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Amerikakenner Verhagen gebruikt zijn kennis van de grote bondgenoot om een Nederlands 
probleem te relativeren. In zijn boek bindt hij de strijd aan met zwartkijkers, opportunisten en 
pessimisten die menen dat de integratie van nieuwe Nederlanders is mislukt. Integendeel, 
beweert Verhagen, ze zijn veel beter aangepast dan de jammerende journalisten en 
paniekerige politici ons willen doen geloven.  
 
In het voetspoor van het parlementair onderzoek van 2004 (Bruggen bouwen) concludeert 
Verhagen dat het probleem meevalt. Verhagen populariseert de uitkomsten van dat rapport 
waarin veel cijfers staan die het goede nieuws brengen: er zijn geen immigrantenghetto’s, de 
meesten hebben werk en vooral de kinderen van immigranten presteren goed. Volgens 
Verhagen past deze trend precies bij de ontwikkeling die Amerika als immigrantenland heeft 
doorgemaakt. Daar is de integratie vanzelf tot stand gekomen.  
 
Nog afgezien van de vraag of de integratie in Amerika echt geslaagd is (in ieder geval niet 
voor alle zwarten) is het de vraag of die uitkomst de huidige situatie in Nederland verder 
helpt. Als de huidige immigratie-aanwas een verstoorder van de rust is, helpt het niet om een 
wissel op de toekomst te trekken. Als dat niet zo is, moet de vraag beantwoord worden 
waarom deze discussie dan nu zo gepolitiseerd is. Verhagen ontkent de eerste suggestie en 
lost de tweede vraag op met een verwijzing naar het proces van globalisering die de 
vertrouwde omgeving van burgers bedreigt waardoor ze vreemdelingen gaan wantrouwen en 
weren. De politieke elite heeft intussen alleen de misstanden hoogstens onderzocht, maar niet 
opgelost. Het onbevredigende van dit antwoord is volgens mij een gevolg van een te sterke 
relativeringpoging. Want al zijn er statistische successen aan te wijzen, deze gegevens 
neutraliseren blijkbaar niet de gevoelswaarde van de probleemgevallen. Het lijkt teveel op het 
ontkennen van die problemen.  
 
Om het probleem te relativeren gaat Verhagen eerst de aantallen na en komt uit op een 1,2 
miljoen niet-westerse allochtonen, met als religieuze subgroep 830.000 moslims, vijf procent 
van de Nederlandse bevolking – minder dan vaak wordt verondersteld. Tegen de gevestigde 
indruk in toont hij aan dat er maar een paar homogene buurten met buitenlanders zijn. 
Iedereen van de tweede generatie spreekt Nederlands. De problemen op school liggen niet aan 
de aanwezigheid van allochtonen, maar door de concentratie van problemen in wijken waar 
de lagere inkomens zijn geconcentreerd. Hij pleit voor mengen van scholen tot 30 procent 
allochtoon is, dan zouden beide groepen daar baat bij hebben. Intussen lopen de allochtone 
kinderen hun achterstand snel in. De problemen zitten dus in de organisatie van het onderwijs 
en niet aan de aanwezigheid van allochtonen in de klas. Dezelfde redenering volgt hij voor 
andere pijnpunten: op de werkvloer is een toename te zien van werkende allochtone vrouwen, 
sport verbroedert, het aantal contacten tussen bevolkingsgroepen groeit. Zo verschieten de 
problemen die vaak in de schoenen van immigranten worden geschoven van aard. 
Omdat Verhagen niet wil vervallen in het stigmatiseren van nationale groepen, die immers 
zelf niet homogeen zijn, kijkt hij liever naar sociaal-economische categorieën, 
opleidingsniveaus, generaties en levensbeschouwingen. Hij constateert dat de verschillen 
tussen autochtoon en allochtoon (vooral van de tweede generatie) in die categorieën 
verdwijnen, maar zo verdwijnt ook het zicht op specifiek etnische kenmerken. Het enige 



kenmerk dat dan onderscheidend is, geloof, zal volgens hem vanzelf verdampen door de 
individualistische trends onder gelovigen, die tot secularisatie leidt.  
Hoewel hij vervolgens terecht stelling neemt tegen de mythe dat een echte Nederlander niets 
met een diep geloof heeft, volgt hij te makkelijk de opvatting dat een moderne manier van 
leven vanzelf tot het opgeven van traditioneel geloof leidt. Zo hoeft hij ook niet de vraag aan 
de orde te stellen of waarden als godsdienstvrijheid, democratie en tolerantie ook door de 
tweede en latere generaties worden verdedigd tegen de claims, druk (en soms terreur) van de 
radicale Islam in.  
Tot slot, het boek telt wel een aantal onnauwkeurigheden. Op pagina 28 is het verwarrend om 
te lezen dat Nederland uit 9 procent protestanten, 6 procent hervormden en 4 procent 
gereformeerden bestaat. Wie daarmee bedoeld worden blijft een raadsel. De opmerking dat de 
orthodox protestantse emigranten uit Nederland in 1843(!) naar Amerika gingen om zich te 
isoleren is bezijden de waarheid. Wat Amerika betreft, zijn de voorbeelden van immigratie in 
de negentiende eeuw niet toepasbaar op Nederland in de eenentwintigste eeuw: Amerika heeft 
een veel grotere opnamecapaciteit, deelde basiswaarden en bood veel meer ruimte (letterlijk 
en figuurlijk) aan anderen dan in het keurig aangeharkte en door-regelde Nederland. Daardoor 
hadden immigranten in Amerika meer grip op hun leven dan in Nederland.  
Zal Verhagen zijn doel bereiken en gaan de lezers nu positiever over integratie denken? Deels 
wel, het boek biedt een overzichtelijke lijst van positief nieuws, haalt de angel uit 
paniekreacties, (er ontstaat geen permanente onderklasse zonder uitzicht op verbetering), 
deels niet omdat het boek niet diep genoeg snijdt in de culturele en levensbeschouwelijke 
thema’s om de ongerustheid over bijv. de Islam weg te nemen.  
 
 


