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PERSPECTIEF 

Ik moet het zelf doen, en jij? 
De multiculturele samenleving wordt niet door de politiek gevormd. Het enige juiste 
antwoord op de problemen in de samenleving begint met 'ik'. Neem een politieke bij
eenkomst in het provinciestadje Wageningen. Onderwerp: de multiculturele samenle
ving. Vorm: debat tussen de poütieke partijen ter gelegenheid van de gemeenteraads
verkiezingen. In die vorm schuilt de kern van het probleem: een debat tussen politici. 

D e Gelderlander vat de bijeenkomst als 
volgt samen: "De politici benutten het d O O r K e e s V e r h a a r 

sten van 'de politiek' op het vlak van werkgele
genheid en staatsschuld zijn geen gepast ant
woord als zoveel individuen, van welke achter-debat vooral om zich te profileren als 

fatsoenlijke lieden die het beste voor hebben met de samenleving 
in haar geheel en Wageningen in het bijzonder. Dat maakte de dis
cussie vooral saai, zoals N. Bahadin opmerkte toen de zaal einde
lijk het woord kreeg. 'Ik weet het verschil niet eens meer tussen 
deze politieke partijen. Terwijl wat er hier aan de hand 
is, is dat tachtig procent van de Nederlanders denkt 
"oprotten". Anders is het succes van Leefbaar Nederland 
en Pim Fortuyn niet te verklaren', gooide Bahadin de 
knuppel in het hoenderhok. Hij vertelde dat het hem 
angst aanjaagt. Zelfs die opmerking schudde het politie
ke forum niet wakker." Integendeel, voeg ik daaraan 
toe. Terwijl iemand aangaf bang te zijn op straat, richt
te het gesprek zich op de vraag of de PvdA nu wel of niet 
gepleit had voor de fusie van de ene lokale instelling met 
de andere. En trok de VVD-wethouder om zijn gelijk ten 
opzichte van zijn PvdA-collega te staven een dikke ord
ner uit zijn tas. Is dat een antwoord op angst? 

Grieven 

In de mailtjes die D66 onder meer ontvangt, geven bur
gers uiting aan hun standpunten. "Nu er eindelijk eens 
iemand redelijk dicht in de buurt van de waarheid gaat 
komen, beginnen jullie in Den Haag allemaal te flippen. 
Hoe kan het nu toch dat er zoveel simpele mensen zoals 
ik enorm veel houden van mensen zoals Pim. Is er wel 
eens iemand in de politiek die aan ons NEDERLAN
DERS denkt? Pim wel." Of: "Hij geeft luid en duidelijk 
weer wat veel Nederlanders denken en willen. Grenzen 
dicht, en de wet antidiscriminatie werkt maar EEN kant op, nl. 
die van de allochtonen, Nederlanders laat men in de kou staan." 
Het is te gemakkelijk dergelijke uitspraken af te doen als min of 
meer irrationele vreemdelingenhaat. Daarmee zou je over het 
hoofd zien dat mensen, met naam en toenaam herkenbaar, hun 
grieven uiten die ook blijk geven van de overtuiging in individuele 
situaties achtergesteld te worden. Je niet veilig voelen op straat, 
al bijna niet meer in huis, zoals een medicus uit Zeist mailt. 

Uitdaging 

Het helpt niet om te wijzen op nota's, op beleid gericht op integra
tie met al dan niet behoud van eigen taal en cultuur. De verdien-
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grond dan ook, hun onvrede en angst direct uiten. Het gaat erom 
reèhtstreeks met elk van die mensen in gesprek te gaan. Dat kan 
niet vanuit Den Haag via de krant, radio of televisie, dat begint 
lokaal vis-à-vis. De ruimte is er. Waar je ook komt wordt aan de 

bar, in de kappersstoel en in de koffiehoek gesproken over For
tuyn. Daar hoor je de onzekerheid, bijvoorbeeld in uitspraken als 
"het zijn er toch wel veel, hè?". 
Tijdens die avond in Wageningen was er volgens de Gelderlander 
één uitzondering: "De D66'er probeerde het nog door te verklaren 
dat hij anti-allochtone sentimenten op zijn eigen fatsoen trekt, 
omdat de verantwoordelijkheid ervoor 'bij het individu' thuishoort 
en eenieder in zijn eigen omgeving te rade moet gaan." Ik voel me 
daardoor aangesproken. De multiculturele samenleving begint bij 
mij en in mijn contacten met mijn buurman, mijn kinderen, mijn 
collega's - en niet, met alle respect, bij de minister van integratie
zaken, de minister-president, het lijsttrekkersdebat of welk ge
sprek tussen partijen ook. De uitdaging om als individu sociaal en 
liberaal te zijn, ligt allereerst bij mij. Dus ga ik het gesprek aan 
met jou, en jou en jou - jij ook? + 
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