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1. Diversiteit?

Waar denk je aan bij ‘diversiteit’? Dat hangt af van het verband waarin dat woord voorkomt.
Voor de verscheidenheid van planten in de duinen is ‘diversiteit’ net zo goed te gebruiken als
voor de waar die in een grootwinkelbedrijf ligt uitgestald.
In deze cursus staat ‘diversiteit’ in een sociale context. Die samenhang maakt het
nodig om de vraag uit de eerste zin scherper te formuleren. Die opnieuw geformuleerde
vraag luidt dan: ‘waar denk je aan als de diversiteit van onze samenleving ter sprake komt?’
Dat 16.4 miljoen landgenoten van elkaar verschillen spreekt niemand tegen. Dat 350
miljoen inwoners van de EU verschillen is nog duidelijker. En de variatie van 6.5 miljard
aardbolbewoners is onomstreden. Onderlinge verschillen hebben soms biologische gronden,
zoals geslacht en leeftijd. Inkomen, aanzien en macht zijn sociale bronnen van diversiteit.
Intelligentie en andere psychische factoren leiden tot verschillen.
Met het oog op al deze mogelijkheden is het de vraag welke associatie ‘diversiteit’ het
eerst oproept. De antwoorden op die vraag zijn lastig te voorspellen, want er is meer dan één
antwoord mogelijk. Speciaal in een tijd die door individualisering gekenmerkt heet te zijn,
geeft iedereen het liefst een eigen antwoord op de vraag waaraan zij of hij bij
verscheidenheid denkt. Daarom is nog een tweede concretisering van de openingsvraag
vereist: ‘waar denk je het eerst aan als de massamedia aandacht besteden aan de diversiteit
van onze samenleving?’
Als krantenlezer en tv-kijker beantwoordt je de laatste vraag minder willekeurig dan
de voorafgaand versies van deze vraag. Veel antwoordgevers zeggen vermoedelijk iets over
culturele diversiteit. De omschrijving van het voorvoegsel ‘cultureel’ komt nog aan bod,
evenals de vraag naar de rol van culturele oriëntaties. Om het thema van deze cursus vast te
stellen volstaat dat sinds 1975 de culturele diversiteit toeneemt. Tussen nu en 2025 neemt die
diversiteit vermoedelijk verder toe, maar daarover is discussie mogelijk.
De lasten en lusten van de diversiteittoename beïnvloeden ons bestaan. Iemand die
een basisschool in een Noord-Hollandse plattelandsgemeente met een school in een
stedelijke probleemwijk vergelijkt, ziet effecten van culturele diversiteit. Ook een vergelijking
van de inwoners van de penitentiaire inrichtingen in Noord-Holland met de omwonenden uit
Zwaag, Heerhugowaard of Den Helder wijst op de manier waarop diversiteit ons leven
binnendringt. Of dat binnendringen van diversiteit een last of een lust is, blijkt niet uit deze
vergelijkingen.
Tegenover eventuele lasten van diversiteittoename staan namelijk lusten. In elke
supermarkt groeit bijvoorbeeld het assortiment exotisch voedingsmiddelen. Ook neemt de
variatie aan eetgelegenheden in de binnensteden toe. Bovendien neemt op letterkundig
gebied de variëteit toe. Daardoor kan iedereen bijvoorbeeld lezen hoe een vrouw met
moslimouders uit Pakistan haar leven in Engeland, Pakistan en Nederland ervaren heeft. Voor
velen is de diversiteit op culinair, letterkundig of ander gebied aanlokkelijk.
Hoewel diversiteittoename voor- en nadelen heeft, is de schadelijke kant eenzijdig in
het nieuws sinds de laatste eeuwwisseling. Internationaal wordt de toon gezet door de
aanslagen uit september 2001 in New York en Washington en de gevolgen daarvan in
Afghanistan (sinds 2001) en Irak (sinds 2003). Deze ontwikkelingen en de nationale effecten
ervan vragen om eigen oordeelsvorming over de toename van diversiteit enerzijds en de
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reacties erop anderzijds. Om die vorming van oordelen te stimuleren komen in deze cursus
begrippen aan de orde die op het snijvlak liggen van filosofie, sociologie en politicologie.
De opening van deze filosofiecursus gaat over taal (paragraaf 2; 28 oktober en 4 november).
Het is in dat verband de vraag hoe culturele diversiteit de gemoederen bezighoudt en hoe
we er in het openbaar over praten. De klemtoon ligt bij deze openingszet op de politieke
filosofie en de vraag welke vertoogvorm het publieke debat beheerst. In dat kader past een
kennismaking met de zogenaamde vertoog- of discoursanalyse.
Bij stap twee verschuift het accent naar de sociaalfilosofische vraag hoe de positie van
migranten te beschrijven is (paragraaf 3; 11 en 18 november). Enerzijds komt het samenvallen
van sociaal-economische kansen met cultuurverschillen aan de orde. Anderzijds passeren de
reacties van culturele minderheidsgroepen op de meerderheidscultuur de revue.
De derde stap komt neer op een verbreding van de sociaalfilosofische lijn in de cursus
(paragraaf 4; 25 november en 2 december). De groei van culturele diversiteit is namelijk geen
op zichzelf staande ontwikkeling. Het gaat om een onderdeel van langdurige sociale
veranderingen. Die veranderingen zijn te typeren met trefwoorden als ‘verzuiling’,
‘secularisatie’, ‘verstedelijking’ en ‘globalisering’.
Ter afronding van de cursus komen thema’s uit de praktische filosofie aan bod
(paragraaf 5; 9 en 16 december). Door verbindingen te leggen met het filosofische debat
over het morele absolutisme en het morele relativisme is de vraag interessant naar eigen
reacties op het toenemen van diversiteit in onze samenleving.

2. Woorden zoeken

Na het indienen van de rijksbegroting op Prinsjesdag vinden de algemene beschouwingen
plaats. Dat jaarlijkse debat in de Tweede Kamer kan vuurwerk opleveren, want elke partij
reageert op de kabinetsplannen om geld uit te geven en binnen te halen.
In september 2008 typeerde één oppositieleider dit debat over het regeringsbeleid als
‘zeldzaam tam’ (Halsema, GroenLinks), een andere als ‘bloedeloos’ (Pechtold, D66). De enige
opwinding ontstond door een paar opmerkingen van Wilders (PVV). Hij reageerde echter niet
op de kabinetsplannen voor inkomsten en uitgaven, maar trok van leer tegen de
‘straatterreur’ van ‘Marokkaans tuig’.
Het boegbeeld van de Partij voor de Vrijheid (PVV) liet zich al eerder uit over de
‘islamisering’ van ons land als gevolg van een ‘Marokkaanse intifadah’. Dat leidde in de
Kamer tot een combinatie van wrevel en gelach. Ook de oproep van Wilders om de Koran te
verbieden werd genegeerd door collega-volksvertegenwoordigers.
Daar staat tegenover dat de media Wilders veel ruimte geven. Heeft dat de PVV bij de
Kamerverkiezingen van 2006 negen zetels opgeleverd? Bij die verkiezingen kreeg Wilders’
voormalige partijgenoot Verdonk (VVD) ruim zeshonderdduizend voorkeursstemmen. Net als
Wilders heeft zij vervolgens de rechterflank van de VVD verlaten om zelfstandig op te treden.
Onzeker is hoe beide afvallige liberalen bij de volgende verkiezingen zullen scoren. Volgens
een recente opiniepeiling (Politieke Barometer van week 43) krijgt de PVV dertien zetels en
Trots op Nederland (ToN) acht. Ruim 14% van de kiezers brengt in dat geval een stem uit op
deze nieuwe rechtse partijen.
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2.1 Integratie met behoud van identiteit
De faam van Wilders en Verdonk wijst op een trendbreuk in de naoorlogse politiek. Het is
niet nieuw dat extreemrechts in de Tweede Kamer zit. In 1982 kwam de Centrumpartij van
Janmaat met een zetel in de Kamer. Vier jaar later verdween Janmaat uit de Kamer, maar in
1989 keerde hij terug voor de Centrumdemocraten. Die afsplitsing van de Centrumpartij
kreeg in 1994, als gevolg van proteststemmen uit oude stadswijken, drie zetels. Terwijl
soortgelijke rechtse partijen in België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Denemarken
groeiden, verdwenen de Centrumdemocraten in 1998 definitief van het toneel.
Van 1982 tot 1994 keerde Janmaat zich bij herhaling tegen ‘buitenlanders’. Hij trad als
volksvertegenwoordiger op in een recessieperiode en trachtte kiezers te trekken met de
leuzen ‘vol=vol’ en ‘eigen volk eerst’. Zijn gebruik van die taal leidde driemaal tot
veroordeling wegens belediging en het aanzetten tot haat. Hij leidde een geïsoleerd bestaan:
Kamerleden verlieten de zaal als Janmaat sprak. Deze politieke eenling verwoordde
gevoelens die bij een misnoegd bevolkingsdeel leefden en amper publiekelijk werden
gehoord.
Zonder twijfel was afkeer van buitenlanders tussen 1982 en 1994 ook te horen buiten oude
stadswijken in veel stamcafés en huiskamers. In het openbaar baseerde bijna iedereen zich
echter op de slagzin ‘integratie met behoud van identiteit’. Die leus dekte het regeringsbeleid
sinds een discussie in de Kamer over de Nota Minderhedenbeleid en de uitwerking daarvan
in de Minderhedennota (1983). Beide beleidsstukken kregen vorm onder het centrumrechtse
kabinet dat van 1982 tot 1986 onder leiding stond van Lubbers (CDA). Verantwoordelijk voor
het minderhedenbeleid was destijds minister Rietkerk (VVD) van Binnenlandse Zaken. Het
minderhedenbeleid dat hij verdedigde, was echter ingezet door zijn partijgenoot Wiegel. Als
Rietkerks voorganger op Binnenlandse Zaken had Wiegel tijdens het eerste kabinet Van Agt
de Directie Minderheden op dat departement gecreëerd. De nota die in 1983 door Rietveld
verdedigd werd, was eveneens door Wiegel in de grondverf gezet.
Van ‘buitenlanders’ is in de nota van Wiegel en Rietkerk geen sprake. Twee andere
woorden komen wel voor: ‘minderheden’ en ‘allochtonen’. De radicaalrechtse Janmaat gaf
voorrang aan het verschil tussen binnen- en buitenland. Landsgrenzen bepaalden zijn keuze
van woorden. ‘Minderheid’ duidt op gematigder taalgebruik. Een minderheid is de kleinste
van twee groepen. Het woord ‘allochtoon’ tot slot was in de jaren 1980 relatief nieuw. Die
naam voor iemand die ergens anders vandaan komt, klonk minder beladen dan
‘buitenlander’. Als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) verrijkte Verwey-Jonker in
1971 het vocabulaire van beleidsmakers met de tegenstelling tussen ‘autochtoon’ en
‘allochtoon’.
De serie beleidsrapporten die deze eerste vrouwelijke doctor in de sociologie over
migranten schreef, begon overigens in 1959 met Ambonezen in Nederland. Dat detail over
Verwey-Jonker valt achteraf op omdat ‘allochtoon’ speciaal in zwang kwam na de gijzelingen
die de onafhankelijkheidsbeweging van Zuid-Molukkers rond 1975 uitvoerden. Die acties
vielen samen met de komst van migranten uit Suriname, de kolonie die in 1975 onafhankelijk
werd. In die context werd de vraag gesteld of de culturele kenmerken van nietoorspronkelijke bewoners hun deelname belemmerden aan het sociale leven. Die vraag werd
actueel door de werkloosheid in de jaren 1980. Leden van allochtone groepen bleken
namelijk onevenredig vaak het slachtoffer te zijn van werkloosheid. Dat gegeven leidde tot de
vraag of culturele factoren nadelig waren voor de arbeidsmarktpositie van allochtonen. Die
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vraag is ruw te herformuleren als: ‘zijn de leefwijzen en overtuigingen van migranten, die van
autochtone leefwijzen en overtuigingen verschillen, belemmerend bij het vinden van werk?’
Ondanks de verborgen aandacht in deze vraag voor cultuurverschillen bleef Janmaat
de enige politicus die niet voor behoud van culturele identiteit pleitte. Zo lang de integratie
van minderheden op de arbeidsmarkt niet belemmerd werd, diende respect te bestaan voor
het privéleven en de geloofsvrijheid. Zoals hierna (paragraaf 4) in detail aan de orde komt,
sloot het streven naar integratie met behoud van identiteit perfect aan bij de verzuiling die
minstens sinds 1916 de vaderlandse cultuurpolitiek kenmerkte.

2.2 Ander geluid
Janmaat verdedigde zijn standpunt meer dan eens door naar Bolkestein te verwijzen (Prins,
2004, pp. 23-44). Dat vooraanstaande lid van de VVD en van 1990 tot 1998 de fractieleider
van de liberalen in de Tweede Kamer veroorzaakte in 1991 opschudding. In een lezing liet hij
zich kritisch uit over ‘mensen die afkomstig zijn uit een andere cultuur en van wie velen
weinig of geen Nederlands spreken’ (Bolkestein, 1991). Om aan te geven hoe migranten zich
behoorden te gedragen, wees Bolkestein op de basis van de liberale democratie: ‘scheiding
van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, tolerantie en antidiscriminatie’ (idem). Deze
kernwaarden zouden om te zetten zijn in gedragslijnen voor iedereen. Om deze opvatting te
plaatsen gaf Bolkestein de relatie aan met de Verlichting en het geloof in de rede.
De reacties op de uitlatingen van Bolkestein waren hevig omdat hij wel benadrukte
wat migranten moesten doen, maar onvermeld liet dat allochtonen ook vaak slachtoffers
waren van discriminatie. Ook leidde zijn selectieve aandacht voor migranten met een
moslimgeloof tot verontwaardiging. Speciaal in progressieve kring zette men Bolkestein
naast Janmaat. Die reactie valt zeventien jaar later op omdat de krasse taal van Wilders en
Verdonk nu nauwelijks wrevel lijkt op te roepen.
De toon van het debat veranderde speciaal met Fortuyn. Eind 2001 werd deze publicist de
lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Een paar maanden later zette het bestuur van die partij
hem aan de kant. Vervolgens ontstond de Lijst Pim Fortuyn (LPF). Met de locale variant van
die partij deed Fortuyn mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Dat leidde in
maart 2002 tot het behalen van 17 raadszetels op een totaal van 45.
Uit die gemeentelijke aardschok bleek dat taal waarvoor Janmaat afgewezen was, nu
kiezers trok. Het bestuur van Leefbaar Nederland schrapte Fortuyn namelijk omdat hij twijfel
uitte aan het eerste grondwetsartikel. Dat non-discriminatie zou in zijn ogen moeten wijken
voor artikel zeven, waarin de vrijheid van meningsuiting vastligt. Om zijn oordeel kracht bij te
zetten verklaarde Fortuyn herhaaldelijk dat de westerse cultuur superieur is aan de
moslimcultuur. Fel trok hij van leer tegen de ‘islamisering’ van onze samenleving en hij pleitte
openlijk voor een ‘koude oorlog’ tegen het moslimgeloof. Bijna letterlijk herhaalde hij dat
Nederland vol was en dat de opname van asielzoekers moest stoppen.
Terwijl Janmaat met vergelijkbare uitlatingen hooguit 2% van de kiezers trok, kreeg
Fortuyn in 2002 ruim een derde van het Rotterdamse electoraat achter zich. In hetzelfde jaar
behaalde de landelijke LPF 26 van de 150 Kamerzetels (17% van de stemmen) en werd de
tweede partij na het CDA. Deze verkiezingsoverwinning kwam uiteraard zes dagen nadat de
leider van de LPF op het mediapark in Hilversum dood was geschoten. Bovendien bloeide de
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LPF kort. Na de verkiezingen uit januari 2003 bleven er acht zetels over en in november 2006
verdween de LPF uit de Kamer. Binnen vijf jaar groeide deze partij kortom van niets tot niets.
Om de winst van Fortuyn in 2002 te verklaren wezen veel commentatoren op de
schok die de terreuraanslagen in New York en Washington veroorzaakten. Toch wijst dat
tijdelijke succes op een omslag in het debat over migranten. Gevestigde politici gebruiken
sinds 2002 taal die eerder alleen te horen was in de privé-sfeer. In de verkiezingsstrijd uit de
herfst van 2006 uitten alle grote partijen openlijk hun zorgen over de vluchtelingstroom.
Met Fortuyn voltrok zich meer dan een retorische revolutie. In de nieuwe taal werd ‘de
oude politiek’ afgedaan als uiting van multiculturele dromerij die leidde tot ontkenning van
de problemen. De oude manier van conflicthantering met het bekende streven naar
compromissen, kwam kortom onder hevig vuur te liggen. Tevens veranderde het debat over
migranten, dat in de jaren 1980 grotendeels over nieuwkomers uit voormalige koloniën ging,
in een moslimdebat. De toon van dat debat wordt gezet door hoofddoekjes, eerwraak,
vrouwenbesnijdenis, handen schudden en represailles tegen geloofsafvalligen.
Deze verandering in de taal en beeldvorming van politici had reële effecten. Het
ministerie van Vreemdelingenzaken voert sinds 2002 een restrictief asielbeleid en een actief
uitzetbeleid. Wettelijk zijn nieuwkomers sinds verplicht om door kennis, woord en daad aan
te tonen dat zij het burgerschap van ons land waard zijn. Van Marokkaanse jongeren die
overlast opleveren, wil men niets tolereren (‘zero tolerance’) en nieuwrechtse partijen pleiten
voor nog harder optreden. Met behulp van de rechter trachten scholen vrouwen te weren die
een nikaab dragen. Mede door dit beleid is het aantal immigranten gedaald van bijna
133.000 in 2000 tot amper 63.400 in 2005. In 2006 en 2007 is de immigratie weer licht
gestegen, maar daarbij telden migranten mee die Nederland in een eerder stadium hadden
verlaten.
De afname van immigratie is, evenals het gebruik van harde taal, geen uniek Nederlands
verschijnsel. De EU en de VS trachten migratie met strenge maatregelen te beperken. Politici
willen mensen van het economisch minder ontwikkelde zuidelijke halfrond niet onbeperkt tot
het noordelijke halfrond toelaten. Hetzelfde geldt voor Australië en Nieuw-Zeeland waar veel
migranten op het zuidelijke halfrond naartoe trekken.
In het internationaal veranderde politieke klimaat past een initiatief van het Kamerlid
Marijnissen. Als fractieleider van de Socialistische Partij diende hij eind 2002 een motie in die
leidde tot een onderzoek naar het effect van dertig jaar integratiebeleid. Begin 2004 bracht
de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid rapport uit. De integratie van allochtonen
zou merendeels geslaagd zijn, maar dat succes zou niet toe te schrijven zijn aan het beleid
van de overheid. Dit oordeel van de onderzoekscommissie viel slecht.
Speciaal na de moord op de cineast en columnist Van Gogh, in november 2004, werd
de gedachte verworpen dat geslaagde integratie plaats had gevonden. Uit de publieke
reactie sinds 2004 blijkt dat het aloude streven naar integratie met behoud van identiteit
plaats heeft gemaakt voor een nieuwe consensus. Uit het gros van de bijdragen aan het
publieke debat komt nu de overtuiging naar voren dat migratie tot problemen leidt, speciaal
als de migranten moslims zijn. Tevens blijkt dat migrantenproblemen in compromisloze taal
besproken kunnen worden. Daardoor is een onbeleefd debat ontstaan in een zuur klimaat.
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2.3 Taalgebruik en sociale verandering
De trendbreuk die ik hier schets, betekent dat praten over integratie met behoud van
identiteit niet langer kan. Een ander idioom beheerst het publieke debat. In de tijd van
Janmaat werd de taal die nu de toon zet, alleen door een radicaalrechtse minderheid in het
openbaar gebruikt. De meerderheid van de politici schaamde zich voor dat vocabulaire. In de
afgelopen jaren is bij een aanzienlijk deel van de bevolking de gedachte te beluisteren dat
Pim, Geert, Rita of een andere nieuwrechtse leider zegt wat gewone autochtone mensen
denken.
Deze trendbreuk, die niet zuiver nationaal is, kan worden getypeerd als omslag in het
vertoog (Prins, 2004). Het woord ‘vertoog’ is verbonden met de filosofie van Foucault. Deze
Fransman traceerde duurzame veranderingen in de manier van spreken over criminelen en
psychiatrische patiënten. Ten koste van een ouder vocabulaire kreeg een nieuw taalgebruik
opeens de overhand. Niet alleen veranderde dan de woordkeus, maar ook de voorstelling
van de werkelijkheid. De gecombineerde verandering van vocabulaire en beeldvorming had
effect op de bestraffing van criminelen of de behandeling van psychiatrische patiënten.
De manier waarop Foucault de opkomst en ondergang van vertogen ziet, is bruikbaar
bij het bestuderen van publieke debatten. Een voorbeeld van de wijziging van het dominante
vertoog is dan de omslag van het oude minderhedendebat in het huidige integratiedebat.
Die verandering heeft niet allen de toon van het debat over diverse bevolkingsgroepen,
leefstijlen en opvattingen gewijzigd, maar ook de beeldvorming en het beleid.
Onduidelijk blijft dan wat de verandering van het spreken en denken veroorzaakt
heeft. Een nieuwe vertoogvorm daalt niet uit de hemel neer. Te veel aandacht voor het debat
leidt tot onderwaardering van de verschijnselen waar het in de sociologie over gaat. Vanuit
dat vak is de vraag interessant wat er toe heeft geleid dat het debat over integratie met
behoud van identiteit vervangen is door het nietsontziende integratie- en moslimdebat?
Voor de beeldvorming van de sociale basis van de taalverandering leggen is de stelling te
gebruiken dat het kiesgedrag is veranderd (Houtman, Achterberg & Dercks, 2008). In veel
Europese landen ontstond rond 1900 het patroon dat arbeiders met relatief lage lonen links
stemden en burgerlijke middengroepen met relatief hoge lonen rechts. Nadat de
kiesrechtstrijd beslecht was, stemden groepen die laat het kiesrecht kregen op partijen die
economische herverdeling nastreefden. Dat stemgedrag droeg bij aan het matigen van de
manier waarop werknemers waren blootgesteld aan de vrije markt. Dit Europese patroon
werd in Nederland, als gevolg van de verzuiling, vertroebeld. De confessionelen (KVP, CHU en
ARP) steunden hier na 1945 de sociaaldemocraten (PvdA) bij de realisering van de
verzorgingsstaat.
Met de welvaartgroei na 1845 slonk het gewicht van de inkomenskwestie. Hoewel
bestaansonzekerheid in Europa allerminst uit de tijd is, genieten veel voormalige hand- en
fabrieksarbeiders sinds de jaren 1970 meer welstand. Daar staat echter tegenover dat
culturele zekerheden afgenomen zijn. De fabriek, vakbond, partij, kerk en staat geven, in de
ogen van veel kiezers, geen houvast meer en dat geldt ook voor het gezin.
Gevoelens van onzekerheid gelden in dit verband als effecten van de ‘tegencultuur’
uit de jaren 1960. Met die term verwijst men naar het verzet van merendeels hoogopgeleide
jongeren uit de ‘protestgeneratie’ tegen de heersende gezagsverhoudingen, tegen het
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naoorlogse conformisme en tegen de prestatiezucht van ouderen. Op veel gebieden
probeerde deze jeugdige minderheid de rolverwachtingen voor mannen en vrouwen te
doorbreken. Dat leidde tot pleidooien voor gelijkheid van man en vrouw, tot aanvaarding van
homoseksualiteit en tot verdediging van de vrije meningsuiting. In veel progressieve
arbeiderspartijen kreeg de tegencultuur na 1970 gehoor via vrouwen-, homo- en
milieubewegingen.
Die individualisering riep, zowel binnen als buiten arbeiderspartijen, reacties op. Bij die
tegenbeweging hoorde dat delen van de arbeidersbevolking die tot dan toe de basis van de
arbeiderspartijen vormden, afstand namen van de vernieuwde linkse partijen.
Als gevolg van deze lange termijnontwikkeling schoven oude arbeidersgroepen met
lagere inkomens in politiek naar rechts op. Simpel gezegd verschoof de sympathie van de
Europese arbeidersklasse van de sociaal-democratische arbeiderspartijen (de PvdA in
Nederland), via liberale partijen (zoals de VVD bij ons), naar de nieuwrechtse populistische
partijen. Tezelfdertijd maakte de inkomensstrijd plaats voor culturele verkiezingsthema’s. Dat
geldt duidelijk in de voormalige arbeiderspartijen, die als het ware overgenomen zijn door de
nazaten van de tegencultuur. Daardoor brengen veel laagopgeleide kiezers in Frankrijk, Italië,
België, Duitsland en Oostenrijk hun stem niet langer uit op voormalige arbeiderspartijen,
maar op nieuwrechtse partijen. Ons land is in dit opzicht eerder trendvolger dan voorloper.
De nieuwrechtse partijen trekken kiezers met een mix van programmapunten. Ze
streven enerzijds naar minder belastingen en overheidsinterventies. Anderzijds pleiten ze
voor hard optreden tegen criminaliteit. Afwijzing van de verzorgingsstaat gaat dus samen
met de roep om orde en gezag. Speciaal sinds september 2001 verwachten veel aanhangers
van nieuwrechts dat goedgeïnformeerd politie- en overheidspersoneel daadkrachtig optreedt
tegen elke vorm van illegaliteit. Onduidelijk blijft hoe dat samengaat met
belastingverlagingen.
Het nieuwrechtse populisme appelleert aan de laaggeschoolde gewone burger die
hard werkt, zijn burgerlijke plichten naleeft en keurig belasting betaalt. Tegenover die
karikatuur staat de even stereotype allochtoon. Dé migrantenman is anders dan dé
autochtoon omdat hij uitkeringsgeld opstrijkt, sociale voorzieningen misbruikt en vrouwen
onderdrukt.
Voor nieuwrechts zijn moslimmigranten een eenvormige categorie die niet past in
‘onze’ cultuur. In deze denkwijze staat dus een schril contrast centraal: dé ‘verlichte’
autochtone cultuur botst op dé ‘achterlijke’ moslimcultuur (Schinkel, 2008).
Deze rechtlijnige confrontatie tussen ‘wij’ en ‘zij’, de autochtone meerderheid en de
minderheid van nieuwkomers, is populair in een onzekere tijd. Sinds de laatste eeuwwisseling
neemt ten eerste de angst voor migranten toe, ten tweede voor buitenlandse belegger en
ten derde voor de binnenlandse ‘linkse kerk’ (Duyvendak, Engelen & de Haan, 2008). Het
bange bevolkingsdeel zou zich het liefst van de wereld afkeren en daarbij helpt de
vaststelling dat dé moslimallochtonen zonder meer anders zijn dan ‘wij’. Een gevoel van
zekerheid ontstaat volgens deze redenering door de illusie te koesteren dat er een
eenvormige en onveranderlijke eigen cultuur is, die reliëf krijgt in vergelijking met de
moslimzondebokken.
Vereenvoudigd geef ik hier sociologische pogingen weer om de omslag in het vertoog over
diversiteit te verklaren. Van een afdoende verklaring is geen sprake.
Tamelijk eenzijdig dichten de sociologen in kwestie de vertoogverandering toe aan
het lager opgeleide bevolkingsdeel. Dat gedeelte van de bevolking komt naar voren als een
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groep die weinig leest en nauwelijks politiek besef heeft. De aanhang van nieuwrechts lijkt te
bestaan uit geblondeerde vrouwen met modieuze kleding uit prijsbrekerketens en mannen
met kale schedels, gouden kettinkjes en vechthondjes. Dat deze vleeswording van de familie
Flodder voorkomt, bestrijdt niemand. Het is echter te simpel om de aanhang van Wilders en
Verdonk alleen in het vocabulaire van spotprenten voor te stellen.

3. Wie, wat, waar?

Ophef over migranten leidt tot de vraag over wie het precies gaat. Tot dusver gebruikte ik
‘buitenlander’, ‘allochtoon’ en ‘minderheid’ op goed geluk. Wie luisteren er naar die namen?
En wat houdt ‘integratie’ eigenlijk in?
De Verenigde Naties schatten dat 175 miljoen mensen leven in een land waarin zij
niet geboren zijn. Ook als hun kinderen in dat nieuwe land ter wereld komen, blijven zij vaak
als migranten te boek staan. Hoe ligt dat in ons land?
Volgens de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) is een kind Nederlander
‘waarvan ten tijde van zijn geboorte de vader of de moeder Nederlander is (…).’ Als iedereen
met de Nederlandse nationaliteit autochtoon is, geeft de RWN ook aan wie allochtoon is. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat er inderdaad vanuit dat iemand met een
verblijfsvergunning maar zonder de Nederlandse nationaliteit een allochtoon is. Iemand
zonder de nationaliteit en zonder verblijfsvergunning is asielzoeker of illegaal.
Opvallend is dat ruimere definities van ‘allochtoon’ de alledaagse taal bepalen. In de
regel geldt iemand die in Nederland woont, maar ergens anders vandaan komt als
allochtoon. Haar of zijn nakomelingen tot in de derde generatie noemen we ook vaan
allochtoon. Deze variatie in de begripsomschrijvingen maakt het lastig om exact aan te geven
wie allochtoon is.
Op basis van de bovengenoemde definitie houdt het CBS bij hoeveel allochtonen ons
land telt (figuur 1). Het zou gaan om ruim drie miljoen mensen. Dat is nog geen vijfde deel
van de bevolking. Autochtone Nederlanders zijn royaal in de meerderheid. Bovendien komt
de helft van de allochtonen uit westerse landen als Duitsland, België en de VS.
Terwijl landelijk één op de tien inwoners een niet-westerse allochtoon is, bestaan
andere verhoudingen in de vier grote steden. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht woont net 13% van de bevolking. Van de allochtone bevolking is echter 30% in die
steden te vinden. In oude stadwijken vormt de niet-westerse minderheid soms de
meerderheid.

Figuur 1 Nederlandse bevolking 2005-2007 (bron CBS)
Totale bevolking
Allochtone
bevolking
2005
2006
2007

16 305 526
16 334 210
16 357 992

3 122 717 (19.2%)
3 147 615 (19.3%)
3 170 406 (19.4%)

Niet-westerse
allochtone
bevolking
1 699 042 (10.4%)
1 720 050 (10.5%)
1 738 452 (10.6%)
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De stad kwam al aan bod in Toekomstverkenning 2000 van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB). In dat rapport werden knelpunten voor
de eenentwintigste eeuw beschreven. Hoewel niet-westerse allochtonen destijds slechts
negen procent van de bevolking vormden, signaleerden de onderzoekers van het SCP en CPB
een typisch stadsprobleem. Omdat niet-westerse stadsallochtonen relatief vaak werkloos
waren en de taal slecht beheersten, werden spanningen met autochtone bevolkingsgroepen
verwacht.
Die vrees werd begin 2000 ook verwoord door Scheffer. In een essay dat verscheen in
NRC-Handelsblad beklemtoonde deze publicist de waarde van het gelijkheidsbeginsel. Daar
zette hij het achterblijven van niet-westerse allochtonen tegenover: ‘werkloosheid, armoede,
schooluitval en criminaliteit hopen zich op bij de etnische minderheden’ (Scheffer, 2000).
Omdat stadsbestuurders de minderheidculturen niet wilden aantasten, bleef bestrijding van
de achterstanden uit. Daarom pleitte Scheffer voor de emancipatie van stadsallochtonen,
speciaal als zij de gelijkheid van man en vrouw negeerden.

3.1 Achterstand en cultuurverschil
In zijn essay werkt Scheffer twee gedachten uit. Allereerst ziet hij dat migranten zich massaal
vestigen in stadsbuurten die vroeger ‘achterbuurten’ heetten, maar later ‘achterstandswijken’,
‘risicowijken’, ‘probleembuurten’ of ‘aandachtswijken’.
Wat dit verschijnsel betreft, is Nederland niet uniek. De voorlopers zijn de VS. Daar
trokken zwarte migranten vanaf 1945 uit het oude slavengebied in de zuidelijke staten naar
steden in het noordoosten en zuidwesten. Vanaf 1960 kwamen daar Spaanstalige migranten
bij. Beide migrantengroepen kwamen dus van het platteland naar de stad. Tezelfdertijd
vertrokken witte middengroepen naar de voorsteden en randgemeentes. Binnenstad- en
buitenwijkbewoners waren aan hun uiterlijk te herkennen en leefden ruimtelijk gescheiden.
Binnenstadbewoners zijn in de VS nog steeds benadeeld. Na de recessie die op de
Arabische olieboycot uit 1973 volgde, ging veel arbeidsintensief werk naar lagelonenlanden.
Afname van de stedelijke fabrieks- en havenarbeid dwong veel binnenstadbewoners in
laaggeschoold schoonmaak- en reinigingswerk. De geringe beloning van dat werk viel vaak
samen met weinig arbeidsrechtelijke zekerheid. Omdat veel werkgevers in deze sectoren voor
vrouwelijk personeel kozen, liep de mannelijke werkloosheid op.
In de binnensteden van New York, Chicago, Detroit, Los Angeles en San Francisco
leeft nu ten eerste een minderheid van kleine ondernemers: detailhandelaren, taxichauffeurs
en horecaondernemers. Ten tweede tref je er een grote groep die onderaan de arbeidsmarkt
bungelt. Ten derde is er een groep die buiten de arbeidsmarkt blijft. In de tweede en derde
groep is de kans groot op deelname aan de illegale schaduweconomie.
Sociologen typeren dit proces in termen van slumvorming en suburbanisatie. Scheffer
stelt dat deze processen in Nederlandse steden dezelfde ellende kunnen opleveren als in de
VS. In tegenstelling tot veel deelnemers aan het huidige integratiedebat laat hij zich dus niet
verleiden tot het eenzijdig herleiden van alle migrantenproblemen tot de cultuurkenmerken
van die migranten zelf. Evenmin richt hij zich in algemene termen op alle migranten, maar
specifiek op de achterstand van migranten in oude stadswijken.
Opvallend is dat hij geen woord vuil maakt aan de economisch en sociaal kwetsbare
posities van niet-migranten in risicowijken. De onderwijsachterstanden, het voortijdig
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schoolverlaten en het antisociale gedrag in die autochtone bewonersgroep vormen net zo
goed bedreigen voor de sociale samenhang als diezelfde problemen bij migranten.
Dat Scheffer niet-migranten overslaat, is begrijpelijk als je zijn tweede gedachte leest. Aan
zijn oordeel over achterstand voegt hij namelijk toe dat het gelijkheidsbeginsel, waarop de
democratie berust, niet mag bezwijken onder het respect voor migrantenculturen.
Bestuurders, ambtenaren, leraren en hulpverleners zouden elke cultuur waardevol vinden.
Daarom zouden zij het privé-domein van migranten ontzien. Zij zouden met andere woorden
vasthouden aan ‘integratie met behoud van identiteit’. Dat is slecht als migranten het
gelijkheidsbeginsel overtreden. Vrouwen binnenhouden omdat zij voor het huwelijk en
moederschap bestemd zijn, schendt het gelijkheidsbeginsel. Een dergelijke zonde tegen de
democratische kernwaarde vereist het opofferen van de eerbied voor andermans cultuur. Het
streven naar emancipatie van vrouwen moet in dit geval voorrang krijgen.
Scheffer verbindt zijn analyse van achterstandsproblemen in oude stadswijken dus
met een pleidooi voor democratie. Het eerste deel van zijn betoog leidt tot het opkomen
voor mensen in risicobuurten. Verdere concentratie van de sociale ellende in die wijken dient
te worden vermeden. Bundeling van problemen brengt namelijk met zich mee dat migranten
in de steden onevenredig veel narigheid te verwerken krijgen. In risicobuurten zijn zij
gevangen in een vicieuze cirkel die met achterstelling begint en via lage inkomens, slechte
woningen, beroerde scholen en gebrekkige hulpverlening leidt tot overlast.
Deel twee van Scheffers redenering leidt tot een oproep om degenen die de
democratie bedreigen aan te pakken. Schending van het gelijkheidsbeginsel mag niet. Elke
overtreder dient onderworpen te worden aan een beschavingsoffensief.
Bij de oproep tot verheffing van antidemocratische migranten past de discussie over
het aanpassen van de verzorgingsstaat. De naoorlogse verzorgingsstaat was vooral gericht
op het verzorgen en verzekeren van kwetsbare groepen. De vernieuwde verzorgingsstaat zou
op het verheffen en verbinden van bevolkingsgroepen gericht moeten zijn (WRR, 2007).

3.2 Integratie?
Scheffer propt migranten niet domweg in één categorie. Enerzijds richt hij zich op migranten
in achterstandswijken, anderzijds op antidemocratische patronen bij stadsmigranten. Om nog
genuanceerder naar migranten te kijken, is de vraag interessant wat ‘integratie’ eigenlijk
betekent. Dat woord houdt gewoon in dat iets opgenomen wordt in een groter geheel. Bij
migratievragen gaat het dan om het opnemen van een groep die zich ergens nieuw vestigt.
Getalsmatig zijn de nieuwkomers vaak in de minderheid. Er is in dat geval een
minderheid van nieuwkomers die te maken heeft met de gevestigde meerderheid van de
bevolking. Dat is niet altijd het geval. Inheemse inwoners kunnen, ondanks hun getalsmatige
meerderheidspositie, onderworpen worden door vreemdelingen. Dat gebeurde bijvoorbeeld
nadat Europese ontdekkingsreizigers overgingen tot het koloniseren van andere continenten.
De autochtone inwoners werden als ‘inlanders’ of ‘inboorlingen’ getypeerd en onderworpen
door een relatief kleine groep vreemde overheersers.
In het debat dat nu in westerse landen plaatsvindt, neemt men blindelings aan dat de
gevestigde bevolking van een gastland de macht in handen heeft en houdt. Nieuwkomers
dienen dus te integreren in de cultuur van het gastland: ’s lands wijs, ’s lands eer. Het is dan
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echter de vraag hoe je beoordeelt of een groep die als vreemdeling gearriveerd is,
versmolten is met de inheemse bevolking tot een nieuw geheel.
De gangbare maat voor integratie is economisch van aard. Het gaat dan om cijfers over
arbeidsdeelname, uitkeringsafhankelijkheid, opleiding en inkomen. Uit dat soort cijfers blijkt
dat Chinese Nederlanders op of boven het gemiddelde scoren. Migranten uit Suriname en de
Antillen behoren tot de middenmoot, maar nieuwkomers uit Turkije en Marokko scoren
onder het gemiddelde. Weliswaar is de werkloosheid onder Turkse en Marokkaanse
Nederlanders tussen 1997 en 2007 afgenomen, maar zij blijft boven het gemiddelde.
Bovendien hebben veel mensen uit deze migrantengroepen laag- en ongeschoold werk
gevonden, vaak met flexibele arbeidscontracten. In tijden van economische recessie verliezen
die groepen het snelst hun banen, zodat de arbeidsmarktdeelname terugzakt naar het niveau
van voor 1997.
Een specifiek deel van deze eerste integratiemaat is schoolsucces. Het gaat dan om de
vraag welk deel van een groep vroegtijdig de school verlaat, geen startkwalificatie haalt, het
VMBO bezoekt, lage CITO scores haalt en leerachterstanden of gedragsproblemen heeft. Bij
het gebruik van data voor schoolsucces dienen uitgangsposities meegeteld te worden: ‘van
de eerste generatie Marokkanen in Nederland was meer dan tachtig procent van de vrouwen
en bijna zeventig procent van de mannen analfabeet. Voor een kind van Marokkaanse ouders
uit de Rif is de stap naar de universiteit daarom enorm veel groter dan voor de kinderen van
de Antilliaanse en Surinaamse middenklasse die in de jaren zeventig en tachtig naar
Nederland kwam’ (Bovens, 2003). Met het oog daarop is toe te juichen dat er in 2007 relatief
meer kinderen uit Turks en Marokkaans Nederlandse kringen naar het VWO gaan dan in
1997. Hun aantal blijft echter verhoudingsgewijs achter bij de gemiddelde aantallen.
Bij de tweede integratiemaat gaat het om contacten tussen migranten en
autochtonen. Een manier om dat contact te meten is de samenstelling van buurten. Groei van
het aantal wijken waarin migranten en autochtonen door elkaar wonen, wijst op meer
contact. Dat geldt ook voor scholen, bedrijven en clubs. Ook speelt vermenging mee van
vriendschappen, leefstijlen en talen. Met deze maten dan zijn Chinese Nederlanders slecht
geïntegreerd, maar migranten uit Suriname en de Antillen zijn goed geïntegreerd. De groep
met wortels in Marokko doet het op dit punt beter dan de groep met een Turkse
achtergrond. Opvallend is ook dat het aantal gemengde wijken in de afgelopen tien jaar
toegenomen is, maar dat het aantal concentratiewijken met de bijbehorende
achterstandsproblemen ook is gegroeid.
Uit metingen met deze maat blijkt overigens dat integratie niet alleen kan komen van
de migranten. Om beide kanten te belichten is interessant dat onderzoek van het CBS en SCP
al jaren uitwijst dat autochtone en allochtone Nederlanders het onacceptabel vinden als er bij
ontslag en promotie discriminatie plaatsvindt. Het gelijkheidsbeginsel lijkt dus massaal te
worden geaccepteerd. Direct contact tussen autochtonen en allochtonen stuit echter voor
beide partijen op weerstanden. Op niet-westerse buren en collega’s reageren autochtone
landgenoten terughoudend. Nog afwijzender staan alle betrokken partijen tegenover het
sluiten van multiculturele vriendschappen en huwelijken.
De bezwaren van autochtone Nederlanders tegen migranten hangen samen met het
aantal migranten in de eigen woonbuurt. De reserve tegen allochtone buren, collega’s en
familieleden is namelijk het grootst in de plattelandsgebieden waar de
migrantenconcentratie laag is. Dat gegeven leidt tot de vraag of stedelingen ruimdenkend
zijn of onverschillig. Uit dit soort onderzoek blijkt overigens ook dat veel autochtonen meer
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misdaad en werkloosheid van migratietoename verwachten, maar geen economische of
culturele voordelen.
De gevoelens waarover het hier gaat, bestaan bij autochtonen en allochtonen. Beide
groepen hebben een ‘wij-gevoel’. Die sympathie voor ‘ons soort mensen’ gaat vaak samen
met uitsluiting van vreemden. Bij dat verschijnsel past de derde integratie-indicator. Het gaat
dan om de mate van overlast die migrantengroepen veroorzaken. Uit misdaadcijfers blijkt dat
Chinese Nederlanders amper terug te vinden zijn. In die cijfers waren migranten uit Suriname
oververtegenwoordigd in de jaren 1980. Sinds de jaren 1990 telt justitie veel delicten van
Marokkaanse Nederlanders en migranten uit de Antillen.
Bij deze derde integratiemaat laat het voorbeeld van migranten uit de Antillen zien
hoe verraderlijk algemene termen zijn. Economisch en sociaal zijn Antilliaanse Nederlanders
goed geïntegreerd. Mannen uit de onderklasse die overlast opleveren, vormen een
uitzondering. Die specifieke groep krijgt veel mediabelangstelling. Daardoor ontstaat de
indruk dat migranten uit de Antillen veel meer overlast veroorzaken dan de gepleegde
delicten rechtvaardigen.
Om minder generaliserend over migratie en integratie te spreken, is het onderscheid in vier
‘adaptatiestrategieën’ bruikbaar. Die term is afkomstig van de Canadese psycholoog Berry.
Hij ontwikkelde een typologie om de reacties in kaart te brengen van nieuwkomers met een
minderheidspositie (Berry, 1997; Van Oudenhoven, 2002, pp. 186-191).
Een adaptatiestrategie combineert het wel of niet vasthouden van de eigen cultuur
met het wel of niet aangaan van contact met leden van de meerderheidscultuur. In één geval
gaat het dus om de houding van migranten tegenover de eigen cultuur. In het andere geval
gaat het om gedrag tegenover buren, collega’s, vrienden en familieleden. Het combineren
van beide maten resulteert vier reactiepatronen van migranten (figuur 2).

Figuur 2: adaptatiestrategieën
Behoud van eigen cultuur
Contact aangaan met leden
van de meerderheidscultuur
uit de omringende
samenleving

Integratie
Maximaal contact met de
omringende samenleving en
optimaal cultuurbehoud.

Geen contact aangaan met
leden van de
meerderheidscultuur uit de
omringende samenleving

Segregatie
Minimaal contact met de
omringende samenleving en
maximaal cultuurbehoud:
collectieve afzondering.

Geen behoud van eigen
cultuur
Assimilatie
Maximaal contact met de
omringende samenleving en
minimaal cultuurbehoud:
aanpassing.
Marginalisatie
Minimaal contact met de
omringende cultuur en
minimaal cultuurbehoud.

In het overzicht van de strategieën staan de namen die Berry kiest. De typering van de
strategieën komt uit de International Comparative Studies of Ethnocultural Youth (ICSEY). Dat
is een onderzoek waaraan tussen 1996 en 2006 is gewerkt in dertien immigratielanden,
waaronder Nederland. Met de typologie van Berry is in kaart gebracht welke strategie jonge
migranten kiezen en wat hun welbevinden daarbij is.
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Onder jonge migranten in Nederland heeft integratie de voorkeur. Bijna 40% van de
jonge migranten kiest deze strategie, variërend van bijna 50% bij jonge Hindoestanen tot
30% bij jonge migranten uit Turkije. Hoewel jongeren die deze strategie kiezen, schipperen
tussen twee werelden voelen zij zich beter dat degenen die andere strategieën kiezen.
Jongeren die voor integratie kiezen, zijn bovendien het meest succesvol op de arbeidsmarkt.
Wat Berry ‘assimilatie’ noemt, is volgens politici ‘integratie’. Sinds de wending in het
migratiedebat bestaat namelijk de verwachting dat nieuwkomers zich aan de cultuur van het
gastland aanpassen, die cultuur omhelzen en de eigen cultuur afzweren. Het streven naar
assimilatie kwam in de VS tot uiting in het ideaal van de ‘melting pot’: de smeltkroes waarin
alle migranten een homogeen geheel zouden vormen. Doordat de originele inwoners en de
dwangarbeiders uit Afrika op de plantages niet in de smeltkroes opgenomen werden, bleef
dit ideaal halfslachtig. Definitief ging het assimilatie-ideaal ten onder dood de massale komst
van rooms-katholieke en joodse migranten uit zuidelijk en oostelijk Europa, rond de Eerste
Wereldoorlog. Sindsdien is duidelijk dat de VS meer op een ‘tossed salad’ lijken, waarin de
ingrediënten herkenbaar blijven, dan op een ‘melting pot’. Uit het ICSEY project blijkt
bovendien dat jonge migranten die voor assimilatie kiezen ongelukkig en onsuccesvol zijn.
‘Segregatie’ is de keus voor de eigen groep, waardoor een minderheidscultuur
ontstaat. Uit het Nederlandse deel van het ICSEY project blijkt dat bijna 54% van de Turkse
jongeren deze strategie kiest. Bij veel migranten leidt segregatie niet tot geluk en succes.
Migranten met een Turkse achtergrond vormen een uitzondering op deze regel. In Europa
heeft het gezamenlijk apart blijven van Turkse migranten zelden de gebruikelijke negatieve
gevolgen.
‘Marginalisatie’ is tot slot de keus voor minimaal cultuurbehoud en minimaal contact.
Dit is een doodlopende weg naar de rand van de samenleving. Iemand die deze optie kiest is
de eigen cultuur kwijt zonder toegang te krijgen tot de cultuur van het gastland.
Het is jammer dat jonge migranten met een Marokkaanse achtergrond niet zijn
betrokken in het ICSEY. Omdat er zo veel ophef over deze groep bestaat, zou het model van
Berry namelijk te gebruiken zijn om generaliseringen tegen te gaan. De vier strategieën lijken
immers herkenbaar binnen de gemeenschap van Marokkaanse Nederlanders. Succesvolle
voorbeelden van integratie zijn te vinden bij jonge vrouwen die in het VWO, HBO en WO
goede resultaten behalen, maar bijvoorbeeld door een hoofddoek aangeven hun cultuur te
willen behouden. Voorbeelden van segregatie zijn te vinden in de kring van radicale moslims
waarvan een nog kleiner deel zich aansluit bij een gewelddadig clubje als de Hofstadgroep.
Tussen marginalisatie en assimilatie zwalken tot slot veel Marokkaans Nederlandse jongens
die met halfcriminele straatbendes de openbare orde verstoren. Door haardracht, kleding en
attributen (gsm en scooter) geven zij duidelijk aan niet strikt aan de thuiscultuur vast te
houden. Veel contact met de meerderheidscultuur is echter negatief en storend.
Uit de diversiteit aan adaptatiestrategieën bij Marokkaanse Nederlanders blijkt hoe
ingewikkeld het voor migranten is om zich staande te houden in het land van aankomst. De
meeste jongeren spreken beter Nederlands dan de eigen ouders. Vaak willen die jongeren
studeren, ook als dat het ouderlijke gezag verder aantast. Bij meisjes gaat die studiewens
vaak samen met pogingen om traditionele kleed- en leefpatronen te combineren met
westerse patronen. Een deel van de Marokkaans Nederlandse jongens, speciaal uit de
Berberbevolking, keert zich tegen het ouderlijke milieu door de straat op te zoeken.
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4. Diversiteit op termijn

De vorige paragraaf ging over begrippen om minder algemeen over migranten te spreken.
Vaak wordt generaliserend over dé Marokkanen en dé Turken bericht, maar Scheffer en Berry
maken een verfijndere aanpak mogelijk. Zij laten zien dat enkelvoudige migrantengroepen
niet bestaan. Extra verfijning is mogelijk door na te denken over de situatie waarin migranten
belanden. Een onveranderlijke Nederlandse cultuur die migranten met of zonder tegenzin
moeten overnemen, bestaat namelijk net zo min als dé migrantencultuur.
Daarom is culturele meervoudigheid het thema van deze paragraaf. Eerst komt aan de
orde dat de veranderende rol van de kerk de diversiteit vergroot heeft. Dan volgt een analyse
van het effect dat verstedelijking op diversiteit heeft gehad. Afsluitend komt de vraag aan
bod wat de relatie is tussen de enkeling en haar of zijn culturele ambiance.

4.1 Geloofsdynamiek
Om vaderlandse vormen van diversiteit te typeren is kennis van de ‘verzuiling’ vereist. Met
die term geeft men aan dat de Nederlandse samenleving van 1880 tot 1980 niet alleen in arm
en rijk was opgedeeld. Naast de materiële gelaagdheid die in elk Europees land bestond, was
in ons land een indeling in levensbeschouwelijke zuilen zichtbaar.
Het emancipatiestreven van groepen die zich sinds de onafhankelijkheidsstrijd tegen
Spanje achtergesteld voelden, leidde tot zuilvorming. Ten eerste traden orthodoxe
protestanten uit de Hervormde Kerk en stichtten in 1879 gereformeerde de
Antirevolutionaire Partij (ARP). Als tegenhanger ontstond in 1908 de hervormde Christelijkhistorische Unie (CHU). Ten tweede riep de rooms-katholieke minderheid, die sinds de
opstand tegen Spanje getolereerd werd, een eigen partij in het leven die in 1945 de naam
Katholieke Volkspartij (KVP) kreeg. Ten derde leidde de strijd om arbeidstijden, vrijheid van
vakvereniging, stakingsrecht en algemeen kiesrecht in 1894 tot de vorming van een sociaaldemocratische partij (sinds 1945 de PvdA) en in 1918 tot een communistische afsplitsing.
Tegen wil en dank creëerden niet kerkelijk gebonden burgers in 1901 ook nog een liberale
partij.
‘Verzuiling’ betekende echter niet alleen dat emancipatiestreven leidde tot de
vorming van gereformeerde, hervormde rooms-katholieke, sociaal-democratische,
communistische en liberale partijen. De betrokken groepen riepen ook eigen verenigingen,
dagbladen, scholen, woningbouwcorporaties en hulpverleningsorganisaties in het leven. Zo
had bijvoorbeeld de katholieke zuil, naast de eigen kerk en partij, een eigen krant, vakbond
en schoolsoort. Het leven in elke zuil speelde zich af binnen eigen kring. In elk gesprek was
duidelijk dat een carnavalsvierder met een zachte G en een woonplaats beneden de rivieren
tot de katholieke zuil behoorde. Net zo helder was dat iemand met grootouders uit
Spakenburg of Staphorst en een kind op de school-met-de-bijbel uit de gereformeerde zuil
kwam. Een boekenkast vol deeltjes uit de Wereldbibliotheek deed vermoeden dat de
eigenaar lid van de PvdA was, Het Vrije Volk las en zich bij De Centrale verzekerd had. Een
bewoner van een ‘goede’ buurt die haar kinderen naar een neutrale school stuurde en op
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koninginnendag de vlag uithing, koos vermoedelijk een liberale partij en las het Handelsblad
of de NRC.
De protestantse en katholieke zuil hadden vertakkingen op elk terrein, zodat gegoede
en noodlijdende gelovigen elkaar in alle mogelijke organisaties ontmoetten. Het bestaan van
de protestantse, katholieke, sociaal-democratische en liberale zuil verdeelde de Nederlandse
bevolking. Deze verticale indeling stond haaks op de horizontale gelaagdheid in rijk en arm.
Hoewel sociaal-democraten en liberalen veel eigen organisaties hadden, bleven hun zuilen
minder ontwikkeld dan de kerkelijke zuilen.
Als je de terminologie van Berry aanhoudt, werd het verzuilde leven in Nederlandse
beheerst door ‘segregatie’. Dat gescheiden leven was voor hervormden, gereformeerden en
katholieken een geloofsplicht, want contact met zondige buitenstaanders kon tot
verdoemenis leiden. Geen van de zuilen had echter de meerderheid. Een zuilgebonden partij
kon daardoor nooit alleen regeren. Om politieke problemen op te lossen was onderling
overleg nodig. De levensbeschouwelijke verdeling van de bevolking belette de leiders van de
zuilen dus niet om praktische bestuurlijke problemen met elkaar te bespreken. Daardoor
ontstond een situatie waarin de leiders van de zuilen de eigen achterban in het openbaar
opriepen tot zuiltrouw, maar tezelfdertijd onderling beraad over bestuursvragen voerden.
Ondanks de segregatie bleef de openlijke strijd tussen de geloofsgroepen bescheiden.
Verzuiling is de Nederlandse vorm van apartheid. De verschillen in leefstijlen en denkvormen
die erbij horen, zijn een eeuw oud. In die tijd was de internationale migratie nog geen thema.
Het is echter de vraag wat de verzuiling betekende terwijl het aantal migranten groeide.
Een antwoord op die vraag geeft de voorzitter van het officiële Britse integratieorgaan
(Commission for Racial Equality). In een lezing uit 2004 stelde deze Phillips dat de verzuiling
in Nederland de uitsluiting van nieuwkomers vergroot. Doordat wij minderheden in eigen
levensbeschouwelijke organisaties samenbrengen, overheerst de wederzijdse achterdocht:
‘we denken aan Holland als seculier en liberaal. We zouden er niet verder naast kunnen
zitten. Deze maatschappij is zowel religieus verdeeld als volstrekt repressief, waar de meeste
mensen worden samengebracht in scholen, wijken en verenigingen die gedefinieerd worden
door hun religieuze erfenis. Nederlandse politici hebben geprobeerd dit beleid van
segregatie toe te passen op moslims en het is in hun gezicht ontploft’ (Phillips, 2004).
De laatste zin van Phillips verwijst naar ‘integratie met behoud van identiteit’. Uit die
leus blijkt dat veel beleidsmakers tot 2002 een eigenen zuil toedacht aan migranten. Binnen
die zuil zouden de nieuwkomers hun identiteit op dezelfde manier kunnen bewaren als de
gereformeerde of katholieke landgenoten. In het vocabulaire van Berry pleitten aanhangers
van ‘integratie met behoud van identiteit’ dus niet voor ‘integratie’. Net als bij de inheemse
verzuiling had ‘segregatie’ de voorkeur, waarbij leiders van de ‘nieuwe’ zuil op vreedzame
wijze konden overleggen met leiders van de ‘oude’ zuilen.
Phillips krijgt steun van de Franse islamdeskundige Kepel. Hij ziet Nederlanders als
leden van groepen: ‘het bijzonder onderwijs is er een kwalijke uiting van. Het Nederlandse
systeem sluit mensen op. Het is politiekcorrect verpakte apartheid (…)’ (Kottman, 2004). Kepel
voegt aan dit oordeel toe dat het naast elkaar bestaan van groepen met eigen identiteiten
leiden kan tot een ‘gettogeneratie’.
De Swaan is het oneens met de mening dat wij het zuilenbestaan koesteren. In een
artikel over het conflict tussen Hirsi Ali en de regering stelt hij: ‘een halve eeuw geleden was
Nederland nog een echte multiculturele samenleving. De “zwarten” waren toen blanken in
zwarte kousen en donker pak. Zij moesten niets van de “papen” hebben. Maar samen met die
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roomsen hadden ze een nog grotere hekel aan de “rooien”. Dat was de tijd van de Verzuiling
en die was pas werkelijk multicultureel. Later, toen de kerken grotendeels leegliepen en de
meeste roden hun idealen opgaven, werd Nederland monocultureel. Scheidslijnen volgens
geloof of herkomst speelden een steeds kleinere rol, de overgrote meerderheid was
postchristelijk, sociaal, redelijk en bevindelijk. Eigenlijk was iedereen toen “niets”, of hooguit
een beetje “iets”, zeg maar “algemeen modern”. Zelfs de immigranten gingen op in deze
onbestemde eenheid’ (De Swaan, 2006a).
De splitsing van de samenleving in zuilen hoort volgend De Swaan tot het verleden.
De individualisering die erop volgde, typeert hij even ironisch als de verzuiling. Als hij, in
plaats van Philips en Kepel, gelijk heeft, is de omslag in het integratiedebat rond 2002 met
het uiteenvallen van de zuilen verbonden en met de toename van individualisering. Om die
gedachte meer inhoud te geven is het begrip ‘secularisatie’ van belang.
Sinds de zestiende-eeuwse kerkhervormingsbeweging leefden katholieken en protestanten in
Europa door elkaar. Tevens waren er joodse en niet-kerkelijke minderheden die lokaal meer
of mindere werden gediscrimineerd. Terwijl in ons land de katholieke minderheid geduld
werd, waren veel landen eenzijdig katholiek of protestants. In zuidelijk Europa domineerde
het katholicisme en speciaal in Scandinavië overheerste de lutherse kerk. In het officieel
protestantse Engeland hielden katholieken en niet-anglicaanse protestanten lang een
tweederangs positie. Voor al die niet-anglicanen waren de universiteiten van Oxford en
Cambridge net zo ontoegankelijk als het officierscorps en de diplomatieke dienst.
Los van de vraag welke richting de lokale samenleving beheerste, zette rond 1900 de
secularisatie in. Letterlijk betekent die term ‘verwereldlijking’. Het gaat om de afname van de
greep die de kerk op alle mogelijke gebieden had. Er zijn drie onderdelen van dat proces te
identificeren (Habermas, 2008; Ter Borg, Borgman, Buitelaar & Kuiper, 2008).
Ten eerste zijn kerkbezoek en -lidmaatschap afgenomen. Ten tweede is de letterlijke
Bijbeluitleg ter discussie komen te staan. Door de ontdekkingen van geologen, biologen en
archeologen is bijvoorbeeld de geloofwaardigheid van het scheppingsverhaal verminderd.
Ten derde is de invloed van de kerk op andere terreinen afgenomen. In de vroegmoderne tijd
had de kerk invloed op rechtbanken, openbare besturen, scholen, ziekenhuizen en de kunst.
Zelfs op een privéterrein als het huwelijkleven schreef de kerk voor welke vormen van
samenleven en seksualiteit door de beugel konden. Op al deze terreinen is secularisatie
zichtbaar. De officiële scheiding van kerk en staat is een even duidelijk voorbeeld van dit
proces als de bevrijding van wetenschap en kunst van het juk van de kerk.
Door secularisatie als drievoudig proces te zien, is wekelijks kerkbezoek niet de enige
maat. Wat de socioloog Weber ‘Entzauberung’ noemt, staat los van de regelmatige kerkgang.
Hij doelt namelijk op het onttoveren of demystifiëren van geloofsovertuigingen met behulp
van wetenschappelijke inzichten. Net als andere sociologen heeft Weber rond 1900 gedacht
dat de volledige overgave van mensen aan God uit zou sterven. In het openbare leven houdt
dit in dat de stem van de georganiseerde godsdienst op elk niet-kerkelijk gebied afneemt. In
de politiek, het onderwijs en de kunst zou een beroep op God dus niet langer van enig
belang zijn. Ook bij privé-keuzes zouden geloofsargumenten hun waarde verliezen.
Als iemand een politieke partij, krant, tv-zender, school, sportclub, zangvereniging of
huwelijkspartner om geloofsredenen kiest, is dat een confessionele keuze. Van secularisatie is
in dat geval geen sprake. Uit navraag in eigen familiekring kan blijken hoe lang katholieke en
protestantse ouders gemengde huwelijken hebben afgewezen. Sociale controle en
onderlinge solidariteit hebben uiteraard bij die afwijzing meegespeeld, maar uiteindelijk had
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het geloof invloed op de verwerping van gemengde huwelijken. Secularisatie in katholieke
kring houdt in dat de autoriteit van de pastoor, bisschop en paus afneemt. Dat predikanten
en kerkbesturen hun gezag onder protestanten verliezen, maakt deel uit van hetzelfde
proces. Het gevolg van secularisatie typeert men sinds de jaren 1970 vaak als
‘individualisering’.
De betekenis van dat begrip, waarvan de Swaan ook gebruik maakt, is omstreden
(Duyvendak & Hurenkamp, 2004). Hier bedoel ik er mee dat iemand een partij, krant, tvzender, school, vereniging of huwelijkspartner niet langer om levensbeschouwelijke redenen
kiest, maar om privé-redenen. Dat type individualisering, waarbij de overtuiging niet langer
bepalend is, is een effect van secularisatie.
Als secularisatie sinds de jaren 1970-1980 tot individualisering geleid heeft, is de redenering
van De Swaan sterker dan die van Phillips en Kepel. Er zijn echter ook argumenten om over
een wereldwijde herleving van het geloof te spreken (Habermas, 2008).
Ten eerste zijn er strenge stromingen in elke wereldgodsdienst. Groepen die recht in
de leer zijn, gebruiken moderne verkeers- en communicatiemiddelen. Een voorbeeld is dat de
huidige en vorige paus als mediasterren rondreizen. Tijdens tournees verkondigen zij strenge
opvattingen aan de massaal toegestroomde jongeren. Ten tweede bloeien
geloofsbewegingen die relatief nieuw zijn. De grootste christelijke groepering na het
katholicisme is bijvoorbeeld de pinksterbeweging. Een verschil met de oude kerk is de
gedecentraliseerde organisatie van die beweging. Vergelijkbare organisatievormen
kenmerken de Falun-Gong in China, de megakerken in de VS en het omvangrijke
buitenkerkelijke spirituele en meditatieve aanbod. Ten derde laten sterk uiteenlopende
geloofsgroepen zich nadrukkelijk horen op politiek terrein en het gebruik van geweld wordt
daarbij niet altijd uit de weg gegaan. Opvallend is dat gewelddadige groepen van christelijke
en islamitische signatuur zich op een vergelijkbare manier van de massamedia bedienen als
de stadsterroristen uit de jaren 1970.
Hoewel deze vermeende herleving van het geloof door de media uitvergroot wordt,
ontstaat een intrigerende vraag. Veel westerse landen hebben vanaf de zestiende eeuw
moeite gehad met het contact tussen katholieken, protestanten, joden en niet-gelovigen. Het
conflict in noordelijk Ierland toont aan hoeveel moeite het kost om vreedzaam pluralisme
vorm te geven. Is het vreemd dat de komst van migranten met niet-christelijke
geloofsovertuigingen bij alle betrokken partijen leidt tot problemen bij het vinden van een
onderlinge schikking?
Uit een lezing die De Swaan in 2006 hield, blijkt dat hij moeite heeft met iedereen die
zijn keuzes baseert op antieke teksten (De Swaan, 2006b). Hij vindt het bizar om elke actuele
levensvraag te willen beantwoorden met behulp van heilig verklaarde teksten die in de taal
van vele eeuwen geleden geschreven zijn en op alle mogelijke manieren door schriftuitlegger
zijn gelezen. Moslims beticht hij niet eenzijdig van deze misstap. In elke wereldgodsdienst
zijn fanatici te vinden die ongelovigen veel slechts toewensen. In niet-religieuze ideologieën,
zoals het stalinisme en nationaalsocialisme, is fanatisme even duidelijke aanwezig.
De Swaan stelt in zijn lezing dat onderdrukking van vrouwen, die Scheffer eenzijdig
aan moslims in de binnensteden toedicht, hoort bij elk type levensbeschouwelijk fanatisme.
In het joodse, christelijke en moslim monotheïsme zijn mannen geneigd om vrouwen te
beschermen. Deze mannenhouding veronderstelt dat vrouwen bereid zijn om zich als het
zwakke geslacht te laten verdedigen. Bovendien leidt deze houding, speciaal als de
buitenwereld bedreigend overkomt, tot betutteling en onderdrukking. In plaats van de
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eenzijdige toeschrijving van vrouwonvriendelijke patronen aan moslims, ziet De Swaan er een
facet in van de internationaal toenemende diversiteit. Secularisatie, herleving van geloof en
individualisering lopen zo sterk door elkaar heen dat het misleidend is om culturele diversiteit
en migratie aan elkaar gelijk te stellen.

4.2 Verstedelijking
Verzuiling speelde in Nederland een rol van ongeveer 1880 tot omstreeks 1980. Die verticale
indeling van de samenleving kwam niet alleen door secularisatie onder druk te staan. Binnen
en buiten de Nederlandse landsgrenzen vond namelijk tezelfdertijd een sociale verandering
plaats die minstens zo ingrijpend is geweest.
De agrarische plattelandssamenleving veranderde drastisch door industrialisatie en
verstedelijking. In de preïndustriële en vroegmoderne tijd liepen bezit, macht en aanzien
sterk uiteen. Met de industrialisatie en verstedelijking in Europa vond echter, tussen 1880 en
1920, een proces plaats waarin de meest noodlijdend groepen erop vooruit gingen terwijl de
oude elite haar privileges verloor.
Aan de onderkant van de sociale ladder verwierven landarbeiders meer bezit, aanzien
en macht. Die lotsverbetering begon vaak met migratie naar de stad, waar nieuwkomers van
het platteland onderaan de pikorde belandden. Beschrijvingen van dit migratieproces zijn
bijvoorbeeld te vinden in het autobiografische Keetje Tippel (1919) van Neel Doff en in de
verhalen van A.M. de Jong over Merijntje Gijzen (1925-1938). Nieuwkomers in de stad waren
vaak herkenbaar aan hun leefstijl, taalgebruik en opvattingen.
Migranten in Rotterdam Zuid werden bijvoorbeeld als ‘Brabanders’ getypeerd. In 1908
legden zij de basis van een voetbalvereniging waaruit Feyenoord voortkwam. In de wijk
Spangen, op de andere Maasoever, waren migranten zeldzamer. De buurtbewoners daar
herkenden zich in de voetbalclub Sparta, de rivaal van Feyenoord. In veel industriesteden
ontstonden dit soort tegenstellingen. Klassiek is Glasgow, waar migranten uit Ierland zich ten
oosten van het centrum vestigden en de katholieke voetbalclub Celtic stichtten. Ten zuiden
van de rivier de Clyde identificeerden de protestantse arbeiders zich massaal met Rangers. De
tegenstelling tussen deze culturen leidt nog regelmatig tot wilde stadsderby’s.
Vakbondsstrijd verkleinde de kloof tussen arm en rijk. Ook slonk de achterstand door
democratisering. Dat proces werd in Nederland bevorderd door aanname van de
leerplichtwet (1900) en invoering van het algemene kiesrecht (1919). Inkomensverbetering,
afname van het woningtekort en sociale wetgeving gaven Nederlandse arbeiders tussen 1955
en 1965 meer armslag. Internationaal was deze verburgerlijking van stadsarbeiders zichtbaar
door de trek vanuit de stedelijke volksbuurten naar de randgemeentes, waarin de scheiding
vervaagde tussen arbeiders en de middenklasse.
Bovenaan de sociale ladder verdwenen de privileges van de elite met adeltitels en
grootgrondbezit. Die toplaag had op politiek terrein de touwtjes lang in handen terwijl zij op
cultureel gebied de goede smaak bepaalde. Door de industrialisatie ontstond echter rivaliteit
met ondernemers en bedrijfsleiders. Aan de top van de sociale ladder trad dus vermenging
op van de adel met eigenaren en bestuurders van bedrijven. Politiek en cultureel gezien
verdween de heerschappij van de adel in de loop van de negentiende eeuw.
Met de industrialisatie en verstedelijking werd de sociale piramide kortom afgeplat.
Het contrast nam af tussen de basis van landarbeiders en stadsarmen en de top van een
direct zichtbare adelstand. Die vervaging van de scheidslijnen werd mede bevorderd door het
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nationalisme. Voorliefde voor de eigen streek is ouder dan voorliefde voor het eigen land.
Het aanbevelen van nationale gevoelens voor iedereen was speciaal een effect van het
onderwijs en de media. Door de vaderlandse geschiedenis in de volkstaal te onderwijzen en
prestaties van landbelang in dag- en weekbladen te rapporteren, werd het negentiendeeeuwse nationalisme een sociaal bindmiddel. Van rijk tot arm was iedereen burger en
landgenoot.
In Europa nam de hiërarchie tussen 1880 en 1920 af en kwamen tezelfdertijd
nationale solidariteitsgevoelens op. De Nederlandse verzuiling hield echter de verschillen in
stand tussen protestanten, katholieken, liberalen en socialisten. Die tegengestelde
ontwikkelingen maken uitspraken hachelijk over onze nationale cultuur.
Wat in de negentiend eeuw met industrialisatie en verstedelijking begon, is geen voltooide
verledentijd. De binnenlandse trek naar de stad en de fabriek heeft zich sinds 1945
voortgezet op mondiale schaal. Daardoor neemt wereldwijd de stedelijke bevolking toe en
leeft sinds 2007 meer dan de helft van de wereldbevolking in een stad (figuur 3).
De naoorlogse migratie en verstedelijking begonnen met een postkoloniale fase. In
het geval van Nederland leidden de onafhankelijkheidsstrijd in de Indische koloniën en de
creatie van Indonesië (1949) tot een toestroom van Indische Nederlanders, waaronder veel
ex-inwoners van de Molukse eilanden. Later kwamen creolen en andere groepen uit
Suriname, speciaal rond de onafhankelijkheid (1975) en de staatsgreep (1980). Tot slot
kwamen mensen uit de Antillen. Migranten uit oude koloniën hadden specifieke
aanpassingsproblemen. Daar schrijft Marion Bloem over in Geen gewoon Indisch meisje (1983)
en Adriaan van Dis in Indische duinen (1994). Ervaringen van één van de vroegste migranten
vanuit Suriname zijn verwerkt in Sonny Boy (2004) van Annejet van der Zijl.
De ervaringen van postkoloniale migranten steunt de stelling dat er tijd nodig is om
te integreren. Halverwege de jaren 1970 kwamen Molukse jongeren bijvoorbeeld ongunstig
in het nieuws door gijzelingsacties. Naast het onafhankelijkheidsstreven in deze groep,
voedde de oplopende jeugdwerkloosheid de ontevredenheid. Drie decennia is er amper
sprake van storend aanwezige Molukse jongeren. Op vergelijkbare wijze vormden creolen in
de jaren 1980 een probleemcategorie. Als hosselaars die hun verslaving met kleine
criminaliteit financierden veroorzaakte een deel van de jongens overlast. Alleenstaande
tienermoeders met een bijstandsuitkering de vrouwelijke probleemgroep onder de creolen.
Een kwarteeuw later is de overlast afgenomen. Het hoge percentage huwelijken tussen
creoolse en autochtone Nederlanders valt op: circa 80% van de tweede-generatiehuwelijken.
Veel postkoloniale migranten hebben de Nederlandse nationaliteit en de variatie is
groot. De gegoede oud-militairen uit het KNIL verschillen drastisch van de bijna berooide
mannen die net zijn vrijgelaten uit de Koraal Spechtgevangenis op Curaçao. De pasar malam
en het Kakoe festival herinneren op folkloristische wijze aan de herkomst van Indische en
Surinaamse Nederlanders. Van overlast en integratieproblemen is bij deze groepen echter
amper sprake, zodat nieuwrechtse politici weinig woorden aan hen besteden.
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Figuur 3: wereldwijde verstedelijking (bron BBC)
Mondiale stadsbevolking
Mondiale plattelandsbevolking
In miljoenen
Als % wereldbevolking
In miljoenen
Als % wereldbevolking
1955

850

30%

1906

70%

1965

1157

34%

2108

66%

1975

1515

37%

2557

63%

1985

1983

40%

2860

60%

1995

2551

44%

3140

56%

2005

3150

48%

3314

52%

2015

3819

52%

3400

48%

Naast de postkoloniale migratie vond vanaf de jaren 1960 werving plaats van arbeiders voor
arbeidsintensief werk. De krappe Europese arbeidsmarkt en de situatie in rekruteringslanden
leidden gezamenlijk tot dit type arbeidsmigratie. Nederlandse bedrijven trokken aanvankelijk
arbeiders uit Zuid Europa aan voor rotatiearbeid. Iets later kwamen de gastarbeiders van het
platteland in Turkije, waaronder veel Koerden. De laatste groep arbeidsmigranten werd in
Noord Afrika geworven. Wat Nederland betreft ging het vaak om Berbers uit het
Marokkaanse Rifgebergte terwijl Arabieren uit Marokkaanse steden in de minderheid bleven.
In al deze gevallen ging het om mannen met korte contracten. Door permanente
vestiging, gezinshereniging en huwelijksmigratie nam geleidelijk het aantal vrouwen toe. Om
een beeld te krijgen van de ervaringen van migranten uit Turkije en Marokko is zogenaamde
migrantenliteratuur bruikbaar. Letterkundigen gebruiken die naam bijvoorbeeld voor De
vierde ster (2000) van de Turks Nederlandse detectiveschrijver Yemni. De bekendste roman
over Marokkaans Nederland is vermoedelijk Bruiloft aan zee (1996) van Benali, maar het
aantal auteurs met Marokkaanse wortels is groter dan dat met Turkse wortels. De rol van
vrouwen speelt bijvoorbeeld mee in het autobiografische De garnalenpelseter (2001) van Yerli
en De weg naar het noorden (1995) van El Bezaz.
In tegenstelling tot de postkoloniale migranten behouden veel arbeidsmigranten hun
oude nationaliteit, soms omdat het moederland dat verwacht. Een overeenkomst tussen
beide soorten migranten is dat een groot deel aanvankelijk beland is in zwakke sociale
posities. Men wierf de arbeidsmigranten voor laaggeschoold fabriekswerk, maar
postkoloniale migranten vonden vaak werk in dezelfde sector. Wat de ongunstige
arbeidsmarktpositie en huisvesting betreffen, zijn naoorlogse migranten vergelijkbaar met de
migranten die circa drie generaties eerder vanaf het platteland in de stedelijke onderklasse
kwamen.
De maatschappelijke positie van naoorlogse migranten in Europa werd, net als bij de
binnenstadbewoners in de VS, beïnvloed door de economische teruggang in de jaren 1980.
In die recessietijd nam het arbeidsintensieve werk af door automatisering en bedrijfsvlucht
naar lagelonenlanden. Er kwam kennisintensief werk voor in de plaats, veelal in de
dienstensector. Omdat migranten niet voor de nieuwe arbeidsmarkt opgeleid waren, liep de
werkloosheid op. In 1989 was het gemiddelde werkloosheidspercentage in Nederland 6%.
Van de Turkse Nederlanders was echter ruim 30% werkloos en van de Marokkaanse
Nederlanders bijna 20%. Scholingsgebrek maakte mannen uit deze groepen minder geschikt
voor dienstverlenend werk. Een havenstad als Rotterdam, waar laagopgeleide mannen
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massaal uit het arbeidsproces verdreven zijn, lijkt in dit opzicht op de oude fabrieks- en
havensteden in de VS.
Omdat de achterstanden zich in migrantenwijken ophopen, dreigt de scheiding even
blijvend te worden als in de VS. Chronische achterstelling gaat vaak samen met onderlinge
rivaliteit onderaan de maatschappelijke ladder. Dat blijkt uit openlijke conflicten. Inheemse
arbeiders, die nu ruim drie generaties in de stad wonen of weer naar randgemeentes
verhuisd zijn, keren zich tegen vermeende buitenlandse rivalen. Migranten die op de arbeidsen woningmarkt achtergesteld worden, reageren vaak defensief als slachtoffers.
De situaties in stedelijke achterstandswijken is niet alleen in een stad als Los Angeles
uit de hand gelopen. In Britse en Franse steden heeft een serie onlusten plaatsgevonden met
een combinatie van economische en culturele achtergronden. Vergelijkbare incidenten in
Nederland bestaan sinds de nazomer van 1961, toen autochtone arbeiders in de Twentse
industriesteden slaags raakten met arbeiders uit Italië en Spanje. Het patroon van die
beperkte opstootjes loopt door tot de confrontaties tussen Marokkaanse jongeren en de
politie in Amsterdam West en in de Diamantbuurt.
Het is echter onjuist om de respons van migranten op uitsluiting, vernedering en
discriminatie eenzijdig te herleiden tot achterstelling. Veel naoorlogse migranten hebben
islamitische, hindoeïstische of animistische overtuigingen. Burgers en bestuurders hebben
lang verwacht dat niet-westerse migranten onze cultuur vanzelf zouden overnemen. Twijfel
over het westerse overwicht voedde deze veronderstelling. Dat superioriteitsgevoel werd
mede ingegeven door de gedachte dat elke democratie gelijke kansen aan alle burgers biedt.
Enerzijds blijkt echter dat het grondwettelijke non-discriminatie beginsel in de praktijk wordt
overtreden. Anderzijds blijkt dat migranten de cultuur van het gastland niet onvermijdelijk
overnemen. Net als Nederlandse migranten in Canada en Australië houden naoorlogse
migranten vaak de meest oninteressante facetten vast van hun cultuur van herkomst.
Tweede-generatiemigranten kiezen evenmin massaal voor assimilatie. Dat analyseert
de eerdergenoemde Kepel in een recent boek. Hij zet beschrijft hoe jongeren zich opstellen
die in West-Europese moslimfamilies opgegroeid zijn (Kepel, 2005). In de houding van die
jongeren ziet hij een continuüm.
Aan één uiteinde van die doorlopende reeks bestaat sympathie voor de westerse
cultuur. Migrantenjongeren aan dit uiteinde hebben de taal en leefstijl van het Europese
geboorteland overgenomen. Eind 2005 name zij in Frankrijk massaal deel aan rellen in de
voorsteden. Dat verklaart Kepel door de manier waarop deze jongeren westerse cultuurgoed
selectief omarmen. Het gaat dan vooral om het afmeten van individueel succes aan rijkdom
en macht. Jongeren die dat facet van de westerse cultuur omhelzen, paraderen opzichtig met
kleding, mobiele telefoons, gouden kettingen en glimmende auto’s. Net als veel autochtone
arbeidersjongeren verheerlijken zij het nietsdoen. Zij uiten gevoelens op directe wijze en
koesteren een flitsend imago. Inspanningen voor studie of werk wordt afgedaan als saai en
dom. Bij de opgeblazen ego’s van deze jongeren past, net als bij hun autochtone
soortgenoten, de gedachte dat de man de thuis de baas is. Huislijk geweld tegen vrouwen
komt daardoor minstens zo vaak voor als agressie tegen buitenstaanders.
Aan het andere einde van het continuüm dat Kepel signaleert, vindt omarming plaats
van strikte islamvormen. Deze orthodoxe tweede-generatiemigranten komen voor in twee
soorten. Enerzijds is er een kleine groep moslimmilitanten die de westerse beschaving willen
bestrijden. Anderzijds is er een grotere groep die in zichzelf gekeerd leeft als een gesloten
gemeenschap in wereld van ongelovigen. Deze geweldloze en apolitieke groep houdt zich
aan de strikte regels van sjeiks uit Saoedi-Arabië. De vrouwelijke groepsleden dragen de
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nikaab. Mannen zij herkenbaar aan hun djellab en een baard zonder snor. Door eigen
verenigingen te stichten tracht deze groep een plaats te verwerven in het politieke en
culturele leven.
Boeiend is hoe Kepel het eerstgenoemde uiteinde van zijn continuüm ziet. De mix van
assimilatie en marginalisatie waar hij op doelt, omvat een keus uit de westerse cultuur. Die
keus is te begrijpen door te letten op de massificatie. Na 1945 won de gemassificeerde
cultuur terrein. De aloude volkskermis werd daarbij opgevolgd door bioscopen, pretparken
en evenementen. Vergelijkbare aanspraken op cultureel belang maken professionele
publiekssporten, popmuziek en massatoerisme. Critici klagen dat onze cultuur verwaterd is
tot een massacultuur die door commerciële amusements- en mediabedrijven wordt
geregeerd. Of je het eens bent met die pessimistische kijk is minder belangrijk dan de
constatering dat een deel van de tweede-generatiemigranten enthousiast put uit de
massacultuur.
Minstens zo interessant is dat Kepel weinig zegt over groepen die thuishoren tussen
de uitersten van zijn continuüm. Daar horen jonge Turkse en Marokkaanse Nederlanders die
goede CITO scores halen, minimaal het MBO afmaken en steeds vaker toegang vinden tot
het hoger onderwijs. In deze tussengroep stijgt het percentage dat met broers, zussen en
vrienden Nederlands spreekt. Als we deze groep meerekenen, is extra duidelijk dat de vier
adaptatiestrategieën door en naast elkaar voorkomen.

4.3 Culturen en identiteiten
Tot dusver heb ik ‘cultuur’ niet gedefinieerd. De reden is dat dit begrip omstreden is. Vast
staat dat het om een groepsverschijnsel gaat. Hoewel culturen met een enkelvoudig lid en
zonder overdracht van ouders op kinderen niet bestaan, is onduidelijk of het primair gaat om
groepsgedrag, -groepsmeningen of voorwerpen.
Eén zienswijze is dat het om collectieve gedragspatronen gaat, die van oudsher de
naam ‘zeden en gewoontes’ krijgen. Cultuur is in dit geval zichtbaar als mensen eten of
feestvieren. Dat je in een onbekende cultuur beland bent, merk je bijvoorbeeld als je
andermans eten onsmakelijk vindt of zijn muziek niet om aan te horen. Hier staat de
gedachte tegenover dat het bij cultuur eerder om een levensbeschouwing gaat, inclusief de
zogenaamde waarden en normen. Vaak vallen cultuurindelingen in dit tweede geval samen
met indelingen in religieuze en seculiere stromingen. Tot slot bestaat de mening die bij
archeologen populair is dat cultuur zichtbaar is in materiële resten. Uit karakteristiek
aardewerk of gereedschap blijkt dan net zo duidelijk met welke cultuur je te maken hebt als
uit het vestigingspatroon, de grafresten of een ander materieel kenteken.
Deze drie opvattingen over cultuur sluiten elkaar niet uit. Bij een interlandwedstrijd
hullen bezoekers zich bijvoorbeeld in de kleuren van hun land. Dat is een gewoonte, maar die
gaat samen met het gebruik van de vlag of een vergelijkbaar karakteristiek voorwerp. Ook
hangt deze gewoonte samen met een levensvisie. Het nationalisme is de ideologie die de
kleedgewoonte bij een interlandwedstrijd motiveert. Dat geheel van ideeën komt ook tot
uiting in een vlag en een volkslied. Het uithangen van de vlag bij bepaalde gelegenheden of
het betrachten van respect bij het horen van het volkslied is weer een gewoonte. Gewoontes,
opvattingen en voorwerpen zijn kortom de hoeken van een culturele driehoek. Tussen die
drie hoeken lopen tal van verbindingslijnen.
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Een andere discussie die met het begrip ‘cultuur’ samenhangt, gaat over het verschil tussen
de hoge elitecultuur en de lage volkscultuur. Dit onderscheid speelt mee in het debat over de
canon, de denkbeeldige lijst met boeken, kunstwerken en muziekstukken die iedereen erkent
als hoge cultuur. De canon omvat cultuur die als het ware heilig verklaard is door een elite.
Via het onderwijs dat elitekinderen tot in de jaren 1960 op het gymnasium en de universiteit
kregen, werd kennis van de canon van één begunstigde generatie overgedragen op de
volgende. Iedereen met ‘goede smaak’ kon over de canon meepraten. Zo iemand wist
bijvoorbeeld wat de klassieke dichters schreven, hoe Renaissanceschrijvers het treurspel
beïnvloedden en wat Beethoven aan de symfonie toevoegde.
Doordat andere lagen dan de ‘geleerde stand’ amper toegang tot het gecanoniseerde
cultuurgoed hadden, vielen de leden ervan door de mand bij elk gesprek met de elite. Het
onderscheid tussen hoge en lage cultuur hing dus nauw samen met de sociale gelaagdheid.
Naarmate bezit, macht, opleiding en aanzien minder ongelijk verdeeld raakten, veranderde
de simpele tweedeling in elitecultuur en volkscultuur.
Vanaf de negentiende eeuw droeg de opkomst van fotografie, film, populaire muziek
en publiekssport bij aan een soort opstijgende cultuur, die nog net niet even waardevol werd
als de oude elitecultuur. Te denken valt aan de opeenvolgende stijlen in de populaire muziek,
beginnend met jazz en eindigend met de hedendaagse vormen van dans- en luistermuziek.
Over deze muziekstijlen kunnen kenners bijna even gewichtig spreken als leden van de oude
elitecultuur over Bach. Dat er vergelijkbare gesprekken over een publiekssport als voetbal
mogelijk zijn, hoeft geen betoog. Door dit soort verschijnselen is de oude culturele
tweedeling vervangen door een onophoudelijke stroom van nieuwe culturele geluiden.
De grote culturele verscheidenheid hangt samen met de schijnbaar tegenstrijdige
dubbelbeweging van de globalisering (De Swaan, 2008). Enerzijds is er op elke willekeurige
plaats op aarde steeds meer diversiteit. Anderzijds bestaat wereldwijde eentonigheid, want in
alle winkelketens, op alle beeldschermen en in alle uitgaanscentra is hetzelfde te krijgen, te
zien en te horen. De onophoudelijk toenemende culturele diversiteit in Amsterdam of
Rotterdam tref je dus op soortgelijke wijze aan in Parijs, Londen en Berlijn. Hooguit treedt er
in de middelgrote Nederlandse steden vertraging op ten opzichte van echter metropolen.
Met het oog op de toename van culturele diversiteit boeit Identificatie met Nederland. Bij de
presentatie van dit WRR rapport in 2007 ontstond ophef doordat Máxima zei dat het lastig is
om dé Nederlandse cultuur van andere westerse culturen te onderscheiden. Met die
opmerking hield zij zich aan de strekking van het rapport, waarin staat dat iemand in een
veranderende samenleving als de onze meerdere loyaliteiten kan hebben.
Om deze gedachte te staven richten de auteurs zich op identificatieprocessen. Het
gaat hen dus niet om de identiteit van een persoon, maar om iemands baden met leefstijlen
en denkwijzen. Het aangaan, handhaven en verbreken van banden die meer of minder
intensief zijn, is een levenslang proces. Elk lid van onze samenleving, niet alleen een
opvallend iemand als Máxima, gaan privé en in het openbaar alle mogelijke banden aan. Dat
iemand van Indonesisch eten houdt, bij een Brits bedrijf werkt en Italiaanse operettes zingt,
hoeft haar of zijn verbondenheid met Nederland niet in de weg te staan.
Dat onze persoonlijke identiteit geen statisch gegeven is, maar een vloeibare bundel
van loyaliteiten, botst op het ‘culturalisme’. Die gedachte houdt in dat ons gedrag, onze
keuzes, ons denken en onze voorkeuren bepaald worden door onze cultuur. Dat bepalende
culturele element, in plaats van andere sociale of economische factoren, vormt bij deze
voorstelling van zaken een afgesloten en onveranderlijk geheel. De gedachte dat meerdere

25

door elkaar lopende en veranderlijke bindingen onze identiteiten vormen, is lastig te
verbinden met een culturalistische opvatting.
In reactie op het WRR rapport vertelt de schrijfster Tahir over zichzelf. Zij werd in 1970
in Londen geboren in de Pakistaanse migrantengemeenschap. Haar ouders verhuisden vaak.
Als puber was zij vijf keer verhuisd tussen Engeland, Pakistan en Nederland. Zij zegt dat het
voelde ‘alsof ik constant circuleerde tussen mijn Pakistaanse wortels, mijn Engelse kindertijd
en mijn Nederlandse leefomgeving toen ons gezin zich hier vestigde toen ik vijftien was in
1985’ (Tahir, 2007). Dat leidde tot moeilijkheden bij het omgaan met de puberale basisvraag
wie zij eigenlijk was. Zij had graag op willen gaan in een thuisomgeving en een groep
leeftijdsgenoten. Telkens staken echter twijfels en schuldgevoelens op, want elke keuze
leidde onontkoombaar tot het verloochenen van andere mogelijkheden.
Uit deze persoonlijke reactie ontstaat de indruk dat in het WRR rapport te lichtvaardig
over meervoudige bindingen geschreven wordt. In een situatie waarin machtsverschillen
bestaan, leiden sommige loyaliteiten tot indringende vragen van degenen die zeker willen
weten wat andermans achtergrond is. Die vragen zijn vaak verbonden met vooroordelen en
de toeschrijving van negatieve kenmerken. Zonder in het culturalistische terug te willen
vallen, moet erkent worden dat het onderhouden van meervoudige culturele bindingen niet
zo simpel is als de WRR het doet voorkomen.

5. Positiebepaling

Ter afronding van mijn beschouwing over culturele diversiteit stel ik de vraag naar de eigen
positie. Die vraag hoort thuis in de ethiek of praktische filosofie. Het is niet zonder belang dat
dit deel van de filosofie door de oude Grieken is ontwikkeld. Dat kwam namelijk doordat
sommige burgers inzagen dat de eigen leef- en denkwijzen geen goddelijke oorsprong
hadden.
Het besef dat leefregels van menselijke makelij waren, ging samen met twijfel aan de
mythen. Die verhalen over goden, halfgoden en mensen gaven antwoorden op levensvragen.
Ze gaven duidelijkheid over het begin der tijden, de herkomst van mensen, de zin van het
leven en het leven na de dood. Kritische luisteraars ontdekten echter dat goden zich in de
mythen allerminst navolgenswaardig gedroegen. Zij waren wreed, jaloers en wulps. Om
mensen te verleiden en te misbruiken, vermomden zij zich op de vreemdste manieren.
De verbazing over dit merkwaardige goddelijke voorbeeldgedrag nam toe naarmate
de Griekse stadsstaten en andere culturen meer contacten onderhielden. Vreemdelingen
bleken andere leefregels te volgen dan de eigen code. Op dit punt is de slag van belang bij
de bergpas Thermopylae. Een Griekse minderheid verdedigde die bergpas 480 jaar voor het
begin van onze jaartelling tegen een Perzische overmacht. De monsteroverwinning van de
Grieken betekende dat het machtige Perzische rijk afzag van gebiedsuitbreiding in het
westen. In tegenstelling tot de suggestie die de recente film 300 van regisseur Miller wekt,
waren Perzen geen halve barbaren. Tot de Perzische Oorlogen lag het culturele centrum ten
oosten van de Egeïsche Zee, in het huidige Midden-Oosten. Na die oorlogen werd verkeer
mogelijk tussen de Grieken en de superieure oosterburen. Dat contact verhevigde de
discussie over eigen leefregels en de vergelijking ervan met andere volken. Bovendien leidde
Thermopylae tot historisch speurwerk. Pogingen van de overwinnaars om het eigen verleden
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te prijzen leidden tevens tot de constatering dat de eigen leefregels niet onveranderlijk
waren. Voorouders hadden, net als vreemdelingen, andere regels.
Verwondering over vreemde leefstijlen en de leefwijzen van voorouders stimuleerden
de oude Grieken dus om het bovennatuurlijke gezag in twijfel te trekken. De goddelijke glans
verdween met andere woorden van de heersende code. Daar kwam het besef bij dat er meer
leefstijlen waren en dat mensen zelf keuzes konden maken. Deze factoren spelen tot op
heden mee bij het beoordelen van culturele diversiteit. Om te kunnen oordelen is afstand
nodig van eigen vanzelfsprekendheden. Dat kan bijvoorbeeld door denkbeeldig te reizen in
de tijd of te reizen in de ruimte. Omdat feitelijke reizen niet altijd mogelijk zijn, heb ik in de
voorafgaande paragrafen herhaaldelijk romanliteratuur genoemd. Als lezer is het mogelijk
om te ontdekken of leefstijlen en denkbeelden in andere situaties verschillen van de
vertrouwde situatie thuis.
Besef van diversiteit is doorslaggevend bij ethiekbeoefening. Van diversiteit neem je kennis
door in de tijd en de ruimte te reizen, maar ook door te lezen. Het ontdekken van culturele
diversiteit leidt tot verdeelde reacties. Eerst geef ik twee voorbelden van tegenovergestelde
reacties. Daarna sluit ik af met enkele algemene opmerkingen over die tegenstelling.
Bij het eerste voorbeeld gaat het om de ideeën over het lot van de democratie van
Fukuyama, Huntington en Barber. Net voor de val van de Muur beloofde Fukuyama (1992)
een democratische toekomst en het einde van de geschiedenis. Hij beweerde dat er geen
levensvatbaar alternatief bestaat voor het liberale denken op economisch en politiek vlak. Elk
ander denkbeeld is minder redelijk omdat de belangen prevaleren van een vorst, legerleider,
geloofselite of partijkliek. Tegenover die deelbelangen staat het liberale principe van de
individuele gelijkheid en keuzevrijheid. Als dat beginsel de realiteit regeert, kan iedereen
profiteren van de markteconomie en de democratie.
Op denkniveau is de geschiedenis dus voltooid, maar de liberale principes zijn niet
overal verwezenlijkt. Fukuyama herhaalde met andere woorden dat de industriële economie
te ingewikkeld is voor alleenheersers. Economische groei vereist democratie. Een adept van
deze opvatting neemt aan dat medische vondsten, waterbouwkundige innovaties en andere
wetenschappelijke vorderingen het menselijke leed verminderen. Tevens denkt zo iemand dat
de rechtvaardige verdeling van leedvermindering in een democratie verzekerd is. Voor een
aanhanger van de moderniseringstheorie zijn wij sinds het begin van de industrialisatie en de
democratisering op de goede weg. Modernisering komt hier en daar traag op gang en er zijn
achterblijvers. Vroeg of laat zal iedereen het rijk van de liberale redelijkheid binnengaan.
Tegenover het geloof van Fukuyama in een billijke liberale toekomst ziet Huntington
botsende beschavingen (1996) en Barber een conflict tussen ‘jihad’ en ‘McWorld’ (1995). De
opponenten van Fukuyama erkennen dat marktprincipes de economie beheersen. De vrije
markt waarop privé-ondernemingen goederen en diensten met winst trachten te slijten,
vinden zij minder redelijk. Grote autobedrijven, olieconcerns en mediaconglomeraten
stimuleren geen diversiteit, maar gelijkschakeling van leefstijlen. Die multinationale
ondernemingen gaan bovendien met het marktmechanisme om alsof het een kruistocht is in
naam van the American way of life. Barber noemt dat marktprincipe kortweg ‘McWorld’.
Huntington en Barber stellen dat economische gelijkschakeling niet vanzelf leidt tot
democratisering. De wereldbevolking wacht niet eensgezind op dat westerse model. Groei
van bedrijven die het vrije marktevangelie prediken, roept eerder irritatie op. Huntington leidt
dat af uit de herleving van niet-westerse cultuurvormen. Als reactie op de westerse
democratie herleeft volgens Huntington in Zuidoost Azië de Confucianistische beschaving.
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Een andere rivaal van de westerse democratie is de moslimbeschaving die opleeft van Noord
Afrika tot in Indonesië. Deze beschavingsblokken leveren niet bij voorbaat een verloren strijd
tegen de democratie. Hetzelfde geldt voor drie à vier kleinere beschavingen. Op de
breuklijnen van de beschavingsblokken verwacht Huntington de conflicten van de toekomst.
Als bewijs ziet hij de etnische en religieuze ellende op de Balkan. Zijn slotsom is dat
wederzijds begrip een fictie is en dat beschavingsverschillen in stand gehouden moeten
worden. Daarom adviseert hij om niet te interveniëren in andermans zaken.
Barber denkt niet in termen van beschavingsblokken. Door culturele en politieke
gehelen in kaart te brengen verliest Huntington uit het oog dat de islamitische
buitengewesten in Europa liggen. Barber erkent dat de economische kracht van McWorld een
tegenreactie oproept. Dat blijkt uit de manier waarop westerse cultuurvormen als
ongodsdienstig worden verketterd. Om die tegenreactie te typeren gebruikt Barber ‘jihad’
niet in de letterlijke zin van heilige oorlog, maar overdrachtelijk. Jihad is de reactie op de vrije
markt. Die beweging blijkt zowel uit het benadrukken van de eigen traditie, taal en
geloofsovertuiging, als uit het afwijzen van buitenstaanders. Barber neemt deze reflex waar
bij Franstalige inwoners van de Canadese provincie Quebec, zwartenkousen christenen in de
VS en antiwesterse moslims. Jihad is geen achterhoedegevecht van groepen die niet bij de
tijd zijn, maar een antwoord op langdurige machteloosheid en de tegenpool van McWorld.
De vrije markt brengt mondiale integratie en uitwisseling. Coöperatie en ruil zijn echter taboe
voor groepen die heilig geloven in het eigen gelijk. De tegenpolen die Barber identificeert,
treden naast elkaar op en bedreigen de democratie. Multinationals en fanatici laten
deelbelangen prevaleren boven het algemene belang en wijzen democratisch overleg af.
Het tweede voorbeeld van een ethisch debat over culturele diversiteit heeft parallellen
met het recente debat tussen drie politieke filosofen. De plaats van Fukuyama wordt in dat
oudere debat ingenomen door Sartre. Die Franse filosoof zag eveneens een uniform patroon
in de geschiedenis van de hele mensheid. Hij verwachtte dat mensen steeds beter de eigen
bestemming zouden kiezen, los van machtsinvloeden die van buitenaf kwamen. De universele
toename van autonomie en authenticiteit zou volgens Sartre de wereldgeschiedenis een
onmiskenbare richting geven. Als zijn tegenpool fungeerde in de jaren 1960 Lévi-Strauss die
zijn opponent verweet dat hij de autonomie van de mens schromelijk overschatte. De
moderne mythe van de menselijke zelfontplooiing zou schadelijk zijn voor premoderne
culturen met andere leef- en denkwijzen. Lévi-Strauss verdedigde het recht van ‘het wilde
denken’ om beschermd te worden tegen de allesoverheersende westerse moderniteit.
Er zijn parallellen tussen deze twee voorbeelden. Enerzijds vindt, als respons op het inzicht in
diversiteit, verabsolutering plaats van de eigen leefwijze. Fukuyama en Sartre verheffen, elk
op eigen wijze, principes uit hun thuiswereld tot niet te bestrijden dogma’s.
Andersdenkenden dienen bekeerd te worden, want de eigen principes moeten universeel
gelden. Deze reactie op diversiteit kan samengaan met onverdraagzaamheid en
bekeringsijver. Dat komt neer op een poging om de ander, eventueel met gebruik van drang
en dwang, over te halen tot de eigen zienswijze. Zendelingen en missionarissen hebben zich
tijdens koloniale regimes enthousiast aan deze reactie bezondigd. Met het oog op die
historische voorbeelden verontrust de manier waarop Fukuyama en Sartre diversiteit
bezweren.
Pal tegenover het absolutisme staat een ander radicaal antwoord op diversiteit. De
basis ervan is het gezegde dat elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Iemand die op deze
manier reageert, kan met pedagogische kennis van zaken uitleggen hoe sterk de kracht der
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gewoonte is. Het leidt immers geen twijfel dat iedereen leef- en denkwijzen meekrijgt uit het
eigen opvoedingsmilieu. Geschied- en volkenkundige onderzoekers hebben die overdracht
uitvoerig gedocumenteerd. Naarmate het wereldwijde verkeer toeneemt, kan iedere
westerling de diversiteit ook zelf zien. Bij het relativistische antwoord dat Huntington, Barber
en Lévi-Strauss op diversiteit geven, leidt de constatering dat er variatie is tot het gelaten
advies dat iedereen moet doen wat haar of hem goed dunkt. Besef van diversiteit leidt kan in
dat geval leiden tot de verzuchting dat iedere cultuur evenveel waard is.
Dit type relativisme is in het integratiedebat aangevallen. Volgens nieuwrechtse
deelnemers aan dat debat is cultuurrelativisme de doctrine van een toegeeflijke progressieve
kliek, die elke opvatting van minderheidsgroepen goedpraat. Helemaal onzinnig is deze
kritiek op het relativisme niet. Sociologische relativering kan namelijk onverschilligheid
veroorzaken. Zonder veel moeite is bijvoorbeeld te begrijpen dat laagopgeleide mannen uit
oostelijk Turkije en het Marokkaanse Rifgebergte anders dan wij oordelen over fysiek geweld
tegenover vrouwen en kinderen. Als je tevens in overweging neemt dat veel van deze
mannen als arbeidsmigranten te maken hebben gehad met achterstelling, is te verklaren dat
relatief vaak huiselijk geweld in de genoemde groep voorkomt. Het is echter iets ander om
dat geweld te rechtvaardigen. De veelgeprezen tolerantie heeft er vaak toe geleid dat
andermans moraal geduld werd. Het gedogen van buitenstaanders gaat gemakkelijk samen
met onverschilligheid en het koesteren van een eigen ommuurd domein.
Bij het reageren op diversiteit staan absolutisme en relativisme tegenover elkaar
(Lemaire, 1976; Procee, 1991). Het besef dat deze tegenpolen bestaan, kan belangstelling
opwekken. Daaraan gaat twijfel vooraf aan de onaantastbaarheid van de eigen culturele
code. Zo lang iemand volhoudt dat de eigen leef- en denkwijzen superieur zijn, is ethische
interesse bij voorbaat uitgesloten. Als de wens bestaat om eigen zekerheden tijdelijk op te
schorten, geeft de tegenstelling tussen absolutisme en relativisme aanleiding om te zoeken
naar een middenweg, een acceptabele positie tussen beide uitersten.
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