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Migratie als oefening in burgerschap
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Weten schappelijk Instituut bij 
toerbeurt een actueel thema 
vanuit christendemocratisch 
perspectief
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is niet oneindig rekbaar. Het vraagt om een 
compassievolle blik naar nieuwkomers en de 
samenleving van het moment.

In het handboek wordt een richting geboden 
voor een politiek met die compassievolle 
blik. Het gaat erom met twee woorden te 
spreken. Van nieuwkomers mag respect 
gevraagd worden voor wie ‘we’ zijn, voor 
onze geschiedenis, voor onze waarden en 
normen, voor de uitgangspunten en principes 
van de democratische rechtsstaat. Dat is 
niet alleen een vorm om de samenleving 
en haar draagkracht te beschermen, het is 
ook de manier om nieuwkomers niet aan 
hun lot over te laten. Het is belangrijk dat ze 
goed op de hoogte zijn van wat ze mogen 
en kunnen verwachten en op die manier vol 
zelfvertrouwen een plek in de samenleving te 
verwerven. Dat is namelijk de andere kant: 
de samenleving heeft ervoor te zorgen dat 
nieuwkomers zich thuis voelen in het gemeen-
schappelijke huis. Dat ze meedoen, bijdragen. 

Democratische burgerschap is de sleutel tot 
een samenleving waarin iedereen een plek 
mag hebben. Burgers die ruimte durven 
geven, omdat ze hun grenzen kennen. 
Nieuwkomers die ruimte durven nemen, omdat 
ze weten waar de grenzen liggen. Vanuit een 
christendemocratisch perspectief is dat het 
gemeenschappelijk huis: een veilige plek waar 
nieuwkomers zich welkom voelen, weten in 
welk huis ze terecht komen en samen met de 
andere deelnemers vorm en inhoud geven aan 
het samenleven. •

De drie metaforen die Sacks gebruikt zijn 
krachtige beelden. Gastvrijheid staat niet ter 
discussie. In het landhuis en in het hotel zijn 
gasten zeer welkom. Maar hun verhouding 
tot de gastvrouw of gastheer is steeds een 
andere. In het geval van het landhuis is er geen 
wederkerigheid. De gasten zijn overgeleverd 
aan de goedgunstigheid van de eigenaar. 
In een hotel is die wederkerigheid er wel: 
gasten betalen voor hun verblijf. Maar wat hier 
ontbreekt is een vorm van eigenaarschap of 
ondernemerschap: er valt niets bij te dragen. 
In het samenleven komt het erop aan dat 
ieder mens tot bloei en groei komt. Ieder heeft 
een steentje bij te dragen. Daarom besluit 
Sacks de drie metaforen met het beeld van 
de samenleving als een gemeenschappelijk 
huis waarin iedereen in het huis meehelpt te 
bouwen aan dat huis.

De samenleving is niet in handen van een 
kleine groep. Het is ook niet een abstract 
idee op een politieke tekentafel. Nee, de 
samenleving wordt gevormd door het 
samenleven van een bontgekleurd gezelschap, 
gewone en ongewone mensen. De 
samenleving, zo zegt de christendemocratie, 
is een gemeenschap van gemeenschappen. 
Per definitie een divers en kleurrijk geheel. 
Wat voorop staat in een politieke reflectie op 
de rol van nieuwkomers in die samenleving 
zijn waarden: menselijke waardigheid, 
vrijheid, verdraagzaamheid. Tegelijk weet 
een bestuurder en politicus zich ook altijd 
geroepen om de heelheid van de samenleving 
te bewaken. Het draagvlak van een bevolking 
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In deze serie vertellen CDA’ers 
door wie en welk onderwerp zij 
geïnspireerd worden en wat zij 
in de politiek doen en hebben 
weten te bereiken ten aanzien 
van dat onderwerp.
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naast praktische 
hulp ook voor 
menselijk 
contact zorgen’
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Welk onderwerp ligt je (momenteel) 
aan het hart? 
De coronacrisis, waar we middenin zitten, 
raakt het hart van onze maatschappij. Snel 
zoveel mogelijk mensen vaccineren is echt 
een hele uitdaging waar we samen alle zeilen 
voor bij moeten zetten. 
We zien ondernemers die ten einde raad zijn. 
Mensen vereenzamen omdat ze alleenstaand 
zijn en al heel lang hun huis amper uitkomen. 
Onze jeugd die elkaar weer wil ontmoeten. 
Onze gezondheid die eronder begint te leiden 
omdat we aantoonbaar minder actief zijn met 
z’n allen. 
En als straks alles weer ’normaal’ is dan zijn 
we er nog niet. Deze periode richt overal 
schade aan. Materiële schade zal heel direct 
zichtbaar zijn. Andere schade zal pas op de 
langere termijn duidelijk worden. Wat heeft 
deze periode ons mentaal gedaan? 

Waar krijg je kippenvel van als het  
om dit onderwerp gaat? 
Het groot en klein menselijk leed als gevolg 
van deze crisis. Verhalen van gezonde 
mensen die op de IC terechtkomen en 
nog lang niet de oude zijn. Ze zijn ineens 
van iedereen afhankelijk. Verhalen van 
ondernemers die er mentaal zo doorheen 
zitten dat ze kilo’s afvallen en depressieve 
klachten krijgen.

Wat is jouw toekomstvisie als het  
om dit onderwerp gaat?
Snel zoveel mogelijk mensen inenten. 
Daarnaast een herstelplan met aandacht 
voor de menselijke maat. Dat moet een 
prominente plek krijgen. 

Wat inspireert je bij dit onderwerp?
De veerkracht van onze samenleving. De 
initiatieven die ontstaan zijn om elkaar te 
helpen in tijden van nood. Bijvoorbeeld 
zorgcirkels die naast praktische hulp ook voor 
menselijk contact zorgen. Dat kan het verschil 
zijn tussen vereenzamen en er positief 
uitkomen. 
De innovatiekracht. Digitaal werken en 
ontmoeten heeft een enorme vlucht 
genomen. Dit biedt ook kansen voor de 
toekomst.

Wie inspireren je buiten dit  
onderwerp?
‘De vrijwilligers’ inspireren mij iedere dag 
weer. Mensen die het heel normaal vinden 
zich belangeloos in te zetten. Wat drijft 
hen iedere keer weer en hoe kunnen we 
deze drive aanwakkeren bij nog veel meer 
mensen in onze gemeenschap? Stel dat 
iedere Nederlander, mits mogelijk, 1 uur 
per week vrijwillig iets zou doen voor onze 
gemeenschap. Hoeveel socialer zou dat onze 
samenleving maken? •

Aandacht voor de 
menselijke maat

Geïnspireerd 
door...

Het migratievraagstuk, of dat nu op internationaal, landelijk of lokaal 

niveau is raakt aan een wezenlijke vraag: hoe zien we de samenleving? 

In het nieuwe handboek dat het Wetenschappelijk Instituut voor het 

CDA vorig jaar uitbracht worden richtlijnen gegeven aan de hand van 

een verhaal van Jonathan Sacks. Sacks gebruikt drie metaforen om het 

beste integratiemodel te schetsen: een landhuis met genoeg ruimte om 

te logeren, een hotel en het gemeenschappelijk huis. U ziet meteen de 

christendemocratische voorkeur. Het handboek heeft niet voor niets de 

titel gekregen Om een gemeenschappelijk huis.


