
slaan van vrouwen, de dialoog op gang moeten
houden. Lunsing geeft overigens geen voorbeeld
van de ‘wederzijdsheid’ in dezen. Los van dit slecht
gekozen voorbeeld — migranten dienen zich ge-
woon aan de wet te houden — heeft Lunsing ui-
teraard gelijk dat voor veel eerste generatie mi-
granten een zekere mate van integratie (taal!) het
hoogst bereikbare streven is.

Mijns inziens is dit echter niet, of veel minder,
van toepassing vanaf de tweede generatie. Die zijn
namelijk wel opgegroeid met Ajax en Feijenoord en
ze weten op zijn minst van het bestaan van spruitjes
af en dat je geacht wordt die vies te vinden. ‘Soeve-
reiniteit in eigen kring’ is geen PvdA-, maar een
cda-gedachte. De PvdA kan daar op zijn minst de
kanttekening bij zetten dat dit op vrijwillige basis
dient te geschieden. De zich emanciperende mi-
grant, die zich tracht te ontworstelen aan de beper-
kende aspecten van zijn achtergrond, zoals eens de
arbeider, dient echter de doelgroep te zijn. Sociale
druk, pregnant verwoord in het vooral onder Suri-
namers gangbare verwijt aan assimilanten dat ze
‘bounties’ zijn — zwart van buiten, maar wit van
binnen — mag niet versterkt worden door groeps-
gerichte opvattingen bij politieke partijen en over-
heidsinstanties. De sdap/PvdA is niet voor niets al-
tijd de partij geweest waar ‘geassimileerde’ joden,
katholieken die zich niet veel van hun bisschoppen
aantrokken, vrijzinnige christenen en atheïsten el-
kaar troffen.

Door de onheldere houding van de PvdA op dit
punt oefent de partij grote aantrekkingskracht uit
op groeperingen als Milli Görüs. Nu heb ik op zich
niets tegen Milli Görüs, alleen is het niet bepaald
een sociaal-democratische beweging. Het effect
hiervan is dat (in potentie) sociaal-democratische
migranten zich niet in de PvdA herkennen en naar
de vvd uitwijken. Uiteraard bepleit ik niet dat de
PvdA dezelfde xenofobe trekken gaat vertonen als
cda en vvd. Wat dat betreft kan de electorale aan-
trekkingskracht van de PvdA op de meer traditio-
nele moslims, zolang het cda deze ‘natuurlijke

Onlangs kreeg een vriendin van mij te horen dat
het Turkse consulaat haar geen uittreksel uit het
geboorteregister wil verstrekken omdat ze met een
‘oorspronkelijke’ Nederlander wil trouwen. Zij is
Nederlands staatsburger, maar moet nu de gang
naar haar geboortedorp maken om dat papiertje op
te halen, alvorens te kunnen trouwen. Na zich aan
de sociale dwang van haar omgeving te hebben
ontworsteld, tracht nu de overheid van haar ge-
boorteland haar ‘assimilatie’ te dwarsbomen. 

Voor mij was dit nieuw. Uiteraard was mij de be-
ruchte ‘namenlijst’ bekend. Koerden met de Turkse
nationaliteit mogen hun kinderen geen Koerdische
voornamen geven, maar ook gemengd gehuwden
of ‘gewone Turken’ mogen hun kinderen geen Jan
of Marietje noemen. Mijn vriendin was verbaasd
over mijn naïveteit. ‘Iedere Turk weet dat hij door
het stof moet als hij iets van het consulaat gedaan
wil krijgen. Zeker als je de nationaliteit van het mi-
gratieland hebt aangenomen.’ En dan is, naar ik
vermoed, Turkije waarschijnlijk één van de meest
liberale ‘donorlanden’. 

Het is op zich verhelderend dat Jan Lunsing van
de Groningse PvdA-werkgroep ‘Interculturele
Samenleving’ in het vorige nummer van s&d ver-
schil maakt tussen ‘integratie’ en ‘assimilatie’. Het
laatste, aanpassing aan de Nederlandse mores, zou
volgens zijn werkgroep niet het doel van de PvdA
(moeten) zijn. Lunsing heeft het, zo blijkt tussen de
regels door, vooral over eerste generatie migranten
uit Islamitische landen. Integratie, impliciet ge-
definieerd als ‘wegwijs raken in de Nederlandse
samenleving’, zou de enige eis kunnen zijn die de
Nederlandse samenleving aan deze groep migran-
ten zou mogen stellen. Hiernaast zouden ‘weder-
zijdse terechtwijzingen’ op grond van gelijk-
waardigheid, bijvoorbeeld met betrekking tot het
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achterban’ niet wil bedienen, of niet weet te berei-
ken, blijven bestaan. We moeten echter stoppen
met het rekruteren van vertegenwoordigers uit de
Moslimzuiltjes, maar de kant kiezen van de dissen-
ters. Bovendien wordt het tijd dat  de PvdA er bij de
regering op aandringt dat de diplomatieke ver-
tegenwoordigingen van de donorlanden gemaand
wordt hun (ex-)onderdanen op een fatsoenlijke
wijze te behandelen. Ook als ze ‘geassimileerd’
zijn.

Steun de muiterij van de bounties!

willem minderhout
Consultant Atos Origin

Amerika: engel en ploert
Er zijn twee saga’s over Amerika. De ene saga
speelt zich af in Europa. Daar, op dat continent, zijn
de Verenigde Staten als engel verschenen, met
name in het verhaal over de Holocaust. Zonder
Amerika had Europa zich niet kunnen bevrijden van
Hitler’s nazibewind, zoals eerder al in de Eerste
Wereldoorlog Amerikaanse troepen nodig waren
om een einde te maken aan de Europese Burger-
oorlog. Amerika geldt in Europa terecht als bevrij-
der, als bestrijder van het kwade en brenger van het
goede. Dat is een onuitwisbaar beeld voor Europe-
anen met historisch besef. Europe bless America. 

Maar er is een andere saga, en die speelt zich af
in Zuid- en Midden Amerika. Binnen de westelijke
hemisfeer treffen we Amerika in een geheel andere
gedaante aan. Ik kom net terug uit Guatemala, een
wrede bananenrepubliek in Centraal Amerika. Dat
is zo’n beetje het meest gewelddadige land ter
wereld. Waar de zittende president gekozen werd
omdat hij ooit het lef had twee mensen te vermoor-
den, een populair verkiezingsthema. Waar de in-
heemse bevolking als minder dan tweederangsbur-
gers wordt behandeld en feitelijk in een staat van
apartheid leeft, systematisch lijdend aan ernstige
ondervoeding. Een land waar je geadviseerd wordt
om na zes uur ’s avonds niet meer buiten te komen
omdat de kans dat je voor een luttel bedrag ont-

voerd wordt te groot is. Een land waar in de afge-
lopen decennia een genocide op hele Indianen-
dorpen plaatsvond en politieke tegenstanders
stelselmatig werden geliquideerd. (Voor de totale
burgeroorlog berekent men een getal van 100.000
slachtoffers) De hoofddader van de genocide —
Generaal Rios Montt — is vandaag de dag voorzit-
ter van het parlement en een van de populairste po-
litici van het land.  

Het nImd, het Netherlands Institute for Multiparty
Democracy, doet in dat land uiterst moedige po-
gingen om tegen de hardvochtige, moorddadige
politieke cultuur van dat land in, te werken aan
democratisering en normalisering van de politieke
verhoudingen. Zij ondersteunt de politieke partijen
waarin de getraumatiseerde aartsvijanden na de
Vredesakkoorden uit 1996 samenkwamen. Oud-
guerrilla-strijders naast vertegenwoordigers van de
staatsterreur, allen met bloed aan de handen. Het
vergt tact om ze zonder wapens bij elkaar in een
ruimte te krijgen. 

Bij zo’n perverse samenleving zakt de moed je in
de schoenen. Waar liggen de aangrijpingspunten
voor moraliteit en beschaving? Bij de schatrijke po-
litieke en economische elite? Die is drukker met
corruptie dan met het algemeen belang. Bij de ker-
ken? De katholieke kerk was daar de guerrilla-kerk;
de protestants-evangelische kerken de partner van
de staatsterreur. Bij de buitenwereld? Het enige
land met invloed, de Verenigde Staten, heeft zich
hier van zijn slechtste kant laten zien en was rond-
uit medeplichtig aan de staatsterreur. 

En dat geldt, zoals bekend, voor de Amerikaanse
rol in geheel Midden Amerika, haar beruchte
Achtertuin. Van Nicaragua tot El Salvador, van Hon-
duras tot Guatemala. Zoals de Amerikaanse histori-
cus Walter Lafeber in zijn standaardwerk Inevitable
Revolutions. The United States in Central America con-
cludeert: ‘Washington officials helped right-wing
militarists fight (civil) wars that were not for demo-
cratic objectives, but instead aimed at perpetuating
the wide class differences between rich and poor
that had triggered the revolutions originally’. 

Het is hier dat we Amerika tegenkomen als
ploert. Als opleider van militaire dictators, als cia
aanwezig in folterkamers, als multinationaal be-
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