat er 
zo meer begrip zal komen.’ (Olga, taaldocent, 42) 

 
‘Er zijn bepaalde dingen, daar kijk ik dan naar van: mooi, waarom 
doe je dat? Hij merkt dat ik dat met respect vraag en niet omdat hij 
zich moet verantwoorden, maar gewoon hé, leg eens uit. Dat kun 
je met moslims hebben en dat kunnen moslims ook met ons 
hebben. Van hé, waarom doen jullie dat, vind je dat dan niet raar? 
Dat heb ik met een Turkse bovenbuurman ook gehad, die vond 
Nederland maar een rotland, met al die seksshops en noem maar 
op. Toen zei ik: ‘maar denk je dat elke Nederlander dat leuk 
vindt?’ Als je daarover kunt praten, dan betekent dat niet meteen 
dat ik moslim moet worden, maar dan kun je dingen wel beter 
begrijpen.’ (Marnix, buurtvrijwilliger, 39) 

 
‘Er was een Koerdische jongen, hij was analfabeet, dus ik vroeg: 
‘Hoe komt dat dan?’ ‘Nou’, zegt hij, ‘ik mocht niks leren, want 
dan waren ze bang dat ik boodschappen zou doorgeven.’ Dus ze 
mochten niet leren lezen. Kijk, dat hoor je niet op de televisie, 
maar wel van mensen zelf. Want dan zou hij berichten door 
kunnen geven als hij kon lezen en schrijven. Dat mocht niet, dus 
ze werden dom gehouden.’ (Hilde, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 
61) 

 
Een belangrijk inzicht dat voortvloeit uit het directe contact met 
asielzoekers en vluchtelingen, en wel met veel verschillende asielzoekers 
en vluchtelingen, is dat een cultuur niet monolithisch is en dat het 
uiteindelijk van de persoon in kwestie afhangt hoe die omgaat met de 
eigen cultuur. Veel deelnemers relativeren en nuanceren dan ook de 
betekenis van cultuurverschil en benadrukken individuele verschillen of de 
variatie tussen groepen. Uiteindelijk zijn dat twee kanten van een medaille. 
Je kunt je immers pas bewust zijn van individuele interpretaties en variatie 
wanneer je ook een globaal beeld hebt van een bepaalde cultuur. Hieronder 
een fragment van een gesprek tussen twee deelneemsters waarbij de een 
wijst op het belang van cultuurkennis en de ander op de wijze waarop 
individuen of groepen die cultuur interpreteren. 
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Cecile:  
‘Om gewoontes te kunnen respecteren moet je ze kennen. 
Bijvoorbeeld een heel simpel iets: een vrouw mag een man geen 
hand geven. Ik ben gewend om een hand te geven, maar bij een 
moslimman moet je dat niet doen, en dat wist ik niet. Dat heb ik 
inmiddels geleerd.’ (vrijwilliger vluchtelingenwerk, 56) 
 
Glenda:  
‘Nou, ik heb moslim Marokkanen als buren en die man geeft mij 
altijd een hand dus...’ (stagiaire vluchtelingenwerk, 48) 
 
Cecile:  
‘Misschien past hij zich wel aan jou aan, maar als jij je andersom 
aan hem wilt aanpassen dan moet je dat niet doen. Op een zelfde 
manier ook: als vrouw mag je niet alleen met een moslimman in 
een ruimte zitten. Om dat te respecteren moet je het weten...’ 
 
Glenda:  
‘Ja, maar dat is niet voor iedereen hetzelfde hè. Ik heb veel contact 
met de buren en ik was voordat ik bij vluchtelingenwerk kwam al 
nieuwsgierig waarom ze bepaalde dingen zus of zo deden. Dus ik 
vroeg van alles en daardoor was het toen ik bij vluchtelingenwerk 
kwam ook niet zo moeilijk. Wat ik wel heb gemerkt is dat er 
verschillende opvattingen zijn over de islam. In Iran is er weer een 
andere islam dan in Irak. Dat heb ik wel ontdekt.’ 

 
Het contact met asielzoekers en vluchtelingen, en het begrip dat dit met 
zich meebrengt, kan volgens deelnemers ook helpen bij het overwinnen 
van angsten en vooroordelen op grond van cultuur en etniciteit.  
 

‘Ik moet wel zeggen, ik vond het heel eng in het begin. Ik ken die 
mensen niet, hun cultuur niet (…) Ik bedoel, je denkt ze zijn 
donker en ...’ (Mia, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 64) 

 
Mia is overigens een van de weinigen die gevoelens van onzekerheid in 
verband brengt met de kleur van haar cliënten. Kleur is in de interviews 
een kwestie die veelal niet als actueel probleem wordt besproken. Vaak 
memoreert men wel anekdotes (van zichzelf of Nederlanders in het 
algemeen) waarin naar voren komt hoe kleur vroeger, maar door 
gewenning nu niet meer, als een betekenisvol verschil werd gezien. 
Wanneer het gaat over verschil dat in het heden bron van onzekerheid en 
potentieel vooroordeel is, dan wordt dat altijd benoemd als cultuurverschil. 
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En impliciet, wanneer we kijken naar de aangehaalde voorbeelden, is het 
de facto niet uitsluitend, maar toch vaak de islamitische religie en cultuur 
die als anders wordt ervaren. Dit alles wil in het geheel niet zeggen dat 
kleur daadwerkelijk onbelangrijk is geworden als merkteken van verschil, 
of dat het bij racisme of raciaal vooroordeel ‘vroeger’ alleen om kleur en 
niet om cultuur ging, maar dat bij deelnemers, net als in het publieke 
discours over etnische relaties, de culturele en religieuze dimensie meer op 
de voorgrond is komen te staan (Guibernau en Rex 1997, Essed 1998, 
2001, Wekker en Lutz 2001, Prins 2000, 2004). 

Diverse deelnemers spreken de verwachting uit dat wanneer je zelf 
meer inzicht hebt in andere culturen, je daarmee ook bij anderen angsten 
en vooroordelen kunt wegnemen of die althans beter kunt pareren: 
 

‘Daar kunnen hele leuke gesprekken over ontstaan, over de situatie 
in hun land, over hoe wij dingen zien vanuit het Christendom en 
zij vanuit de islam en daar leer je van. En dan verlies je ook ... (je 
angst), als je daar inzicht in hebt kun je andere mensen weer beter 
van die angst af helpen.’ (Lena, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 79) 

 
‘Ik denk dat we allemaal niet racistisch willen zijn, maar ik denk 
wel dat het heel erg helpt om te zien hoe sommige mensen hier 
naar toe komen. Voor een leek kan het er van de buitenkant uitzien 
alsof ze hier tien keer meer kunnen verdienen. Dus ‘ze komen hier 
maar zo’. Maar als je met mensen omgaat zie je veel meer hoe 
ontzettend moeilijk het is voor mensen om huis en haard te 
verlaten, ook al is het zogenaamd alleen maar om economische 
redenen. Ik denk dat je als je echt contact hebt met mensen veel 
meer de achtergrond bij dingen ziet. En ik denk dat de mensen die 
vrijwilligerswerk doen over het algemeen dat inzicht al wat meer 
hebben. Je hebt ook meer poten om op te staan  als je eens met 
iemand praat. In mijn geval, als mensen tegen mij roepen, ‘als ze 
hier komen moeten ze wel aan het werk’, dan denk ik: ja, maar dat 
is niet voor iedereen weggelegd. Veel mensen hebben er natuurlijk 
ook niet om gevraagd om niet meer in hun eigen land te wonen. 
Dat soort begrip, doordat je met mensen omgaat en ziet hoeveel 
moeilijkheden ze hebben, dat vind ik echt een extra waarde die ik 
erbij heb gekregen.’ (Pauline, buurtvrijwilliger, 30) 
 

Veel deelnemers zijn van mening dat onwetendheid, misinformatie en 
(daaruit voortvloeiende) vooroordelen de integratie van vluchtelingen in 
hoge mate in de weg staan en dat direct contact, als alternatieve bron van 
informatie, in elk geval één manier is om dat tegen te gaan: 
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‘Ik hoop dat de onwetendheid een beetje uit de wereld geholpen 
kan worden. Heel veel problemen komen puur voort uit 
onwetendheid. (…) De enige informatie die Nederlanders krijgen 
is via de media. En via de media wordt een uiterst negatief beeld 
geschilderd.’ (Marnix, buurtvrijwilliger, 39) 
 
‘Onwetendheid is een groot probleem. Ik zag een tijdje geleden, 
toen met die tenten voor asielzoekers in Ermelo, dat op de televisie 
iemand werd geïnterviewd die daar vlakbij woonde, op een 
camping nota bene, in een woonwagen. Die had haar telefoon 
maar weggedaan. Want ze was zo bang dat misschien een van die 
vluchtelingen stiekem haar telefoon zou gebruiken en naar het 
buitenland zou bellen op haar rekening. Zo’n verhaal hoort toch 
ook niet op de televisie!’ (Irmgard, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 
60) 
 
‘Het imago van vluchtelingen respectievelijk asielzoekerscentra, 
dat is natuurlijk gewoon heel slecht. Ik denk dat er toch een heel 
belangrijke rol ligt voor de overheid, die mag wat mij betreft wat 
voorzichtiger zijn, een wat andere bijdrage leveren aan de 
beeldvorming. En in het klein merk je dat dat gebeurt. Ik was 
gisteren bij de wethouder van C, een hele kleine gemeente, en die 
zei, er zouden dus nieuwe vluchtelingen komen in die gemeente, 
en die zei: ‘Vorige keer kwam er ook een gezin en toen hebben we 
de hele straat uitgenodigd plus begeleiders van VluchtelingenWerk 
op het gemeentehuis’. Die heeft ze daar dus gewoon met elkaar 
kennis laten maken en vragen laten stellen. ‘We hebben geen 
klachten gehad’, zei hij. Nu doen we dat zelf ook altijd al, maar op 
het moment dat de wethouder in zo’n gemeenschap de 
verantwoordelijkheid neemt om te zeggen: jongens kom allemaal 
maar en tegelijkertijd uitlegt: luister eens, vluchten doe je niet voor 
je plezier, we hebben allemaal een taak, we moeten die mensen 
opvangen. Dan is er al veel bereikt. En mensen vinden het zelf ook 
heel leuk, want dan leren ze hun buren een beetje kennen.’ 
(Jessica, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 44) 

 
‘Ik denk dat waar we naartoe moeten is dat we elkaar veel meer 
leren kennen. Nu hoor je: ‘Alle Marokkanen zijn rotzakken, 
behalve mijn buurfamilie, maar dat zijn uitzonderingen.’ Als die 
uitzonderingen nou gewoon worden, doordat je elkaar leert kennen 
en zeggen van: Hé, die meneer die is kennelijk ook wel aardig. 
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Dan kom je toch een eind verder. Ik denk dat het van twee kanten 
moet komen, dus ook van de Nederlanders. Ja, en dat gaat niet van 
vandaag op morgen.’ (Marianne, taalhulp, 74) 

 
Overigens benadrukken diverse deelnemers ook in dit verband de 
wederkerigheid van het belang bij onderling contact. Het kan over en weer 
onbegrip en vooroordelen  wegnemen: 
 

‘Maar ik voel me wel af en toe advocaat naar twee kanten. Want 
Nederlandse vrienden die mopperden over vluchtelingen en 
illegalen, die heb ik op een gegeven moment laten zien: dit is een 
illegaal. En dan gingen ze daar toch heel anders over denken. Maar 
ook in Afrikaanse kringen kom ik bepaalde heel sterk vastgeroeste 
vooroordelen tegen die ik dan op mijn manier probeer te 
bestrijden. Die hebben ook bepaalde ideeën over blanken die 
helemaal niet kloppen.’ (Marnix, buurtvrijwilliger, 39) 

 
Het volgende verhaal kan illustreren dat de gelegenheid om ‘gewoon’ met 
elkaar te praten en humor een hoop kunnen doen om gevoelige verschillen 
acceptabel te maken. 
 

‘Ik heb les gegeven aan een arts in opleiding die nog wat moeite 
had met z’n Nederlands. Hij moest nog co-schappen lopen. De 
eerste keer dat hij hier kwam was hij helemaal van de kaart. Hij 
werkte in een katholiek ziekenhuis, het was Ramadan en hij had 
gevraagd waar hij kon bidden. En de collega-artsen hadden 
gezegd: ‘Man, dat is toch uit de tijd, een intellectueel die bidt toch 
niet meer?’ En bij de eerste kennismaking hier vroeg hij mij: ‘Wat 
vind u daar nou van?’ Ik zeg: ‘Ik vind het niet erg geslaagd, want 
het ziekenhuis zegt nog steeds katholiek te zijn.’ ‘Ja’, zegt hij, ‘er 
hangen nog allemaal crucifixen boven de deuren.’ Maar goed, de 
Koran zegt: je kunt overal bidden dus... Het tweede incident was 
veel ernstiger, voor hem. Hij was overgegaan naar een academisch 
ziekenhuis en ging op een gegeven moment met een aantal collega 
co-assistenten ergens een pizza eten. De een nam er een glas wijn 
bij en de ander een glas bier. Hij zei toen: ‘Willen jullie dat van 
tafel halen? Het is mij niet geoorloofd om met mensen samen te 
eten die alcohol gebruiken.’ En die hele groep co-assistenten die 
vloog over hem heen en zei: ‘Ja zeg, ga maar naar Afghanistan in 
plaats van hier, want dit kan niet.’ En hij kwam bij mij en zei: 
‘Wat denkt u daar nou van?’ En ik met mijn stomme kop, ik wist 
niet wat ik anders moest zeggen, ik flapte het er zo uit: ‘Ja man, je 
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zal wat water bij de wijn moeten doen.’ Ik had er helemaal niet bij 
stil gestaan wat ik nou eigenlijk zei. Maar we hebben er daarna 
wel drie kwartier over kunnen praten. Hij heeft zijn hart kunnen 
luchten. Hij zei: ‘Hier kan ik tenminste praten’.’ (Marianne, 
taalhulp, 74) 

 
Terwijl de ontmoeting met asielzoekers en vluchtelingen leidt tot meer 
inzicht in andere culturen, houdt het mensen ook een spiegel voor wat 
betreft hun eigen cultuur en samenleving. Eerder in dit hoofdstuk heb ik al 
uitvoerig besproken hoe deelnemers naar aanleiding van hun contact met 
vluchtelingen reflecteren over de Nederlandse reputatie van tolerantie. Dit 
thema was zoals gezegd dominant in het denken over de eigen cultuur en 
samenleving. Toch zijn er meer terloops diverse andere aspecten van het 
Nederlandse leven ter sprake gekomen. Via de ogen van vluchtelingen 
worden deze aspecten opeens minder vanzelfsprekend. Zo blijkt het 
gegeven van vrijwilligerswerk, dat hier heel gewoon is, voor vluchtelingen 
vaak een verbazingwekkend fenomeen te zijn. Anderen zeggen dat ze via 
vluchtelingen weer meer zijn geattendeerd op het aardige van het 
koningshuis en van bijbehorende tradities zoals de vrijmarkten op 
Koninginnedag. Het contact met vluchtelingen maakt sommige deelnemers 
(nog) meer bewust van de uitwassen van de consumptiemaatschappij: ‘En 
dan die doldwaze dagen van de Bijenkorf. Hele slachtpartijen om bij de 
bontjassen te komen!’. Als voorbeeld werd ook genoemd het voor 
buitenlanders vaak onthutsende gebrek aan trots op de eigen 
cultuurproducten: 
 

‘Wat je hoort van cursisten is dat ze vinden dat Nederlanders zo’n 
lage dunk of weinig dunk hebben van hun eigen land, van wat het 
land presteert. Bijvoorbeeld over dat schilderij, de ‘Victory 
boogie-woogie’. Men vond het vanzelfsprekend dat dat schilderij 
was aangekocht. Het was toch van een Nederlandse schilder? Het 
werd ook heel terecht gevonden dat de koningin daarbij haar 
invloed heeft aangewend. Natuurlijk moet je dat kopen! Het kost 
wel 80 miljoen. Ja, maar sommige dingen daar moest je toch trots 
op zijn? Dat heb ik wel vaker gemerkt.’ (Casper, taaldocent, 45) 

 
Een aspect van de Nederlandse cultuur tenslotte dat in vrijwel alle groepen 
tot bespiegelingen leidde, vaak in relatie tot gesprekken over de 
Nederlandse reputatie van tolerantie en gastvrijheid jegens vluchtelingen, 
was de vraag of de Nederlandse cultuur überhaupt, dus los van de houding 
ten aanzien van ‘vreemdelingen’ gastvrij genoemd kan worden. Ik zal er 
hier wat langer bij stilstaan, omdat het zo vaak ter sprake kwam, maar ook 
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omdat het kan illustreren wat een spiegel voorhouden in feite betekent. 
Zoals zal blijken wil het niet noodzakelijkerwijs zeggen dat iemand de 
optiek van de ander overneemt. Het betekent een herbezinning op de eigen 
samenleving met in achtneming van het perspectief van de ander.  

Het contact met asielzoekers en vluchtelingen bleek op twee 
verschillende manieren aanleiding om over de Nederlandse gastvrijheid na 
te denken. Ten eerste horen deelnemers nogal eens de kritiek van 
vluchtelingen dat Nederlanders niet, of op een gereserveerde manier 
gastvrij zijn. Ten tweede ontmoeten deelnemers naar eigen zeggen veel 
gastvrijheid bij vluchtelingen.  

De kritiek van vluchtelingen over het vermeende gebrek aan 
gastvrijheid bij Nederlanders stuit her en der op wrevel. Men stoort zich 
aan dezelfde ‘cliché’ voorbeelden die telkens weer aangevoerd. Genoemd 
worden ‘het koekjestrommelverhaal’ en het gegeven dat je bij Nederlandse 
gezinnen rond etenstijd ‘wordt weggekeken’. De kritiek wordt echter niet 
zomaar weggewuifd. Ze is aanleiding om na te denken over de 
achtergronden van een aantal vanzelfsprekende gewoontes. Sommige 
deelnemers concluderen op basis hiervan dat het volgens hen niet gaat om 
een gebrek aan gastvrijheid, maar om een andere vorm van gastvrijheid 
(dan die van veel vluchtelingen) die voortvloeit uit de bredere culturele 
context.  
 

‘Ik was in het begin altijd geërgerd als Afrikanen zeiden dat wij 
Nederlanders niet gastvrij zijn. Want gastvrij is (bij hen) dat je een 
maaltijd krijgt en bij ons is het: wilt u een kopje koffie? Op een 
gegeven moment dacht ik, is het wel zo, zijn wij niet gastvrij? En 
als ik dan bij mensen kom en ik krijg een kopje koffie, dan denk 
ik: die mensen hebben mij welkom geheten, met dat kopje koffie. 
Bij ons is het zo: je ontbijt ’s morgens om een uur of acht, je 
luncht om twaalf of een uur en ’s avonds om een uur of zes eet je 
warm. Dat zijn gewoon je vaste punten op een dag en als ik om 
drie uur of vier uur bij iemand thuis kom,  dan hoef ik niet te eten 
en als ik ’s avonds om acht uur kom ook niet. Dus die gastvrijheid 
vindt op een andere manier zijn uitdrukking. Dus ik werd 
gedwongen daarbij stil te staan. En er waren meer van dat soort 
dingen waarop Afrikanen kritiek hadden. In het begin was ik 
daarvan onder de indruk. Toen dacht ik: dat is echt waar. Maar op 
het laatst dacht ik: nee, het is niet waar. En nu verdedig ik mij dan 
ook, verweer ik mij tegen die kritiek, als Nederlander.’ (Marnix, 
buurtvrijwilliger, 39) 
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‘Ik weet niet of wij nou zo verschrikkelijk ongastvrij zijn. Als je 
het bekende cliché van de koektrommel neemt... ik weet van mijn 
moeder die inderdaad vroeger met de koekjestrommel langsging, 
dat ze dat de hele tijd maar weer deed, om het aan te bieden, uit 
hartelijkheid om het aan te bieden. En dan zei ik, ik ben: ‘Mens, 
zet dat ding neer. We pakken wel als we willen.’ Maar dat vond zij 
niet hartelijk. En daardoor ben ik ook gaan denken: de gastvrijheid 
zit in het aanbieden en dat is toch een andere kant van dat 
koekjestrommelverhaal, dat die maar één keer langs komt en dat 
dan de deksel erop gaat.’ (Daphne, taaldocent, 54) 

 
Aan de andere kant geven veel deelnemers zoals gezegd aan dat ze onder 
de indruk zijn van de gastvrijheid die ze ontmoeten bij asielzoekers en 
vluchtelingen.  
 

‘Gastvrij, dat zijn ze, hoe dan ook. Als je bij hen langs komt krijg 
je altijd thee of eten of… Laatst met Sinterklaas wou ik de 
kinderen wat geven. Ik had een afspraak bij hen thuis. Ik denk: dan 
zijn de kinderen er. Toen stond me daar zo’n grote taart op tafel! 
Oh! Ik denk: en dat van dat beetje zakgeld dat ze krijgen. Maar als 
je dat zegt zijn ze beledigd. Ze zeggen: ‘waar vijf eten, eten er ook 
zes, punt uit.’’ (Mia, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 64) 

 
Sommigen refereren niet alleen aan hun ervaringen met asielzoekers en 
vluchtelingen, maar ook aan directe of indirecte ervaringen met bepaalde 
herkomstlanden van vluchtelingen: 
 

‘Mijn vrouw en ik zijn laatst bij een Iraanse familie op bezoek 
geweest en hebben daar voor het eerst een Iraanse maaltijd 
genuttigd. Dat komt omdat ik les geef aan een Iraanse. En mijn 
dochter heeft een keer een bezoek gebracht aan Iran. Ze gaat nu 
voor de tweede keer weer, op uitnodiging van mensen die daar 
wonen. Zo gastvrij zijn die mensen! Meer dan wij.’ (Geert, 
taalhulp, 72) 

 
‘Wat de gastvrijheid betreft in de landen van onze vluchtelingen, 
wij hebben nu Afghanen hier en mensen uit Irak en zo, die is 
fantastisch. Ik heb zelf vier maanden in Afghanistan gewoond bij 
een Afghaanse familie en dat waren hele arme mensen hoor, we 
aten maar een keer per dag, en dan denk je: ja, dan hoor je er 
meteen helemaal bij.’ (Irmgard, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 
60) 
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De conclusie uit dergelijke ervaringen is dat verhoudingsgewijs de 
Nederlandse cultuur toch minder gastvrij is. Een aantal deelnemers meent 
dat die cultuur in de loop der jaren minder gastvrij is geworden: 
 

‘Ik ben heel calvinistisch opgevoed. Maar bij ons stond 
gastvrijheid wel heel hoog in het vaandel. Als er bij ons thuis 
mensen rond etenstijd in huis waren, dan konden die gewoon altijd 
aanschuiven. Het was ook eigenlijk onbehoorlijk om ze weg te 
sturen. Dat gebeurde nooit, die werden altijd uitgenodigd om mee 
te eten. Nu is het natuurlijk ook zo, als je al met dertien bent, dan 
kan er ook sneller iemand bij dan als je met twee of drie bent. Dat 
deelt wat makkelijker.’ (Andrea, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 
44) 

 
De betreffende deelnemers lijken de verschraling van de vroegere 
Nederlandse cultuur van gastvrijheid impliciet of expliciet te wijten aan de 
economische vooruitgang in de laatste decennia. Het meest ‘smakelijk’ en 
met veel gebaar werd dit besproken in de Limburgse groep. Hieronder een 
fragment: 
 

Mia:   
‘De gastvrijheid die er vroeger in Limburg altijd was, die neemt nu 
af. Vroeger... ik bedoel thuis kon iedereen die langskwam gewoon 
aanschuiven. En nu heb je ook al bij Limburgers dat je hooguit een 
kop koffie krijgt met een koekje, of niet eens een koekje (Marlie: 
Ik meen in haar blik enig misprijzen richting mij te bespeuren, 
want tot mijn schande heb ik uitgerekend bij deze bijeenkomst níet 
voor de gebruikelijke koekjes gezorgd). Vroeger kon je gewoon 
mee eten en er was altijd vlaai. Tegenwoordig als je een vlaai 
aansnijdt... wij sneden hem in acht grote stukken, tegenwoordig 
wordt dat in tien of in twaalf stukken gedaan, maar vroeger, dan 
was er een vlaai, die kwam op tafel, en je móest mee eten. Ik vind 
dat dat nu minder is. Ja, ten opzichte van het Noorden valt het nog 
wel mee...’ 
 
Lena:  
‘Ja, maar iedereen roept: ‘Néé, we hoeven niet zoveel hoor, we 
worden te dik!!’ We hebben het gewoon té goed hier.’ 
 

Tegen de achtergrond waarin slank zijn de norm is en waarin gelijktijdig 
het probleem van overgewicht ook hier ‘Amerikaanse’ proporties begint 
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aan te nemen is het aanbieden van eten nog altijd een zeer gebruikelijke, 
gastvrije, maar niet geheel oncontroversiële manier meer om mensen te 
onthalen. (Zelf)reflectie naar aanleiding van de observatie van een verschil 
in gastvrijheid tussen Nederlanders en vluchtelingen leidt zo tot een 
nadrukkelijker besef dat welvaart en individualisering ook hun prijs 
hebben. 

  
4.3.5 Dichter bij de mens 
Bij alle aandacht voor culturele diversiteit in dit hoofdstuk, voor de lastige 
en mooie kanten daaraan, zou bijna een wezenlijk inzicht, dat keer op keer 
uit de discussies naar voren kwam, verloren gaan. Het betreft de 
paradoxale constatering dat hoezeer deelnemers ook respect en waardering 
hebben voor de culturele achtergronden van vluchtelingen, het belang van 
die verschillen in het directe contact gelijktijdig lijkt af te nemen. 
 

‘Ja, door vluchtelingen leer je steeds dichter bij de mens te staan. 
Hoe langer ik ermee bezig ben, hoe meer dat cultuurverschil 
vervaagt en hoe meer ik toch gewoon mensen voor me zie.’ 
(Irmgard, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 60) 

 
Voor sommigen is dit ook hun belangrijkste hoop voor de toekomst, dat 
mensen in de ontmoeting met vluchtelingen meer ‘de mens’ zullen gaan 
zien, in plaats van ‘de ander’. ‘De mens’ staat daarbij voor datgene wat (de 
betreffende) mensen bindt in plaats van scheidt. 
 

‘Het is een utopie, hoor, dat weet ik ook wel. Maar ik vind dat het 
uiteindelijk toch ooit eens met de wereld zo zou moeten zijn dat 
we toch overal onszelf in de mensen zouden kunnen vinden en dat 
dat (wat anders is) ons niet meer stoort.’ (Mathilde, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 61) 

 
‘Het ideaalbeeld zoals ik dat zie, dat is dat er een situatie ontstaat 
waarin je respect hebt gewoon puur gebaseerd op respect voor het 
aparte en het eigene dat die ander heeft. En of dat nou een mede 
Nederlander is of iemand die oorspronkelijk uit een ander land 
komt…maar dat je juist een soort nieuwsgierigheid hebt en zoekt 
binnen je eigen dingen naar het gemeenschappelijke dat je hebt. 
Dat is net zoiets als wanneer je twee organisaties hebt met 
tegenstrijdige belangen. Als je bij je eigen belangen blijft dan kun 
je niet samenwerken. Dus als je op zoek blijft naar de verschillen 
dan zal het nooit wat worden, maar als je op zoek gaat naar de 
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overeenkomsten, dan heb je een contact en dat contact kun je 
uitbouwen.’ (Thijs, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 51) 

 
‘Verder houden we eens in de zes weken een meditatieve dienst 
met elkaar. Daarvoor gebruiken we het kerkgebouw van de 
doopsgezinden. Dat is een heel klein kerkje, als het vol is kunnen 
er honderd mensen in en dan zitten we op elkaars lip. We hadden 
het idee dat er wel behoefte aan was. Christenen, moslims, alles zit 
daar door elkaar heen. We hebben een vaste groep van 
vluchtelingen en mensen die we eerder geholpen hebben, die 
sturen we dan een uitnodiging. Nou dan hebben we een hele korte 
meditatie en we zingen en we steken een kaarsje aan met z’n allen. 
Er wordt uit de Koran gelezen en uit de Bijbel. In vier talen! En 
we hebben een islamoloog hier, die is gepensioneerd en die geeft 
uitleg over de Koran vooraf. Die zoekt dan precies de stukjes uit 
de Bijbel en uit de Koran, zodat er een beetje overeenstemming is. 
En daarna drinken we een kopje koffie of thee met elkaar en zij 
nemen meestal wat eigen gebakken spullen mee en dat is reuze 
gezellig.’ (Gonnie, buurtvrijwilliger, 65) 

 
De ontmoeting met asielzoekers en vluchtelingen wordt door deze mensen 
gezien en aangegrepen als een uitgelezen kans om verschillen te 
overbruggen, of, zoals Marnix het misschien het mooiste uitdrukt, om over 
de grenzen van verschillen heen ‘de keten vol te maken met menselijk 
contact’. 
 ‘Het menselijke contact’ is datgene wat deelnemers het vaakste 
noemen als antwoord op de vraag wat hen motiveert om met hun werk 
door te gaan, ondanks de moeilijkheden. Veel vrijwilligers, maar ook een 
aantal professionals, spreken over banden van genegenheid en vriendschap 
die zijn voortgevloeid uit het contact met asielzoekers en vluchtelingen die 
ze in die eerste belangrijke periode hebben leren kennen, en welkom 
hebben geheten.  

 
‘Toen ik ermee begon dacht ik ‘het lijkt me wel boeiend’. Maar 
wat ik niet verwacht had, van tevoren, dat was dat sommige 
mensen me zo dierbaar zijn geworden. Daar had ik ook geen 
voorstelling van. Mensen die je dan een tijd begeleidt en die echt 
bijzonder voor je worden.’ (Anne, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 
52) 
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‘Ja, ik heb wel contact overgehouden uit de periode dat ik als 
vrijwilligster werkte. En ja, dat is echt een goede vriendin 
geworden.’ (Martina, taaldocent, 45) 

 
Vaak refereren mensen hierbij in het bijzonder aan hun eerste contacten 
met asielzoekers en vluchtelingen. Naarmate de professionalisering zich 
doet gelden – en de noodzaak om zichzelf af te grenzen om het werk ook 
op de lange termijn vol te houden – wordt de ‘opening’ voor blijvende 
contacten waarschijnlijk geringer.  

 
‘De eerste Iraanse jongeman die bij mij in huis woonde, daar heb 
ik nog wel contact mee.’ (Casper, taaldocent, 45) 
 
‘Ja, dat was dat allereerste geval. Daar hebben we dus echt veel 
voor gedaan en als ze bij mij kwam dan zei ze: ‘Ik ga voor jou 
ramen zemen. Jij mij helpen, ik jou helpen.’ Dus dat was een heel 
leuk contact, maar je hebt dus teleurstellingen en goede contacten. 
En als zij natuurlijk zoveel jaar weg is en ze belt dan nog op, en ze 
belde vorige week op om te vertellen dat ze een Nederlands 
paspoort had, nou dat vind ik leuk.’ (Dorien, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 72)  
 
‘Ik heb nog wel contact met mijn eerste cliënte. Die is teruggegaan 
naar Sri Lanka, vrijwillig, maar nou krijg ik minstens twee keer 
per jaar een brief.’ (Valerie, stagiaire vluchtelingenwerk, 42) 

 
‘Een collega heeft nog steeds contact met mensen die een status 
gekregen hebben, die zijn dan verhuisd en daar gaat ze zo nu en 
dan langs. Dan gaat ze in een weekje bij allerlei mensen langs, 
door heel Nederland. Dat doet ze elk jaar. Sommigen wonen in 
Engeland, echt overal gaat ze naar toe. Dat vindt ze leuk. Het zijn 
goede vrienden van haar geworden.’ (Naima, stagiaire 
vluchtelingenwerk, 22) 

  
‘De bereidheid om de wereld te delen’ en vluchtelingen te helpen in die 
eerste moeilijke periode wordt door vluchtelingen beantwoord door de 
betreffende Nederlanders eveneens te laten delen in de overwinningen en 
de vreugdevolle gebeurtenissen in hun leven.  

 
‘Bijvoorbeeld een vrouw met een A-status. Ze had nog een kind 
dat was achtergebleven. Op een gegeven moment was dat kind 
illegaal in Turkije. Iemand met een A-status heeft recht op 
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gezinshereniging, maar probeer maar eens zo’n illegale jongen 
vanuit Turkije naar Nederland te krijgen! Dat is echt een hele 
rompslomp geweest. Maar uiteindelijk was het dan zover en de 
ochtend nadat die jongen op Schiphol was aangekomen stond die 
moeder al meteen voor de deur. ‘Kijk, dit is hem nou’, zei ze, 
gebak erbij, die jongen met een plantje, een kerstster, goed, dat 
soort dingen blijft je heel erg bij.’ (Jurgen, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 22) 
 
‘Dat meisje is hier in ‘94 geweest, een goed half jaar. En die is nu 
vorige maand getrouwd en ze vroeg of ik, met mijn man samen, 
getuige wilde zijn op haar huwelijk.’ (Dorien, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 72) 
 

De verbondenheid die ontstaat ‘omdat je zoveel met elkaar hebt 
meegemaakt’ beschouwen veel deelnemers als een geschenk ‘veel 
waardevoller dan geld’. Vooral de vrijwilligers geven aan dat dit hen de 
energie en bereidheid geeft om met het werk door te gaan. De situatie is 
niet alleen kwetsbaar voor vluchtelingen, maar ook voor hen. Zonder dat 
dit door een salaris wordt gecompenseerd maken ze vaak dingen mee die 
emotioneel zwaar zijn. De wijze waarop veel vluchtelingen hun 
waardering laten blijken maakt dat dubbel en dwars goed: 
 

‘Ik vind ook dat je als vrijwilliger zo kwetsbaar bent. Kwetsbaar in 
de zin dat er soms zoveel tegenslag is, dat er dan gewoon… Ja, net 
als vorige week, dan gebeuren er twee ellendige dingen op één 
dag. Dan moet er echt niet veel gebeuren of dan is het gewoon 
klaar, hè. Dat is ook de consequentie van vrijwilliger zijn. En dan 
is het heerlijk als je een keertje mag helpen bij een bevalling en je 
mag dat kindje eens in je armen houden, of … Ik kreeg net na 
nieuwjaar een brief van iemand uit Chili. Die brief was heel lang 
onderweg geweest. Maar diegene schreef dat het hen echt goed 
gaat en dat zijn dan toch dingen waar je als vrijwilliger op teert.’ 
(Carla, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 59) 
 
‘Gastvrijheid en dankbaarheid denk ik, dat zorgt wel dat ik zelf 
extra gemotiveerd blijf, enthousiast. Ondanks alle lastige dingen, 
ondanks dat het soms moeilijk is om afspraken te maken, ondanks 
dat kom je ook hele toffe dingen tegen, ja, dat ze heel blij 
langskomen, dankbaar, dat is echt heel leuk. Dat je echt iets voor 
hen kunt doen en dat zij dat ook zo zien.’ (Lotte, stagiaire 
vluchtelingenwerk, 24) 
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Regelmatig kwam tijdens de groepsgesprekken naar voren dat 
vluchtelingen hun betrokkenheid nogal eens uitdrukken in termen van 
familieverwantschap.  

 
‘Dat heb ik ook met een Israëlische familie. We hadden van begin 
af aan een goed contact. Zij is nu in verwachting van haar vijfde 
kind. Hartstikke leuk. Ik heb vandaag gebeld en dan roept de 
oudste: ‘Oma belt’.’ (Jana, buurtvrijwilliger, 72) 
 
‘Ze zijn pleegbroer en zus van ons geworden. De kinderen noemen 
mijn ouders ook opa en oma.’ (Valerie, stagiaire 
vluchtelingenwerk, 42) 
 
‘Ik ben van de zomer benoemd tot opa van een heel jong 
gezinnetje. Dat gezinnetje vond dat die baby een opa moest 
hebben. En die was er niet.’ (Willem, betaald medewerker 
vluchtelingenwerk, 52) 
 
‘De puur menselijke, vriendschappelijke contacten. Ik vertelde het 
net al, met die Irakese man. Dat contact was zo leuk dat ik nu 
eigenlijk bij de familie hoor.’ (Marianne, taalhulp, 74) 
 
‘Ik heb dezelfde ervaring met een Angolees gezin dat een tijd in de 
illegaliteit heeft gezeten. Die wonen nu in Z. Het contact is 
ontstaan in 1991, toen was de jongste vier en de oudste twaalf of 
zo. De oudste is nu een niet onverdienstelijk voetballer, die heeft 
eventueel zelfs een profcarrière in het verschiet. En als je dat 
allemaal ziet opgroeien, die kinderen spreken vloeiend Nederlands, 
en het gaat allemaal gewoon hartstikke leuk. Dan heb ik inderdaad 
een beetje dat oomachtige. En dan kom ik daar en dan ben ik ook 
gewoon oom, ze zeggen het nog net niet. Maar het contact is er 
nog steeds.’ (Marnix, buurtvrijwilliger, 39) 
  

Dat deze Nederlanders voor de betreffende vluchtelingen klaarblijkelijk 
‘familie’ zijn, familie zonder bloedbanden, geeft het belang en de 
intensiteit weer die de relatie voor hen heeft. Die hangt samen met het 
moment waarop de betreffende mensen elkaar hebben ontmoet, namelijk 
in de eerste fase van hun verblijf in Nederland. Het gaat om eerste 
contacten met mensen die hen hebben verwelkomd in hun nieuwe land en 
waarop ze hebben kunnen terugvallen in een periode waarin ze kwetsbaar 
waren. In die zin is het vergelijkbaar met een echte familie. Omgekeerd is 
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het meeleven in die voor vluchtelingen cruciale periode ook voor de 
betreffende Nederlanders vaak uiterst indrukwekkend geweest, een 
ervaring die hen misschien levenslang bij zal blijven. Hoewel Jana terecht 
opmerkt dat hoe groot je hart ook is, je alleen al uit tijdgebrek niet ieders 
oma kunt zijn, wordt de status van ‘familielid’ dan ook merendeels in 
vreugde en als eretitel aanvaard. 
 Ook wanneer de contacten zich niet ontwikkelen tot persoonlijke 
vriendschappen betonen veel deelnemers zich zeer betrokken bij de 
verdere lotgevallen van hun voormalige cliënten en studenten. Mensen 
geven aan dat ze trots zijn en verheugd wanneer voormalige studenten of 
cliënten laten weten dat het goed met hen gaat: 

 
‘Ik ken een Bosnische jongen, die kwam hier en die heeft toen de 
A-status gekregen. Hij is gaan studeren en is nu bijna 
afgestudeerd. Hij doet het zo ontzettend goed dat ie eigenlijk met 
vlag en wimpel overal bovenuit steekt. Hij is bouwkunde aan het 
doen. Nou, ja, dat is toch wel heel positief. En daar heb ik toch nog 
steeds wel contact mee ja.’ (Jenny, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 
60) 
 
‘Wat maakt dat ik met het werk doorga, buiten het feit dat ik 
principieel vind dat je wat voor vluchtelingen moet doen, is dat ik 
het zo fantastisch vind om te zien als mensen zich weten te redden. 
Als mensen na zoveel tijd een baan gevonden hebben, en dan trots 
komen zeggen: ‘We gaan weg van de sociale dienst.’ Ik heb te 
maken met een Algerijn die binnen acht maanden, terwijl hij heel 
slecht Nederlands spreekt, een baan gevonden heeft. Want hij 
wilde trouwen en zijn vriendin laten overkomen. Ik heb 
meegemaakt hoe hij dat allemaal probeerde te regelen. Ik ben toen 
een keertje met hem meegegaan naar de gemeente omdat ik daar 
toch moest zijn en heb hem een beetje geholpen met vertalen. Het 
is leuk als je bij dat soort dingen net even een rol kunt spelen. Dat 
heb je ook nodig af en toe, een paar van die leuke dingen. 
Ellendige dingen zijn er genoeg.’ (Cecile, vrijwilliger 
vluchtelingenwerk, 56) 

 
‘Ik kom ook nog cliënten tegen, dat is altijd heel erg leuk. 
Sommigen heb je begeleid toen het nog kinderen waren. Die 
komen dan nu binnenlopen als jonge volwassenen. Ik vind het 
prachtig om te horen wat zo’n jongen nu doet, wat voor werk hij 
doet, wat voor opleiding hij heeft gedaan. En dan merk je dat 
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sommigen zich toch heel goed redden. Dat is heel leuk.’ (Lieuwe, 
betaald medewerker vluchtelingenwerk, 27) 

 
In veel gesprekken klinkt bewondering en respect door voor de kracht van 
vluchtelingen om een nieuw leven op te bouwen. Het roept bij mensen de 
vraag op of ze daartoe zelf in staat zouden zijn in een vergelijkbare 
situatie.  
 

‘Ja, alhoewel ik ook wel vind dat de mensen zelf ongelofelijk veel 
kracht hebben. Als ik die verhalen soms hoor, dan denk ik: Tjonge 
tjonge, dat zou ik nooit kunnen.’ (Marianne, taalhulp, 74) 

 
‘Ik heb elke keer weer heel veel respect, van hoe krijgen mensen 
het voor elkaar om in dat soort barre omstandigheden het leven 
hier op te pakken en helemaal nieuw op te bouwen. Met weinig 
erkenning voor hun persoonlijkheid, weinig erkenning voor hun 
diploma’s, weinig erkenning voor hun werkervaring, voor alles 
niks en dan helemaal opnieuw beginnen. Nou, ik weet niet of ik 
dat zou kunnen.’ (Jessica, betaald medewerker vluchtelingenwerk, 
44) 

 
Een vrouw maakt duidelijk dat het haar juist kracht geeft om te zien hoe 
vluchtelingen zich ondanks alle moeilijkheden toch weten te redden: 
 

‘En dan kan ik ook mijn eigen situatie beter relativeren. Dan denk 
ik: hier staken we voor een beetje geld meer. Dat is natuurlijk ook 
nodig, hè; je moet het kleine natuurlijk niet laten, maar dan denk ik 
wel eens: Waar zijn mensen soms over bezig, als ze dit eigenlijk 
niet kennen? Terwijl aan de andere kant mensen te maken krijgen 
met de rauwheid van het bestaan, dat ze gewoon moeten 
overleven. En dat geeft mij toch ook een stuk kracht. Dat mensen 
daar toch toe in staat zijn.’ (Kaat, vrijwilliger vluchtelingenwerk, 
48) 
 

Dichter bij de mens staan betekent hier dichter bij het besef staan dat 
mensen kwetsbaar en sterk tegelijk zijn. Dat is een besef dat veel 
deelnemers in hoge mate boeit aan het contact met vluchtelingen. De wijze 
waarop vluchtelingen gevestigden tot familie ‘maken’ is in feite een goed 
voorbeeld van menselijke overlevingskracht. De kleine netwerken die zo 
ontstaan en die ik elders heb aangeduid als ‘familie van vreemden’ 
(Hollands 1998) illustreren de flexibiliteit en het creatieve vermogen van 
mensen om betrokkenheid en identificatie met elkaar tot stand te brengen 
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over de grenzen van culturen (of wat ‘ons’ nog meer scheidt) heen. Het is 
een vermogen dat  inherent verweven is met het sociale karakter van 
mensen, met het gegeven dat we pas ‘mens’ kunnen zijn in relatie tot 
anderen, en dat mensen, hoe sterk ook, alleen maar kunnen overleven met 
hulp van anderen. Wanneer we strikt en alleen zouden kunnen terugvallen 
op ‘de eigen groep’, zou dat fataal zijn onder al die omstandigheden 
waarin ‘de eigen groep’ simpelweg niet meer existeert, niet bereikbaar is 
of om andere redenen geen veilig of betekenisvol referentiekader kan 
bieden. 

Het bovenstaande maakt tenslotte ook duidelijk hoe belangrijk een 
goed begin is, hoe belangrijk het is om nieuwkomers welkom te heten en 
hoe belangrijk bij uitstek het werk van vrijwilligers in dat verband kan 
zijn. Het geeft de betreffende vluchtelingen niet alleen een (begin van een) 
netwerk, maar tevens een basis van vertrouwen in de nieuwe samenleving. 
Zo’n basis maakt het gemakkelijker om ook minder prettige ervaringen het 
hoofd te bieden. Hetzelfde geldt denk ik voor de betreffende Nederlanders. 
De emotionele betrokkenheid bij althans sommige vluchtelingen bindt ook 
hen sterker aan hun diverser wordende samenleving en maakt hen wellicht 
minder vatbaar voor angst, cynisme en modern doemdenken. 

 
 
Conclusies 
 
In dit hoofdstuk is besproken wat de deelnemers aan dit onderzoek hebben 
geleerd over hun eigen samenleving uit de contacten met asielzoekers en 
vluchtelingen. Hoewel er tijdens de gesprekken is gereflecteerd over 
diverse aspecten van de Nederlandse samenleving en cultuur lag het 
zwaartepunt toch duidelijk op het in etnisch, cultureel en religieus opzicht 
diverser worden van de samenleving. Dat is dan ook het centrale thema in 
dit hoofdstuk. Het is goed hierbij te beseffen dat het denken over de 
toegenomen diversiteit in Nederland niet alleen wordt beïnvloed door het 
contact met vluchtelingen, maar ook door andere persoonlijke ervaringen 
in de multiculturele samenleving en door het algemene klimaat met 
betrekking tot vraagstukken van integratie en diversiteit. Het zou 
kunstmatig zijn om te proberen uit het onderzoeksmateriaal alleen die 
reflecties te selecteren over integratie en diversiteit die strikt genomen 
verband houden met het contact met vluchtelingen. Dat is in relatie tot dit 
onderwerp vrijwel onmogelijk. Anders dan in het vorige hoofdstuk waar 
vluchtelingen naar voren kwamen van een groep die zich als gevolg van 
een speciaal migratiemotief onderscheidt van andere etnische groepen, 
komen vluchtelingen hier sterker naar voren als een groep die daarvan 
onderdeel uitmaakt, ondanks specifieke kenmerken.  
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Behalve een weergave van wat deelnemers zeggen te hebben 
geleerd over hun eigen,  veranderende en meer divers wordende 
samenleving beoog ik met dit hoofdstuk ook een aantal theoretische 
vragen en inzichten op dit gebied te verbinden met vragen en inzichten 
zoals die voortvloeien uit de praktijk. Uit een dergelijke verbinding van 
theorie en praktijk kunnen een aantal conclusies worden getrokken die ik 
hier achtereenvolgens zal bespreken. 
 
Naar een pragmatische invulling van tolerantie 
In alle groepsdiscussies kwam de teleurstelling naar voren dat Nederland 
lang niet zo tolerant is als gedacht, niet als het gaat om het asielbeleid en 
niet als het gaat om de houding van burgers. De Nederlandse tolerantie 
blijkt zijn grenzen te kennen. Vanuit het nu geredeneerd is dit bijna een 
open deur. Inmiddels is de vermaarde Nederlandse tolerantie onderwerp 
van discussie in binnen- en buitenland. Zowel in de discussies destijds als 
in recentere debatten manifesteert zich echter een discrepantie tussen de 
formele, historische betekenis van tolerantie en de common sense 
betekenis. In de common sense betekenis staat tolerantie voor een open 
houding jegens andersdenkenden en voor gastvrijheid. Tot op zekere 
hoogte is dat ook zo, maar deze interpretatie gaat voorbij aan het 
strategische karakter van tolerantie en aan de moeilijkheidsgraad daarvan. 
Uit de geschiedenis valt te leren dat tolerantie in essentie niet zozeer een 
nobele houding was (vergelijkbaar met eerlijkheid of 
verantwoordelijkheidsbesef), als wel een pragmatische strategie om met de 
moeilijkheid van verschillen om te gaan ten bate van een vreedzaam 
samenleven. Daarbij is de tolerantie jegens andersdenkenden nooit 
onbegrensd geweest. Hetzelfde geldt voor de gastvrijheid jegens 
vluchtelingen. Ook die is nooit onbaatzuchtig of onselectief geweest, maar 
heeft altijd ook een dimensie gehad van politiek en economisch 
eigenbelang. 

De verwachting van tolerantie, van de overheid en van burgers, in 
de betekenis van een min of meer onbegrensde openheid en gastvrijheid is 
dus eigenlijk niet zo op zijn plaats. Dat is een geïdealiseerd (nationaal) 
zelfbeeld dat alleen maar tot teleurstelling kan leiden. Het is daarom goed 
de interpretatie van tolerantie af te bakenen. Ik sluit mij daarbij aan bij de 
afbakening zoals Schuyt (1999) die voorstelt: Tolerantie wordt alleen 
gevergd in situaties waarin het werkelijk moeite kost om verschillen te 
accepteren. Het is niet nodig te spreken over tolerantie in een situatie 
waarin mensen verschillen als positief ervaren. Tolerantie is ook niet nodig 
in situaties die wettelijk zijn geregeld. Wanneer bijvoorbeeld iemand leden 
van minderheden discrimineert of lastigvalt, dan moet hem of haar geen 
intolerantie worden verweten, maar het overtreden van de wet. Echter niet 
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alle moeilijkheden die zich kunnen voordoen in het samenleven van 
mensen zijn wettelijk geregeld of überhaupt sluitend te regelen. In al die 
situaties is tolerantie van groot belang als een pragmatische, prudente 
houding jegens mensen wier opvattingen je niet deelt maar met wie je 
niettemin in vrede wilt samenleven.  
 
Tolerantie als moreel ijkpunt en verwijzing naar ‘het goede’ 
Het tweede dat kan worden geconcludeerd is dat tolerantie, omdat het een 
historisch gegroeid nationaal zelfbeeld is, fungeert als een moreel ijkpunt. 
Of  het zelfbeeld nu op waarheid berust of niet, het verwijst in elk geval 
naar ‘het goede’, naar hoe men vindt dat Nederland of Nederlanders 
zouden moeten zijn. De kritiek van deelnemers op de ‘intolerantie’ van 
overheid en burgers kan dus omgekeerd vertaald worden naar hun idealen 
met betrekking tot ‘het goede’. 
 Wat het overheidsbeleid betreft betekent dat voor de deelnemers 
aan deze studie op de eerste plaats: oog hebben voor mensen bij het 
uitvoeren van regels. Vluchtelingen mogen niet de dupe worden van een al 
te grote preoccupatie met het nationale eigenbelang. Toelaten moet ook 
écht toelaten zijn. ‘De bereidheid om de wereld te delen’, zoals Arendt 
(1999) die interpreteert, impliceert niet alleen dat mensen lijfelijk worden 
toelaten, maar bovenal dat ze de gelegenheid krijgen om te participeren. 
Uitzetten moet ook écht uitzetten zijn. Wanneer dat niet op een 
gerechtvaardigde wijze kan, dan moet iemand alsnog een 
verblijfsvergunning krijgen. Echt toelaten betekent tenslotte meer 
investeren in kennis en inzicht in vluchtelingen en meer flexibiliteit en 
creativiteit om de regels aan te passen aan de doelstelling van participatie. 

Met betrekking tot burgers kwam uit de discussies de noodzaak 
naar voren om aandacht te besteden aan het draagvlak voor vluchtelingen 
onder de Nederlandse bevolking. Deelnemers wezen erop dat het 
draagvlak voor vluchtelingen ten tijde van de interviews sterk leek af te 
brokkelen doordat vluchtelingen in toenemende mate werden ervaren als 
‘concurrenten om schaarse goederen’: ruimte, huizen, werk, sociale 
zekerheid. De publieke perceptie van vluchtelingen als concurrenten in 
plaats van als mensen waarmee men zich solidair of betrokken voelt, werd 
volgens deelnemers op de eerste plaats in de hand gewerkt door de 
stelselmatig door politici en in de media geuite twijfel aan de motieven van 
vluchtelingen (economisch/politiek). Hierdoor werd twijfel gezaaid of de 
betreffende mensen überhaupt de gevraagde solidariteit en betrokkenheid 
verdienden. Anderzijds speelde een rol dat vluchtelingen veelal 
terechtkomen in woonwijken waar zich al veel problemen opstapelen en 
waar de sociaal-economische positie van de gevestigde bevolking (met of 
zonder migratieachtergrond) vaak eveneens zwak is. In die context kan het 



   333

vooroordeel dat vluchtelingen worden ‘voorgetrokken’ gemakkelijk 
gedijen. 

De conclusie hieruit kan zijn: het draagvlak is beperkt, dus de 
grenzen moeten dicht. Dit argument is in feite ook vaak aangevoerd als 
legitimatie voor het restrictieve asielbeleid zoals dat op grond van de 
nieuwe vreemdelingenwet wordt gevoerd. Uit de groepsgesprekken komt 
mijns inziens een andere conclusie naar voren. De meeste deelnemers zijn 
weliswaar van mening dat het beperken van het recht op asiel noodzakelijk 
en onvermijdelijk is (niet iedereen heeft vervolging te duchten in het land 
van herkomst, niet iedereen is ‘zielig’, Nederland is een klein land), maar 
wijzen daarbij tevens op het belang om het draagvlak onder de 
Nederlandse bevolking te vergroten. Een moreel appèl doen op die 
bevolking lijkt daartoe niet het meest geëigende middel. De weerstanden 
waaraan deelnemers refereren hebben immers grotendeels te maken met 
een gevoel van concurrentie om ‘harde’ zaken die verband houden met de 
primaire bestaanszekerheid. Dit pleit eerst en vooral voor algemene 
investeringen in de wijken en gemeenschappen waarin vluchtelingen 
feitelijk terechtkomen. Het pleit ook voor meer respect in plaats van 
(middenklasse) dédain voor de achtergronden van een afwijzende, 
‘intolerante’ houding van mensen in die wijken en gemeenschappen. 
Gekoppeld aan sociaal economische investeringen is goede 
informatievoorziening en communicatie met de ontvangende bevolking 
essentieel. Deze communicatie dient onder meer te verduidelijken dat 
vluchtelingen niet simpelweg vergelijkbaar zijn met andere 
woningzoekenden, werkzoekenden of uitkeringsgerechtigden. Zij zijn 
veeleer vergelijkbaar met mensen die door brand hun huis hebben verloren 
en bovendien losgerukt zijn uit het netwerk van familie en vrienden 
waarop mensen normaliter kunnen terugvallen in geval van nood. Deze 
bijzondere situatie billijkt bijzondere vormen van solidariteit en support. 
Tenslotte moet er niet alleen informatie gegeven worden over 
vluchtelingen, maar dienen ontmoetingen en communicatie tussen 
vluchtelingen en de ontvangende bevolking actief gestimuleerd te worden 
om zo vooroordelen te bestrijden en een grotere identificatie met elkaar te 
bevorderen. 

 
De eigen moeilijkheden met tolerantie 
Deelnemers werden zich ten derde in het contact met asielzoekers en 
vluchtelingen niet alleen bewust van het feit dat Nederland en 
Nederlanders minder tolerant zijn dan gedacht, ze worden ook zelf 
geconfronteerd met het inherent moeilijke van tolerantie. Anders dan in het 
voorgaande, waar het ging om de moeilijkheden zoals deelnemers die 
signaleren bij hun Nederlandse medeburgers, liggen de moeilijkheden 
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zoals deelnemers die zelf ervaren merendeels niet op het vlak van een 
concurrentie om schaarse goederen, maar op het vlak van ‘botsende 
culturele waarden en normen’.   

Tolerantie beoogt een vreedzaam samenleven van groepen en 
individuen die niet elkaars levenswijzen en levensvisies delen en die zelfs 
als problematisch ervaren. Het houdt het midden tussen afwijzing van en 
waardering voor de onderlinge verschillen. Het impliceert gelijktijdig het 
gevoel dat iets lastig is en de bereidheid om toch samen te leven. Dit levert 
een spanning op die ook tijdens de groepsgesprekken merkbaar was. In het 
contact met althans sommige asielzoekers en vluchtelingen wordt de 
culturele afstand als lastig en verwarrend ervaren. Meestal impliciet en 
soms expliciet komt uit de gesprekken naar voren dat die culturele afstand 
met name wordt ervaren ten opzichte van islamitische asielzoekers en 
vluchtelingen. Verschillende gewoontes, opvattingen en sociale codes, 
bovenal op het gebied van sekseverhoudingen, leiden tot onbegrip en 
onzekerheid in de omgang met elkaar. Hoe moet je respect betonen aan de 
ander? In hoeverre moet je je eigen gedrag, houding of kleding aanpassen 
aan de ander? Wanneer is het gedrag van de ander (geen hand schudden, 
niet rechtstreeks aankijken) te interpreteren als een gebrek aan respect en 
wanneer gaat het ‘gewoon’ om andere sociale codes?   

Hoewel er sprake is van een als lastig of verwarrend ervaren 
culturele afstand blijkt uit de gesprekken niettemin nadrukkelijk de 
bereidheid om samen te leven en verschillen te accepteren. Deze 
bereidheid wordt door deelnemers op verschillende manieren verwoord. 
Mijns inziens komen daarin een aantal verschillende vormen van tolerantie 
naar voren zoals die ook door Walzer (1997) worden onderscheiden. 
Enerzijds zijn er de meer defensieve of passieve vormen van tolerantie 
waarbij men vooral aangeeft in vrede naast elkaar te willen leven. Men 
erkent en respecteert het recht van de ander op eigen opvattingen, ook al 
heeft men voor de inhoud daarvan weinig waardering. Men is echter (zeer) 
sceptisch over de mogelijkheid dat bepaalde wezenlijke verschillen te 
overbruggen zijn of dat culturele vermenging wenselijk is. Hiernaast 
blijken er uit de gesprekken ook actievere vormen van tolerantie, dat wil 
zeggen vormen waaruit de behoefte naar voren komt om via 
kennisvergaring, ontmoeting en dialoog meer begrip voor de andere visies 
en gebruiken te krijgen, gevoelens van angst en distantie weg te nemen en 
gemeenschappelijkheden te zoeken. Ik denk dat de recente geschiedenis 
heeft uitgewezen dat naast elkaar leven alleen onvoldoende garantie biedt 
voor een vreedzaam samenleven en dat actieve inspanningen om met 
elkaar te praten, meningsverschillen te bediscussiëren en een basis voor 
gezamenlijkheid te zoeken onontbeerlijk zijn. 
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Kernwaarden 
Deelnemers worden zich in het contact met asielzoekers en vluchtelingen 
ook bewust van waar hun tolerantie daadwerkelijk op grenzen stuit. 
Hoewel uit onderzoek blijkt dat het bij vluchtelingen relatief vaak gaat om 
nieuwkomers met moderne opvattingen (ISEO: 2004) worden deelnemers 
ook geconfronteerd met mensen wier opvattingen en gedragingen daarmee 
in hoge mate strijdig zijn. Deelnemers refereren aan voorvallen van 
vrouwenmishandeling, het fenomeen van vrouwenbesnijdenis, het niet 
naar school laten gaan van meisjes, minachting voor zwarte mensen of 
homo’s en antisemitisme. In feite gaat het hierbij in alle gevallen om zaken 
waarvan wettelijk is vastgelegd dat ze niet zijn toegestaan en die dus ook 
geen tolerantie vergen. Sommige mensen reageren op dit soort incidenten 
met geshockeerd stilzwijgen en vermijdingsgedrag. Anderen gaan juist wel 
in discussie of spreken de asielzoeker of vluchteling aan als nieuwkomer 
die er recht op heeft om geïnformeerd te worden over waarom bepaalde 
dingen in deze samenleving wel of juist niet toelaatbaar zijn.  

Ik denk dat in dit soort kwesties alle partijen gebaat zijn bij 
duidelijkheid. Het spreekt voor zich dat nieuwkomers gebaat zijn bij een 
respectvolle duidelijkheid over wat er in hun nieuwe samenleving kan en 
niet kan en waarom dat zo is. Echter ook voor mensen die tolerant willen 
zijn is het inzicht belangrijk dat tolerantie niet impliceert dat je voor alles 
respect zou moeten kunnen opbrengen. Dit creëert een overspannen 
zelfverwachting die het risico in zich bergt van uitputting van het 
vermogen om tolerant te zijn, van vermijdingsgedrag en uiteindelijk zelfs 
van intolerante tegenreacties. Een onbegrensde opvatting van tolerantie 
gaat eraan voorbij dat elke samenleving en elk mens principes heeft of 
kernwaarden die richtinggevend zijn voor het (samen)leven, voor het 
maken van afwegingen en voor het handelen, maar die ook grenzen 
opleggen aan wat men kan tolereren. Deze grenzen dienen ertoe de 
kernwaarden of ‘operatieve publieke waarden’ zoals Parekh (2000) ze 
noemt te beschermen. Dit wil in een democratie niet wil zeggen dat ze 
boven discussie verheven zijn of ten alle tijde onveranderlijk zijn. Immers 
ook huidige kernwaarden (bijvoorbeeld met betrekking tot de rechten van 
vrouwen en homo’s) betekenden een verandering van eerdere 
maatschappelijke kernwaarden. 

Deelnemers werden zich in het contact met asielzoekers en 
vluchtelingen ook nog via een andere insteek meer bewust van hun eigen 
kernwaarden. Observaties van asielzoekers en vluchtelingen met 
betrekking tot wat zij bijzonder vinden en vaak hogelijk waarderen in 
Nederland deden mensen sterker beseffen waarmee zij zich gelukkig 
kunnen prijzen in deze samenleving. De dingen die destijds naar voren 
werden gebracht waren de vrijheid die mensen in Nederland hebben in 
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allerlei opzichten, de gelijke rechten van mannen en vrouwen, het relatief 
hoge niveau van zorg en sociale zekerheid en last but not least de 
mogelijkheid om te leven in een situatie van vrede en relatieve 
geweldloosheid. Het is bijzonder wrang te constateren hoezeer de politieke 
gebeurtenissen van de afgelopen jaren afbreuk hebben gedaan aan een 
aantal van de hier genoemde kernwaarden en daarmee aan de kwaliteit van 
leven in Nederland. Wat veel vluchtelingen zo goed kennen uit hun eigen 
land en waarvoor zij zijn gevlucht – politieke moorden en bedreigingen, 
etnisch religieuze polarisatie en onverdraagzaamheid, de angst voor 
geweld die de vrije meningsuiting beperkt en die een schaduw werpt over 
het samenleven – werd in beperkte mate ook in Nederland realiteit.  
 
Toekomstidealen 
Tijdens de groepsgesprekken zijn ook de toekomstidealen van deelnemers 
aan de orde gekomen met betrekking tot het vraagstuk van integratie en het 
leven met verschillen in Nederland. In dat verband spraken diverse 
deelnemers allereerst de hoop uit dat het samenleven vreedzaam moge 
verlopen. Deze hoop heeft tegen de achtergrond van het heden alleen maar 
meer importantie gekregen. Met het oog op dat vreedzame samenleven 
betoonden sommigen zich zoals hiervoor al aangegeven voorstander van 
een tolerante samenleving waarbij groepen in vrede naast elkaar leven en 
elkaars verschillen accepteren omdat die (nu eenmaal) een feit zijn. 
Anderen zagen meer in een actieve vorm van tolerantie waarbij men 
elkaars verschillen niet alleen accepteert en respecteert, maar waarbij men 
ook toenadering, discussie en overbrugging zoekt.  

Naast of in samenhang met het ideaal van een vreedzaam 
samenleven is het ideaal van integratie besproken. Vrijwel alle deelnemers 
benadrukten dat ze integratie zien als een gedeelde verantwoordelijkheid 
van vluchtelingen en de ontvangende samenleving. Werkgelegenheid voor 
vluchtelingen wordt door de meeste deelnemers gezien als belangrijkste 
voorwaarde voor de integratie van vluchtelingen: het geeft vluchtelingen 
de mogelijkheid om te participeren en de ontvangende samenleving de 
gelegenheid om gebruik te maken van hun kwaliteiten. Hiernaast werd, in 
tegenstelling tot het huidige (nieuw realistische) publieke discours, het 
behoud van eigen culturele en religieuze identiteiten door veel deelnemers 
gezien als een feit en een recht. Daarbij werd vooral gewezen op het 
psychologische belang daarvan voor het individu. Anders dan in het 
multiculturalistische discours kwam uit de discussies niet expliciet naar 
voren dat men van mening is dat culturele groepsidentiteiten ook 
publiekelijk meer erkenning zouden moeten krijgen. Er zijn in elk geval 
geen voorbeelden aangedragen hoe dat dan zou moeten gebeuren. Het 
benadrukken van het belang van de eigen identiteit drukt mijns inziens dan 
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ook vooral uit dat men niet gelooft in een assimilationistisch 
integratiebeleid dat van migranten en vluchtelingen vraagt om in alle 
opzichten ‘Nederlander’ te worden. Omgekeerd wordt van vluchtelingen 
verwacht dat ook zij accepteren hoe Nederlanders (nu eenmaal) zijn of 
welke waarde bepaalde identiteitskwesties voor bepaalde groepen 
Nederlanders hebben.  

Veel deelnemers wezen tenslotte op het belang van meer sociaal 
contact tussen vluchtelingen en gevestigde Nederlanders. Sommigen 
beschouwen die contacten voornamelijk als een strategie om vluchtelingen 
tot een geïntegreerd onderdeel te maken van de gemeenschap. Anderen 
benadrukken daarnaast, en op grond van hun eigen ervaring, dat mensen in 
een situatie van direct contact (wederzijds) de meerwaarde kunnen ervaren 
van diversiteit. Meer onderlinge contacten en ontmoetingen zouden op die 
wijze kunnen bijdragen aan het ideaal van een samenleving of een 
maatschappelijke klimaat waarin verschillen niet als bedreigend worden 
gezien maar als iets positiefs. Wat de meerwaarde van diversiteit concreet 
is wordt door deelnemers om te beginnen ingevuld door te verwijzen naar 
alle variatie op het gebied van muziek, kleuren op straat en eten waarmee 
migranten het alledaagse leven in Nederland in de afgelopen decennia 
hebben verrijkt. De meerwaarde wordt echter bovenal ingevuld op basis 
van hun eigen ervaringen in de ontmoeting met vluchtelingen. De 
meerwaarde die diversiteit kan hebben voor mensen persoonlijk heeft, 
aldus de betreffende deelnemers, te maken met de specifieke culturele 
achtergrond van vluchtelingen, maar vooral met hun positie als relatieve 
buitenstaanders. De ontmoeting daarmee kan een horizonverbreding 
betekenen in het denken over wat ‘normaal’ is. Het geeft de gelegenheid 
om te leren van verhalen van mensen met een andere achtergrond en 
ervaring. Het geeft ook de mogelijkheid om eventuele angsten en 
vooroordelen te overwinnen en tenslotte om de eigen samenleving 
opnieuw te bezien door de ogen van buitenstaanders.  

 
Dichter bij de mens 
Enigszins paradoxaal geven veel deelnemers aan dat ze door het contact 
met asielzoekers en vluchtelingen, met mensen met al hun verschillende 
culturen, achtergronden en ervaringen, juist ‘dichter bij de mens’ zijn 
komen te staan. ‘Dichter bij de mens’ betekent dat veel deelnemers in hun 
contacten ervaren dat het belang van de verschillen gaandeweg vervaagt en 
dat de overeenkomsten belangrijker worden, dan wel dat het contact met 
asielzoekers en vluchtelingen hen de mogelijkheid geeft om de 
overeenkomsten beter te zien. Diverse deelnemers, maar vooral 
vrijwilligers, geven verder aan dat uit het aanvankelijke contact soms een 
intensieve persoonlijke betrokkenheid voortvloeit of zelfs een 
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‘familiegevoel’. De bereidheid van de betreffende vrijwilligers om hun 
wereld te delen in een tijd dat het erop aan kwam, wordt door 
vluchtelingen beantwoord met de bereidheid om ook de vreugdevolle 
aspecten van hun persoonlijke leven te delen. De vriendschappelijke 
betrokkenheid bij elkaar die zo gaandeweg ontstaat reikt over grenzen van 
culturen, leeftijden en sociale klassen heen en berust op het samen 
meegemaakt hebben van een cruciale en kwetsbare fase in het leven van 
vluchtelingen. Een goed welkom in hun nieuwe land draagt op deze wijze 
bij aan de emotionele binding van vluchtelingen aan Nederland, maar 
evenzeer aan de emotionele binding van de betreffende Nederlanders aan 
hun diverser wordende samenleving.  
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5  Vallen en opstaan in de multiculturele 
samenleving 

 
Migratie doet niet alleen een appèl op het aanpassingsvermogen en de 
creativiteit van migranten en vluchtelingen maar ook op dat van gevestigde 
burgers. Om dat zichtbaar te maken heb ik in deze studie de aandacht 
gericht op ervaringen van Nederlanders in hun contact met asielzoekers en 
vluchtelingen. Ik heb mij afgevraagd hoe die ervaringen hun denken 
beïnvloeden over vluchtelingen, hun veranderende samenleving en 
zichzelf. Ook heb ik mij afgevraagd of deelnemers zich via het directe 
contact met asielzoekers en vluchtelingen beter leren verhouden tot hun 
veranderende, meer divers wordende samenleving. Heeft het leren uit de 
ontmoeting daarin een speciale waarde? In deze slotbeschouwing zal ik 
proberen op deze vragen antwoord te geven op grond van de belangrijkste 
bevindingen uit het onderzoek. 

De bijzondere betekenis van de ontmoetingen waarover het in dit 
boek gaat is op de eerste plaats dat Nederlandse burgers worden geraakt 
door vluchtelingen als een levende realiteit. Men ontmoet individuele 
mensen die gevlucht zijn, maar die daarnaast nog veel meer zijn en die hun 
eigen toekomstdromen hebben. Abstracte, veralgemeniserende beelden 
van ‘vluchtelingen’ of  van ‘mensen in nood’ worden hierdoor 
opengebroken en kunnen opnieuw invulling krijgen. ‘Geraakt worden’ 
betekent hier niet alleen geraakt worden door het leed van 
vluchtelingschap – voor veel deelnemers de eerste beweegreden voor hun 
contact met vluchtelingen – maar belangrijker nog geraakt worden door 
hoe een bepaalde vluchteling zich manifesteert, als het ware zijn of haar 
eigen (niet altijd verwachte of gewenste) antwoord geeft op het gebaar van 
betrokkenheid of solidariteit van de betreffende Nederlander. De algemene 
betrokkenheid bij vluchtelingen als groep verandert zo in een veelzijdige, 
dynamische en bij tijd en wijle ook conflictueuze interactie met mensen 
die gevlucht zijn. 

In die interactie groeit er vaak een aanzienlijke emotionele 
betrokkenheid. ‘Ik had nooit gedacht dat mensen me zo dierbaar zouden 
worden’, zoals een deelnemer haar verbazing daarover uitdrukte. Deze 
emotionele betrokkenheid geeft een verdieping die waarschijnlijk niet door 
publieke debatten, noch door boeken of films te evenaren is en waaraan 
iemand zich ook niet zo gemakkelijk kan onttrekken. Het is dit gegeven 
dat ook de intensiteit verklaart van acties van gevestigde burgers tegen de 
uitzetting van de ‘26.000 gezichten’ of tegen de sluiting van 
asielzoekerscentra in gemeentes waarin aanvankelijk veel protest bestond 
tegen hun vestiging. De bijzondere waarde van directe ontmoetingen is dan 
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ook ‘simpelweg’ dat mensen met hoofd én hart verbonden raken met 
vluchtelingen. In dat proces worden vluchtelingen veel minder anders en 
gaat de wijze waarop zij hun realiteit beleven tot op zekere hoogte deel 
uitmaken van de wijze waarop de betrokken Nederlanders hun eigen 
realiteit beleven.  

Geraakt worden is niet risicoloos. Er zijn dan ook allerlei redenen 
waarom deelnemers hun emotionele betrokkenheid trachten te doseren. 
Een reden kan zijn dat men zich niet in staat voelt om de vele 
moeilijkheden waaruit de realiteit van asielzoekers en vluchtelingen 
bestaat en waarvan men zich bewust wordt via het directe contact telkens 
weer ‘mee naar huis te nemen’. Daarnaast beschouwen diverse deelnemers 
een teveel aan persoonlijke betrokkenheid bij studenten of cliënten als 
strijdig met een professionele uitoefening van hun taak als hulpverlener of 
docent. Anderen spreken over gevoelens van teleurstelling en frustratie 
omdat bepaalde vluchtelingen waarmee zij in aanraking zijn gekomen en 
zelfs (of juist) mensen waaraan zij zich emotioneel hebben verbonden 
keuzes maken die men niet begrijpt of afkeurt. Geraakt worden kan in die 
laatste gevallen ook aanleiding zijn voor desillusie en vervreemding. 

In het contact met asielzoekers en vluchtelingen doen mensen een 
breed scala aan ervaringen op. Het zijn echter niet alleen de plezierige of 
inspirerende ervaringen die als verrijkend worden gewaardeerd. Uit de 
gesprekken kwam keer op keer naar voren dat deelnemers juist ook leren 
uit de minder prettige, irritatie opwekkende of confronterende ervaringen. 
Die ervaringen vormen integraal onderdeel van wat ik, in mijn woorden, 
zou willen omschrijven als een proces van vallen en opstaan dat het 
mogelijk maakt om te groeien in de multiculturele samenleving. Met 
groeien bedoel ik in relatie tot mijn onderzoek en de specifieke doelgroep 
van mijn onderzoek een toename van kennis, ervaring en 
handelingsbekwaamheid in het omgaan met diversiteit in combinatie met 
een zekere ontnuchtering. Beide aspecten worden in de hand gewerkt door 
fricties tussen verwachtingen en geleefde werkelijkheid, tussen 
ideaaltypische beelden van vluchtelingen, Nederland en zichzelf, en 
daartegenover de concrete ervaringen in (of naar aanleiding van) het 
contact met asielzoekers en vluchtelingen. Met ontnuchtering impliceer ik 
niet het inruilen van idealen voor realiteitszin, als wel een sterkere 
grondvesting van idealen in de eigen, doorleefde ervaringen met 
diversiteit, ervaringen die zowel positief als negatief zijn.  

Ontnuchtering kan doorschieten in cynisme. Een dergelijk 
cynisme, dat in de afgelopen jaren zozeer het publieke en politieke debat 
over integratie en multiculturaliteit heeft gedomineerd, viel, zoals ik 
meermaals heb aangegeven, ook te bespeuren tijdens de groepsdiscussies. 
Toch voerden cynisme en somberheid niet de boventoon. De frictie tussen 
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verwachtingen en werkelijkheid veroorzaakte bij vrijwel alle deelnemers 
op enigerlei wijze onaangename gevoelens van teleurstelling, schaamte, 
schuld of weerstand. In de meeste gevallen bleek een nadere bezinning op 
die gevoelens echter vooral aanleiding voor een als positief ervaren 
zelfrelativering en een herijking van ideeën.  

De herijking van ideeën behelst allereerst een meer omvattend en 
gedifferentieerder beeld van vluchtelingen. Het contact versterkt het besef 
van intrinsieke menselijke gelijkheid hetgeen een voorwaarde is om 
daadwerkelijk met elkaar samen te leven. Vluchtelingen worden: mensen 
die moesten vluchten. Mensen met bijzondere en vaak gruwelijke 
ervaringen, maar die verder gewoon mens zijn: onderling verschillend, met 
allerlei talenten en vakkundigheden en met leuke en minder leuke 
karaktereigenschappen.  

Via het contact met een aantal van deze ‘gewone mensen’ worden 
ervaringen, met oorlog, vervolging, geweld, uitsluiting, die voor het 
merendeel van de deelnemers buitengewoon zijn, nadrukkelijker onderdeel 
van ‘de menselijke conditie’ en minder iets dat zich alleen maar voordoet 
bij volkeren ver weg. Via vluchtelingen vragen deelnemers zich af hoe zij 
onder die omstandigheden zouden reageren. Zouden ze zich verzetten, 
zouden ze zwijgen, zouden ze vluchten, zouden ze de moed hebben om 
verder te leven? En op die wijze leidt het contact met vluchtelingen niet 
alleen tot een meer omvattend beeld van vluchtelingen, maar ook tot een 
meer omvattend beeld van zichzelf en van hoe mensen kunnen zijn onder 
extreme omstandigheden. De omweg van het contact met de ander lijkt 
deelnemers op die manier ‘dichter bij de mens’ te brengen. 

De grotere herkenbaarheid van vluchtelingen als mensen zoals 
zijzelf leidt er onder meer toe dat waar het accent bij de aanvankelijke 
‘bereidheid om de wereld te delen’ voor een belangrijk deel lag op 
medelijden, morele verantwoordelijkheid en inleving in het leed van 
vluchtelingen, het accent gaandeweg komt te liggen op het belang van 
acceptatie en participatie. De opinies van de meeste deelnemers 
ontwikkelen zich dan ook via hun persoonlijke contacten in de richting van 
een ‘bereidheid om de wereld te delen’ zoals bedoeld door Hannah Arendt: 
Vluchtelingen moeten de kans krijgen om volwaardig mens te zijn door in 
hun nieuwe land werkelijk ‘erbij’ te horen en mee te kunnen doen. Door 
hun persoonlijke contacten met asielzoekers en vluchtelingen worden 
deelnemers zich meer bewust van de behoeftes en kwaliteiten van de 
betreffende mensen. Des te indringender wordt tegen die achtergrond het 
besef van de onmenselijkheid van lange wachttijden in asielzoekerscentra 
en de gebrekkige perspectieven op de arbeidsmarkt die veel vluchtelingen 
veroordelen tot een staat van marginaliteit.   
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Samenhangend met het voorgaande bevordert het contact met 
asielzoekers en vluchtelingen een realistischere kijk op vluchtelingen, 
zichzelf en de eigen samenleving. Met het normatief geladen begrip 
‘realistischer’ impliceer ik niet dat mensen nu ‘de waarheid in pacht’ 
hebben. Ik wil er, prozaïscher, mee uitdrukken dat mensen hun visies 
kunnen baseren op eigen praktijkervaringen en niet alleen op indirect 
aangeleverde beelden en bronnen van informatie. Realistischer zijn met 
betrekking tot vluchtelingen betekent bijvoorbeeld dat deelnemers zich wel 
eens betrappen op negatieve vooroordelen (waarvan ze dachten die niet te 
hebben), zoals een te lage inschatting van de kennis en vakkundigheid van 
vluchtelingen afkomstig uit niet-westerse landen of een onderschatting van 
de zelfredzaamheid van vluchtelingen. Realistischer wil in het geval van 
de specifieke doelgroep van dit onderzoek echter óók zeggen dat 
sommigen zich bewust worden van al te geïdealiseerde of geromantiseerde 
beelden van vluchtelingen.  

Zo kwam uit diverse gesprekken naar voren dat het lastig kan zijn 
om de (juridische) status van vluchteling los te koppelen van normatieve 
verwachtingen ten aanzien van de vluchtelingen. De aanname dat het bij 
vluchtelingen gaat om mensen die solidariteit en betrokkenheid verdienen, 
bracht bij sommige deelnemers met zich mee dat zij onbewust een beter 
soort mensen verwachtten: mensen die zich dankbaar betonen voor de 
geboden hulp, die zelf niet discrimineren omdat ze weten hoe het is om 
gediscrimineerd te worden, die oprecht zijn in hun beroep op het asielrecht 
en die zich voortvarend wijden aan het opbouwen van een nieuw bestaan. 
Dit is niet altijd het geval: men ontmoet ook ondankbaarheid en 
eigengereidheid, mensen die er intolerante ideeën op na houden, mensen 
die het asielrecht misbruiken of die zich passief en afhankelijk opstellen. 
Naast teleurstelling leidde dit zoals gezegd toch merendeels tot een 
zelfkritische bijstelling van de eigen verwachtingen. Ook plaatsten diverse 
deelnemers bepaalde teleurstellende ervaringen in het bredere perspectief 
van hoe het systeem van asielverlening oneerlijkheid, ondankbaarheid en 
passiviteit in de hand kan werken, bijvoorbeeld doordat het begrip 
vervolging heel strikt wordt ingevuld, doordat mensen langdurig in 
onzekerheid worden gelaten of doordat na afloop van de asielprocedure 
hun diploma’s en kwaliteiten niet worden erkend.  

Een realistischere kijk op vluchtelingen leidt eveneens tot een 
meer realistische benadering van de eigen rol en positie in die relatie. 
Zoals al eerder gezegd komen diverse deelnemers gaandeweg tot de 
conclusie dat ze in veel gevallen minder kunnen betekenen dan ze zouden 
willen. De omvang van de problematiek van vluchtelingen is daarvoor te 
groot. Veel deelnemers geven bovendien aan dat je ook niet teveel moet 
willen betekenen. Vluchtelingen hebben het recht en de 
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verantwoordelijkheid om hun eigen keuzes te maken ook al zijn dat niet 
altijd keuzes die vanuit de optiek van de betreffende Nederlanders de juiste 
zijn. Dit alles neemt niet weg dat uit de groepsgesprekken valt af te leiden 
dat vluchtelingen over het algemeen veel waardering en dankbaarheid 
laten blijken voor hetgeen men doet. De handreiking die vanuit het 
perspectief van deelnemers van beperkte betekenis is, kan voor 
vluchtelingen dus wel degelijk belangrijk zijn. 

In veel gesprekken kwam naar voren dat deelnemers zich door hun 
werk sterker bewust zijn geworden van de machtsongelijkheid tussen 
henzelf als gevestigde Nederlanders en asielzoekers en vluchtelingen als 
nieuwkomers. Zaken die voor henzelf (merendeels) vanzelfsprekend zijn, 
zoals het recht om hier te verblijven, een netwerk van vrienden en familie 
om zich heen en een redelijk tot goed niveau van materiële welstand, zijn 
dat vaak niet voor de mensen waarmee zij in aanraking komen. Naarmate 
die ongelijkheid dichterbij komt, zoals bijvoorbeeld bij de 
buurtvrijwilligers, kan die als pijnlijk en beschamend worden ervaren. 
Toch geven veel deelnemers ook in dit opzicht blijk van een pragmatische 
instelling: het feit dat de situatie ongelijk is hoeft nog niet te betekenen dat 
je als mens niet gelijkwaardig met elkaar om kunt gaan. In elk geval zit er 
weinig anders op dan dat te proberen, de situatie is immers niet zomaar te 
veranderen. Daarbij geven deelnemers aan dat waar er ongelijkheid is op 
het ene vlak er meer gelijkheid kan zijn op andere punten. Ook kan er 
gaandeweg een meer gelijke situatie ontstaan naarmate vluchtelingen hier 
langer zijn of doordat men daadwerkelijk en volhardend naast de ander is 
blijven staan in die eerste, moeilijke periode in Nederland. 

Ideaalbeelden die sneuvelden betroffen tenslotte ook de eigen 
samenleving en bevolking, in het bijzonder het nationale imago van 
Nederland als een gastvrije en tolerante samenleving. Zelfs deelnemers die 
daarover naar eigen zeggen toch al geen overmatige illusies koesterden 
betoonden zich ontsteld over het in toenemende mate negatieve klimaat dat 
er in de jaren voor de eeuwwisseling ontstond jegens asielzoekers en 
vluchtelingen. Het persoonlijke contact met asielzoekers en vluchtelingen 
maakte deelnemers hiervoor extra gevoelig. Diverse mensen gaven 
bovendien voorbeelden van hoe zijzelf rechtstreeks te maken kregen met 
afwerende reacties of verbaal geweld gericht tegen hun betrokkenheid bij 
vluchtelingen. Groot was ook de onvrede over het asielbeleid zoals dat 
volgens menig deelnemer het klimaat van wantrouwen en afweer in de 
hand werkte (door de discussie over politieke of economische 
vluchtelingen, door een inconsistent uitzettingsbeleid, door de wijze 
waarop asielzoekers het recht werd onthouden om te werken en 
onafhankelijk te zijn van collectieve voorzieningen en door de huisvesting 
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van asielzoekers en vluchtelingen in sociaal-economisch zwakkere 
wijken). 

Deze kritiek viel bij de door mij geïnterviewde, geëngageerde 
doelgroep te verwachten. Interessanter was het dat uit de 
groepsgesprekken naar voren kwam hoe deelnemers ook zélf voor de vraag 
kwamen te staan tot waar hun gastvrijheid en tolerantie reiken. Wat betreft 
het recht op asiel betonen veel deelnemers zich voorstander van een 
ruimhartige interpretatie van het internationaal overeengekomen recht op 
asiel. Toch ontkomen ook zij niet aan het besef dat niet aan iedereen asiel 
kan worden verleend. Sommigen benadrukten het argument, dat in de jaren 
van het onderzoek het publieke en politieke debat domineerde, dat 
Nederland een klein land is en dat er ook rekening gehouden moet worden 
met het draagvlak onder de bevolking. Anderen gaven aan dat zij wel eens 
te maken hadden gehad met asielzoekers aan wier nood ze twijfelden. 
Zelfs wanneer men principieel niet wilde oordelen over wie het recht heeft 
om een beter bestaan elders te zoeken, had dat de facto toch een remmend 
effect op het persoonlijke gevoel van solidariteit. Formele en informele 
solidariteit zijn in die zin altijd afhankelijk van de mate waarin degene (of 
de autoriteit) die in de positie verkeert om solidariteit te betonen zich op 
grond van eigen inschattingen ook werkelijk solidair voelt. De meerwaarde 
van het contact met asielzoekers en vluchtelingen ligt dan ook niet in 
verreikende, alternatieve ideeën die de ‘nationale orde der dingen’ ter 
discussie stellen, maar ‘slechts’ daarin dat het mensen meer bewust heeft 
gemaakt van hun eigen criteria om zich al dan niet solidair te voelen. 

Hetzelfde geldt in feite voor tolerantie. Deelnemers worden in het 
contact met asielzoekers en vluchtelingen geconfronteerd met het inherent 
moeilijke van tolerantie en met het feit dat tolerantie niet onbegrensd kan 
zijn. Tolerantie wordt begrensd door de kernwaarden van een samenleving. 
Tijdens de groepsgesprekken werd daarbij verwezen naar zaken als de 
gelijkheid van mannen en vrouwen, homorechten, de vrijheid van religie 
en van vrije meningsuiting. Mensen werden zich (extra) bewust van deze 
waarden enerzijds doordat ze in hun werk wel eens worden geconfronteerd 
met incidenten van geweld tegen vrouwen of intolerantie jegens 
andersdenkenden, en anderzijds doordat verhalen van vluchtelingen eens te 
meer duidelijk maken hoezeer het ontbreken van deze waarden in hun 
landen van herkomst reden was om te vluchten en hoezeer deze waarden 
dan ook het verdedigen waard zijn.  

Het feit dat men beseft dat de eigen tolerantie begrenst is neemt 
niet weg dat veel deelnemers de waarde van tolerantie ook naar de 
toekomst toe hoog in het vaandel hebben staan. Men ziet het als een 
voorwaarde voor een vreedzaam samenleven van mensen met 
verschillende achtergronden en overtuigingen. Terwijl die waarde voor 
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sommigen, met het oog op de kloof die men ervaart tussen bepaalde 
overtuigingen, de defensieve invulling krijgt van in vrede naast elkaar 
leven, bepleiten anderen een actievere vorm van tolerantie. De moeizame 
acceptatie van elkaars verschillen zou daarbij gepaard moeten gaan met 
inspanningen om elkaar beter te begrijpen, met elkaar te praten en te 
zoeken naar overbrugging. De recente Nederlandse geschiedenis, met als 
dieptepunt de moord op Theo van Gogh en de nasleep daarvan, heeft denk 
ik uitgewezen dat de eerste optie een gepasseerd station is. In vrede 
samenleven lijkt onmogelijk zonder te weten wat er in anderen omgaat en 
zonder dialoog over hoe we met elkaar willen samenleven. 
 Tegenover de positieve mogelijkheden die de persoonlijke 
ontmoeting met asielzoekers en vluchtelingen biedt staat, zoals gezegd, het 
risico van teleurstelling, desillusie en vervreemding. Aanleiding daarvoor 
kunnen ervaringen zijn waarin vluchtelingen niet voldoen aan het beeld 
van slachtoffer of opvattingen blijken te hebben die niet stroken met die 
van de betreffende Nederlanders. De vraag die resteert is hoe voorkomen 
kan worden dat mensen zich door dit soort teleurstellingen gaan afwenden 
van asielzoekers en vluchtelingen en van de multiculturele samenleving in 
het algemeen. Mijns inziens moet een beantwoording van die vraag 
beginnen met de acceptatie dat die gevoelens van teleurstelling en 
frustratie er nu eenmaal zijn. Het biedt geen soelaas om ze te pareren met 
een ‘linkse’ superieure moraal die ze afkeurt als strijdig met anti-
racistische of multiculturalistische idealen. Het helpt evenmin om ze 
tegemoet te komen met ‘rechts’ spierballenvertoon omdat daarmee de 
verantwoordelijkheid voor teleurstellingen en frustraties volledig op het 
bord van de anderen wordt gedeponeerd en het denken in termen van ‘wij’ 
versus ‘zij’ wordt versterkt. Groeien in de multiculturele samenleving is 
een proces van vallen en opstaan waarbij het er juist om gaat manieren te 
vinden constructief om te gaan met gevoelens van frustratie en 
teleurstelling. Ruimte daarvoor ontstaat pas wanneer die gevoelens serieus 
worden genomen. 

Constructief omgaan met (mogelijke) frustraties en teleurstellingen 
in de context van het werken met asielzoekers en vluchtelingen, en met 
name in het vrijwilligerswerk, vergt op de eerste plaats dat mensen goed 
worden voorbereid op het wespennest waarin ze zich vanuit humanitaire 
betrokkenheid begeven. Dat werk brengt mensen in aanraking met 
maatschappelijke en politieke vraagstukken die in de afgelopen jaren dag 
in dag uit de politieke en publieke discussie hebben bepaald en die dat 
waarschijnlijk ook in de toekomst nog vaak zullen doen: mondiale 
ongelijkheid, conflicten in de wereld die vluchtbewegingen met zich 
meebrengen, het (inter)nationale asielbeleid en de beeldvorming over 
vluchtelingen in Nederland, het vraagstuk van integratie en multiculturele 
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diversiteit. Het raakvlak met al deze vraagstukken maakt de persoonlijke 
ontmoetingen met asielzoekers en vluchtelingen interessant, maar ook 
complex. Mensen kunnen daarin het spoor bijster raken. Mijn conclusie 
hieruit is niet dat mensen, en in het bijzonder vrijwilligers, eerst helemaal 
‘doorgeleerd’ moeten hebben op de genoemde terreinen. Veel leert men 
immers juist in de praktijk. Voorbereiding, niet alleen op het punt van de 
humanitaire aspecten, of op het punt van de juridische en bureaucratische 
regelgeving, maar bij uitstek ook op de politieke aspecten, is echter wel 
noodzakelijk om mensen weerbaar te maken ten opzichte van verwarrende 
dilemma’s en teleurstellingen.  

Voor een dergelijke voorbereiding evenals voor het interpreteren 
van verwarrende ervaringen tijdens het contact is het van belang dat 
mensen kunnen terugvallen op met adequate kennis toegeruste 
professionals. De vrijwillige betrokkenheid bij vluchtelingen is een vorm 
van maatschappelijk kapitaal, het draagt ertoe bij dat vluchtelingen hun 
weg vinden in deze samenleving, het draagt bij aan de verdere acceptatie 
van vluchtelingen en het draagt er omgekeerd toe bij dat de betreffende 
Nederlanders zich indringender verbinden aan hun veranderende, diverser 
wordende samenleving. Een overheid die zich ten doel stelt de integratie 
van vluchtelingen te bevorderen en de sociale cohesie in de samenleving te 
vergroten, zou zich de waarde van een dergelijke burgerlijke 
betrokkenheid terdege moeten realiseren en voldoende financiële middelen 
beschikbaar moeten stellen om die te kunnen blijven ondersteunen. 

Tenslotte is het voor mensen in de praktijk (vrijwilligers evenals 
beroepskrachten) van wezenlijk belang dat zij, ondanks de hectiek van 
alledag, voldoende tijd nemen om met anderen in vergelijkbare 
omstandigheden ervaringen uit te wissen en daarover te reflecteren. Het is 
mijn indruk dat de groepsgesprekken, die ik had georganiseerd bij wijze 
van onderzoeksmethode, in deze een positieve rol hebben gespeeld. 
Allereerst verschaften de gesprekken deelnemers de gelegenheid om ook 
de teleurstellingen en frustraties vrijelijk te uiten en te bespreken. Ten 
tweede konden de eigen ervaringen en reactiepatronen worden vergeleken 
met die van anderen. Gunstig was in dat verband de gemêleerde 
samenstelling van de groepen: mannen en vrouwen, jong en oud, met en 
zonder migratieachtergrond en met verschillende levensovertuigingen. 
Vaak was er wel herkenning van de teleurstellingen, maar brachten 
verschillende deelnemers vanuit hun eigen optiek alternatieven naar voren 
hoe die teleurstellingen te interpreteren of daarmee om te gaan. Ten derde 
waren er in elke groep meestal wel mensen die met hun kennis van 
vluchtelingenvraagstukken verschijnselen in een breder perspectief konden 
plaatsen. Tenslotte werd niet zelden door deelnemers direct of indirect de 
vraag gesteld: wat had je dan eigenlijk verwacht? Met die vraag werden 
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deelnemers uitgenodigd om in het oordeel over anderen ook de eigen 
aannames en verwachtingen te betrekken. En misschien is de bereidheid 
tot een dergelijke zelfreflectie wel een van de belangrijkste voorwaarden 
om samen te leven in die multiculturele Nederlandse samenleving.  
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Summary 
 
 
Learning from the encounter 
Dutch citizens in contact with asylum seekers and refugees 
 
This book presents the findings from a study on the impact of direct 
contact with asylum seekers and refugees on specific circles of Dutch 
hosts. The study focuses on the experiences of refugee workers and 
language tutors who have regular contact with asylum seekers and 
refugees in the initial phase of their stay in the Netherlands. Most of the 
participants work as volunteers, but trainees and professionals were also 
included in the research. The aim of the study was to gain insight in the 
impact the encounters have on participants’ perception of ‘refugees’ as 
well as on their perception of Dutch society and themselves.   

Two assumptions on integration lie at the basis of this study. 
Firstly, integration is understood as a dynamic, two-way process of change 
that involves both refugees and persons of the host society. Secondly, it is 
assumed that part of the integration process takes place in face-to-face 
encounters and interactions. Refugees in the Netherlands adapt to their 
new country partly through the encounters and interactions with Dutch 
people. An underlying question explored in this book is whether this 
experience is reciprocal: does the interaction with refugees have an impact 
on how Dutch people adapt to the changes in their country that are the 
result of the immigration of people of various ethnic, cultural and religious 
backgrounds?   

Data for this qualitative study were gathered by means of focus 
group discussions. Ten such discussions were conducted in various parts of 
the Netherlands. In each group four to eight people participated. They met 
twice for a session of about three hours each. The main reason that focus 
group discussions were chosen as the method of research is that people do 
not develop their ideas in isolation, but in interaction with others in their 
social surrounding. Group discussions are a sort of brainstorming: insights 
may spring to participants’ minds from their interaction with ‘equals’. 
Similar as well as diverging experiences that different participants bring in 
are discussed and placed in their context. 

The national elections of May 2002, which saw an overwhelming 
victory for the LPF, the protest party of Pim Fortuyn who was murdered 
shortly before, made it especially clear that at the time of the study a rather 
widespread resistance to migration and especially refugee migration 
existed among the Dutch population. This victory caused most 
conventional parties to advocate even more restrictive policies related to 
migration, asylum and integration than those that had been adopted already 
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under the previous government. While public resistance against migration 
should be taken very seriously, it would be a caricature to portray the 
Dutch as uniformly intolerant or even racist and unable or unwilling to 
adapt to ethnic and cultural diversity. Of course, like all people, the Dutch 
are diverse in their views.  

Contrary to the general image of restrictiveness and fear for 
strangers among the Dutch, this study focuses on mainstream circles 
within Dutch society which are open and committed to making refugees 
feel welcome. The Dutch Refugee Council, which has about 9000 
volunteers active in local groups all over the country, is the leading 
organisation coordinating this commitment. Many participants in the study 
are directly or indirectly connected to this organisation. It should be noted 
that the assumption was not that within these circles prejudices or fears of 
diversity would be nonexistent. The question was whether direct and 
regular contact with asylum seekers and refugees could lead to views that 
are subtle and differentiated rather than typifying multiculturalism as either 
a tragedy or an enrichment of society. 

During the group discussions three research questions were 
addressed. The first question tried to shed light on the antecedents of the 
individual participants: What motivated each of them to devote themselves 
to assisting refugees finding their way in Dutch society? The other two 
questions focused on the effects of the actual contact situation. What 
impact did the encounters have on participants’ perceptions of refugees 
and, secondly, how did the encounters influence their views on Dutch 
society? Below, the major outcomes related to these questions will be 
highlighted. 
 
Motivation for commitment and solidarity 
Recent studies make clear that contemporary forms of solidarity involve a 
mixture of both altruism and self-interest. Individuals feel less ‘obliged’ by 
religious or political ideologies to express their solidarity and they 
moreover expect to gain something in return for their efforts. The 
empirical data from the group discussions confirm this point. All 
participants show a great deal of humanitarian commitment. Many 
participants stress, however, that their commitment does not stem solely 
from ‘the goodness of their hearts’: personal interest is definitely felt to 
play a part.  

Some participants explicitly state that doing voluntary work serves 
as a steppingstone to a paid job in the ‘refugee aid industry’. A form of 
self-interest emphasised more often, however, is that people want to do 
something meaningful with their time and their lives. Helping others who 
are (temporarily) in a less better off situation serves this purpose. Another 
form of self-interest stressed by individuals in each group is their interest 
in intercultural contact: a number of participants, in particular younger 
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participants, said that working with asylum seekers and refugees gave 
them the opportunity to get into contact with people from other cultures. 
This contact is seen as a means to broaden one’s horizon. 
 Apart from self-interest most participants expressed moral or 
political convictions that motivated their commitment to and solidarity 
with refugees. Some participants spoke with a mix of shame and anger 
about the consequences of colonialism, racism and global inequality. 
Others limited themselves to the context of social relations within Dutch 
society, pointing at unequal opportunities for newcomers. The majority 
however did not so much refer to systems of inequality but emphasised the 
moral obligation to help people in need. ‘In need’ refers to having had to 
flee one’s country because of war and oppression, having lost homes, jobs 
and loved ones and facing the task to build a new life in a strange country. 
It is primarily with this latter task that participants hope to lend a hand to 
refugees. 
 In discussing the convictions that underlie their commitment to 
supporting refugees, several participants refer to a family history in which 
older family members before them had engaged in some kind of active 
solidarity with or tolerance toward refugees or migrants. The examples 
brought forward do not suggest that established Dutch citizens who are 
committed to refugees necessarily have exceptionally tolerant families – 
several participants explicitly stated they did not. However, the examples 
show that solidarity and tolerance can be transmitted from one generation 
to another. It can be part of a person’s social inheritance, especially, as the 
study illustrates, when children witness and experience the actual 
expression of this solidarity and tolerance.  

Finally, it appears that identification and empathy play a decisive 
role in participants’ motivation to assist and support refugees. First of all, 
identification plays a role in the cases of participants who were refugees 
themselves: they identify with refugees because they identify themselves 
as refugees. Identification also plays a role in the case of participants who 
migrated to the Netherlands. They do not identify with the aspect of being 
forced to flee one’s country, but they can identify with the challenges of 
building one’s life in a new country and with the pain of being treated as a 
stranger.  

Other forms of identification are less self-evident and less 
straightforward, in the sense that they are not directly related to the 
experience of flight or migration. These forms of identification require 
some sort of mental translation. Several participants, for instance, referred 
to experiences in which they themselves had been confronted with 
exclusion or hostility due to the fact that others considered them 
‘different’. Others mentioned a personal life crisis which gave ground for 
identification with some specific aspects of the refugee experience. 
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Finally, there is a form of identification in which neither shared 
experience, nor similar experiences are involved. This form highly 
depends on empathy, that is, on the capacity to imagine oneself in the 
situation of a refugee. One mother, for example, said that she could not 
bear the thought of her children having to face the same horrors refugee 
children are faced with. Various people said in almost the same words: 
‘Imagine having to leave your country and your home.’ These examples of 
empathy strengthened participants’ motivation to support refugees and to 
carry on supporting them.  
   
Changing perceptions of refugees 
What participants mentioned most often with regard to changes in their 
perceptions of refugees is that they became aware of the fact that refugees 
make up a very diverse group. While the word ‘refugees’ suggests a 
homogeneous category, the reality is very different. Refugees vary in age, 
gender, nationality, religion, political affiliation, social and professional 
backgrounds as well as in their personal experiences and individual 
abilities to deal with their situation.  

What various participants furthermore referred to was that they 
were surprised to discover that refugees quite often have a middle class 
and higher educational background. This fact confronted several 
participants with their own unconscious underestimating assumptions of 
refugees, or of people coming from developing countries, as generally 
poor and lowly educated. In most cases this confrontation was welcomed. 
Moreover, participants became aware that Dutch society is at present 
poorly equipped to make use of the education and work experience of 
newcomers. They especially became aware of the (additional) human 
tragedy this brings about for the refugees involved. 

The study reveals that in some cases the mismatch between 
preconceived ideas and reality led to disappointment toward refugees with 
a middle class background. It is argued that this response might be linked 
to people’s motivation to help other who are ‘needy’ or who have the 
fewest chances in society. If these concepts are mentally linked to people 
from a lower class background, it can be disappointing to meet people with 
a middle class background. In the case of refugees, however, the person in 
need may well be from a middle class background. Disappointment about 
the middle class background of refugees was sometimes linked to distrust 
about a person’s motives to ask for asylum. The argument was brought 
forward that ‘rich’ refugees were in a situation that enabled them to ‘buy 
their freedom’, while the real refugees stay behind in refugee camps in the 
region of origin. Emphasising that the real refugees stay behind implies 
that the refugees who were so fortunate to get here may be ‘fake refugees’. 
Finally, it is argued that ambivalent feelings towards refugees with a 
middle class background may also have a cultural dimension, since in the 
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relatively egalitarian Dutch society an overt middle class attitude is 
generally not appreciated: ‘Act normal, then you’re already acting crazy 
enough’ as the Dutch say. 

Discussing people’s perceptions of refugees and how these may 
have changed due to the direct encounter with refugees also triggered 
conversations about the various inequalities in their relation with refugees. 
Participants referred to the inequality between helpers and clients, between 
established citizens and newcomers, between having a rather safe and 
stable life and having lost so much. Especially for the volunteers these 
inequalities can be disturbing. The professionals did not seem to 
experience this problem to the same degree. The professional code 
involves keeping the relationship businesslike, which means that their 
contact with refugees generally is less personal. For most volunteers the 
distinction between professional and personal is less clear-cut, which 
makes them feel more puzzled and disturbed by the inequalities they 
experience in their relationships with refugees. They see refugees as clients 
or students, but first of all as individuals like themselves. Yet the unusual 
circumstances under which the contact takes place forced some of them to 
treat their clients in ways they would never treat ‘people like themselves’ 
under normal circumstances. Some participants for instance mentioned that 
they at times hesitated to invite refugees to their house because they feel 
uncomfortable with the contrast between what they have and what they 
know the others have lost. 

Not all participants allow themselves to be scared off by these 
feelings of uneasiness or by their bad conscience about the inequality in 
certain situations. Several participants argued that although the situation is 
unequal, the people involved are equal as human beings. They accept the 
unequal situation as a regrettable fact and deal with it in a pragmatic way: 
they do what can be done given the unequal situation. They also emphasise 
the reciprocity in their relationship with refugees. It is not simply a case of 
them giving help and the refugees receiving their help. At times they are 
also at the receiving end of the relationship. Apart from this some 
participants stressed that when you go through difficult times together, the 
shared experiences, good and bad, can counterbalance the initial 
inequality.  

Another theme related to the (changing) perception of refugees 
that came up spontaneously in every focus group discussion was the 
distinction between ‘economic’ and ‘political’ refugees, a distinction that 
has dominated the political discourse on refugees for the last two decades. 
The predominant reaction in most groups was first of all a rejection of the 
condemnation that accompanies the concept of the ‘economic refugee’. 
While the distinction suggests a clear-cut distinction between ‘right’ and 
‘wrong’ motives to flee one’s country and ask for asylum elsewhere, most 
participants expressed their doubts about this supposed clarity and the 
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assumption that there is something wrong with economic motives. Several 
participants stated that they found it perfectly understandable and 
legitimate that people try to find a better life for themselves and their 
children. They would have done the same if they had found themselves in 
a less fortunate position. In other words, while economic motives may not 
be a legitimate ground for granting asylum under international law, 
participants considered these legitimate from a humanitarian point of view.  
While most participants adopt a critical attitude towards the simple choice 
implied by the distinctions ‘economic’ versus ‘political’ refugees and 
while most of them do not discredit those with primarily economic 
motives, most people do not argue in favour of open borders altogether. 
Ultimately many participants agree that choices must be made as to  who is 
in need of protection most and who should therefore be granted asylum. 
Some develop a ‘realist’ approach and accept the idea that we live in a 
world where borders exist and that the Netherlands is a small country. 
Although they are not in favour of  open borders, they do advocate  more 
compassion and a policy that adheres to the spirit of the Geneva 
Convention instead of searching for the strictest possible interpretation of 
its literal text.  

Despite individual differences between participants’ prior 
knowledge about or experiences with refugees, it is obvious that all of 
them initially perceived refugees as individuals who deserve their 
commitment or solidarity. Refugees were seen either as courageous 
political activists, as innocent victims, or simply as interesting people due 
to their specific life experiences and varying cultural backgrounds. Against 
this backdrop it is understandable that the real life encounter with refugees 
also contained disillusions. Some participants for instance implicitly 
expected refugees, being victims of the dark side of humanity, to represent 
the other, better side. When confronted with asylum seekers or refugees 
who fell short of these expectation of high standing morals or shared 
convictions this was experienced as disappointing. Generally, however, 
participants welcomed the fact that their rather too idealized and naive 
assumptions were corrected. Notwithstanding disillusions, the encounter 
with asylum seekers and refugees in many cases confirmed the image of 
courageousness. Courageousness, not as (rare) heroism, but as the 
perseverance and resilience with which people try to build a new life after 
all they have been through and under often unfavourable circumstances. 
 
Changing perceptions of Dutch society 
Due to their encounter with asylum seekers and refugees participants 
gained much inside information about the Dutch asylum policy. This 
inside information led most participants to critically reflect upon the Dutch 
national self image of tolerance and hospitality towards refugees. The 
disappointment and criticism was not only directed at the policy, but also 
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at fellow Dutch citizens. In their reflections on the deteriorating public 
support for asylum seekers during the time of the research, most 
participants generally pointed at the growing distrust about the (possibly 
economic) motives of asylum seekers and to feelings of competition about 
scarce goods such as houses and social security. 

While participants are critical or worried about the (lack) of 
tolerance and hospitality expressed by their government and by their Dutch 
fellow citizens, they themselves too became confronted with the inherent 
difficulty of being tolerant. In their case the difficulties do not seem to 
follow from feelings of competition over scarce goods but from conflicting 
cultural values and norms. From the group discussions it becomes clear 
that most participants in principle welcome cultural differences. In 
practice, however, these can also be confusing, difficult to accept and 
sometimes even unacceptable.  

Participants respond to  problematic differences (such as gender 
relations that are perceived as unequal) in two ways: either with a passive 
mode of tolerance or with a more active one. Some participants believe 
that deep-seated cultural differences cannot be bridged and that – for the 
sake of peace – the best way is to try and live peacefully together without 
making much contact. Others instead advocate more interaction between 
people from different cultural backgrounds in order to gain more 
understanding for each other, to take away fears and to search for points of 
agreement. Referring to the interethnic tensions within Dutch society in the 
aftermath of September 11, the ongoing war in Iraq and the murder of 
Theo van Gogh, the author concludes that the passive mode has proven to 
be inadequate to preserve even the minimal goal of peace and that dealing 
with diversity inevitably requires an active approach to reach out to one 
other and to discuss differences as well as common interests. 

The encounter with refugees and asylum seekers gave reason to be 
critical about Dutch society, but in many ways also led to a positive 
reassessment. Participants became even more aware of how lucky they are 
to live in a society in which there is freedom in many respects, in which 
there is a relatively high level of care for everyone and in which there is 
the possibility to live in a non-violent and peaceful environment. Some of 
the examples put forward, for instance that leading politicians can walk 
around freely without police protection, rather cynically illustrate how 
much Dutch society has changed in the few years following the study. 

In discussing participants’ hopes for the future with regard to an 
growing ethnic and cultural diversity in the Netherlands it is striking that 
many participants expressed their hope that the interethnic relations would 
remain peaceful. This hope indicates with hindsight that a sense of 
growing tension was already present before September 11 and the murder 
of Theo van Gogh. Furthermore, participants emphasise that refugees 
should get the chance to employ their talents and capabilities and to 
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participate fully in this society. Referring to examples of refugees they met 
they underline that offering safety alone is not enough and that 
employment is in many cases a main condition for refugees to feel part of 
this society. Finally, participants emphasise the importance of actively 
promoting more interaction between Dutch established citizens and 
refugees. This interaction can give other Dutch citizens the possibility to 
experience the positive value of intercultural contact while at the same 
time putting the importance of cultural differences in perspective.  
 
By trial and error 
The final chapter summarises the main outcomes of the study related to the 
above mentioned research questions. Furthermore, the chapter focuses on 
the underlying question whether the interaction with asylum seekers and 
refugees contributes to how the Dutch people under study adapt to their 
changing, diversifying society.   

The answer to this question is largely positive. First of all, asylum 
seekers and refugees become ‘a living reality’: individuals who had to flee 
but who are so much more than what the mere word refugee suggests. 
From an abstract group that deserves commitment and solidarity they 
change into individuals who respond in their own and sometimes 
unexpected ways to the gesture of commitment of the Dutch people 
involved. This leads to a multifaceted, dynamic, but at times also conflict-
ridden interaction. Not infrequently this results in rather intense emotional 
ties to individual people alongside the more general initial motives for 
commitment. In this process refugees become less ‘different’; the ways in 
which they perceive their reality becomes part of how the Dutch people 
involved perceive their own reality.  
 Participants acquire many different experiences in their contact 
with asylum seekers and refugees. As became clear time and again it is not 
only the pleasant experiences that are perceived as ‘enriching’. Also the 
less pleasant, irritating or confronting experiences are appreciated as part 
of a learning process. It is argued that in this process people learn by trial 
and error to deal with some of the challenges of a society that is becoming 
more diverse. In relation to the specific group of Dutch people under study 
‘learning’ implies an increase of knowledge, experience and competence in 
dealing with diversity as well as a certain degree of disillusionment. This 
does not simply mean that people give up their ideals for a sense of reality, 
but that they ground their ideals in their personal experiences with 
diversity, experiences that are positive as well as negative. 
 There are, however, also risks connected to the direct interaction 
with asylum seekers and refugees. As the study makes clear 
disappointment and disillusionment can turn into cynicism and can lead to 
the withdrawal of commitment. It is argued that to deal with this risk it is 
important to acknowledge and actively address the feelings of 



   373

disappointment and frustration instead of discarding them as politically 
incorrect or seizing them as arguments for a more restrictive approach.  

In order to deal constructively with the possible disappointments 
and disillusions in the humanitarian work with asylum seekers and 
refugees, especially in voluntary work, it is first of all required that people 
are well prepared in advance for the political complexities they will 
encounter in their work. While aid providers and teachers cannot and 
should not be turned into politicians, a certain degree of knowledge about 
the political side to refugee issues is indispensable for placing personal 
experiences in a broader context and for avoiding a blaming of the victims. 
Secondly, during the contact it is important that people can turn to 
professionals who are equipped with adequate knowledge concerning 
refugee issues as well as intercultural relations to help them interpret their 
experiences. A government that aims at the integration of refugees and at 
an increase of social cohesion within society should offer enough financial 
means to make this possible. Finally, it is argued that it is essential to take 
the time to share and reflect upon experiences with people in similar 
circumstances. The group discussions organised for this study 
unintentionally served this goal. They gave participants an occasion to 
freely discuss possible disappointments. People were given a chance to 
compare their own experiences and reactions with those of others. In each 
group there were individuals who had the knowledge or life-experience to 
place experiences in a wider context. Last but not least participants in each 
group raised the question: ‘What else did you expect ? This question 
caused others to reflect on their own experiences when interpreting their 
interaction with asylum seekers and refugees. It is concluded that such a 
self-reflection may well be a main condition to enable individuals to adapt 
to this changing, diversifying Dutch society. 
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BIJLAGE I 
 
 
De wervingsbrief 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
 
Met deze brief willen wij u vragen mee te werken aan een onderzoek naar de 
interactie tussen vluchtelingen en Nederlanders. Het betreft een 
promotieonderzoek van Marlie Hollands, werkzaam aan de Universiteit van 
Amsterdam. Zij deed eerder onderzoek naar de integratie van vluchtelingen. 
Onlangs verscheen van haar het boek ‘Nieuwe ruimte. Integratie als avontuur’. 
Daarin stelt zij dat integratie een wederkerig proces is waarbij niet alleen 
vluchtelingen, maar ook gevestigde Nederlanders betrokken zijn. Met dit 
onderzoek willen wij de aandacht richten op de gevestigde Nederlanders en wel op 
Nederlanders die direct contact met vluchtelingen hebben. De vraag die wij ons 
stellen is de volgende: het is duidelijk dat vluchtelingen beïnvloed worden door 
deze samenleving en cultuur, maar geldt zoiets ook andersom? Worden 
Nederlanders ook beïnvloed door hun contact met vluchtelingen? Verandert dat 
hun denken over vluchtelingen, over zichzelf of over deze samenleving? 

We willen dat uitzoeken door in het hele land groepsgesprekken te 
organiseren met mensen die direct contact hebben met vluchtelingen. Elke groep 
zal bestaan uit 6 tot 8 mensen met een gemeenschappelijke achtergrond. Ze zijn 
bijvoorbeeld allemaal buurtvrijwilliger, of taaldocent, of vluchtelingenwerker in 
een bepaalde regio. Ze doen dat werk bovendien al langer dan een jaar. Elke groep 
komt twee keer bij elkaar voor een gesprek van circa twee uur. Reiskosten worden 
vergoed. Marlie Hollands leidt het gesprek en wordt daarbij geassisteerd door een 
student uit haar onderzoeksteam. Het gesprek wordt op band opgenomen. Alle 
gegevens zullen echter vertrouwelijk behandeld worden. Wij garanderen uw 
anonimiteit.  

Zoals gezegd komt elke groep twee keer bij elkaar op een nader te 
bepalen tijd en plaats. Tijdens de eerste bijeenkomst willen we praten over uw 
beweegredenen, aanvankelijk en nu, om zich in te zetten voor vluchtelingen. 
Tijdens de tweede bijeenkomst, een week later, willen we het hebben over wat u 
in uw contacten met vluchtelingen meemaakt en hoe u daarover nadenkt. De 
gesprekken geven u de gelegenheid van gedachten te wisselen met anderen die 
wellicht vergelijkbare ervaringen hebben. We hopen dan ook dat het voor u, 
evenals voor ons, een leerzame ervaring zal zijn. 

Binnenkort zal een van ons contact met u opnemen. Mogen we op uw 
medewerking rekenen? 
 
 
 



   376

BIJLAGE II   
 
 
De vragenlijst 
 
Bijeenkomst 1 
 
Bij aankomst krijgt men koffie en een lijstje met vragen om in te vullen (naam, 
leeftijd, functie, vrijwillig, stage of betaald, hoe lang werkzaam met 
vluchtelingen).  
We vragen iedereen om een naambordje te maken van papier en dat voor zich neer 
te zetten. 
Inleidend praatje door Marlie Hollands. 
Kort aan elkaar voorstellen, o.a. door te vertellen hoe ‘allochtoon’ of ‘autochtoon’ 
je bent in de plaats of regio waar je nu woont en werkt. 
 
 

1. Kun je je herinneren hoe je de allereerste keer met vluchtelingen of het 
vluchtelingenvraagstuk in aanraking bent gekomen? Kun je ons een 
plaatje schetsen van die eerste ontmoeting, of die eerste ervaring.  

 
2. Waarom zijn jullie dit werk gaan doen? Wat waren jullie motieven? 
 

a) Waarom vluchtelingen? 
b) Is het contact met vluchtelingen jullie belangrijkste contact met 

mensen uit andere culturen? Hoe ‘gewoon’ of nieuw is dat contact 
voor jullie vanuit jullie eigen geschiedenis. 

c) Is jullie motivatie in de loop van de tijd veranderd? 
 

3. Wat wil je voor de betreffende vluchtelingen betekenen? Hoe zie je je 
rol? 

 
a) Kun je vertellen wat je concreet zoal doet? 
b) Waar liggen je grenzen? Wat doe je niet meer? En waarom leg je 

daar de grens. 
 

4. Praten jullie vaak over vluchtelingen, of over integratie, in jullie familie, 
vriendenkring of verdere omgeving? Worden jullie er vaak op 
aangesproken als vluchtelingenwerker?  Wat vangen jullie in die 
gesprekken op? Waar word je op aangesproken? Hoe stellen jullie je op 
in die gesprekken? Ga je in discussie of vermijd je dat? 

 
5. Is er nog iets dat iemand wil zeggen naar aanleiding van deze 

bijeenkomst. Is er nog iets dat op je hart ligt, zeg het dan vooral. 
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Bijeenkomst 2 
 
Recapituleren eerste bijeenkomst. Wil iemand daar nog iets over zeggen? 
 

6. Je werkt nu al een hele tijd met vluchtelingen. Wat vind je er leuk aan? 
Wat steek je ervan op? Hoe werkt het door in de rest van je dagelijkse 
leven?  

 
7. We hebben het nu gehad over wat er leuk is aan dit werk of aan het 

contact met vluchtelingen, maar er doen zich vast ook moeilijkheden 
voor. Misschien willen jullie even nadenken en dan met behulp van een 
concrete situatie of voorbeeld aangeven wat jullie lastig vinden in dat 
werk/contact. Iets waar je regelmatig tegenaan loopt. 

 
a) Hoe gaan jullie met die moeilijkheden om? Welke ‘oplossingen’ 

hebben jullie gevonden? 
 

8. Je hebt inmiddels waarschijnlijk heel wat vluchtelingen ontmoet en 
misschien ook wat beter leren kennen. Heeft dat je vroegere beeld van 
vluchtelingen veranderd?  

 
a) Voor zover je ideeën daarover veranderd zijn, komt dat met name 

door dat directe contact met vluchtelingen ‘van vlees en bloed’ of 
spelen ook andere factoren daarin een rol?  

 
9. Als je met vluchtelingen omgaat, ga je misschien ook anders kijken naar 

deze samenleving en cultuur. Je gaat die voor een deel wellicht ook zien 
door de bril van die vluchtelingen. Wat zie je dan? Wat is er in die 
samenleving en cultuur minder vanzelfsprekend geworden? Kunnen 
jullie een voorbeeld geven van iets dat je is opgevallen over deze 
samenleving en cultuur door je contact met vluchtelingen? Het kan iets 
zijn dat je meer bent gaan waarderen of juist minder goed bent gaan 
vinden. 

 
10. Tot slot: Wat versta jullie onder integratie? Als je een hoop zou mogen 

uitspreken voor de toekomst wat betreft het samenleven in Nederland, 
wat zou die hoop dan zijn? En hoe zou die te verwezenlijken zijn? 

 
11. Zijn er nog dingen die jullie willen zeggen naar aanleiding van de 

discussie van vanmiddag? Of naar aanleiding van beide bijeenkomsten? 
 
Afsluiting 
Napraten voor wie dat wil 
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BIJLAGE III 
 
 
Gegevens deelnemers 
 
 
 Naam Sekse Leeftijd Vrijwillig 

Stage 
Betaald 

Met 
Zonder 
migratie 

Jaren 
werkzaam 

Groep 

1 Andrea V 44 V Z 2 Vluchtelingenwerkers 
2 Ank      V 40 B Z 5 Vluchtelingenwerkers 
3 Anne V 52 V Z 3 Vluchtelingenwerkers 
4 Bart M 49 V Z 2 Vluchtelingenwerkers 
5 Bas M 35 V Z 3 Vluchtelingenwerkers 
6 Betty V 65 V Z 5 Vluchtelingenwerkers 
7 Carol V 45 V M 4 Vluchtelingenwerkers 
8 Carla V 59 V Z 11 Vluchtelingenwerkers 
9 Casper M 45 B Z 21 Taaldocenten 
10 Cecile V 56 V M 6 Vluchtelingenwerkers 
11 Daphne V 54 B Z 20 Taaldocenten 
12 Dolores V 50 V M 6 Vluchtelingenwerkers 
13 Dorien V 72 V Z 5 Vluchtelingenwerkers 
14 Emma V 49 V Z 5 Buurtvrijwilligers 
15 Erik M 36 B Z 8 Taaldocenten 
16 Femke V 19 S Z 1 Vluchtelingenwerkers 
17 Geert M 72 V Z 1 Taalhulpen 
18 Glenda V 48 S M 2 Vluchtelingenwerkers 

19 Gonnie V 65 V Z 7 Buurtvrijwilligers 

20 Guus M 41 B Z 4 Vluchtelingenwerkers 
21 Hilde V 61 V Z 6 Vluchtelingenwerkers 
22 Ikram V 21 S M 1 Vluchtelingenwerkers 
23 Ilse V 28 B M 2 Vluchtelingenwerkers 
24 Iris V 42 B Z 16 Taaldocenten 
25 Irmgard V 60 V M 6 Vluchtelingenwerkers 
26 Jan M 66 V Z 7 Buurtvrijwilligers 
27 Jana V 71 V M 9 Buurtvrijwilligers 
28 Jenny V 60 V Z 9 Vluchtelingenwerkers 
29 Jens M 27 B Z 2 Vluchtelingenwerkers 
30 Jessica V 44 B M 7 Vluchtelingenwerkers 
31 Jurgen M 22 V Z 2 Vluchtelingenwerkers 
32 Kaat V 48 V Z 4 Vluchtelingenwerkers 
33 Karel M 66 V Z 5 Vluchtelingenwerkers 
34 Lars M 43 B Z 4 Taaldocenten 
35 Lena V 79 V Z 5 Vluchtelingenwerkers 
36 Leendert M 61 V Z 4 Taalhulpen 
37 Lieuwe M 27 B Z 4 Vluchtelingenwerkers 
38 Lotte V 24 S Z 1 Vluchtelingenwerkers 
39 Lucas M 55 V M 2 Vluchtelingenwerkers 
40 Martina V 46 B Z 1 Taaldocenten 
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41 Marianne V 74 V Z 9 Taalhulpen 
42 Marnix M 39 V Z 9 Buurtvrijwilligers 
43 Mathilde V 61 V M 2 Vluchtelingenwerkers 
44 Melissa V 44 B Z 19 Taaldocenten 
45 Mia V 64 V Z 3 Vluchtelingenwerkers 
46 Naima V 22 S Z 1 Vluchtelingenwerkers 
47 Olga V 42 B Z 7 Taaldocenten 
48 Paul M 45 V Z 4 Vluchtelingenwerkers 
49 Pauline V 30 V Z 2 Buurtvrijwilligers 
50 Piet M 45 V Z 3 Taalhulpen 
51 Renske V 24 V Z 3 Vluchtelingenwerkers 
52 Rosa V 53 V Z 4 Taalhulpen 
53 Ruben M 35 S Z 2 Vluchtelingenwerkers 
54 Sanne V 23 V Z 2 Taalhulpen 
55 Sinan M 29 B M 1 Vluchtelingenwerkers 
56 Tessa V 40 B Z 15 Taaldocenten 
57 Thijs M 51 B Z 6 Vluchtelingenwerkers 
58 Tim M 28 S Z 1 Vluchtelingenwerkers 
59 Valerie V 42 S Z 6 Vluchtelingenwerkers 
60 Willem M 52 B Z 6 Vluchtelingenwerkers 
 
 
Aantal deelnemers:      60 
 
M/V:    Vrouwen:    38  

Mannen :   22 
 
Leeftijd:        > 30:    12 
    30 – 40:    5 
    40 – 50:    19 
    50 – 60:    9 
    60 – 70:    10 
    70 – 80:    5 
 
Vrijwillig, stage, betaald: Vrijwillig:    34 
    Stage:    8 
    Betaald:    18 
 
Migratieachtergrond:  Met:    12 
    Zonder:    48 
    (langere tijd in buitenland 5) 
 
Groepen:   1x vrijwillige taalhulpen:  6 
    1x buurtvrijwilligers:  6 
    6 x vluchtelingenwerkers:  38 
    (vrijwilligers, stagiaires en professionals) 
    2 x prof. taaldocenten:  10 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


