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INTERMEZZO
Jos Wienen

‘Laat groepen aansluiting vinden
bij onze gemeenschap’
‘Mensen zijn behalve individuen ook deel
van een gemeenschap. Die belangrijke chris
tendemocratische notie behoeft zeker nu ex
tra nadruk. In zijn HJ Schoo-lezing bena
drukte Sybrand Buma terecht het belang van
gemeenschap en traditie. Het was mooi ge
weest wanneer hij nog wat verder had inge
zoomd op hoe onze identiteit kan bijdragen
aan gemeenschapsvorming.’
‘De veelkleurigheid van overtuigingen en
achtergronden van groepen mensen is een
belangrijk deel van de Nederlandse traditie.
Nederland heeft een verleden waarin gods
dienstige verschillen een grote rol spelen en
een traditie van verdraagzaamheid waarin
de vrijheden op het gebied van geweten,
godsdienst en meningsuiting een pijler vor
men van de Nederlandse identiteit.’
‘Ons land is ontstaan uit een strijd om vrij
heid. Willem van Oranjes ideaal van gods

Jos Wienen (1960)
Burgemeester van Haarlem.

dienstvrijheid en tolerantie werd toen niet
geheel gerealiseerd, maar de Nederlandse
republiek werd wel een land van gewetens

langs levensbeschouwelijke lijnen. De Neder

vrijheid. Een land dientengevolge waar velen

landse cultuur is open. Niet door te assimile

heen vluchtten, zoals joden, hugenoten en

ren, maar door ruimte te laten voor eigen

vrijdenkende dissidenten. In een stad als

heid. Het hielp Nederland ook om te gaan met

Haarlem was begin zeventiende eeuw meer

het gegeven dat het jarenlang (door Indone

dan de helft van de bevolking migrant! Frans

sië) het grootste moslimland ter wereld was.’

Hals en Spinoza horen helemaal bij onze
eigen Nederlandse traditie. In de twintigste

* * *
‘Onmiskenbaar is er een probleem met mi

eeuw kreeg het eigen karakter van Nederland

grantengroepen. Hoge werkloosheid en jeugd

onder meer vorm in de verzuiling, die unieke

problemen vragen aandacht. Maar omge

verdeling van het maatschappelijk leven

keerd geldt dat ook autochtone Nederlanders
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INTERMEZZO
vaak op een andere manier participeren dan je

energie, werkte hard en sprak snel redelijk

graag zou zien. Negatief, teleurgesteld en

goed Nederlands. De andere groep straalde

boos. Rond de vluchtelingencrisis ben ik met

onverschilligheid uit, klaagde over te weinig

een aantal van hen indringend het gesprek

mogelijkheden, maar ondernam zelf ook wei

aangegaan: “Waarom zijn jullie zo tegen de

nig. Waar de overheid mensen hielp om met

opvang van vluchtelingen?” In de antwoor

hun eigen kwaliteiten aan de slag te gaan, wer

den ging het vaak over de straat die achteruit

den geweldige resultaten geboekt. Waar kans

gaat: “Steeds meer mensen met psychische

arme mensen geen stimulans kregen, nam

problemen, schulden, en buitenlanders. Geen

hun afhankelijkheid van de overheid toe.’

werk, en ook geen hulp bij persoonlijke pro
blemen. Getroffen door bezuinigingen, maar

* * *
‘Graag benadruk ik tot slot de rol van gods

voor die vluchtelingen kan alles. Het zijn cri

dienstige gemeenschappen, die veel liefde

minelen, gelukzoekers, mensen die hun

werken verrichten. Niet ruimte voor eigen

vrouw en kinderen in de steek laten of hen

heid is het probleem, maar vijandschap tegen

juist meenemen op zo’n gevaarlijke tocht. En

anderen en tegen de Nederlandse samen

ons eigen land wordt ons afgenomen. Zwarte

leving. Discriminatie van migranten en mos

Piet mag niet meer!”’

lims is kwalijk. Het ondermijnt de goede wil.

‘Als groepen dreigen af te haken moeten

Maar juist vanuit die constatering is het goed

we proberen ze juist aansluiting te laten vin

om de moslimgemeenschap ook aan te spre

den bij de gemeenschap. Of beter gezegd:

ken op onverdraagzaamheid in eigen kring.

om gemeenschap te laten ontstaan waar

Aanpassing aan de vrije samenleving is nood

mensen er zelf aan willen en kunnen bou

zaak. Voor intolerantie tegenover het geloof

wen. Waar mensen ideeën hebben en verant

van de ander is geen plaats.’

woordelijkheid voor elkaar nemen. Mensen

‘Juist de typisch Nederlandse ruimte voor

doen ertoe en het is belangrijk dat ze ook het

verscheidenheid, gecombineerd met ver

gevoel hebben dat dat wordt gezien en dat zij

draagzaamheid, helpt om ook in deze verwar

worden gezien. Maar we dienen ook oog te

rende tijden om te gaan met veranderingen.

hebben voor afzijdigheid, apathie en een

De Nederlandse identiteit is geen gesloten

zaamheid. Wij lossen dat als overheid niet

boek of gestolde geschiedenis, maar een le

op, maar we kunnen soms wel een zetje ge

vende en zich ontwikkelende traditie. Het is

ven, ruimte scheppen en perspectief bieden.’

belangrijk dat geboren Nederlanders en

‘In Katwijk kon ik twee vergelijkbare groe

nieuwkomers samen een gevoel van verbon

pen statushouders volgen. De ene groep deed

denheid met dit land en zijn cultuurgeschie

mee met een pilot waarin huisvesting, oplei

denis ontwikkelen.’

ding in de zorg, intensieve begeleiding, taal

‘Wilhelmus van Nassouwe was ooit een

les en een baangarantie bij succesvol afron

vluchteling. Zijn lied als ons volkslied geeft

den van de opleiding waren voorzien. De

de Nederlandse identiteit extra lading en per

andere groep had eigen huizen, volgde de re

spectief. Het is een prachtig symbool van zo

guliere inburgeringscursussen en was zelf

wel onze nationale gemeenschap als van

verantwoordelijk voor de taalcursus. Het ver

ruimte voor de eigenheid van heel diverse

schil was gigantisch. De ene groep was vol

groepen binnen die ene samenleving.’
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