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MUREN VAN MAATSCHAPPELIJK ONBEHAGEN, MUREN 
VAN HET POPULISME 

René Cuperus1 

  

 

 
 

In onze hyperactieve, globaliserende wereld richt zich een muur op tussen 
winnaars en verliezers, tussen succesvolle aanpassers en machteloze 
achterblijvers. De Britse socioloog Anthony Giddens spreekt over de ‘High 
Opportunity, High Risk Society’. Voor mensen met talent, geld en brutaliteit zijn 
er meer kansen dan ooit. Voor de overigen zijn er in onze snelle, globale wereld 
grotere risico’s, onzekerheden en bedreigingen dan vroeger.  

Deze Muur van Moderniseringsonbehagen splijt centrum van periferie, jong van 
oud, hoogopgeleid van laagopgeleid, stad van platteland, jubelgebieden van 
krimpgebieden. Men zou dit ook de Muur van het Populisme kunnen noemen. 
Deze Muur symboliseert de pan-Europese opstand van met name 
lageropgeleiden tegen het wereldbeeld en de beleidskoers van hogeropgeleiden. 
De gilets jaunes zijn een exponent hiervan. De protesten tegen het afschaffen van 
Zwarte Piet ook. 
Westerse democratieën zijn steeds meer gepolariseerd geraakt. Er is sprake van 
wat men een populistische breuklijn kan noemen. Een breuklijn die dwars door 
de westerse samenleving heenloopt: de clash tussen Establishment en non-
Establishment. Die breuklijn staat, ten diepste, voor een conflict over de 
toekomstkoers van onze samenleving. Er is een conflict ontstaan tussen 
hoogopgeleide bestuurders en lager opgeleide kiezers over de toekomstkoers van 
de samenleving. De door de bestuurdersdemocratie ingeslagen weg van 
globalisering, Europeanisering, multiculturalisering, hyperflexibilisering en 
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postindustrialisering is bij aanzienlijke delen van de bevolking op grote 
tegenstand gestoten. Zie daar de revolte van het populisme.  

Zo’n 50 procent van de samenleving blijkt tegen globalisering, tegen een steeds 
verdergaande Europese integratie, verzet zich tegen de erosie van de naoorlogse 
verzorgingsstaat, kritiseert de toegenomen ongelijkheden, heeft moeite met 
migratie, en die van de islam in het bijzonder. Zij vrezen dat hun land, door alle 
transformatie en turbulentie, uiteindelijk niet meer hun land zal zijn. Dat is de 
kern van het ressentiment en de woede.   

Nationaal-populisme is een vorm van complexiteitsreductie in een wereld in flux. 
Het bestaat uit een cocktail van economisch en cultureel protectionisme, 
afbakening en afscherming in een permanent veranderende wereldorde, waarin 
met name de lager opgeleiden het onderspit delven en zich ‘afgewaardeerd en 
verraden’ voelen in een mondiale kenniseconomie voor hoogopgeleide 
kenniswerkers. 
Veel commentatoren en analisten zien de wereldwijde opmars van het anti-
establishment populisme als een backlash tegen de globalisering. Van Brexit en 
Trump tot aan Le Pen, Wilders en de (gevallen) Italiaanse Populistische Regering.   

Het zijn de maatschappelijke krachten van een wereld in flux, die hebben geleid 
tot een vertrouwens- en representatiecrisis tussen hoog en laag in de samenleving. 
Met als ernstig gevolg dat het naoorlogs sociaal contract onder grote druk is 
komen te staan. Datzelfde geldt voor de unieke Europese middenklasse-
samenleving en high trust society, die uit dat sociaal contract voortvloeiden.   

Populisme is, zo gezien, een heftige reactie op het globaliseringsproces. 
Kernelementen van het populisme kunnen worden teruggebracht tot vier 
karakteristieken: (1) Populisten redeneren vanuit de idee van een puur, homogeen 
volk; (2) Dat verraden zou worden door een op zichzelf gerichte corrupte elite; 
(3) Populisten proclameren een ernstige crisissituatie; (4)  Vaak is sprake van een 
sterke, autoritaire leider die de pure stem van het volk representeert. (Hier zit de 
gevaarlijke anti-pluralistische, anti-democratische karaktertrek van elk populisme: 
wie zich tegen ‘de wil van het volk’ keert is al gauw ‘vijand van het volk’ (Jan-
Werner Müller).  

 

The Anywheres versus the Somewheres 
Bij het populisme en anti-populisme kunnen we grosso modo over twee 
tegenover elkaar staande groepen in de samenleving spreken. De Britse ‘Paul 
Scheffer’, David Goodhart, heeft dat treffend Anywheres tegenover Somewheres 
genoemd. The Anywheres zijn progressieve, hoog opgeleide, mobiele 
professionals die zich overal op de wereld thuis voelen: zij beschikken over een 
internationale, kosmopolitische mentaliteit. Daartegenover staan de Somewheres 
die dichtbij de plaats leven waar ze geboren zijn, vaak onzekere banen hebben in 
de private sector, niet academisch geschoold, niet kosmopolitisch, maar die zich 
juist sterk deel van een nationale gemeenschap voelen en zich geminacht voelen 
door de beter opgeleide groepen in de samenleving.  
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Tussen deze twee 
groepen, the Anywheres 
en the Somewheres, is een 
culturele, 
identiteitspolitieke 
strijd gaande, met name 
rondom vraagstukken 
van migratie, 
globalisering en 
Europese integratie, en 
deze strijd is de basis 
van de populistische 
kortsluiting in onze 
samenleving tussen 
hoger en lager 
opgeleiden.   

Tussen die groepen 
bestaat er een groot 
verschil in 
aanpassingsvermogen aan die steeds veranderende wereld. Een verschil in 
appreciatie ook. Hoger opgeleiden, de academische professionals, voelen zich 
meer senang in die wereld van globalisering, kenniseconomie, multiculturalisme, 
dan mensen met minder sociaal, cultureel en financieel kapitaal, vaak de wat lager 
opgeleiden.   

 

Onzichtbare Muren scheiden centrum van periferie   
Deze breuklijn van het populisme loopt dwars door landen, regio’s en steden 
heen. Alsof er een onzichtbare muur bestaat die winnaars en verliezers van elkaar 
scheidt, centrum en periferie, jubelregio’s versus krimpregio’s, eentalige 
immobielen versus meertalige mobielen.  
Zo’n muur loopt bijvoorbeeld dwars door Frankrijk heen. En scheidt 
welvarende, booming regio’s die aanhaken bij de vooruitgang van de dynamische 
globalisering van achterblijvende regio’s. Die muur van het Populisme scheidt 
Noord-Frankrijk en Oost-Frankrijk af van de regio Parijs, Nantes, Lyon, 
Toulouse en Bordeaux. Scheidt het Frankrijk van Macron af van het Frankrijk 
van Le Pen. Centrum versus periferie.  

In de analyses van het electoraat van Marine Le Pen (Front 
National/Rassemblement National) komt het begrip ‘La France Périférique’ 
bovendrijven. De partij is sterk in de plaatsen en gebieden die zich buitengesloten 
voelen van de hoofdstroom van de globaliserende, moderniserende samenleving. 
Bij mensen die zich tweederangsburgers voelen met een onzekere toekomst 
zonder sociale zekerheid en culturele continuïteit.  

Dit begrip van het perifere Frankrijk is gemunt door de Franse geograaf 
Christophe Guilluy. Zijn essay uit 2014 luidt : La France périphérique: Comment 
on a sacrifié les classes populaires. Ofwel: hoe men de volksklasse, de ‘gewone 

‘Anywheres’ versus ‘Somewheres’ 

The Anywheres are liberal, highly literate, mobile, progressive 
and feel no particular attachment to place or to nation. For 
over 50 years they have dominated the political agenda, with 
their support for an economic and social liberalism based on 
individual rights and an open society. Overwhelmingly, they 
are university graduates whose lives are characterized by social 
mobility. Career progression, tolerance and social 
independence are their core values. In short, they tend not to 
live close to mum. 

The Somewheres live close to where they were born, work in 
the private sector in insecure jobs, usually have not been to 
university, but do feel part of a national community from 
which they consider they are being increasingly excluded. In 
this clash of cultural identities two main topics dominate the 
arena: The European Union and mass migration  

(David Goodhart, The road to somewhere, 2017) 
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man in de provincie’ heeft geofferd aan de vooruitgang. We raken hier de kern 
van het waarom van het populisme: een verhaal van verweesdheid, in de steek 
gelaten zijn, niet meegenomen en begeleid zijn in de modernisering van het 
bestaan.  

Deze Muur van Onbehagen, Ressentiment en Gevoeld Verraad is ook duidelijk 
zichtbaar daar waar ooit een echte Muur van steen, hekken en prikkeldraad heeft 
gestaan, namelijk tussen Oost- en West-Europa, en meer precies tussen Oost- en 
West-Duitsland. Veel van de politieke en culturele verschillen tussen Oost en 
West kunnen worden herleid tot het tweederangs-burgerschapsgevoel.  

Uit een recente enquête in Oost-Duitsland bleek zo’n 66% van de inwoners zich 
tweederangsburger te voelen in het eengeworden Duitsland. Van de AfD-kiezers 
ging het om zeker 80 procent.   Men spreekt 30 jaar na de Val van de Muur in 
Duitsland nog altijd van ’Mauer im Kopf’, de muur die tussen de oren zit, en die 
de grote politieke en culturele verschillen verklaart tussen Oost-Duitsland en 
West-Duitsland.  

Iets vergelijkbaars doet zich voor op het niveau van de Europese Unie. Ook daar 
is er sprake van een grote politiek-culturele frictie tussen Oost-Europa, de 
Visegrad-landen, en West-Europa: meningsverschillen over migratie, rechtsstaat 
en ‘tweederangsburgerschap in Europa’, die Frans Timmermans zijn 
voorzitterschap van de Europese Commissie hebben gekost.  

 

Een Veiligheidsmuur 
Onlangs stond ik oog in oog met een echte Muur van steen en ijzer die 
eersterangs- en tweederangsburgers van elkaar scheidt, de zogenaamde 
Veiligheidsmuur tussen Israël en de Palestijnen op de Westbank. Ik was op (de 
enigszins gekleurde) reis met het CIDI, het Centrum Informatie en 
Documentatie Israël. Dat organiseert deze reis al jaren. Speciaal voor journalisten 
en beleidsmakers om hen meer achtergrondkennis bij te brengen over het 
Israëlisch-Palestijns conflict.  

Ik bezocht deze zeer omstreden muur onder leiding van de architect ervan, oud-
kolonel Dan Tirza. Het was uiterst ongemakkelijk om bij een Muur te staan die in 
veel deed denken aan lang vervlogen DDR-tijden: betonnen muren, met 
prikkeldraad, sensorhekken, militaire patrouilles en checkpoints. Om daar te 
staan met de bedenker van de Muur die met trots vertelt hoe hij net een paar 
olijfbomen heeft weten te sparen van een Palestijnse keuterboer. Hoe men bij de 
grensovergangen honden inzet om de geur van explosieven te detecteren, maar 
die honden slim uit het zicht weet te houden van moslims voor wie honden 
onreine dieren zijn. Hoe men vrijwel elke week verstoten of mishandelde 
Palestijnse vrouwen uit de grenszone moet halen, en moet overbrengen naar 
Israëlische Blijf-van-mijn-lijf-huizen.  

Vanuit puur veiligheidsoogpunt is er best enig begrip voor deze muur te hebben. 
Het aantal terroristische aanslagen schijnt met 90 procent gedaald te zijn. En de 
muur zorgt ervoor dat de reactietijd van veiligheidstroepen op mogelijke 
terroristen ‘die onderweg zijn’ belangrijk vergroot is. Tegelijk is elke muur per 
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definitie een zwaktebod. Een menselijke nederlaag. Is elke muur tussen twee 
landen, groepen van mensen een tragedie. En zo ook pakt deze Israëlische 
Veiligheidsmuur uit als een harde, mensenrechten-onvriendelijke scheiding tussen 
eersteklas- en tweedeklas burgers, die woede, rancune en frustratie produceert. 
Israëli’s en buitenlandse toeristen mogen de checkpoints, de zwaarbeveiligde 
doorgangen in de muur, wel door, voor Palestijnen is dat een stuk lastiger. Zij 
worden zwaar en langdurig gecontroleerd (er schijnen zelfs vrouwen bevallen te 
zijn tijdens de lange wachttijd) of tegengehouden en teruggestuurd. Israël en de 
Westbank zijn de facto één economische regio, één arbeidsmarkt, één 
veiligheidsgebied (Israël controleert het gebied met hulp van de Fatah-politie). 
Palestijnse arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de Israëlische economie. In elk 
hotel in Tel Aviv of Jeruzalem tref je Palestijnse werknemers aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt. Elke dag staan er dan ook lange files en rijen bij de 
grensdoorgangen tussen Israël en de Westbank. En zelfs de door het radicale 
Hamas gedomineerde Gazastrook dringt steeds aan op arbeids-
grensdoorgangspassen voor Palestijnen om in Israël te kunnen werken. Deze 
muur houdt terrorisme op afstand, maar laat arbeidsmigratie, zwaar 
gecontroleerd, door.  

 

Tweemaal DE MUUR van Rotterdam: de Maas en het Zuidplein 

Deze muren van het populisme grenzen af en verdelen. Ze scheiden centrum en 
periferie. Eerste klas-burgers van tweede klas-burgers. Dat speelt in de westerse 
samenleving als geheel, maar het geldt ook per land, per regio en zelfs per stad. 
Laten we tot slot inzoomen op Rotterdam. Op de Twee Onzichtbare Muren die 
in Rotterdam als breuklijnen door de stad lopen, en waarin doorgangen en 
passages gemaakt zullen moeten worden, willen we op lange termijn een 
‘Leefbaar Rotterdam’ kunnen behouden, een enigszins op elkaar betrokken 
vreedzame gemeenschap.  

Uit een zelfanalyse van de Gemeente Rotterdam blijkt dat deze stad, hoe hip en 
cool tegenwoordig ook, tevens een zeer gespleten en verdeelde stad is. De 
zogenaamde ‘Strategenpool’ van de Gemeente Rotterdam heeft een rapport 
gemaakt over de laatst gehouden Provinciale Statenverkiezingen in Rotterdam, en 
daaruit rijst het beeld op van Rotterdam als een fors gespleten stad. Rotterdam 
mag dan in trek zijn geraakt bij toeristen en architectuurliefhebbers, het is en 
blijft ook een broeiende metropool, waar de tegenstellingen net een tandje rauwer 
zijn dan in de rest van Nederland.  

Wie de kaartjes van de verkiezingsanalyse ziet, valt direct op dat ’de Rotterdamse 
Muur’ een rivier blijkt te zijn. Het is de rivier de Maas die een grote politieke rol 
lijkt toe te komen. Zoals de strategen het zelf formuleren: ‘De Maas vormt de 
brede scheidslijn in de verkiezingsuitslag. De ‘gevestigde orde’ komt vooral voor 
ten noorden van de Maas en het populisme ten zuiden van de Maas.’  

In termen van de grootste partij per deel van de stad:  

- Centrum en Noord: VVD en GroenLinks 
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- Zuid en de Oostflank: Forum voor Democratie (en eerder Leefbaar 
Rotterdam/PVV) 

- DENK in Feijenoord, Botu en Crooswijk.  

De Maas blijkt ‘afhaakwijken’ van de gevestigde orde te scheiden. Deze 
scheidslijn komt, volgens de analisten, overeen met het algemeen kiezerspatroon 
in Rotterdam. De driehoeks-tegenstelling tussen ‘gevestigde orde’, ‘het 
populisme’ en DENK kleuren de politieke geografie en cultuur van Rotterdam. 
Daaronder gaan verschillende houdingen, meningen en sentimenten schuil. Zo is 
bijvoorbeeld de houding ten opzichte van het thema klimaat onderzocht. Dan 
stuit men op een ‘klimaatkloof’. Op Zuid zijn het vooral de FvD en PVV-kiezers 
die gereserveerd staan tegenover het klimaatvraagstuk; in het Centrum treft men 
‘sympathie aan voor een scherpe klimaataanpak’.  Groen establishment staat hier 
tegenover anti-groen populisme.  

De analyse concludeert dat de Maas een grove markeringslijn is. ‘Ten noorden 
van de Maas zien we over het algemeen een relatief hoge opkomst, met daarin 
meer voorstanders van de klimaataanpak dan tegen, met een voorkeur voor 
gevestigde partijen die geen aanspraak op een bepaalde identiteit doen. Ten 
zuiden van de Maas zien we over het algemeen een relatief lage opkomst, met 
daarin meer tegenstanders van de klimaataanpak dan voorstanders, met een 
voorkeur voor anti-establishment partijen die aanspraak op een bepaalde 
identiteit doen.’  Men betitelt in het rapport die wijken die op alle scheidslijnen 
‘afhaakverschijnselen laten zien – lage opkomst, anti-establishment, negatief over 
duurzaam en integratie -  zogenaamde ‘afhaakwijken’.   

Bij nadere bestudering van die afhaakwijken (zoals Lombardijen, Zuidwijk, 
Vreewijk, Zuiderpark) blijken dat vrijwel allemaal, met uitzondering van 
Hoogvliet Noord, sterk vergrijsde wijken te zijn. Aandeel 65+ tussen 18 en 32%. 
Wat ook opvalt, is dat de gemeten belevingsscores in deze wijken op veiligheid en 
leefbaarheid lager liggen dan de objectief gemeten scores.  

‘Afhaakwijken’ en ‘afhaakverschijnselen’ zijn overigens nogal ongelukkig gekozen 
termen voor ambtenaren die ambtenaar voor de hele stad moeten zijn, en niet 
slechts voor de gevestigde orde boven de Maas. Alsof kritiek op de 
energietransitie niet legitiem zou kunnen zijn, net als een negatief sentiment over 
migratie en integratie. Zulk discours in termen van ‘afhaken’ en ‘populistische 
afhakers’ integreert niet, maar bevestigt en versterkt de scheidslijnen juist. Het zet 
mensen met vaak minder sociaal, cultureel en financieel kapitaal weg als mensen 
die ‘noodzakelijke doorbraken’ onvoldoende waarderen of steunen, of zelfs 
obstrueren. Hoever staat dat af van blaming the victims van ingrijpende 
maatschappelijke transformaties?  

Het tegengaan van een gespleten en verdeelde stad, ten gunste van een meer op 
elkaar betrokken leefbare stad, vraagt om taal, analyse en beleid die recht doen 
aan de enorme scheidslijnen en verschillen van Rotterdam. Anders sta je al op 0-2 
achter voor je goed en wel begonnen bent. Dat zou ik die Rotterdamse 
Strategenpool toch nog wel even willen meegeven.  
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Inzoomen op de Tweede Muur van Rotterdam 
Naast de Muur van de Maasrivier is er nog een tweede muur te ontdekken in 
Rotterdam, en wel het Zuidplein op Rotterdam-Zuid. NRC Handelsblad had een 
fraaie reportageserie, waarin het ’de verborgen scheidslijnen tussen twee 
werelden’ zichtbaar maakt. Daarbij ook de harde scheidslijn die er in Rotterdam-
Zuid loopt tussen DENK-kiezers en Leefbaar Rotterdam-kiezers (NRC, ‘De ene 
kant stemt Leefbaar, de andere Denk, 7 augustus 2019). Simpel en zwart/wit 
gesteld: onder het Zuidplein stemt men Leefbaar; boven het Zuidplein stemt men 
DENK.  

De electorale scheidslijn blijkt dwars door Rotterdam-Zuid heen te lopen, van de 
Maastunnel in het Westen, over het Zuidplein, naar de Kuip van Feijenoord in 
het oosten. Drukke verkeerwegen scheiden de twee kiezersgroepen. NRC: ‘In de 
oude stadswijken boven die wegen, zoals de Afrikaanderwijk, de Tarwewijk en 
Hillesluis, is Denk de grootste partij bij de verkiezingen. Dit is het Rotterdam van 
174 nationaliteiten. Op de Groene Hilledijk zitten een Marokkaanse patisserie, 
een latinokapsalon, een Indiase bruids- en cadeauwinkel en een Feyenoordkroeg 
pal naast elkaar. In de groenere wijken eronder, bijvoorbeeld Carnisse, Vreewijk 
en IJsselmonde, stemmen de meesten op Leefbaar Rotterdam – en landelijk op 
Forum voor Democratie. Dit is óók Rotterdam.’ 

 

Het schijnt een van de scherpste scheidslijnen te zijn die we in Nederland kunnen 
vinden, twee tegenover elkaar staande groeperingen op hooguit twee kilometer 
van elkaar af. Leefbaar staat voor Nederlandse normen en waarden, law and 
order, en een op sterke aanpassing gerichte integratiekoers. Terwijl DENK juist 
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in verzet daartegen is opgekomen, zowel nationaal als lokaal: anti-populistisch, 
anti-integrationalistisch, multicultureel, anti-islamofoob.  

Volgens de NRC-reportage zijn er naast verschillen ook overeenkomsten. De 
Denk- en Leefbaarwijken wijken beide af van de hippe, luxe plekken in de stad. 
Denk-wijken herbergen meer lage opleidingen en lage inkomens – zij zijn niet 
voor niets de focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid van 
Marco Pastors. In de Leefbaar-wijken is het de lagere middenklasse die de 
overhand heeft in eengezins-koopwoningen.  

Overeenkomstig is ook dat de opkomst bij verkiezingen relatief erg laag is. 
Rondom het Zuidplein nog geen 25 procent.   

“De gevestigde partijen hebben zich langs de noordoever teruggetrokken in hun 
reservaten, zoals Blijdorp”, reageert fractievoorzitter Joost Eerdmans van 
Leefbaar. „In de volkswijken in Zuid krijgen partijen als PvdA, GroenLinks, D66 
en CDA geen poot meer aan de grond. Ik vermoed dat de grote tweestrijd bij de 
volgende verkiezingen tussen Denk en Leefbaar zal gaan. Denk is de nieuwe 
uitdager van het rechts-populisme zoals wij dat uitdragen. (…) De scheidslijnen 
in Rotterdam volgen een bekend, stedelijk ringenpatroon, zegt electoraal geograaf 
De Voogd. In het bloeiende centrum stemmen bewoners op traditionele partijen 
als GroenLinks, D66 en de VVD. In de armere wijken daaromheen wonen veel 
arbeiders en inwoners van niet-westerse komaf: de Denk- en Leefbaar-wijken.’’ 

 

Doorgangen en passages: herstel van het Sociaal Contract  
Zoals de muren van Rotterdam laten zien, wordt onze samenleving doorsneden 
door maatschappelijke scheidslijnen. Die zijn niet nieuw. Er zijn altijd 
scheidslijnen geweest, tussen rijk en arm, hoog en laag, de ene en de andere zuil 
of stand, insiders en outsiders. De naoorlogse middenklasse-samenleving was 
juist zo succesvol in het verregaand mitigeren en doorbreken van die 
scheidslijnen en markeringen.  

Er zijn aanwijzingen dat nieuwe maatschappelijke trends als globalisering, de 
opmars van de kenniseconomie, migratie, individualisering en flexibilisering, weer 
hardere en hardnekkiger scheidslijnen hebben doen ontstaan. Zie Frankrijk, met 
zijn land van Macron versus het land van Le Pen. Zie Rotterdam, met zijn 
welvarende, booming Noorden en zijn kansarme, kwetsbare Zuiden, ook nog 
eens onderling opgedeeld in een autochtonen/allochtonen-tegenstelling over de 
toekomstige leefbaarheid van Rotterdam (over de tegenstellingen in Israël zullen 
we het dan helemaal maar niet hebben).   

Onze snel accelererende, geïndividualiseerde samenleving produceert winners 
and losers, succesvollen en afhakers. Zoals al gesteld, spreekt Anthony Giddens 
in dit verband over de ‘High Opportunity, High Risk Society’. Hoe geef je ruim 
baan aan de ene groep – waar onze economische innovatiekracht vooral vandaan 
moet komen - en blijf je tegelijk bescherming bieden aan de andere groep? Hoe 
een sociaal contract tussen die uit elkaar drijvende groepen te handhaven, 
nationaal en Europees? Dat is de kernopdracht van dit moment. Hoe grip en 
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controle te herstellen? Hoe geloof en vertrouwen in politiek, in collectieve actie, 
te herstellen? 

Gevraagd: politici die een verzoening tot stand brengen tussen establishment en 
populisme. Niet door anti-populistisch leiderschap, maar door post-populistisch 
leiderschap. Door politici die het gevaarlijke alarmsignaal van het populisme echt 
tot zich door hebben laten dringen en erkennen dat de culturele en economische 
liberaliseringspolitiek in de afgelopen decennia unfair en ten dele disruptief heeft 
uitgepakt voor delen van de bevolking, en daarop wensen te corrigeren.  

Wat betekent zo’n correctie? We hebben het hier over een fundamentele 
aanpassing van de koers van globalisering en internationalisering à la Dani 
Rodrik: herverdeling van de lasten en lusten ten gunste van de lagere 
middenklasse in het Westen, the ’left behind’. En over een minder ver voor de 
troepen-uitlopende, fanatieke doordrijving van de Europese eenwording (geen 
Verenigde Staten van Europa), maar een intelligente balans tussen natiestaat en 
EU, om het vertrouwensmandaat voor Europees en internationaal beleid weer te 
herstellen.  

Op het niveau van een stad als Rotterdam, draait alles om integratie en 
wederzijdse acceptatie. Integratie van Rotterdam-Zuid in het economisch succes 
van Rotterdam-Noord (wie weet kan het nieuwe Feijenoord-stadiongebied hier 
de beslissende boost geven).  

Voor een Leefbaarder Rotterdam is met name de boven-proportionele 
criminaliteit van migranten een sta-in-de-weg. Rotterdam-Zuid domineert het 
programma ‘’Opsporing Verzocht’’. Berucht zijn de geld-witwas-winkels in 
Rotterdam-Zuid die een fors onderdeel vormen van de Nederlandse 
drugseconomie. Aanpassing aan de normen, waarden en plichten van de 
Nederlandse rechtstaat en verzorgingsstaat is een belangrijke voorwaarde voor 
een meer succesvolle integratie en voor leefbaar Rotterdams samenleven, zoals 
afzien van discriminatie en stigmatisering in niet-migrantenkring ook van cruciaal 
belang is om doorgangen te forceren in de Muur van Onbegrip en Segregatie. 
Uiteindelijk zal die muur dan ooit geslecht kunnen worden.  
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