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Touwtrekken aan identiteit

Yvonne Leeman en Sawitri Saharso

Wij zijn bij jou gepromoveerd aan het begin van de jaren
negentig van de vorige eeuw op een onderzoek onder

jongeren van verschillende afkomst. Dat heeft geresulteerd in
onze proefschriften, Jan en alleman (Saharso 1992) en Samen jong
(Leeman 1994). Samen vormden ze een tweeluik, waarin de leef-
wereld van die jongeren beschreven werd en met name Yvonne
schetste hoe lessen interculturele vorming die deze jongeren op
school aangeboden kregen, interfereerden met die wereld. De
achtergrond van het onderzoek: in de loop van de jaren tachtig
werd het voorbereiden van de jeugd op ‘het leven met meerdere
culturen’, zoals het in de wet geformuleerd was, een wettelijk ver-
plicht aandachtspunt voor alle scholen voor basis- en voortgezet
onderwijs. ‘Intercultureel onderwijs’ was de verzamelnaam voor
het scala aan onderwijsactiviteiten die tot doel hadden leerlingen
te leren samenleven met mensen van verschillende afkomst en
problemen in dat samenleven, zoals vooroordelen, discriminatie
en racisme te voorkomen en tegen te gaan. De filosofie achter in-
tercultureel onderwijs was: in de multiculturele samenleving
moet iedereen, wat zijn afkomst ook is, zich met dat gegeven ver-
staan en alle leraren kunnen die lessen zonder meer geven. Wij
onderschreven de gedachte dat het leren samenlevenmet mensen
van verschillende afkomst een opdracht aan iedereen is, niet al-
leen iets dat mensen in de grote steden moeten leren of iets dat
alleen migrantenkinderen aangaat. Wij gingen er echter niet van-
uit – en daarmee gingen we tegen de tijdgeest in – dat jongeren
als onbeschreven bladen het klaslokaal binnenstappen en alle-
maal open staan voor ‘het verheerlijken van diversiteit’. Wie in
een etnisch heterogene omgeving opgroeit, zo redeneerden wij,
heeft ervaring met interetnisch samenleven. Die ervaring zal ver-
schillen naar leefomgeving enmede afhankelijk zijn van iemands
sekse, etniciteit of klasse-achtergrond. Het zullen niet allemaal
positieve ervaringen zijn en vergelijkbare ervaringen zullen van
persoon tot persoon een verschillende betekenis krijgen. Die er-
varingen en interpretaties ervan nemen jongeren mee de klas in
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en lessen interculturele vorming zouden daar op aanmoeten slui-
ten. Die lessen zouden kennis en kritisch denken over dicrimi-
natie en racisme (of ‘asymmetrische machtsverhoudingen’ zoals
het volgens Veitiaans woordgebruik zou kunnen worden aange-
duid) moeten bevorderen en de homogene Nederlandse identi-
teit van serieus commentaar moeten voorzien. We zijn destijds
bij tien scholen voor voortgezet onderwijs op bezoek geweest, heb-
ben daar lessen interculturele vorming bijgewoond en hebben
jongeren geïnterviewd over die lessen en hun leven, dat wil zeg-
gen over hun identiteit, hun ervaring met discriminatie en hun
vriendschappen.

Het is nu ongeveer vijftien jaar later. We willen in onze bij-
drage vanuit het nu reflecteren op toen. Inmiddels zijn de Ne-
derlandse samenleving en de geopolitieke situatie veranderd. Wij
hebben ons in ons werk verder verdiept in vraagstukken van et-
nische divers samenleven. Wij kwamen tot nieuwe inzichten en
vragen.

De allochtone jongeren van toen waren kinderen van koloniale
migranten of arbeidsmigranten. We hebben eind jaren tachtig
weinig kinderen van vluchtelingen in de schoolklassen ontmoet.
De kinderen uit ‘de koloniën’ waren sterk gepreoccupeerd met
koloniale kwesties als discriminatie op basis van kleur (Surina-
mers) en gebrek aan erkenning als ook Nederlanders (de Indi-
schen). De kinderen van arbeidsmigranten waren sterk gericht
op positieverbetering. Teruggaan was derhalve geen optie of zoals
één van hen het verwoordde: ‘De mensen die vluchtten uit ar-
moede, die keren niet terug naar armoede’. Discriminatie-erva-
ringen waren daarom een probleem waar ze eigenlijk geen
antwoord op hadden. Ze wisten dat ze niet als Nederlands werden
gezien, maar ze eisten dat Nederlanderschap ook niet op. Dat
waren zij niet. Toen wij bijvoorbeeld in een klas de term Suri-
naamse Nederlander lieten vallen, was hoongelach ons deel. Ze
hoopten dat later, als ze werk zouden zoeken, het beter zou zijn
en ze ‘toch’ aangenomen zouden worden. Demeesten dachten in
Nederland te blijven. Dat in Nederland goedopgeleide Turkse jon-
geren, zoals recent het geval is, weer naar Turkije zouden migre-
ren, konden zij en wij ons niet voorstellen. Er was nog geen
sprake van een lidmaatschap van Turkije van de EU, dus de mo-
gelijkheid om je Europees en Turk te voelen was er niet.
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Demeisjes van Turkse enMarokkaanse komaf vergeleken hun
levenmet dat van hun nichtjes in het land van herkomst en waren
blij dat zij niet elke dag op het land of in de moestuin hoefden te
werken. En ja, de meisjes van verschillende afkomst wisten van el-
kaar dat de één thuis veel strakker werd gehouden dan de ander
en ze losten dat bijvoorbeeld op door onderwerpen als ‘uitgaan’
niet te bespreken in het bijzijn van de meisjes die van hun ou-
ders ‘vanwege hun geloof of hun cultuur of zo’ niet uit mochten.
Het zorgvuldig kiezen van je vriendinnen was een andere oplos-
sing. We hebben heel wat islamitische meisjes gesproken, maar
zijn geen hoofddoekje tegengekomen.

Zo was dat. Of zagen wij het zo? Het wáren niet alleen mi-
grantenkinderen, wat terugkijkend opvalt, is dat wij hen vooral
zagen als kinderen van migranten. We keken naar hen als men-
sen die zich hier een plaats moesten veroveren en wier migratie-
geschiedenis sterk zijn stempel drukte op hun identiteitsbeleving.
Toch kwamen in de interviews ook andere thema’s ter sprake. Een
deel van de meisjes wist dat hun ouders zich sterk met hun part-
nerkeuze zouden bemoeien enmaakte zich daar zorgen over. Ge-
lovige jongens en meisjes dachten in de toekomst met een
geloofsgenoot te trouwen.

Hoewel Sawitri zich later uitgebreid bezig gehouden heeft met
de positie van vrouwen in niet-liberale minderheidsgroepen (de
zogenaamde ‘minorities within minorities’ problematiek) hebben
wij deze kwestie niet gethematiseerd. Misschien interviewden we
jongeren uit een orthodox nest. We weten het niet. We vermoe-
den, achteraf, dat we mogelijke signalen in die richting niet op-
gepikt hebben. De politieke Islam manifesteerde zich nog niet
duidelijk. Ideeën over een globaliserende wereld waren nog ver
van onze horizon. Het Westen was ook voor ons het welvarende
centrum van de wereld waar migranten natuurlijk deel van uit
wilden maken. Wij waren sterk gericht op: hoe kunnen we die
wereld voor hen open krijgen? Hoe doorbreek je de negatieve
beeldvorming over migranten? In lijn hiermee presenteerde Sa-
witri in haar boek het begrip de ‘etniciteit van de marge’ als wen-
kend perspectief. De term was ontleend aan Stuart Hall, die in
dat verband schreef: ‘Etniciteit vereist verschil – de positionering
van elke identiteit in een cultuur, een taal, een geschiedenis. (...)
Etniciteit vereist bijzonderheid, een samenloop van omstandig-

63



heden. Maar ze is niet noodzakelijkerwijs gepantserd tegen andere
identiteiten. Etniciteit is niet gebonden aan vaste en onverander-
lijke opposities. Ze is niet geheel gedefinieerd door uitsluiting’
(Hall 1991: 200). Dat laatste, daar ging het ons om, een inclusieve
groepsidentiteit die niet uitsluit. Hall reserveerde de term voor
gekleurde mensen. Sawitri interpreteerde hem ruimer als dui-
ding voor een gevoel van onderlinge verbondenheid die ze aantrof
bij een enkele vriendengroep, van buitenlanders, zoals ze zich-
zelf omschreven, maar die ook autochtone Nederlandse jongeren
omvatte. Als je de juiste kleding droeg, de juiste muziek mooi
vond, maar ook de juiste politieke opvattingen inzake ‘ras’ en et-
niciteit had, dan kon je ook als Nederlander in de buitenlander-
groep opgenomen worden. Dat was ook eigenlijk de inzet van ons
werk, dat de lessen zo ingericht zouden zijn dat iedereen zich uit-
genodigd zou voelen om inclusief te gaan denken. In retrospec-
tief was het een pleidooi avant la lettre voor een meer inclusieve
notie van Nederlandse identiteit. In retrospectief was het ook een
sterk cognitieve benadering van identificatieprocessen en een
visie die gestuurd werd door een optimisme dat de taaiheid van
identiteiten onderschatte, evenals de sterke emoties die ermee
verbonden kunnen zijn. Dat wij er toen zo tegenaan keken heeft
waarschijnlijk veel met de fase te maken waarin het integratie-
proces destijds verkeerde. De huidige generatie jongeren van ge-
migreerde ouders omschrijft zich niet meer als buitenlanders. De
jongeren van nu eisen nadrukkelijker het Nederlands burger-
schap en ermee verbonden rechten op en tegelijkertijd manifes-
teert een deel van hen zich nadrukkelijker als mensen met een
religieuze identiteit, die zij erkend willen zien. Tegelijkertijd wordt
in de Nederlandse landelijke politiek de christelijke identiteit en
onder autochtone Nederlandse religieuze groepen een nadrukke-
lijkere manifestatie van de eigen identiteit sterker. Na jaren van se-
cularisatie waarin de verzuiling op zijn retour leek, zijn
protestants-christelijke en katholieke scholen zich bijvoorbeeld
weer gaan bezinnen op de inhoud van hun identiteit. Een illus-
tratie hiervan is dat in 2005 veel protestants-christelijke scholen
besloten om niet mee te doen met de nationale boekenweek,
omdat het boekenweekthema van dat jaar De toveracademie, boe-
ken vol magie door evangelische en orthodoxe ouders als onchris-
telijk werd beschouwd. Zij gaven de voorkeur aan de christelijke
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boekenweek, die sinds 1994 bestaat (Leeman 2008). Deze ont-
wikkeling heeft tot gevolg dat bepaalde allochtone en autochtone
religieuze groepen steeds moeilijker te verenigen zijn op een ge-
deelde, religieuze scheidslijnen overstijgende, identiteit. Daarmee
ligt de tijd van een vanzelfsprekende identificatie met een enkel-
voudig nationaal ‘wij’ definitief achter ons.

Het obstakel voor het denken in een omvattend wij zijn niet
alleen de religieuze groepen en zeker niet alleen de moslims,
maar evenzeer de niet-religieuzen. Als we terugdenken aan de
(autochtone) Nederlandse jongeren die wij destijds spraken, dan
was religie niet het onderscheidende criterium. Behoudzucht en
cultuurverschil speelden een rol en daar bleken de jongeren ver-
schillend mee om te gaan. Nederlandse jongeren uit de grote ste-
den, die gewend waren geraakt aan hun gemengde vriendengroep,
ontdekten op de camping, waar zij ‘boeren’ tegenkwamen, dat de
manier waarop zij met een gemengd culturele vriendenkring op-
groeiden in de ogen van andere Nederlandse jongeren abnormaal
was. We spraken ook met kinderen van de gegoeden die het zich
konden permitteren om enige afstand van ‘de allochtonen’ te hou-
den. Zij woonden bijvoorbeeld met hun geslaagde ouders in een
‘witte’ wijk en hadden bijvoorbeeld Surinaamse en Marokkaanse
vrienden die op hen leken. Zij benadrukten de vrolijke kant van
diversiteit. Tegenwoordig zou je hen de kosmopolieten in spé noe-
men. Maar we spraken ook jongeren die uit een nest kwamen dat
zichzelf in het verdomhoekje van de samenleving positioneerde.
Ze woonden in gemengde wijken of in een wijk die aan ‘het ver-
kleuren’ was. Hun ouders keken tegen immigranten als concur-
renten aan en hadden er soms last van dat die zich niet ‘gewoon’
gedroegen. Hun leven zag ‘er niet meer uit zoals het was’. Deze
jongeren vertelden over culturele verschillen in het buitenspelen,
in het gedrag op de markt van liefde en geluk en in de opvoeding
thuis. Ze hadden daar soms moeite mee en een enkeling had er-
varing met discriminatie en buitengesloten worden. We spraken
ook solidair denkenden jongeren die thuis gevoed waren door so-
cialistisch gedachtegoed en zich van daaruit identificeerden met
jongeren van buitenlandse komaf wier ouders hier het vieze werk
opknapten. We vragen ons af of we die laatste groep jongeren bij
herhaald onderzoek weer zouden tegenkomen. Dat soort denken
is tegenwoordig minder. De PvdA bijvoorbeeld heeft nu veel aan-

65



dacht voor de gevoelens van de recentelijk ontdekte kwetsbare au-
tochtoon die zijn wereld zag veranderen en de klappen op moest
vangen – de oorzaak in PvdA-terminologie van ‘het onbehagen
van de oude Nederlander’. De PvdA heeft vertrouwen in de soli-
dariteit van de straat. Wij vragen ons af of die solidariteit cultureel
verschil kan overbruggen. Een deel van de jongeren gaf blijk van
het tegendeel. Het is de vraag hoe ver solidariteit reikt. Kan de so-
lidariteit van de straat simpelweg cultuurverschil omarmen?

Wij citeren Leen Jongewaard over de Jordaan:
SSoonnggtteekksstt::  LLeeeenn  JJoonnggeewwaaaarrdd  ––  ‘‘DDiiee  ffiijjnnee  JJoorrddaaaann’’
Aan Joop en zijn broers werd nooit aandacht geschonken
Zijn moeder die stierf reeds als kind
En zijn vader was werkloos en elke dag dronken
Omdat ie werkloos was en aan een oog blind
Vaak hadden zij samen slechts een droog stuk brood
Een schamel en karig bestaan 
Toch bleven ze trots en ze hielden zich groot
In die mooie, in die fijne Jordaan
Toen Joop zestien jaar werd, ja, toen hij verjaarde
Kreeg hij voor het eerst een cadeau
Ach, het was slechts een kleinood en het had haast geen waarde
Maar o, het ontroerde de jarige zo
‘t Kwam niet van z’n vader of broers, maar van Nelis
De oudste zoon van tante Sjaan
Waarvan iedereen zei, dat ie homosueel is -
In die mooie, in die fijne Jordaan
Zo werden ze vrienden, want Nelis begreep ‘m
Iets wat er een ander niet deed
Nee, want iedereen zei, in de buurt, Nelis kneep ‘m
Wanneer ie de kans kreeg meteen in z’n reet
Zo werd er geroddeld en ze werden verguisd
Toch bleven ze samen voortaan
Ze vonden een woning en zijn toen verhuisd
In die mooie, in die fijne Jordaan
Maar helaas bracht hun nieuwe huis niks dan ellende
De buurt wist al gauw hoe het zat
Dus een steen door de ruit en een kind dat ze jende
Een pakje met stront en het lijk van een rat
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Toch bleven ze trots en ze hielden zich groot
Als mensen op straat bleven staan
En tegen ze riepen: ‘He, smerige poot!’
In die mooie, in die fijne Jordaan
Maar toen op een morgen werd Nelis gevonden
Hij bungelde aan het plafond
Hij had een stuk touw om z’n nek heen gebonden
Omdat ie gewoonweg niet verder meer kon
Dat Mokum altijd een familie geweest is
Dat toont dit verhaal wel weer aan
Maar ook wel dat Mokum soms heel klein van geest is
In die mooie, in die fijne Jordaan
Tekst en muziek: Robert Long

De moraal van het lied, althans de moraal die wij er nu in willen
lezen: de arbeidersfamilie sluit je in de armen, maar o wee als je
niet net zo bent als zij.

We hebben veel nieuwe vragen. Ze gaan over cultuurbehoud
en asymmetrische machtsverhoudingen in een globaliserende
wereld en over meervoudige identificatie en de kwaliteit van lokaal
samenleven. Een van die vragen is ook: hoe moet in een samen-
leving religieuze en levensbeschouwelijke pluriformiteit geregu-
leerd worden op een wijze die niet alleen de ongelovigen past,
maar ook recht doet aan de gelovigen? Jij hield je hiermee al
bezig, Veit, toen wij dit vraagstuk nog moesten ontdekken, cul-
minerend in Secularism and democracy (Bader 2007). Dat boek
kwam voor Sawitri ook als een godsgeschenk, want zij was in-
middels internationaal vergelijkend onderzoek gaan doen, waarin
de relatie kerk-staat een centrale plaats innam.1 Zij ontdekte al
snel dat in de politiek filosofische literatuur er inmiddels aardig
wat afgeschreven is over culturele minderheden, maar dat religi-
euze diversiteit een relatief onderbelicht thema is. (Gezien de his-
torische wortels van het liberalisme raar natuurlijk, maar daarom
niet minder waar.) Dat boek is niet alleen een wijs boek, maar ook
een dapper boek, want je gaat lijnrecht in tegen de gedachte, die
inmiddels in Nederland gemeengoed lijkt te zijn geworden, dat
religieuze groepen vooral niet teveel ruimte moet worden gegeven
en dat strikt secularisme het beste middel is om hen onder de
duim te houden. Secularism and democracy daarentegen laat zich
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lezen als één groot pleidooi om de vrijheid van religieuze groe-
pen om het leven naar eigen inzichten vorm te geven juist niet te
beknotten. Laat hen hun eigen scholen oprichten of hun eigen
ziekenhuizen, als zij dat willen. Ook wanneer zij ervoor kiezen
om geïsoleerd van de rest van de samenleving te leven en zich in
hun eigen gemeenschappen terug te trekken, mogen ze dat van
jou. Tegelijkertijd zorg je dat de kwetsbare groepsleden, zoals de
jongeren en vrouwen, beschermd zijn tegen misbruik en mis-
handeling en dat voor hen de eigen groep geen gevangenis wordt
door hen een minimale moraal te bieden waar de minderheids-
groep zich wel aan te houden heeft. Die minimale moraal is mi-
nimaal in de zin dat hij niet van niet-liberale groepen verlangt dat
zij mensen ongeacht hun leefwijze op grond van hun gedeeld
mens-zijn als gelijken respecteren. Door die eis van gelijk respect
te laten vallen onderscheidt jouw minimale moraal zich van de li-
beraal-democratische moraal. Minimaal is de door jou voorge-
stane moraal ook, omdat deze het bijvoorbeeld toestaat dat de
geloofsgemeenschap eist dat jonge mensen alleen met geloofs-
genoten trouwen. Wanneer ze deel willen blijven uitmaken van de
gemeenschap, dan hebben ze geen vrije partnerkeuze. Maar de
jonge mensen moeten wel weten dat daarbuiten ook nog een an-
dere wereld is en een substantieel recht hebben om, als het
groepsleven hen niet aanstaat, de groep te verlaten. Het is boven-
dien een context-afhankelijke theorie. Het boek schetst in detail
hoe de uitgebreidheid van de rechten van religieuze groepen af-
hankelijk is van de context. Hoe meer core business zullen we maar
zeggen, hoe sterker bijvoorbeeld het recht om te selecteren op cri-
teria, die discrimineren op basis van sekse of seksuele voorkeur.
Orthodoxe religies mogen vrouwen of homoseksuelen weren van
centrale religieuze functies, maar het recht van commerciële re-
ligieuze organisaties om deze groepen te weren als werknemers
is heel wat beperkter. Veit, je betoont je met dit boek aan ons als
een echte ‘imaginative teacher’ die zijn leerlingen prikkelt en uit-
nodigt om buiten hun eigen denkkaders te treden. Prikkelend
mag daarbij als een understatement opgevat worden, want het boek
nodigt uit tot tegenspraak. Het boek lezen is de ervaring van be-
zwaren en tegenspraak formuleren om vervolgens de bladzijde
om te slaan en te lezen waarom je bezwaar toch geen hout snijdt.
Irritant, een auteur die zijn criticasters zo goed kent en ze de wind
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uit de zeilen neemt! 
Wij zouden de conversatie graag met je voortzetten. Bijvoor-

beeld over de vraag wanneer wij allen in onze vrijwillige associa-
ties georganiseerd leven, wat ons als leden van de samenleving
als geheel bindt. Ja, ook die vraag heb je voorzien, maar wij wil-
len geen antwoord uit het negatieve, dat we best met wat minder
binding toe kunnen. Wij willen een positief antwoord. Het vraag-
stuk van de inclusieve identiteit ligt wat ons betreft nog steeds op
tafel als een vraag aan iedereen om te bewegen naar een geza-
menlijke toekomst waarin we het nostalgische idee van een tot in
de puntjes gedeelde identiteit achter ons laten en een manier vin-
den voor een rechtvaardige vorm van samenleven waar voor ons
allen mee te leven valt. 
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