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Moroccans abroad
Various forms of soft power target Moroccan communities in Europe, 
identifying them as “Moroccans residing abroad”, in order to keep them 
involved with the country of origin of their (grand)parents, preferably 
also by sending money to their family members. Some of the well-edu-
cated consider Moroccan soft power as a threat, imagining “Rabat’s long 
arm” as a suffocating, controlling embrace. The fact that they cannot 
renounce to their Moroccan citizenship, as a result of the doctrine of 
allégeance perpétuelle that was constructed as a prelude to the Protec-
torate, is but one example. This criticism is shared by other European 
opinion makers both on the left and on the right, considering Moroccan 
cultural influence to be suspect and aiming at control, even if it pro-
motes pluralism new style.

Foreign institutes in Morocco
To put Moroccan efforts abroad into perspective, it is useful to consider 
the soft power that other states try to practice in Morocco. France, Spain 
and the United States are solidly present with their language institutes, 
exchange and charitable programmes. China offers free language train-
ing through its Confucius institutes, attracting thousands of students. 
Turkey is doing the same with its schools and institutes, next to impor-
tant economic activities and the diffusion of tremendously popular soap 
operas on television. 

Compared to this, the Netherlands is but a small player with relatively 
modest programmes aimed at culture and civil society. Young writers 
and artists of Moroccan Dutch origin make valuable contributions to the 
cultural relations between the two countries. The continuation by Lei-
den University, with the help of the Ministry of Education, Culture and 
Science and the Ministry of Foreign Affairs, of a Dutch institute NIMAR, 
originally founded in 2006 in Rabat, at which the present author has the 
privilege to work, is a significant engagement. It offers students regis-
tered at Dutch institutes for higher education the opportunity to study 
in Morocco and to exchange with Moroccan students, lecturers, and host 
families. 

The institute is also the confirmation of a long-lasting relation, formally 
established in 1605 with the first diplomatic contacts. Trade was always 
important, in wool, leather, and arms. From the beginning, culture and 
scholarship also played a role: in 1613 the Moroccan trader and scholar 
Ahmed ben Qasim al-Hajari visited the professor of Arabic Thomas van 
Erpen in Leiden. In 1622–24 Van Erpen’s student Jacob Gool was in close 
contact with his master’s friend during his stay in Morocco to advise the 
Moroccan government on the construction of a fortified harbour against 
the common enemy Spain. Present day students and researchers work 
in this tradition. Academic scholarship also prompts them to critically 
examine culture and heritage policies of both countries, to look be-
yond first impressions. Culture may make our lives more pleasant and 
meaningful, while at the same time serving as a tool to improve mutual 
relations and legitimacy. 1
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De Van Mierlo Stichting richt haar aandacht de  
afgelopen maanden op kansenongelijkheid met  
artikelen in idee (Daniël Boomsma over klassenstrijd) 
en recente publicaties over het onderwerp. Wij zijn 
groot voorstanders van deze aandacht. Tegelijkertijd 
willen we waarschuwen voor het onproductieve over-
nemen van duidingen en politieke frames die schuren 
met de kernwaarden van het sociaal-liberalisme.  
Deze gaan te vaak gepaard met onrechtvaardigheid, 
onvrijheid en inefficiëntie van beleid. Het kan en 
moet anders. 
Door Marty Smits, Joost Sneller, Joris Backer

De maatschappelijke aandacht voor onrechtvaardigheid, 
ongelijkheid en ongelijke kansen neemt gelukkig toe. Ook binnen D66 
leven bij velen zorgen over het gebrek aan gelijke kansen voor kinderen 
los van baan, opleiding of woonplaats van hun ouders. Voor mensen die 
geen baan of goede woning kunnen vinden. Voor mensen in banen met 
marginale verdiensten en marginale kansen. Onderwerpen waar het so-
ciaal-liberalisme en de waarden en richtingwijzers van D66 zich nadruk-
kelijk op richten. Deze aandacht gaat gepaard met een vloed aan feiten 
omtrent inkomensverdeling, vermogensverdeling en ongelijke toegang 
tot basisbehoeften. Waarbij aangetoond wordt dat er nog altijd sprake is 
van sociale kwesties en dat niet alles beter wordt of dat die vooruitgang 
nog niet iedereen bereikt.

Wij signaleren echter een valkuil waar juist liberalen voor moeten wa-
ken. In discussies over ongelijkheid wordt snel gesproken over tweede-
ling, scheidslijnen en polarisatie. De samenleving opgeknipt in mensen 
die hebben en niet-hebben, verdienen en niet-verdienen, kunnen en 
niet-kunnen. Politici, sociologen en publicisten praten graag over ‘groe-
pen’, segmenten, klassen of sociaal economische sectoren. Bij elkaar 
geclusterde mensen, gesorteerd op basis van enkele elementen van hun 
complexe identiteit. Waarna vervolgens binnen die groep gezocht wordt 
naar het gemiddelde dat hen allemaal beschrijft en verschillen in dat ge-
middelde met andere groepen aangezet worden. De gemiddelde politieke 
voorkeur, maatschappelijke betrokkenheid of zelfbeeld en hoe zich dat 
verhoudt tot die van een andere aangemaakte groep. Vanuit dergelijke 
versimpelde algemeenheden probeert men vervolgens te komen tot 
verklaringen van maatschappelijke fenomenen en uiteraard tot goedbe-
doelde beleidsvoorstellen om ‘het’ probleem aan te pakken. Algemeen-
heden als ‘De ZZP-er wil geen zekerheid’. ‘De vrouw wil parttime werken’. 
Of ‘Democratie hoeft niet op schop maar lager opgeleiden willen meer 
stem’. Waarbij de laatste (I&O) uitspraak gebaseerd is op een enquête 
waarin 36% van de respondenten niets wil veranderen, 31% het niet weet 
en 17% wel iets en 16% heel veel wil veranderen. 
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Deze versimpelingen zijn misschien publicitair aantrekkelijk en concep-
tueel aanlokkelijk. Maar een maatregel is zelden beter dan de analyse en 
de werkelijkheid houdt zich niet aan karikaturen. Een paar voorbeelden. 
Van de hoogopgeleide werkenden onder 35 jaar – typische ‘bevoorrech-
ten’ – heeft 42% geen vaste baan. Tegelijkertijd heeft 71% van de laagop-
geleide werkenden tussen 45 en 65 jaar – ‘precair’ pur sang – wél een 
vaste baan. Een op de tien miljonairs behoort tot de 30% van huishou-
dens met het laagste inkomen en een op de zes huishoudens in de top 
10% van de inkomensverdeling heeft een negatief vermogen! (De Beer, 
Sociologie Magazine). Als je Nederland indeelt op basis van opleiding 
of inkomen, vermogen en woonsituatie, dan krijg je niet twee gelijk-
vormige groepen van maatschappelijke winnaars en verliezers, maar 
2x2x2x2=16 clusters van mensen die wat kenmerken delen. Slechts 1 
clustering doet het ‘goed’ op alle dimensies en 1 doet het overal ‘slecht’. 
Beide clusters maken slechts een klein deel uit van de samenleving en 
hoe meer definiërende kenmerken we aan deze analyse toevoegen om 
groepen nog scherper te vatten, hoe kleiner die clustertjes worden. 

De verschillen binnen groepen zijn groot en vaak even groot als verschil-
len tussen groepen. Bovendien weigeren dergelijke indelingen ook nog 
te bevriezen in de tijd, waardoor een aanzienlijk deel van de individuen 
in een cluster jaren later in een ander cluster zitten. Van ‘erfbare’ groe-
pen is ook maar zeer beperkt sprake omdat kinderen gelukkig klimmen 
en dalen. Wanneer we de individuen in onze samenleving op een conti-
nuüm zetten van inkomen, welvaart of een ander kenmerk, dan zien we 
geleidelijke overgangen en een bevolking die merendeel in het gemid-
delde zit. Ook het SCP laat dit in haar data over menselijke kapitalen zien 
(figuur A), waarbij veelal de verschillen op de langere termijn redelijk 
constant blijven of kleiner zijn geworden. Zeker met achterblijvers, maar 
zonder kloof of scheiding.

Er bestaat in de samenleving zelden een zwart vs. een wit kamp. Niet 
sociaaleconomisch, maar ook niet in meningen en perspectieven. De 
samenleving bevindt zich vooral tussen de extremen. Met de meeste 
mensen die de zin en onzin van beide extreme kampen zien en wegen 
en tot een tussenpositie komen. Zie bijvoorbeeld figuur B van het sociaal 
cultureel planbureau over populisme. Waarbij de volbloed populisten 
helemaal links en de hartstochtelijk anti-populisten helemaal rechts 
staan. U zou wellicht verwachten dat deze grafiek twee van elkaar ge-
scheiden groepjes op links en rechts zou laten zien. Maar nee. Nederland 
bestaat niet uit populisten en anti-populisten maar voor 90% uit men-
sen die sommige populistische zorgen delen en zich zorgen maken over 
een deel van hun antwoorden. Een midden van genuanceerde ideeën in 
plaats van twee grote tegenpolen. Gelukkig blijken factoren als geboor-
tegrond, religie, familie inkomen of het opleidingsniveau van ouders 
weliswaar invloed te hebben, maar zijn ze geen determinanten van het 
leven van het individu. Er is vrijheid en er zijn kansen om te ontsnappen 
aan gemiddelden. Daarom is liberalisme het gedachtegoed van de onbe-
grensde mogelijkheden. 
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Nu hebben D66-ers over het algemeen een goed ontwikkelde aversie te-
gen vrijheid ontnemende regels en instituties en weten we ook donders-
goed dat de recepten van oud-links en oud-rechts de afgelopen decennia 
hebben aangetoond niet te voldoen voor de problemen van vandaag. Er 
schuilt echter ook een gevaar in het overnemen van de duiding en het 
frame van anderen omdat dit het eigen denken kan vertroebelen. Het is 
heel moeilijk om vanuit de gegraven kuil van groepsdenken in de ana-
lyse te komen tot liberale, vanuit de kracht en behoefte van het individu 
vertrekkende, oplossingen. Mensen maken veel stuk door zaken plat te 
slaan en mensen te vernauwen tot 1 enkele groepsidentiteit. Moedigen 
onenigheid aan door de wereld te bezien als een versimpelde verzame-
ling van afgebakende groepen of klassen. Het definiëren van groepen en 
het vastleggen van verschillen, zet de tegenstellingen en die verschillen 
vast en jaagt ze aan. Door mensen te reduceren tot onderdeel van een 
groep, spelen we de samenleving uit elkaar. 

Consequent denken vanuit de eigen kracht van individuele mensen is 
niet makkelijk. Maar heel hard nodig in deze tijd van groepsdenkers. 

De karikatuur van het gemiddelde speelt ook op de schaal van onze eigen 
politieke vereniging. Het door de buitenwereld aangedragen en door ons 
soms met zelfkastijding omarmde beeld van D66 als partij van hoogop-
geleide stadsbewoners vereist een weerwoord. Zeker, bij verkiezingen 
(2017, Ipsos data) stemde 17% van de hoogopgeleide kiezers D66. Met 
alleen de VVD als grotere partij (23%). Bovengemiddeld vergeleken met 
de D66 totaalscore van 12%. Onder kiezers met een middelbare opleiding 
haalt D66 ongeveer 12% en onder laagopgeleide kiezers zo’n 8%. Zet 100 
willekeurige D66 stemmers op een rij, dan staan daar zo’n 50–60 hoger 
opgeleiden, maar dus ook 30 middelbaar opgeleiden en 10 tot 20 lager 
opgeleiden. Bijna de helft is niet hoger opgeleid. 2 tot 4 Kamerzetels zijn 
afkomstig van laagopgeleide kiezers. Meer laagopgeleide kiezers stem-
den D66 dan PvdA of Groen Links. En de SP heeft maximaal 1 of 2 zetels 
van laagopgeleide kiezers meer dan D66. Die SP zetels zijn er trouwens 
net zo veel als de VVD heeft. Hetzelfde gaat op voor de spreiding van kie-
zers door Nederland. Er is bijna geen stembureau in Nederland zonder 
D66 stemmen. D66 haalde in de Schilderswijk in Den Haag 8% van de 
stemmen en scoorde vergelijkbaar goed in dorpen in Limburg, Gelder-
land, of Friesland. De kiezer heeft ons dus al verteld dat D66 een partij 
voor heel Nederland is en ons opgedragen daar werk van te maken.

Versimpelen tot groepen en gemiddelden is gevaarlijk
De analyses over ongelijkheid gaan gepaard met duiding, en leiden ver-
volgens tot beleidsaanbevelingen. Die duiding en conclusies zijn (van-
zelfsprekend) ideologisch geladen. De nationalist komt het uitstekend 
uit als de wereld bestaat uit twee groepen: het goede ‘volk’ en de slechte 
‘elite’ en we daar naar handelen. De socialist en zijn gelijkmakende top-
down oplossingen varen wel bij het beeld van eenvormige hulpeloze 
groepen op achterstand.

Wij schrijven dit stuk om te wijzen op het belang van de eigen sociaal-li-
berale duiding en op de gevaren van het overnemen van duiding of frame 
van anderen. De basis van die sociaal-liberale duiding is dat ze start bij 
het vertrouwen op de eigen kracht van mensen om hun eigen leven en 
hun duurzame en harmonieuze samenleving vorm te geven en daarbij 
de vruchten van prestaties te plukken en te delen. Die basis contrasteert 
sterk met het denken vanuit groepen, vanuit archetypen en gemiddelden 
die politieke opponenten gebruiken. De sociaal-liberale duiding – en 
interventie – start vanuit de situatie en probleem van het individu, is 
vanuit de kern genuanceerd en stelt zichzelf altijd de vraag naar het 
effect op het individu dat door het frame of beleid geraakt wordt. Waarbij 
we er altijd van uit gaan dat dit individu – ondanks alle beperkingen en 
tegenwerking – altijd het best in staat is zelf te bepalen wat goed voor 
haar is en dat haar keuzes over het eigen leven altijd een belangrijke 
richting geven aan dat leven. Het sociaal-liberalisme is dus in de kern 
anti-deterministisch. 

foto herman wouters
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Hoe dan wel?
Er is sprake van onaanvaardbare kansenongelijkheid en onrechtvaardige 
uitkomsten. Lang niet iedereen heeft een goed huis, een goede school, 
een gezond leven en goed en zeker loon naar werken. D66 mag ver-
trouwen putten uit de brede kiezersachterban die onze sociaal-liberale 
analyse en antwoorden op die uitdagingen waarderen. Antwoorden die 
starten bij het individu en haar vermogen met meer kansen het eigen 
leven vorm te geven.

Sociaal-liberalen willen zorgen voor maximale sociale mobiliteit, maxi-
male kansen voor individuele mensen los van achtergrond of kenmerk. 
Voor maximale rechtvaardigheid. Blijven geloven in de belofte van kan-
sengelijkheid en ruimte maken voor mensen die er niet tussen komen. 
Daar ligt de ongelijkheid die wij moeten blijven adresseren. Daarom 
richten we ons zo sterk op onderwijs. Wij moeten arrangementen, insti-
tuties, bureaucratie en taboes aanpakken die oude belangen en indelin-
gen van de maatschappij in stand houden en die in de weg zitten van 
mensen en hun kansen. Daar zit de belangenstrijd waar wij onze energie 
op moeten blijven richten. 

Dit is een pleidooi voor zelfvertrouwen in een sociaal-liberale politiek 
die kansenongelijkheid in de kern aanpakt. Niet verdwaalt in een zoek-
tocht naar problemen en oplossingen vanuit een denkwereld van ge-
middelde karikaturen. Maar gericht zoeken naar de echte problemen en 
oorzaken. Handelen met oog voor de echte individuen die die problemen 
ervaren. Alle kinderen op jonge leeftijd naar die brede school en bijles 
voor iedereen. Kansen en herkansingen in werk, wonen en onderwijs. 
Alle arbeidsmarktdiscriminatie aangepakt. Kiezen voor de duurzame en 
harmonieuze samenleving, omarmen van wat ons verbindt en uitgaan 
van het vertrouwen in de eigen kracht mensen. 

De karikatuur van het gemiddelde en het tweespalt zaaiende ‘wij  
versus zij’-denken zorgt alleen voor afleiding van de weg naar echte 
resultaten. 1

Wat gaat er fout
Een overdreven aandacht voor de karikatuur, voor het gemiddelde voedt 
bij zelf-reflecterende D66-ers onterechte zelfkastijding. Of een onno-
dige twijfel aan eigen fundamenten als vertrouwen in de eigen kracht 
van mensen of het geloof in een duurzame harmonieuze samenleving. 
Wellicht zelfs schroom om ons krachtig vanuit de eigen idealen en 
denklijnen te mengen in de grote maatschappelijke vraagstukken van 
onrechtvaardigheid. 

Het grootste bezwaar tegen een politiek die uitgaat van groepen – ‘het 
precariaat’, ‘de elite’, ‘de laagopgeleiden’, ‘de ZZP-er’, ‘de moslim’ – is dat 
het de eigen kracht en vrije wil inperkt, ontkent en begrenst. Het legt aan 
individuen de onvrijheid op van verwacht gedrag, mening of vaardig-
heid. De veroordeling tot zijn wie je moet zijn in plaats van wie je wilt of 
kunt zijn. Daarmee belemmert hokjes denken de keuzevrijheid, en ont-
plooiingskansen. Het projecteert een statistische reductio ad absurdum op 
iemand. De verwachting van gedrag of mening ontneemt het individu de 
ruimte om zelf te beslissen wat zij wil of doet. Deze onrechtvaardigheid 
van groepsdenken is een grote motivatie voor een zeer actief antidiscri-
minatiebeleid. Het is voor een liberaal onacceptabel dat “Mohammed 
harder zou moeten werken slechts omdat hij Mohammed heet”. 

Handelen op basis van een groepsverwachting, een gemiddelde, een 
kloof, heeft helaas vaak tot gevolg dat een groep en de associatie met het 
probleem bevestigd en gefixeerd worden. We internaliseren de groep als 
drijver van gedrag, keuzes en identiteit. Tegelijkertijd wordt het contrast 
met de niet-groep scherp gemaakt. Wie zit er wel en niet in? De maat-
schappelijke werkelijkheid van vage grenzen en ongrijpbare identiteiten 
worden formele werkelijkheden met formele grenzen. Wat op haar beurt 
weer oproept tot actie op andere gebieden waar deze gefabriceerde groep 
ook bovengemiddeld is. Het sluit ook mensen uit. Van de groep, van een 
onderwerp of issue, maar ook van discussies. We zetten identiteiten vast, 
scherpen tegenstellingen aan en bevriezen wat fluïde is. 

Tenslotte is beleid op basis van versimpelingen ook nog eens op meerdere 
manieren inefficiënt. Allereerst is er altijd sprake van een aanzienlijk deel 
van een groep die niet last heeft van het op te lossen probleem, maar wel 
bediend (en gelabeld) wordt met een ingreep. Andersom zijn er ook veel 
mensen die niet geholpen worden omdat ze geen onderdeel zijn van een 
groep, maar wel het probleem hebben. Inefficiëntie wordt nog verder aan-
gejaagd doordat mensen zich moeilijk in hokjes laten vangen. In de prak-
tijk kunnen we maar zeer zelden de knip tussen de ene of de andere groep 
goed maken. Zelfs bij ‘simpele’ zaken als rijkdom loopt de beleidsuitvoer-
der al snel vast op de afweging tussen vermogen en inkomen, incidenteel 
en structureel, liquide en niet-liquide. Op pad gestuurd met goedbedoeld 
gericht beleid loopt de uitvoerder al snel aan tegen de mensen die wel be-
hoefte hebben aan hulp, maar die hij niet mag helpen of klopt hij aan bij 
mensen die hulp moeten krijgen, maar de hulp echt niet nodig hebben. 
Paradoxaal genoeg verzandt maatwerk gericht op groepen snel in verstik-
kende bureaucratie die op grote afstand van echte mensen staat.  
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