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Nieuwsgierig,
durf  jij dat nog te zijn
Elsbeth Koek, Partner Instituut Maatschappelijke Innovatie

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig 
naar anderen. Ik zie genoeg ou-
ders die een tikkeltje gegeneerd 
staan te wachten tot hun kleuter 
klaar is met het bevragen van de 
buurvrouw of de don kere man naast 
hen in de bus. Waarom ben jij zwart, 
hoe heet jouw moeder, wat is jouw 
lievelingskleur en wat eet je het liefst? 
Blijkbaar hele normale vragen als je klein bent. 
Maar als je groot bent, is dat niet meer gepast. 
Je vraagt het niet meer aan elkaar. Terwijl dat 
nu juist nodig is om met elkaar in contact te 
komen. Het lijkt wel alsof we niet meer we-
ten hoe we elkaar kunnen benaderen, zeker 
als we verschillend zijn. En als je niets weet 
van iemands achtergrond, blijft het contact 
oppervlakkig. Door kennis te maken met de 
belevingswereld en context van de ander, 
kan een verbinding worden gelegd. Door het 
contact ontstaat begrip, genegenheid en 
vooruit, misschien zelfs liefde.

Tussen doemdenken en doen

In Nederland worden onder-
linge verschillen een steeds 
groter thema waar scherp 

over wordt gesproken. De ma-
nier van praten met en over elkaar 

creëert een (schijn)tegenstelling, 
een kloof  en er treedt verharding op. 

De verschillende media schetsen allerlei 
doemscenario’s. Het zou niet goed gaan 
met Nederland. Ik ben het niet eens met 
deze teneur, maar wat doe ik daaraan? Ik 
met mijn mond vol idealen over hoe het 
anders moet in de wereld, ik doe niets? 
Omdat ik bijvoorbeeld geen goede ope-
ningszin ken om met de Marokkaanse 
moeder op het schoolplein in gesprek te 
gaan? Dat wil ik niet, daarvoor is Neder-
land – mijn land en dat van mijn kinde-
ren – mij te waardevol. Niets doen is 

geen optie.

waarom ben jij zwart?

wat eet je het liefst?
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Mijn Nederland

Als ik aan Nederland denk krijg ik een mooi, 
kleurrijk beeld voor ogen. Maar is mijn Neder-
land ook het Nederland van de Somalische vrouw 
die bij iedere sollicitatie wordt afgewezen om-
dat zij Hanaan heet? Mijn beeld van Nederland 
hangt natuurlijk samen met de context waarin 
ik Nederland beleef  en ervaar. Mijn context: ik 
ben een vrouw van 37 jaar, wit, heb een lieve 
man en drie kinderen, hbo+, uitdagende baan, 
leuk huis; eigenlijk allemaal goed. Ik beschouw 
mezelf  als een kritische, betrokken burger, lees 
de krant, kijk het nieuws en volg de politiek. 
De problemen die worden geschetst over al-
lochtone jongeren, de misstanden bij de ROC’s, 
de verharding van de samenleving zijn voor mij 
ver-van-mijn-bedonderwerpen. De hangjongeren 
bij mij op hoek zeggen ‘ja mevrouw’ als ik hen 
vraag ergens anders te gaan staan. Nederland 
is goed voor mij. Maar alle negatieve informatie 
voedt onbewust ook mijn beeld en ergens in mij 
nestelt zich onbewust angst. Hoe kijk ik zelf  ei-
genlijk aan tegen verschillen en ben ik echt wel 
zo multi-culti als ik denk? Het is de vraag of  ik 
wel echt contact durf  te maken.

Vragen aan de vreemde

Om te onderzoeken hoe mijn beeld van 
Nederland zich verhoudt tot anderen 
ben ik in de trein zitten. Normaal 
reis ik niet met de trein. Als je het 
nieuws volgt, verwacht je dat je 
Sodom en Gommora binnenstapt. Vandalisme, 
hangjongeren, elkaar geen ruimte gunnen, etce-
tera. Natuurlijk zag ik irritatie over te grote tas-
sen in het gangpad, te luide muziek of  te veel 
intieme details over de telefoon. Maar ik zag ook 
een prachtige verzameling mensen die samen 
zijn zonder gedoe. Waarom ligt de focus toch 
altijd op het negatieve? Voordat je het weet heeft 
die negativiteit een muur gebouwd die we niet 
meer naar beneden kunnen halen. 

Een jonge, Turkse man vertelde mij dat hij naar 
Nederland is gekomen om hier een studie te vol-
gen en hij zich heeft verbaasd. Hij had het beeld 
dat Nederland een keurig, tolerant en wit land 
is. In het echt vindt hij de straten rommelig en 

armoedig, en hij vindt dat er veel regels zijn. Het 
viel hem ook op dat de mensen veel kleurrijker 
zijn dan hij dacht. Hij verbaasde zich erover dat 
iedereen hier zijn best doet om niet prominent 
te zijn terwijl het in Turkije gaat om aanzien. In 
Nederland is er een intrinsieke drive om te pres-
teren, in Turkije werk je om beter te worden dan 
de buurman, een externe prikkel. Prominentie, 
aanzien wordt gewaardeerd in Turkije terwijl in 
Nederland waarde wordt toegekend aan een 
deugd als bescheidenheid. Het aanpassen voor 
Turken is in zijn ogen om deze reden lastig. Zij 
zijn gewend aanwezig te zijn, prominent te zijn, 
zich te meten en op te halen aan de ander, de 
prikkel om in beweging te komen, komt van bui-
ten en wat in Nederland gewaardeerd wordt is 
daaraan tegengesteld.

Hij ziet veranderingen in Nederland. Toen hij 
kwam in 2002 voelde hij zich vrij. De sfeer was 
luchtig, open en had het gevoel dat iedereen 
hier mocht zijn. Nu ziet hij familieleden ver-
trekken omdat zij zich niet meer thuis voe-
len in Nederland en is hij zich zelf  gaan 
verdiepen in religie omdat hij iedere keer 
als moslim werd aangesproken en niet als 
mens. Ook hij noemt zichzelf  nu gelovig 
en zijn geloof  vormt mede zijn identiteit, 
terwijl dat nooit zo is geweest! Door zijn 
verhaal en zijn openheid, kon ik vragen 
stellen over zijn achtergrond, land, cultuur 
en zijn mores. Uit het contact ontstond be-
grip, verbazing, verduidelijking en herken-
ning.

Laat nieuwsgierigheid op de loop 

Contact maken met een wildvreemde 
vond ik spannend. Ik had tenslotte geen 
openingszin. Schoorvoetend de trein 
in, rondgekeken en ergens gaan zitten. 
Na mijn schroom te hebben overwon-
nen, vroeg ik mensen om mij heen of  ik 
hen iets mocht vragen over Nederland. 
De lichaamshouding van mensen bij mij in de 
buurt veranderde, ze werden nieuwsgierig naar 
wat er ging gebeuren. Het is prachtig om te zien 
welke openingen er zijn om contact te maken, 
in gesprek te zijn, vragen te stellen en bevraagd 
te worden. Ik vond het echt geweldig om open-
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lijk te vragen en te merken dat je niet afgewe-
zen wordt of  voor gek wordt verklaard. Door te 
vragen ontstaan openingen naar elkaar, al is het 
maar voor een kwartier. Het is echt jammer dat 
we dat kwijt dreigen te raken, dat ik het bijna 
kwijt was. Een onbevangenheid, nieuwsgierig-
heid naar de ander. Iemand gaf  me ooit het vol-
gende compliment: jij stelt vragen omdat je op-
recht geïnteresseerd bent in het antwoord. Door 
deze zoektocht, weet ik het weer en vergeet ik 
het niet meer.

Voordat we met grote plannen komen: laten we 
allemaal weer nieuwsgierig durven zijn naar el-
kaar: al is het maar één dag per maand, één dag 
per jaar. Gun jezelf  en de ander de kans om el-
kaar eerst te zien, te begrijpen. Als de nieuws-

gierigheid weer een plek krijgt in Nederland, 
zijn we veel beter in staat om samen te le-
ven. Spelen en samenleven, gewoon open 
zijn. En dat begint gewoon bij u en mij. Ge-

niet ervan. Het is meer dan een mooie 
ervaring!

Over de auteur
Elsbeth Koek is partner bij het Instituut 
Maatschappelijke Innovatie. Verbinding door 
nieuwsgierigheid is een belangrijke drijfveer in 
haar werk en de manier waarop zij in het leven 
staat. Samenleven is in haar woordenboek een 
werkwoord.

E-mail: e.koek@imi.nu
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De toekomst is eigenlijk nog nooit een extrapolatie van het heden 
geweest. Morgen zal anders zijn dan gisteren, met andere wensen, 
andere uitdagingen en kansen. Terwijl we gewend zijn te denken in ex-
trapolaties, zijn er in de samenleving altijd mensen die ‘nieuwe dingen 
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dat ze denken dat het roer voor hen ‘nu om moet’. ‘De geschiedenis 
kruipt niet, ze springt’, zoals Taleb, hoogleraar Onzekerheidskunde het 
verwoordt. De gedachte om ons te baseren op het verleden is zo sterk, 
dat dit de kracht in de kiem smoort om initiatieven te ontplooien die 
geen garantie kennen uit het verleden.

Nederland is mooi, sterk en rijk. Rijk aan mensen en rijk aan ideeën. 
Rijkdom is een voorrecht, maar wel iets dat je moet kunnen zien, 
waarderen en gebruiken. Want welke inventieve ideeën bevinden zich 
buiten het gebaande pad en zijn geestverruimend voor de discussies 
van vandaag? De uitdaging met het boek Verkenning Nieuw Nederland, 
is de verkenning naar dat wat we niet zien, dat wat niet direct opvalt, 
dat wat we pas zien als we heel goed kijken. 

In dit boek laten inspirerende denkers, groot en klein, zien waar volgens hen 
Nederland maatschappelijk beter kan. Ze dagen je uit om ook zelf  aan de slag 
te gaan...
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Dit Essay maakt deel uit van het boek  
‘Verkenning Nieuw Nederland’.  
Kijk voor meer essays en inspirerende 
ideeën om je heen en op: 
www.verkenningnieuwnederland.nl  
(Daar is het ook mogelijk een fysieke  
versie van het boek te bestellen)
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