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VOORWOORD

Vra a g st u k ken rond inte gratie bepalen momenteel in hoge mate de politieke

a genda. Dat geldt voor Nederland, het geldt ook voor de andere landen van de

E u ropese Unie. Duitsland kent zijn debat over de zogenaamde L e i t k u l t u r en in

Fra n k r ijk woedt een debat over het seculiere ka ra k ter van de staat en de re ch-

ten van moslims. Po l i t i e ke part ijen hebben het niet altijd ge m a k ke l ijk bij het

vinden van antwo o rden op kwe sties wa a r voor het inte gra t i ev ra a g stuk hen

stelt. Moet de concentratie van etnische minderheden in bepaalde wij ken bes-

t reden wo rden, of juist niet? Zijn eigen organisaties nu bevo rd e r l ijk voor de

i n te gratie, of juist niet? Moet het ge d rag van de ouders die hun kinderen naar

een witte school iets ve rd e rop st u ren ontmoedigd wo rden, of juist niet? 

Het zijn deze en andere thema’s die in de studie Investeren in integratie a a n

de orde wo rden ge steld. In het verlengde van het verloop van Jan Pe te r

B a l kenende ‘wat ons bindt: de fundamenten van de Nederlandse samenlev i n g ’

( o p genomen in anders en beter) kiest deze studie vo o ral voor een sociaal-cultu-

rele invalshoek. De (re ch t s sta te l ij ke) culturele ke n m e r ken van de we ste rse en

Nederlandse samenleving passeren de revue. De histo r i s che ach te rgro n d e n

van migra t i e p a t ronen wo rden ve r kend en ve rge l e ken met huidige te n d e n s e n .

De relatie tussen religie en re ch t s staat, de bete kenis van de islam en de cul-

t u u r p o l i t i e ke rol van de overheid komen alle aan bod. Daarn a a st gaat de st u-

die in op cultuurd ra gende en -ove rd ra gende instituties: het gezin, de wijk, de

s chool, de re ch t s staat en de religieuze ge m e e n s chappen. Van daaruit wo rd t

ve r vo l gens een keur aan beleidsvo o rstellen ge fo rm u l e e rd. Vo o rstellen die va n

b e te kenis zijn voor de inte gratiepolitiek in de komende jaren. 

Het bestuur van het WI dankt de commissie-Wienen voor het werk dat zij

h e e ft ve rzet. Leden van de commissie wa ren drs. J. Wienen, mw. drs. W. R . C .

Sterk, mw. drs. P. v.d. Burg, drs. A.B.L. El Manouzi, drs. H. v.d. Born, drs. H.

H o o ge rwe rf, drs. H.J. Kaiser en prof. dr. H.M. Vroom. In een eerder sta d i u m

was mw. drs. G. Ve r b u rg adviserend lid van de commissie. T. W. Spronk ve r-

r i ch t te in het kader van haar sta ge activite i ten voor de commissie. Zij sch re e f

een essay over islam en politiek. Het bestuur dankt de aute u rs van deze st u-

die, te we ten mw. drs. P. v.d. Burg en dr. A. Klink voor hun inzet. Het best u u r

s p reekt de wens uit dat de hier bepleite benadering en aanpak vru chtbaar zul-

len zijn voor de politieke besluitvo rming en de ch r i ste n - d e m o c ra t i s ch e

i n b reng daarbij .

Mr. R.J. Hoekstra Dr. A. Klink

(voorzitter bestuur WI) (directeur WI)
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Het vraagstuk van integratie van immigranten in onze samenleving kent al-

lerlei lagen en dimensies. In het oog lopen aspecten die te maken hebben

met verdeling van welvaart. Dan gaat het om de vraag hoe we kunnen toe-

groeien naar een situatie waarin welvaart redelijk evenwichtig is verdeeld

over verschillende bevolkingsgroepen. Daarmee komen ook andere belangrij-

ke maatschappelijke terreinen als onderwijs en huisvesting in beeld. Voor de

toegang tot de bronnen van welvaart zijn deze voorzieningen van cruciaal

belang. Onder het verdelingsvraagstuk ligt een diepere laag. Dan gaat het

niet om meetbare resultaten en zichtbare processen, maar om gevoelens

onder de oppervlakte. Om gevoelens van herkenning of juist vervreemding;

om het gevoel de eigen vertrouwde wereld te hebben verloren bij de

instroom van een groot aantal nieuwkomers enerzijds, of om het gevoel

voortdurend te moeten opboksen tegen vooroordelen en achterstelling

anderzijds. 

Dat we hier te maken hebben met een relevant maatschappelijk vraagstuk is

duidelijk. De verkiezingen van 15 mei 2002 gingen met name over immigra-

tie, integratie en veiligheid. Deze thema’s trokken zelfs meer aandacht dan

b e l a n gr ij ke kwe sties als te ko rten aan goede docenten in het onderw ijs, wa ch t-

lijsten in de zorg, files en gebrekkig functionerend openbaar vervoer. Het is

des te opmerkelijker dat een onderstroom van maatschappelijke onvrede

zich zo krachtig manifesteerde in een tijd van grote welvaart. De politiek

moet haar houding bepalen ten opzichte van de onvrede. Zij wordt op haar

samenbindend vermogen aangesproken.

Het onbehagen had veeleer een sociaal-culturele dan een economische basis.

Wie de verschillende uitingen van onvrede hieromtrent te snel afdoet als

‘ o n d e r b u i kgevoelens van een ve rwende natie’ heeft geen oog voor reële vra ge n

en zorgen die eronder schuilgaan. Het geeft anderzijds evenmin pas zorgvul-

digheid weg te zetten als overdreven politieke correctheid. De politiek ziet

zich voor de taak staan om rond integratie te verhelderen, te preciseren en

perspectieven te bieden voor een vreedzaam en betrokken samenleven.

Integratievragen snijden diep in onze samenleving, ook op het politieke

toneel. Gaandeweg was de politiek eraan gewend geraakt om zich vooral te

richten op verdelingsvraagstukken:
1

hoe verdienen en verdelen we ons geld?

Hoe houden we onze economische groei op peil? Hoe zorgen we voor een fat-

soenlijk sociaal beleid en hoe koppelen we groei aan een goede zorg voor het

milieu? Morele vraagstukken hield de politiek vaak op een veilige afstand;

gevoelige afwegingen werden aan mensen zelf overgelaten.  

Deze houding is goed te verklaren. Zij komt voort uit de behoefte aan een
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politiek van gelijk respect. Mensen mogen er verschillende opvattingen op

na houden, hun leven naar eigen inzich ten inrich ten en hun eigen identite i t

ontwikkelen. De overheid moet daarbij op veilige afstand blijven; niet uit

onverschilligheid overigens, maar omdat die afstand getuigt van respect.

Respect voor de menselij ke wa a rdigheid mondt uit in een (vrije) ru i m te wa a r-

i n mensen, met hun specifieke gaven en culturele achtergronden, hun eigen

identiteit kunnen vormen en invulling kunnen geven aan hun verantwoor-

delijkheden.

Het zogenoemde ‘multiculturele drama’ is vooral ook daarom dramatisch,

omdat er een onverwachte vraag opkwam: verdient elke feitelijke cultuurui-

ting écht altijd evenveel respect?
2

Dieper gravend nog: zijn alle (vertakkin-

gen van) levensbeschouwingen even goed verenigbaar met onze westerse

democratie? Zo nee, hoe moet daarmee worden omgegaan door een over-

heid die dan misschien de wenkbrauwen wel eens mag fronsen, maar toch

gehouden is de vrijheid van meningsuiting, etc. te respecteren?

Controverses, eerwraak, bedreigingen op basis van geloofsafvalligheid etc.,

tonen to ch aan dat de re ch t sstaat met zijn vrijheidsrechten niet zomaar een

willekeurige ontmoetingsplaats is voor alle culturen? De rechtsstaat is zelf

een politieke expressie van een bepaalde cultuurconstellatie. Een politieke

expressie is toch niet zomaar verenigbaar met (elke variant van) andere cul-

turen? Maar als dat zo is, hoe zit het dan met de ge l ij k wa a rdigheid van men-

sen en culturen? Waar ste l je grenzen? Het integratievraagstuk bepaalde ons

land bij de noodzaak om te zoeken naar samenbindende waarden, naar con -

necting values.

Het beleid van de jaren tachtig had de politiek van gelijke erkenning
3

hoog

in het vaandel staan, ook in het minderhedenbeleid. De overheid streefde er

b ew u st naar de culturen van migra n ten ru i m te en ove r l ev i n g s kansen te geve n

in een westerse maatschappij. Dat was zelfs een wettig doel, zoals in het

door de overheid betaalde onderw ijs in eigen taal en cultuur tot uitdru k k i n g

kwam.

Politiek en samenleving waren eraan gewend geraakt de bonte verscheiden-

heid aan opvattingen als hét wezenskenmerk van het Westen te zien. Er was

sprake van een zeer bevredigend naast elkaar bestaan van levensbeschouwe-

lijke en culturele stromingen (coëxistentie). Maar gaandeweg kwam de vraag

op in hoeverre het gezamenlijk delen en onderschrijven van kernwaarden

een culturele voorwaarde is voor juist die vreedzame samenleving (conver -

gentie op hoofdpunte n ) .
4

Wat zijn dan de ke rn wa a rden? Wat is ge m e e n s ch a p-

pelijk aan onze cultuur en wat zou het moeten zijn? Wat is daarbij de rol

van de overheid? Is er naast een politiek van gelijke erkenning ook een poli-

tiek van begrenzen en norm e ren nodig? Maar loopt zo’n politiek van begre n-
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z e n niet juist uit op vervreemding van bevolkingsgroepen en culturele min-

derheden? Op ve rw ijdering en ve rzet te gen een we ste rse cultuur en samenle-

v i n g die lange tijd meende dat haar bijna spreekwoordelijke tolerantie en

openheid vanzelf wel zouden overtuigen? 

Daarnaast is de vraag opgekomen of de culturele dimensie van integratie

niet uiteindelijk even wezenlijk is als de sociaal-economische. Het gaat er

niet alleen om dat mensen zich individueel of als groep kunnen handhaven

in sociaal-economische zin, maar ook om de vraag of zij zich wezenlijk thuis

voelen in deze Nederlandse samenleving. 

In de sociologische literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen struc -

t u r e l e en s o c i a a l - c u l t u r e l e i n te gratie. Bij st ru c t u rele inte gratie gaat het om vo l-

wa a rd i ge deelname aan maatsch a p p e l ij ke instituties (in de sfeer van bij vo o r-

beeld het onderw ijs en van de arbeidsmarkt). Bij sociaal-culturele inte gra t i e

gaat het om de mate en de aard van de sociale conta c ten die leden en orga n i s a-

ties van minderheden onderhouden met de wij d e re samenleving en aan de cul-

t u rele inpassing in die samenlev i n g .
5

De culturele oriëntatie heeft te make n

met opva t t i n gen en wa a rden van de immigra n te n groepen en met de mate

waarin deze ove re e n komen met of ve rs chillen van die van de ontva n ge n d e

s a m e n l eving. Eldering maakt op haar beurt het onders cheid tussen het begr i p

i n te gratie en acculturatie. Inte gratie heeft betrekking op de mate van part i c i-

patie in de st ru c t u ren en instituties van de samenleving. Ac c u l t u ratie heeft

b e t rekking op het proces van cultuurve randering. Apart staat dan het psych o l o-

g i s che aspect dat tot uiting komt in attitudes, identiteit, ve r b o n d e n h e i d .
6

Deze sociaal-culturele vragen raken met name de christen-democratie. Juist

zij heeft altijd oog gehad voor de waarde van pluriformiteit, voor soevereini-

teit in eigen kring en voor emancipatie via eigen instituties. Juist zij beseft

dat de menselijke waardigheid nauw verbonden is met de mogelijkheid om

een levensbeschouwing maatschappelijk tot uitdrukking te brengen.

Daarom hecht zij aan grondrechten, aan de vrijheid van godsdienst, de vrij-

heid van vereniging, van gezinsvorming en van onderwijs. 

Maar aan de andere kant is diezelfde christen-democratie zich bewust van

het feit dat de democra t i s che en sociale re ch t s staat met zijn vrij h e i d s re ch te n

de uitkomst is van een geheel eigen culturele ontwikkeling. Taylor zag dat

scherp: ‘Bovendien is het westerse liberalisme, zoals [bijvoorbeeld] veel mos-

lims beseffen, niet echt een uiting van een seculiere, post religieuze zienswij z e

die veel aanhang heeft onder liberale intellectuelen, maar veeleer (..) iets dat

organisch uit het christendom is voorgekomen. De scheiding van kerk en

staat [bij voorbeeld] vinden we al te rug in de vro e g ste dagen van de ch r i ste l ij ke

b e s ch av i n g . ’
7

E l d e rs wij st Taylor er ove r i gens te re cht op dat het het samenspel

van joodse traditie, christendom en humanisme is geweest dat de westerse

cultuurkring met zijn politieke instituties heeft voortgebracht (zie volgende



hoofdstukken).

Het integratiedebat is juist daarom zo verstrekkend omdat dit het Westen

enerzijds terugwerpt op zijn uitgangspunten en anderzijds bepaalt bij de

noodzaak van openheid jegens andere culturen. Wat is kenmerkend voor de

democratische rechtsstaat? Wat is niet opgeefbaar en verbindend? Hoe is

zelfbewustzijn op die kernpunten te verenigen met de genoemde ‘politiek

van gelijke erkenning’ en met pluriformiteit? Hoe kan vermeden worden

dat die pluriformiteit uitmondt in segregatie van culturen of in een gebrek

aan sociale samenhang?

L e i d raad bij het ontwerpen van dit ra p p o rt wa ren dan ook de vo l gende vra ge n :

- Wat zijn kernwaarden van de democratische en sociale rechtsstaat?

- Hoe kan de overheid bijdragen aan een pluriforme samenleving, waarin

verschillende culturele stromingen niet alleen naast elkaar bestaan (coëxis-

tentie) maar elkaar ook (kunnen) respecteren en zich ook herkennen in

kernwaarden van de rechtsstaat (naast een politiek van onderkenning van

pluriformiteit ook een politiek van herkenning)?

- Hoe kan de overheid eraan bijdragen dat verschillende culturele stromin-

gen en bevolkingsgroepen met elkaar in contact blijven? Trefwoorden

daarbij zijn participatie en sociaal-culturele samenhang.

- Welke rol spelen cultuur(over)dragende instellingen en welk beleid kan de

overheid jegens hen voeren? Aan bod komen in dat verband: het gezin, de

school, de wijk of buurt, de religie (de geloofsgemeenschap) en de overheid

-als representant van de rechtsstaat- zelf.  

Leidraad bij het beantwoorden van de vragen is de overtuiging dat:

- de meest verdienstelijke en overtuigende weg naar integratie die van een

heldere en open dialoog is. Open in die zin dat vooroordelen opzij worden

gezet, dat incidenten niet vooringenomen als wezenskenmerken van ande-

re culturen worden gezien en dat gelijkwaardigheid uitgangspunt is. Het

gesprek kan immers uitmonden in het ontwerpen van een gemeenschap-

pelijk vocabulaire, van waaruit zelfs tegenstellingen zijn te benoemen en

te overbruggen.
8

In de dialoog tussen wereldgodsdiensten kan dat bijvoor-

beeld uitmonden in het gezamenlijk onderstrepen van het feit dat een

oprecht godsdienstig leven niet op basis van dwang en drang tot stand kan

komen. Zo’n basaal inzicht heeft uiteindelijk verstrekkende gevolgen voor

staat en maatschappij en de maatschappelijke ruimte voor pluriformiteit

en gelijke behandeling. Anderzijds vergt die openheid ook helderheid in

het benoemen van pijnpunten en verschillen;

- onbekend vaak onbemind maakt. Kennis en inzicht in elkaars achtergron-

13



den zijn belangrijk voor een goede integratie; 

- de mate waarin nieuwkomers zich welkom weten in een land een belangrij-

ke factor is bij een succesvolle integratie. Het is een basis voor wederkerig-

heid, die overigens aan beide kanten niet vrijblijvend is; 

- integratie uiteindelijk wezenlijk is voor nieuwkomers, want de menselijke

waardigheid vraagt om het kunnen dragen van verantwoordelijkheid, het

benutten van talenten en om de mogelijkheid een authentiek stempel op

het eigen leven te kunnen zetten. Daarom is een beleid dat daar niet toe

uitdaagt, dat te weinig eisen stelt (niet demanding
9

genoeg is) en mensen

d a a rmee ook te weinig to e ru st voor het dra gen van ve ra n t wo o rd e l ij k h e d e n ,

volstrekt ontoereikend. Uiteindelijk leidt een gebrek aan uitdagingen en

verantwoordelijkheden tot persoonlijk isolement. Integreren is een kwestie

van verplichtend investeren: van beide kanten. Een samenleving mag eisen

dat de mensen die worden opgevangen ook zelf bereid zijn een bijdrage

aan die samenleving te leveren;

- eisen stellen aan migra n ten samen moet gaan met bevo rd e ren van inte gra t i e .

Enerzijds door  faciliteiten ruimhartig ter beschikking te stellen en ander-

zijds door als samenleving ook zelf te investeren in sociale cohesie en inte-

gratie.

Wij zijn van mening dat degene die integratie een dienst wil bewijzen, ook

voorzieningen moet bieden en daaraan eisen mag koppelen bijvoorbeeld in

de vorm van voorwaarden die horen bij een permanent verblijf in de

Nederlandse samenleving of bij het verwerven van de Nederlandse nationali-

teit. Een dergelijk beleid zal onherroepelijk kosten met zich meebrengen en

om financiële impulsen vragen. Het paarse beleid van de ‘90 jaren bracht op

onderdelen een goede aanzet voor een serieus integ ratiebeleid, maar bleef

toch te veel blijven steken in voornemens, in goede bedoelingen. Met allèèn

een beleid van stimuleren, de dialoog, het goede gesprek, etc., komen we er

niet.

In het hoofdstuk 1 van dit rapport verkennen we de vraagstellingen van

immigratie en integratie vanuit historisch perspectief. Hebben we te maken

met een problematiek waar de samenleving -in weerwil van allerlei veront-

ruste en gealarmeerde stemmen- door alle eeuwen heen een antwoord op

heeft weten te vinden, of ligt het vraagstuk momenteel gecompliceerder dan

in vroegere tijden het geval was?

In h o o f d s t u k 2 geven we ons re ke n s chap van de ve rs chillende ka n ten aan inte-

gratie. Sociaal-culturele inte gratie en st ru c t u rele inte gratie blij ken met elka a r

samen te hangen. Voor een geslaagde inte gratie op de gebieden van onderw ij s ,

arbeidsmarkt en woonsituatie zijn kennis, affi n i teit en zelfs ve re e n z e lv i g i n g

14



met de ke rn wa a rden van de Nederlandse samenleving van belang.

In hoofdstuk 3 benoemen we daarom de basiswaarden die fundamenteel

zijn voor de Nederlandse samenleving. Deze bieden zowel ruimte als kaders;

mensen hebben het recht om te leven volgens hun eigen levensbeschouwe-

lijke opvattingen, maar op het publieke domein is dat recht niet grenzeloos.

Voor de kwaliteit van de rechtsstaat is het buitengewoon noodzakelijk dat

respect en tolerantie jegens en inzet voor anderen verankerd is in het

(rechts)bewustzijn van mensen. Het onderkennen van het belang daarvan

dient in het overheidsbeleid tot uitdrukking te komen.

In hoofdstuk 4 concentreren we ons op de plaatsen waar (jonge) mensen

wegwijs worden gemaakt in de samenleving. Dan denken we in de eerste

plaats aan het gezin, het onderwijs, de buurt, de religieuze gemeenschap en

de rechtsstaat. Waar liggen kansen en mogelijkheden, waar tekenen zich

knelpunten en zorgelijke ontwikkelingen af rondom deze cultuuroverdra-

gende instituties?

In hoofdstuk 5 wordt uitgebreid ingegaan op de betekenis van de islam voor

integratie en participatie. Met name de integ ratie van moslims staat gezien

de groeiende betekenis van deze religie in het Westen sterk in de publieke

b e l a n g stelling. Het aantal moslims in Europa zal naar ve rwa chting to e n e m e n

en deze godsdienst zal maatschappelijk alleen maar aan betekenis winnen. 

In hoofdstuk 6 worden beleidsaanbevelingen gedaan die erop zijn gericht

de positie van instituties en verbanden waar cultuuroverdracht plaatsvindt,

te versterken. De beleidsvoorstellen hebben onder meer betrekking op:

- inburgering mede in relatie tot het gezinsbeleid;

- de aanpak van onderwijsachterstanden onder meer via eigen organisaties

op het gebied van onderwijs;

- de buurten;

- de re ch t s staat (inburgering, het ve rwe r ven van de Nederlandse nationalite i t ,

etc.).

15



16

2 Immigratie-
geschiedenis en
actuele integratie-
vraagstukken 



Het is niet voor het eerst dat grote groepen immigranten zich een plaats

moeten verwerven in een voor hen nieuwe samenleving. Migratieprocessen

spelen door de hele geschiedenis een rol. Er zijn perioden geweest waarin

vo l ken massaal op drift ra a k ten. Tussen de derde en vijfde eeuw na Christ u s

vo n d e n op grote schaal volksverhuizingen plaats. 

Er zijn ook tijden die -wanneer het gaat om migratie- worden gekenmerkt

door betrekkelijke rust en stabiliteit. Dit geldt niet voor de tweede helft van

de 20e eeuw. Deze wordt wel omschreven als hét tijdperk van de mig ratie.

Volgens schattingen woonden er aan het eind van de 20e eeuw rond de 150

miljoen mensen in een ander land dan waar zij vandaan kwamen, dit is

ongeveer 2,5% van de wereldbevolking. Van die 150 miljoen zijn rond de 15

miljoen vluchtelingen.
10

Omstandigheden van armoede, oorlog, vervolging en natuurrampen leiden

ertoe dat mensen massaal op zoek gaan naar een beter levenslot in een

ander land. De hoge vlucht van de informatietechnologie maakt dat men-

sen zich, meer dan vroeger het geval was, bewust zijn van de verschillen in

leefomstandigheden. Daar komt bij dat grote reisafstanden relatief makke-

lijk worden overbrugd. Deze processen beïnvloeden ook de loop der gebeur-

tenissen in Nederland.  

1. Immigratie in Nederland in de zestiende tot de negentiende eeuw

Door alle eeuwen heen waren er vreemdelingen in ons land. In de zestiende

eeuw nam de migratie naar met name Holland echter gaandeweg toe. De

stijgende welvaart trok migranten aan, waarvan het merendeel afkomstig

was uit buurlanden. Een gestage stroom Duitsers - maar ook Scandinaviërs -

probeerde in ons land hun brood te verdienen. Deze immigranten waren

voor het overgrote deel te vinden in de onderste lagen van de samenleving,

in de slechtst betaalde beroepen. Soms kwamen ze voor seizoensarbeid in

de landbouw -de hannekemaaiers, zoals ze later werden genoemd-, maar

vooral vulden zij de tekorten aan in de scheepvaart.
11

Na de Nederlandse Opstand aan het einde van de zestiende eeuw nam de

i m m i gratie in de Republiek een hoge vlucht. Het ging om groepen die, deels

gedwongen door politieke omstandigheden, vrij plotseling en massaal naar

de Republiek kwamen, zoals Zuid-Ne d e r l a n d e rs vanaf circa 1580, sefa rd i s ch e

joden omstreeks 1600 en Hugenoten bijna een eeuw later.
12

Tienduizenden

vluchtelingen trokken rond 1585 als gevolg van de militaire successen van

de Spaanse landvoogd Parma naar de Republiek. Dat leidde met name in

Holland tot een explosieve bevolkingsgroei. Het aandeel vreemdelingen in

de Republiek liep rond 1600 op tot tussen de 10 en 12% van de bevolking. Zij

woonden geconcentreerd in de steden waar het percentage vreemdelingen
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in sommige gevallen rond de 50% lag.
13

Vanaf 1680 kwamen Franse Calvinisten -Hugenoten- naar Nederland. Hun

aantal wordt geschat op 50.000  tot 60.000. Zij vestigden zich, net als

Z u i d e l ij ke Ne d e r l a n d e rs, merendeels in de gro te steden. In die periode b e sto n d

tussen 6 en 7 % van de bevolking van de Republiek uit vre e m d e l i n ge n .

Het is duidelijk dat de trek naar met name Holland eind zestiende en een

b e l a n gr ijk deel van de zeventiende eeuw buite n gewoon omva n gr ijk is gewe e st .

Het inwonertal steeg in deze jaren dan ook met sprongen. Langzaam maar

zeker trad er echter verandering op; de economie begon tekenen van verval

te vertonen en dat had een remmende werking op de immigratie.

Gedurende de achttiende eeuw schommelde het percentage immigranten

rond zes procent. Ten gevolge van de Vierde Engelse Oorlog die in de laatste

dagen van 1780 begon, stagneerde de economie. Het percentage immigran-

ten liep gaandeweg terug naar twee procent rond 1860. Vanaf die tijd zien

we zelfs een omgekeerde beweging. Er was een omvangrijke emigratie van

Nederlanders naar het zich industrialiserende Duitsland, naar de koloniën

en naar Noord-Amerika.
14

2. Immigratie in Nederland in de twintigste  eeuw

Het Europa van de negentiende en begin twintigste eeuw was bij uitstek een

emigratiegebied. Na de Tweede Wereldoorlog kwam daar verandering in en

werd de immigratie steeds omvangrijker. De reden voor deze omslag is gele-

gen in drie belangrijke maatschappelijke en internationale ontwikkelingen:

de dekolonisatie, de ontwikkeling van de Westeuropese economie en de

instabiele internationale situatie na de Koude Oorlog.

In Nederland ontstonden in de tijd van de dekolonisatie grote immigratie-

stromen. In de jaren veertig en vijftig ging het vooral om repatrianten en

andere immigranten (Molukkers) uit voormalig Nederlands-Indië. In de jaren

zeventig ging het om immig ratiegolven uit Suriname die opnieuw te maken

hadden met het onafhankelijk worden van een voormalige kolonie. In 1975,

rond de onafhankelijkheidsverklaring, vertrokken velen uit Suriname naar

Nederland. Dat herhaalde zich in 1979 en 1980.

Een tweede oorzaak van immigratie is de naoorlogse economische ontwikke-

ling. Met de economische voorspoed in de jaren zestig ontstond een groot

tekort aan arbeidskrachten. Eerst werden deze uit Zuid-Europa gerekruteerd,

maar sinds de tweede helft van de jaren zestig in toenemende mate uit

Turkije en Marokko. De meeste gastarbeiders uit Zuideuropese landen ver-



trokken na verloop van tijd weer naar het land van herkomst. Dit had onder

meer te maken met de gunstige ontwikkeling van de economieën aldaar.

Anders was het gesteld met de gastarbeiders uit Turkije en Marokko: slechts

weinigen werden uiteindelijk retourmigrant. Na de eerste oliecrisis in 1973

was het we l i s waar afgelopen met de arbeidsmigratie, maar dat leidde slech t s

tot een tijdelijke daling van het aantal immigranten uit deze landen.

Gezinshereniging en gezinsvorming zorgden voor een grote stroom Turken

en Marokkanen. Daarnaast vond een gestage instroom van mensen uit de

Nederlandse Antillen en Aruba plaats.
15

Dit proces van immigratie, gezinsvorming of -hereniging heeft ertoe geleid

dat er nu in Nederland rond 300.000 mensen van Turkse afkomst, bijna

300.000 van Surinaamse afkomst, 100.000 van Antilliaanse en Arubaanse

afkomst en iets meer dan 250.000 mensen van Marokkaanse afkomst

wonen.
16

Terwijl in de jaren negentig de immigratie uit deze ‘traditionele’ immigra-

tielanden sterk daalde, nam het aantal asielverzoeken onder invloed van

allerlei internationale gebeurtenissen sterk toe. Na het ineenstorten van het

communistische systeem in Centraal- en Oost-Europa en het wegvallen van

het IJzeren Gordijn, brak op het internationale toneel een periode aan van

grote politieke en economische instabiliteit en van (agressief en ideologisch)

nationalisme. Zowel binnen als buiten Europa heeft dat tot gewapende con-

flicten geleid, waardoor grote vluchtelingenstromen op gang zijn gekomen

en het aantal verzoeken voor politiek asiel in de rijke Europese landen,

inclusief Nederland, sterk is gestegen. Dit werd nog versterkt omdat door

het wegvallen van het IJzeren Gordijn de inreismogelijkheden in Europa

veel gemakkelijker zijn geworden. 

In 1985 meldden zich ruim 5.000 asielzoekers, in het topjaar 1994 50.000. In

de laatste jaren stabiliseerde dit aantal zich aanvankelijk tot een jaarlijks

aantal van rond de 40.000 asielaanvragen. De grootste groep asielzoekers in

de jaren negentig was afkomstig uit voormalig Joegoslavië, gevolgd door

Somalië en Iran.
17

De laatste tijd zet zich een duidelijke daling in. In 2002

waren er circa 18.000 asielaanvragen.

Te ge l ijk kwam in deze periode een ander type arbeidsmigratie op gang. Dit

had opnieuw te maken met gunst i ge economische omstandigheden. Wa re n

het in de jaren zestig en zeventig mensen uit Tu r k ije, Maro k ko of andere lan-

den rond de Middellandse Zee die ove rwe gend als laag- of onge s choolde arbei-

der hun brood kwamen ve rdienen in de industrie, in de jaren negentig kre e g

de arbeidsmigratie een ander ka ra k te r. Er kwam een st room arbeidsmigra n-

ten uit vo o ral We ste u ropese en andere we lva rende landen, zoals Japan en de
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Ve renigde Sta ten op gang. Bij arbeidsmigratie van buiten de Europese Un i e

gaat het in toenemende mate om hoogge k wa l i fi c e e rd personeel zoals

m a n a ge rs, te chnici en info rmatici. Opvallend is de toename van het aanta l

tewe r kste l l i n g ve rg u n n i n gen voor Indiase en Zuidafrikaanse ICT’ers .
18

In de laatste decennia van de 20e eeuw is de algehele stroom immigranten

gestaag toegenomen. In 2001 kwamen 133.000 mensen in Nederland wonen,

onder wie 96.000 niet-Nederlanders en 37.000 mensen met de Nederlandse

nationaliteit. Wanneer we de verschillende redenen om naar ons land te

komen in ogenschouw nemen, dan zien we dat een kwart (24.000) van de

niet-Nederlandse immigranten komt om redenen van gezinsvorming: trou-

wen of samenwonen. Van deze buitenlandse huwelijksmigranten is één op

de tien jonger dan 21 jaar. Jaarlijks zijn dat ongeveer tweeduizend partners,

waaronder ongeveer 800 Turken en ongeveer 300 Marokkanen. Eén op de vijf

(19.000) komt in het kader van gezinshereniging. In 2001 immigreerden in

dit verband bijna 12.000 niet-Nederlandse kinderen. Van deze 12.000 kinde-

ren is driekwart twaalf jaar of jonger. Ongeveer 3.000 kinderen zijn tussen

twaalf en achttien jaar. Daarnaast komt 22 procent als -toegelaten- vluchte-

ling en 19 procent om te werken (arbeidsmigratie).
19

Kleinere aantallen

komen in verband met een studie, als stagiair(e) of au pair.

Op het gebied van asiel lijkt zich een kentering af te tekenen. Het aantal

asielaanvragen in de EU stijgt nog iets, in Nederland zien we de afgelopen

tijd een daling. In 2000 waren er nog 44.000 aanvragen, in 2001 is dit aantal

gedaald tot 33.000.
20

Deze daling zet in 2002 door, tot circa 18.000.
21

3. Het begrip allochtoon: definities

De vo o rt d u rende st ijging van de immigratie in de afgelopen decennia heeft

geleid tot een aanzienlij ke groei van de in Nederland wonende niet-

Nederlandse bevolking. Omdat het meten van afko m st door middel van natio-

n a l i teit wo rdt ge c o mp l i c e e rd door naturalisaties (het ve r k r ij gen van de

Nederlandse nationaliteit anders dan door ge b o o rte), heeft men het begr i p

a l l o ch toon ontwikkeld, wa a r b ij uitsluitend het ge b o o rteland van de pers o o n

en van de ouders een rol speelt. Vo l gens de ruime definitie van het Centra a l

B u reau voor de Sta t i stiek (CBS) is een alloch toon a) een legaal in Ne d e r l a n d

ve r b l ij vende persoon die in het buitenland is ge b o ren en van wie ten minste

één ouder in het buitenland is ge b o ren (eerste ge n e ratie). Of het gaat om b)

een legaal in Nederland ve r b l ij vende persoon die in Nederland is ge b o re n ,

maar van wie ten minste één ouder in het buitenland is ge b o ren (tweede ge n e-

ra t i e ) .

20



Het C e n t raal Bureau voor de Sta t i stiek (CBS) maakt onderscheid tussen

allochtonen van westerse en niet-westerse herkomst. Het geboorteland van

een persoon bepaalt bij welke categorie hij of zij wordt ingedeeld. Bij een

allochtoon van de tweede generatie, die dus zelf in Nederland is geboren,

wordt de indeling gemaakt aan de hand van het geboorteland van de moe-

der. Is de moeder ook in Nederland geboren, dan is het geboorteland van de

vader bepalend voor de indeling bij westerse of niet-westerse allochtonen.

Een westerse allochtoon is een persoon die zelf (eerste generatie) of van wie

een van de ouders (tweede generatie) is geboren in Europa (exclusief

Turkije), Noord-Amerika, Oceanië (Australië en Nieuw-Zeeland), Indonesië

en voormalig Nederlands-Indië of Japan. Een niet-westerse allochtoon is een

persoon die zelf (eerste generatie) of van wie een van beide ouders (tweede

generatie) is geboren in Turkije, Afrika, Latijns-Amerika of Azië (exclusief

Japan, Indonesië of voormalig Nederlands-Indië).
22

4. Reactie van de ontvangende samenleving op de instroom van immigranten

Met het oog op het huidige integratiedebat is het zinvol om na te gaan hoe

de ontvangende samenleving in vroeger tijd op de omvangrijke stroom

nieuwkomers heeft gereageerd. Uiteraard verschillen vestigingsprocessen

van immigranten in de periode rond de Gouden Eeuw en de 20ste eeuw van

elkaar. Hugenoten zijn geen mensen van Turkse afkomst en de federale

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is iets anders dan de huidige

natiestaat. Toch laat de geschiedenis constanten en terugkerende patronen

zien. Patronen die horen bij de eigen aard van het migratieproces
23

en zo-

doende een bijdrage leveren aan inzicht in het huidige debat.

Immigranten die iets te bieden hadden, waren over het algemeen welkom.

Onder de Zuid-Nederlanders bevond zich een keur aan vakbekwame men-

sen, van wie de Hollanders dankbaar gebruik maakten; zuidelijke vaklieden

gaven een krachtige injectie aan de textielindustrie. Voor de Hugenoten

gold bij uitstek dat ze met open armen we rden ontva n gen. Al in 16 81 we rd e n

plakkaten uitgegeven waarin zij werden aangespoord naar Nederland te

komen, waarbij zij burgerrecht, gratis gildenlidmaatschap, vrijstelling van

b e l a sting en financiële en materiële hulp kre gen aangeboden. De Huge n o te n

werden niet alleen aangetrokken omdat ze ‘huisgenoten des geloofs’, maar

ook omdat ze welvarende kooplieden en bekwame textielarbeiders waren.

Er werden in verschillende steden collectes gehouden voor de opvang van

deze ge l o o fs ge n o ten. Daar kwam nog bij dat op het moment dat de Huge n o te n

naar Nederland kwamen, de Franse taal en cultuur onder de Nederlandse
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elite in de mode was. De elite imiteerde de cultuur en sprak onderling Frans

om zich van de rest van de bevolking te onderscheiden.
24

Lang niet iedere vluchteling kwam echter ‘in een gespreid bedje’.

Buitenlandse arbeiders verrichtten in de regel het zwaarste, gevaarlijkste en

slechtst betaalde werk. Gewone werknemers werden al snel als concurrenten

gezien die gevestigde mensen het brood uit mond stootten. De Staten van

Holland wilden in 1629 liever geen toestemming geven voor een collecte ten

bate van Duitse vluchtelingen die door de Dertigjarige Oorlog waren opge-

jaagd, uit angst dat deze maatregel een te grote aantrekkingskracht op hen

zou uitoefenen. Amsterdamse metselaars en timmermansgezellen bezaten

zelfs het recht ontslag van vreemde knechten te eisen wanneer zij zelf zon-

der werk waren. Kortom, wanneer er geen sprake was van nuttige kennis of

ander kapitaal, dan gold de regel ‘eigen volk eer st’ onverkort.
25

Armoede, uitsluiting, discriminatie en irritatie speelden in vroeger tijd een

grote rol. De armoede onder de Brabantse, Waalse en Vlaamse uitgewekenen

was schrijnend. In Leiden vormden de geboren Hollanders in die jaren welis-

waar een minderheid, maar volgens opgaven van 1599 was slechts zes pro-

cent van het belast b a re ve rm o gen in handen van vre e m d e l i n gen. Velen wa re n

zonder enige bezittingen in Holland aangekomen. Zelfs mensen die vroeger

huizen en land hadden bezeten, waren tot de bedelstaf veroordeeld en aan-

gewezen op aalmoezen. In ove r b evo l k te Hollandse steden kwamen zij te re ch t

in dure, bekrompen huurwoningen, zonder veel uitzicht op een beter

bestaan.
26

De immigranten bleven bij degenen die hier waren geboren en getogen in

welstand belangrijk achter, zodat onder hen een veel groter percentage op

liefdadigheid was aangewezen. En dat leidde weer tot ontevredenheid. Er

werd gemopperd over misbruik en bedelaarsbendes die leefden van het

goede Amsterdamse geld en op de ‘vreemden sas, of krom-steven’ die naar

Holland gekomen was om hier nu eens op kosten van het publiek te leven.
27

Hoewel immigranten hun handen uit de mouwen staken, was de beeldvor-

ming ten aanzien van Duitsers en Zuid-Nederlanders toch niet erg vleiend.

In de De Spaansche Brabander van Bredero worden Zuid-Nederlanders afge-

schilderd als verwaande, arrogante en bemoeizieke ruziezoekers. Voelden de

Hollanders zich enigszins minderwaardig aan de ontwikkelde Zuid-

Nederlanders, bij de Duitsers, die uit minder ontwikkelde plattelandsstreken

kwamen, lag dat precies omgekeerd. Zij werden in de veelvuldig opgevoerde

‘moffenkluchten’ als dom afgeschilderd. Deze beeldvorming gold overigens

ook voor bewoners van de oostelijke provincies van de Republiek.
28
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5. De geschiedenis relativeert hedendaagse integratieproblemen slechts ten

dele

Uit het vo o ra f gaande kan wo rden opgemaakt dat immigratie vo o rn a m e l ij k

een zaak van de steden was. Daarn a a st blijkt ove rd u i d e l ijk dat de

H o l l a n d e rs niet zaten te wa ch ten op het imp o rte ren van arm o e d e .

O n d a n ks een re d e l ijk mild klimaat voor buite n l a n d e rs -zonder noemens-

wa a rd i ge problemen konden ze zich ve st i gen; er was ook onderste u n i n g

vanuit liefdadigheidsinste l l i n gen- was het immigra n te n b e staan hard. Vo o r

de meesten gold dat ze in de nieuwe samenleving onder aan de ladder

m o e sten beginnen en de bejegening niet altijd ‘even prettig’ wa s .

Ne ga t i eve beelden ten aanzien van de eerste ge n e ratie is een we l h a a st tij d-

loos fenomeen, merkt de historicus Lucassen op.
2 9

To ch neemt dat vo l ge n s

hem niet weg dat vanaf de zestiende eeuw vrij wel alle immigra n ten -

m e e stal over ge n e raties heen- zijn ge ï n te gre e rd. Dat wil zeggen dat de

n a ko m e l i n gen niet meer met het land van herko m st van hun (ove r ) gro o t-

o u d e rs we rden ge ï d e n t i fi c e e rd, maar dat zij zich in de eerste plaats

Nederlander voelden en geen duidelijk afwij kende positie op de arbeids-

markt innamen. 

De ge s chiedenis leert dat het ve st i g i n g s p roces van immigra n ten minimaal

t wee en vaak drie ge n e raties nodig heeft. Pas daarna zijn uitspra ken ove r

het al of niet geslaagd zijn van het inte gratie- of assimilatieproces ech t

m o ge l ijk. Dat maakt het moeilijk om het wel en wee van het huidige inte-

gra t i e p roces van immigra n ten in Nederland goed te beoordelen, omdat

het vo o ral gaat om de eerste en de tweede ge n e ra t i e .

Deze laatste histo r i s che observatie is moedgevend. Ze re l a t i ve e rt de zorge-

l ij ke ge s p re k ken over moeizame inte gratie van de hedendaagse immigra n-

ten in de samenleving. Vanuit histo r i s ch perspectief ligt het daarom vo o r

de hand om in het debat over inte gra t i ev ra a g st u k ken te benadru k ken dat

het vo o rn a m e l ijk de tijd is die haar werk moet kunnen doen. Laten we nu

niet al te ove rspannen ve rwa ch t i n gen ko e ste ren van de leer- en we r k p re sta-

ties van de nieuwko m e rs, st ra ks - wanneer de vo l gende ge n e ratie hier

o p groeit - gaat het veel bete r. Het is vro e ger goed ge komen, het zal nu ook

wel op zijn pootjes te re ch t komen. Voor een deel is dit een ge re ch t va a rd i g d

d ev i e s . Maar to ch mogen we die stap niet te makke l ijk zetten. Hoewel er

vanuit de ge s chiedenis allerlei ove re e n ko m sten zijn aan te wijzen, we r ke n

er momenteel kra ch ten die het inte gra t i e p roces van huidige gro e p e n

i m m i gra n ten in de samenleving (deels) een ander ka ra k ter geven en extra

c o mp l i c e re n .



6. Veranderde patronen rond immigratie en integratie

Een belangrijk nieuw gegeven is de herkomst van veel hedendaagse immi-

granten. Een groot deel van hen komt van ver en uit heel andere culturen.

Het positieve immigratiesaldo komt voor het grootste deel (46.000) op reke-

ning van mensen geboren in niet-westerse landen.
28

Dit is mogelijk omdat de reisafstanden die met de huidige vervoersmiddelen

kunnen worden afgelegd, vele keren groter zijn dan vroeger. In vroeger tijd

kwamen de immigranten uit enkele, meestal nabijgelegen West-Europese

landen. Weliswaar werden de verschillen in taal en cultuur tussen bijvoor-

beeld Duitsers en Ne d e r l a n d e rs dest ijds veel ste r ker erva ren dan we nu doen,

toch kwamen de immigranten voor een belangrijk deel uit vergelijkbare cul-

turen en redelijk vergelijkbaar opgebouwde samenlevingen. Nu zien we een

veel grotere diversiteit aan herkomstlanden en vaak een veel grotere emo -

tionele en culturele afstand tussen de samenleving van herkomst en de

Nederlandse samenleving.

Mensen bijvoorbeeld die soms nauwelijks opleiding hebben genoten, afkom-

stig uit meer traditionele, conservatieve samenlevingen met overzichtelijke

verbanden, moeten hun weg zien te vinden in een moderne, uiterst com-

plexe individualistische kennissamenleving. Het is juist het aantal niet-wes -

terse allochtonen dat sterk st ijgt: van 1,1 miljoen (7 procent van de bevo l k i n g )

in 1995 tot 1,5 miljoen in 2001 (9 procent van de bevolking). In 2010 zullen

dat er naar verwachting 2 miljoen zijn (een aandeel van 12 procent van de

bevolking).
29

Onder hen bevinden zich veel mensen uit islamitische landen.

Waarschijnlijk zal tegen die tijd rond de 6 à 7 % van de Nederlandse bevol-

king moslim zijn.
30

Een tweede belangrijk verschil met vroeger is de aard en vooral intensiteit

van de relatie met land en cultuur van oorsprong. Met behulp van de

moderne communicatietechnologie, waarover vrijwel iedereen kan beschik-

ken, worden banden met de oorspronkelijke herkomstlanden in stand ge-

houden. We hebben hier te maken met een paradox. Juist de globalisering

en de hoogwaardige technologie stellen immigranten in staat om grote

afstanden te overbruggen en om in de invloedssfeer van oorspronkelijke,

vaak meer traditionele culturen te blijven, via schotelantennes, mobiele tele-

foons en korte of lange bezoeken. Dit wordt nog versterkt door de toegeno-

men reismogelijkheden. Toen ging geen immigrant jaarlijks op bezoek bij de

familie die was achtergebleven of liet hij huwelijkspartners overkomen.

Vroeger stopte de toestroom van partners en mensen die om redenen van

gezinshereniging overkwamen op zeker moment en was integratie een

noodzaak. Tegenwoordig vormen gezinsvormers en -herenigers de grootste
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groep immigranten. Het zijn veelal de mensen uit andere cultuurkringen

die een partner uit het thuisland laten overkomen. Vroeger had men uiter-

aard wel de mogelijkheid te trouwen met eveneens geïmmigreerde landge-

noten, maar was er veel meer sprake van een gezamenlijk integratieproces. 

Het immigratie- en integratievraagstuk is ook gestempeld door het feit dat

Nederland een verzorgingsstaat is. Dat is een derde belangrijk verschil met

de situaties uit het verleden. Was de immigrant vroeger zelf verantwoorde-

lijk voor zijn levensonderhoud en waren het vooral liefdadigheidsinstellin-

gen die insprongen om de allerergste nood te lenigen, bij de hedendaagse

immigrant is dit (in bepaalde opzichten: gelukkig) anders. Nieuwkomers die

zich niet (kunnen) kwalificeren voor de arbeidsmarkt, worden opgevangen

in een stevig sociaal vangnet. Hierdoor schuift de verantwoordelijkheid voor

het voorzien in een inkomen in een soms aanzienlijke mate van de immi-

grant naar de overheid.  

Gelukkig kunnen we constateren dat dankzij de -tot voor kort- gunstige ont-

wikkeling van de economie, de positie van de niet-westerse allochtonen op

de arbeidsmarkt is verbeterd. De werkloosheid onder de laatste groep is

gedaald van 26 procent in 1995 tot 11 procent in 2001. Verhoudingsgewijs is

er echter niets veranderd. In 1995 was de werkloosheid onder niet-westerse

allochtonen vier keer zo hoog is als onder autochtonen, in 2000 is dit onver-

anderd.
31

Onder de tweede generatie ligt de werkloosheid echter lager,

namelijk 8 procent. Toch neemt dat niet weg dat er minderheidsvorming

heeft plaatsgevonden. Immigranten en hun afstammelingen blijven genera-

ties lang een lage sociale positie in de samenleving innemen. Dat is een

vierde verschil met vroegere patronen.

7. Historische patronen in een ander perspectief

Er zijn ook bepaalde aspecten van migratie die meer in lijn lopen met histo-

rische patronen, maar die door de bovengenoemde verschillen toch een pro-

blematischer karakter hebben in onze tijd. De concentratie van migranten

in de grote steden is een bekend verschijnsel uit het verleden. Ook nu valt

te constateren dat de verbeterde positie op de arbeidsmarkt nog niet heeft

geleid tot een grotere spreiding binnen Nederland. In de vier grote steden

woont circa 40 procent van de niet-westerse allochtonen, terwijl er 13 pro-

cent van de totale bevolking is gehuisvest. In 2000 wonen betrokkenen meer

geconcentreerd dan in 1998. Alleen in Rotterdam is het percentage iets

gezakt.
32

Dit betekent dat in de overige grote steden de concentratie eerder

toe- dan afneemt. Een aantal stadswijken wordt overwegend allochtoon:
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multi-etnische buurten met vaak ook uitsluitend ‘zwarte’ scholen met leer-

lingen van veel nationaliteiten. De problemen om in te groeien in de samen-

leving, waar men het van zal moeten hebben voor wat betreft arbeid en

inkomsten, zijn niet gering. Juist in deze buurten kunnen problemen als

werkloosheid, armoede en criminaliteit zich opstapelen en vrijwel uitzicht-

loos worden. Dit kan er zelfs toe leiden dat de derde generatie -in weerwil

van verwachtingen- slechter integreert dan voorgaande generaties.
35

Ondanks recente verbeteringen in de positie van allochtonen in het onder-

wijs en op de arbeidsmarkt, geldt namelijk dat van de 850.000 huishoudens

onder de armoedegrens de helft van allochtone herkomst is.
36

Veel allochto-

nen zijn laag opgeleid, spreken de Nederlandse taal niet of gebrekkig en

hebben een slechte uitgangspositie voor de arbeidsmarkt. Dat belemmert de

integratie, ook in culturele zin en wellicht zelfs in politieke zin.

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) benoemt een en ander

als volgt. ‘Het integratieproces van etnische groeperingen zal aan de ene

kant voortgang vertonen, maar zal aan de andere kant doorkruist worden

door de komst van steeds nieuwe immigranten. Deze burgers combineren de

onzekerheid van het immigrantenbestaan met een eigen cultuur en soms

godsdienst. Zij kunnen sterk georiënteerd zijn op het land van herkomst of

gevoelig zijn voor politieke impulsen uit dat land. Dit zijn risicovolle

omstandigheden die kunnen leiden tot sociale of politieke radicalisering.

Het spreekt vanzelf dat het van groot belang is hoe de autochtone samenle-

ving dit verschijnsel tegemoet treedt. Er zou ‘desolidarisering’ kunnen optre-

den: de afnemende bereidheid onder de auto ch tonen om de financiële laste n

ten behoeve van de etnische minderheden op te brengen. Als ook politieke

radicalisering (hetzij initiërend hetzij als reactie) optreedt, is een proces in

werking gesteld dat ernstige consequenties kan hebben.’ Daarnaast bestaat

het gevaar dat sociale, culturele en economische achterstanden groter wor-

den.
37

De zorgelijke toon van de RMO is niet uit de lucht gegrepen. Zeker niet nu

een terugvallende economie verbeteringen in de positie van minderheden

op de arbeidsmarkt weer teniet kan gaan doen. Anderz ijds -en die twee zake n

hoeven elkaar niet uit te sluiten- is het heel goed mogelijk dat ons land de

komende jaren door een krimpende en vergrijzende autochtone bevolking

en het niet aansluiten van vraag en aanbod, te maken zal hebben met gaten

op de arbeidsmarkt: wachtlijsten in de zorg, te weinig personeel bij het

openbaar vervoer, tekorten in het onderwijs en bij de kinderopvang.

Wanneer vitale diensten in een samenleving nauwelijks kunnen worden ver-

vuld en er sprake blijft van een overgrote allochtone werkloosheid, kan ook
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dàt meer dan gemiddelde spanningen opleveren. Maar die mogelijke tekor-

ten op de arbeidsmarkt bieden ook kansen: kansen op werk, sociale netwer-

ken, scholingsinspanningen, etc. Daarvoor zijn dan wel stevige investerin-

gen en een gericht arbeidsmarktbeleid nodig.

8. Nieuw perspectief

Zorg en angst hoeven echter niet de boventoon te voeren in het debat en in

het beleid rond de pluriforme samenleving. Dit vergt dan wel een weder-

zijdse inspanning. Het vergt een beleid dat naar beide kanten -nieuwkomers

en autochtonen- veeleisend (demanding) is. Daarom is het van belang dat de

integratie van minderheidsgroeperingen in de samenleving niet slechts

incidenteel maar structureel hoog op de politieke agenda staat. Het komt

erop aan dat mensen de kansen krijgen en er zonodig op worden aangespro-

ken dat ze vanuit hun eigen immigratieachtergrond een wezenlijke en zin-

volle bijdrage aan deze samenleving leveren. Daarvoor is niet een harder

maar een gerichter en ambitieuzer integratiebeleid nodig dan tot heden is

gevoerd. Maatregelen ter bevordering van deelname aan onderwijs en

arbeidsmarkt zijn van belang, maar de sociaal-culturele component mag

daarbij niet worden verwaarloosd. Een samenleving is meer dan een econo-

mische alliantie. Immigreren is meer dan het verkrijgen van een paspoort.

Onderwijs en arbeidsmarkt zijn weliswaar voorwaarden voor een goed ver-

lopend integratieproces, maar tegelijk berust succesvolle deelname daaraan

voor een belangrijk deel op iets anders, namelijk op een basis van verbon-

denheid met en vooral het ervaren van een fundamentele verantwoordelijk-

heid voor de (nieuwe) samenleving.

Wij nemen hiermee afstand van de veronderstelling dat integratievraag-

stukken goeddeels zijn opgelost wanneer immigranten een bevredigende

positie op de arbeidsmarkt hebben ver worven en goede resultaten in het

onderwijs boeken. Loyaliteit, burgerschap en betrokkenheid vallen niet per

se samen met het beheersen van vaardigheden.
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3 Integratie: de
rol van waarden
en normen 



1.Integratie kent verschillende dimensies

Integratie duidt op een soort middenpositie tussen de beide polen van assi-

milatie en segregatie. Bij assimilatie is sprake van een geforceerde, dan wel

een kritiekloze aanpassing aan de ontvangende samenleving. Segregatie

duidt op afzondering van de bredere samenleving. Assimilatie lijkt het voor-

deel te hebben van de eenduidigheid; aansluiting komt eenvoudig tot stand.

Aan de andere kant vraagt het vaak een ontkenning van de eigen ziel en

identiteit. Het andere uiterste, segregatie, betekent weliswaar het behoud

van eigen culturele wortels en eigen identiteit, maar de prijs die hier meest-

al voor moet worden betaald is hoog: afzondering en marginalisering en

potentieel sterke spanningen tussen bevolkingsgroepen. Segregatie levert

ook vaak verstarring op: de visie op het leven etc. kan niet vruchtbaar wor-

den gemaakt in een dynamische omgeving met telkens nieuwe uitdagingen.

Het contact met de dynamiek in de samenleving blijft uit.

Eerder is al gezegd dat in de sociologische literatuur een onderscheid wordt

gemaakt tussen structurele en sociaal-culturele integratie. Zo omschrijven

Vermeulen en Penninx structurele integratie als volwaardige deelname aan

maatschappelijke instituties. We kunnen hier denken aan de instituties in

de sfeer van het onderwijs en van de arbeidsmarkt. Bij sociaal-culturele inte-

gratie gaat het om de mate en de aard van de sociale contacten die leden en

organisaties van minderheden onderhouden met de wijdere samenleving

en aan de culturele inpassing in die samenleving.  Sociaal gezien gaat het

om de mate waarin men deelneemt aan informele circuits, zoals buurt,

vriendenkring en clubs. De culturele oriëntatie heeft te maken met opvat-

tingen en waarden van de immigrantengroepen en met de mate waarin

deze overeenkomen met of verschillen van die van de ontvangende samen-

leving. 

We kunnen stellen dat door de bank genomen zowel de gevestigde samenle-

ving als de nieuwkomers het doel van een geslaagde structurele integratie

hoog in het vaandel voeren. Het bezitten van een betaalde baan en van

onderwijskwalificaties is een belangrijke voorwaarde voor integratie. Dit

wordt ook als zodanig ervaren. Toegang tot de bronnen van kennis en kapi-

taal wordt breed als kenmerk van en voor waarde voor een geslaagde inte-

gratie beschouwd. De idealen van de nieuwkomers sluiten daarbij in de

regel aan. Of we nu Marokkaanse of Somalische moeders horen, de dromen

over de toekomst van hun kinderen verschillen weinig. Boven aan de lijst

van verlangens staat een gedegen opleiding en een goede maatschappelijke

positie.
39

Wel geldt natuurlijk dat die gemeenschappelijke doelstellingen en

ambities nog geen garantie voor een geslaagde integratie zijn.
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Een geslaagde integratie hangt namelijk van meer af dan van een bevredi-

gende economische positie en van de toegang tot inkomen, kennis, macht

en welvaart. Het gaat ook om participatie, om een wezenlijke verbonden-

heid, om betrokkenheid bij en gerichtheid op de nieuwe samenleving, die

immers wezenlijk meer is dan een economisch verbond. Het gaat ook om

een besef van onderliggende waarden die mensen met elkaar delen. In en

vanuit alle verscheidenheid is het van belang dat er ook een gezamenlijke

( re chts)cultuur is die het samenleven draagt. Vanuit ch r i ste n - d e m o c ra t i s ch

perspectief is pluriformiteit een onopgeefbaar goed. Die pluriformiteit ver-

eist echter een gezamenlijk respect voor verscheidenheid en vraagt daarmee

tegelijk om samenbindende cultuurelementen, die maken dat een samenle -

ving niet uiteenvalt.  

Bovendien is er een enorme samenhang tussen de sociale, culturele en func -

tionele (st ru c t u rele) aspecten van inte gratie. Ze beïnvloeden elkaar en vloeien

uit elkaar voort. Wie essentiële normen en waarden van de samenleving

deelt, vindt gemakkelijker de aansluiting op het sociale vlak en vice versa.

Wie beschikt over een sterk (gemengd) sociaal netwerk zal vervolgens

gemakkelijker toegang tot de arbeidsmarkt krijgen en openstaan voor de cul-

tuur van de ander. Ouders die affiniteit hebben met het dagelijks reilen en

zeilen van de buurt en de Nederlandse gewoonten, zijn beter toegerust om

hun kinderen te volgen en te ondersteunen bij alles wat in en om school

gebeurt. De kloof tussen de generaties komt in dergelijke gezinnen minder

hard aan dan in situaties waarin de wereld van ouders en jeugdigen mijlen

ver van elkaar zijn verwijderd. Juist vanwege de samenhang van de verschil -

lende aspecten van integratie zullen in dit rapport zowel functionele als

sociaal-culturele aanbevelingen worden gedaan.

Zichtbaar succes berust voor een belangrijk deel op onzichtbare zaken als

gedeelde waarden, herkenning op dieper niveau en op een open grondhou-

ding. De idee dat mensen in sociaal en cultureel opzicht ver kunnen afstaan

van de hoofdstroom van de samenleving en tegelijk een geïntegreerde maat-

schappelijke positie kunnen verwerven, is in het algemeen een fabel. Dit

betekent dat een beleid dat zich uitsluitend of overwegend om successen op

het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt bekommert en de sociaal-culture-

le aspecten laat liggen, tekortschiet, zelfs met betrekking tot de positie van

migranten in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. 

Hoezeer er een fixatie is op sociaal-economische vragen blijkt zelfs uit een

citaat dat nu juist recht wil doen aan de culturele aspecten van integratie.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) schrijft: ‘een

geringe mate van sociaal-culturele integratie blijkt overwegend samen te
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gaan met een lage maatschappelijke positie, terwijl een sterke mate van

sociaal-culturele integratie doorgaans samenvalt met een gunstige maat-

schappelijke positie.’
40

Een dergelijke passage en opvatting gaat er veel te

gemakkelijk aan voorbij dat mensen in ‘achterstandsbuurten’ die hart heb-

ben voor hun naaste en daarom anderen -van welk achtergrond dan ook-

helpen, en die in staat zijn om zonodig problematisch gedrag te bespreken,

vaak meer voor de samenhang in de samenleving betekenen dan mensen

met zichtbare welvaart en een mooie carrière. Dat is cultuur en dat zijn

echte waarden en normen!

In de christen-democratische visie is het besef van meerstemmigheid van de

integratie van oudsher sterk ontwikkeld: de samenleving is meer dan een

sociale entiteit, meer ook dan een aantal zakelijke betrekkingen. Zij heeft

ook een (per definitie open en dynamische) culturele identiteit. Daarom is

een meerdimensionaal integratiebeleid van belang. 

2. Integratie en cultuurdragers

De socioloog Merton maakte in zijn boek Social theory and social structure
41

een typologie over de manier waarop men ingroeit in een samenleving. Hij

maakte onderscheid tussen culturele goederen en institutionele middelen.

Op basis daarvan is de volgende (hier en daar aangepaste) typologie te ont-

werpen.

Wijze van aanpassen Culturele goederen Institutionele middelen

1) Conformeren + +

2) Innovatie +/- +/-

3) Ritualisme - +

4) Onthechting - -

5) Rebellie - -

Onder culturele goederen kunnen we de doelen verstaan die in een samen-

leving waardevol worden gevonden. Wat wordt als nastrevenswaardig

beschouwd? Bijvoorbeeld tolerantie, openheid, burgerzin, of juist geld, car-

rière, goede relaties? Wat zijn de waarden, de idealen van mensen? Waarop

is men aanspreekbaar? Daarnaast zijn er de middelen die als geëigend wor-

den beschouwd om deze doelen te bereiken (scholing, hard werken, vaardig-

heden etc). 

Wanneer mensen zich conformeren, dan accepteren zij de samenleving qua

doelen èn middelen. Bij innovatie treffen we de betrokken burger aan die
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kritisch, maar wel constructief meedenkt over de gang van zaken in de

samenleving en zich ervoor inzet dat bepaalde zaken veranderen. Er is spra-

ke van kritische identificatie met de samenleving en met de centrale waar-

den waarop de maatschappelijke verhoudingen rusten. Bij ritualisme liggen

de zaken ingewikkelder. Men gedraagt zich voorbeeldig, heeft in meer of

mindere mate de beschikking over de institutionele middelen, toegang tot

onderwijs, arbeidsmarkt, bronnen van kapitaal, maar men heeft de culture-

le doelen niet verinnerlijkt. Extreem voorbeeld zijn de plegers van de aansla-

gen op het WTC in New York en het Pentagon in Washington op 11 septem-

ber 2001. Mensen die uitstekend in staat waren in het Westen een respecta-

bele carrière op te bouwen, maar onderhuids een grote afkeer voelden van

de cultuur. Van ritualisme is (in deze studie) natuurlijk gèèn sprake als men-

sen participeren in de samenleving (structurele assimilatie of integratie),

terwijl zij niet alleen in religieus en cultureel opzicht hun eigen waarden en

normen blijven aanhangen maar zich ook in de Nederlandse samenleving

thuis voelen en zich verwant weten met de (nog te behandelen) kernwaar-

den van de rechtsstaat. Onthechting zien we daar waar men zich berustend

afkeert van de samenleving en ook niet beschikt over de vaardigheden die

nodig zijn om zel fstandig te opere ren. Wanneer er spra ke is van r e b e l l i e

( d e st ructief ge d ra g ) dan liggen de spanningen aan de oppervlakte. Bij de laat-

ste drie oriëntaties staat de integratie onder druk of is zij afwezig.

Bij sociaal-culturele integratie gaat het daarom ten diepste om de vraag of

mensen zich thuis voelen in de samenleving. Is er verwantschap tussen de

levensvisie en de maatschappij waarin zij verantwoordelijkheden dragen?

Kunnen zij in hun directe maatschappelijk functioneren hun diepste over-

t u i g i n gen kwijt? Is er aansluiting tussen leve n s ove rtuiging en leve n s p ra k t ij k ,

of veeleer van kortsluiting tussen beide? Dat is uiteraard een vraag die niet

alleen speelt bij nieuwkomers. Inburgering en dergelijke zijn zaken opgaven

die voor alle bevolkingsgroepen gelden (de indeling van Mer ton is dan ook

voor alle groepen relevant: zie het algemene debat over inburgering vanaf

begin jaren negentig). Wel speelt de materie op een eigen manier rond de

integratie van nieuwkomers. Bij integratie is het van belang dat mensen:

a) hun geloofs-, levens- en wereldvisie op een authentieke -en niet geforceer -

de manier- kunnen verbinden met de samenleving waarin zij dagelijks leven

(de culturele dimensie). Daarbij zijn vooral gemeenschappelijke kernwaar -

den en mogelijkheden tot participatie van belang;

b) bovendien de vaardigheden hebben om op een bevredigende manier

invulling te geven aan die verantwoordelijkheden (de functionele dimensie).
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De belangrijkste waarden van een samenleving zijn geen abstracties, geen

ideeën die weinig met de werkelijkheid van alledag te maken hebben.

Integendeel, deze waarden krijgen hun beslag in omgangsvormen, in leefre-

gels, in de doelen en manier van werken van organisaties, zoals bedrijven,

scholen, openbaar bestuur, rechtbanken, politieke instanties, etc. Wie zich

niet in de cultuur, in de omgangsvormen, in de doelen en de corporate

identity van belangrijke instellingen, etc. herkent, voelt zich ontheemd en

vreemdeling. Als de levensbeschouwing en de zinbronnen van waaruit men-

sen putten juridisch of maatschappelijk geen ruimte krijgen dan wel wrin-

gen met kernwaarden van de (rechts)cultuur, dan ontstaan er sociaal-cultu-

rele spanningen. Het zijn vooral de vormende instituties als gezinnen, scho-

len, media, geloofsgemeenschappen en in zekere zin ook de staat zelf die

een kloof kunnen ondervangen en voor aansluiting kunnen zorgen. Zij zijn

behalve de cultuurdragers ook intermediaire instanties. Zij dragen waarden

over en rusten mensen ook toe om verantwoordelijkheden op te pakken.

Gezinnen, scholen,  geloofsgemeenschappen etc. moeten daarvoor ruimte

hebben. Zij staan voor de uitdaging om hun gezichtspunten en hun levens-

visie vruchtbaar te maken voor de samenleving (desgewenst ook in kritische

zin) en deze daarmee te laten aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelin-

gen en bij de verantwoordelijkheden en taken die mensen krijgen te dragen.

Dit is voor de toerusting van mensen van belang.
42

Om verantwoordelijkheden te kunnen dragen, zijn ook inzicht in de samen-

leving en vaardigheden nodig: kennis van de taal, een vak beheersen, etc.

Daarbij gaat het overigens zeker niet alleen om de vraag of iemand een

hamer kan vasthouden, een boekhouding kan bijhouden of een formulier

kan invullen. Naast functionele vaardigheden zijn sociale betrekkingen

wezenlijk om de finesses van de samenleving te kunnen peilen. Ontbreekt

de zinvolle interactie met de samenleving, dan treden al snel vervreemding,

onbegrip of starre tegenstellingen op. Maatschappelijke veranderingen kan

men als het ware niet meemaken en er geen geëigend antwoord op geven.

Men kan met de eigen levensvisie niet uit de voeten in de samenleving en

dat werkt vaak weer een nog grotere dosis aan verstarring in de hand. Ook

om dat te vermijden zijn eigen instellingen van belang.

De conclusie is al met al dat integratie te maken heeft met het (zo nodig en

d e s gewe n st kritisch, maar wel) betro k ken deel uitmaken van de samenlev i n g .

Het zijn de vormgevende en cultuur(over)dragende instituties die bij die

integratie een ontzettend belangrijke rol spelen. Zij vervullen idealiter een

brugfunctie.
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3. Schaal en institutionalisering 

Bij het voorgaande past een sociologische kanttekening die te maken heeft

met het niveau of het aangrijpingspunt voor een integratiebeleid.

Gaandeweg kunnen zich daarin namelijk verschuivingen voordoen. Is er

sprake van een min of meer incidentele instroom van migranten, dan richt

zich de integratie-inspanning vanzelfsprekend op de personen in kwestie:

hun werk, inkomen en scholing zijn daarbij van belang. De sociaal-culturele

vragen en eventuele spanningen spelen zich met name af bij de migranten

zelf. Zíj moeten hun weg vinden in een nieuwe omgeving en een nieuwe cul -

tuur. Dit kan een eenzame bezigheid zijn. Nemen de mig ratiestromen ech-

ter toe, dan kunnen zich twee patronen voordoen. 

Het eerste patroon is dat er min of meer nieuwe homogene netwe r ken ont-

staan, zeker als afko m st, religie, wa a rden en normen van de migra n te n

e l kaar overlappen. Dit heeft gevo l gen voor het inte gratiebeleid. De s o c i a a l -

culturele dimensie van inburgering wo rdt dan immers sterk beïnvloed door

het gro e p s p roces in deze netwe r ken. Deze migra n ten zullen zich vaak gro e-

p e ren in wij ken, uitga a n s ge l e genheden, scholen, ke r ken, moskeeën, etc. Met

a n d e re wo o rden, het inte gratiebeleid krijgt te maken met cultuurd ra ge n d e

en cultuurove rd ra gende i n s t i t u t i e s. Die bieden enerz ijds kansen, want hech te

sociale netwe r ken zorgen voor bindingen van mensen, voor perspectief en zij

behoeden voor ontsporingen. Eigen inste l l i n gen maken het moge l ijk om de

l eve n s ove rtuiging maatsch a p p e l ijk vru chtbaar te maken. Ook kunnen inst i t u-

ties een brugfunctie vervullen voor mensen die met to taal eigen ge b ru i ke n

en ideeën ineens in ons land te re ch t komen. De instanties we ten fricties en

o n b e grip te benoemen en te onderva n gen. Er ligt veel ervaring in opge ta st ,

wa a rdoor zij mensen we g w ijs kunnen maken in een nieuwe omgev i n g .
4 3

Maar eigen instituties kunnen ook averechts werken en bolwerken gaan vor-

men, waardoor mensen vreemden voor elkaar blijven. Hier ligt mogelijk een

van de verklaringen waarom integratieproblemen bij vervolggeneraties soms

groter zijn dan bij de eerste generatie. Het feit dat onderzoek in Nederland

en Duitsland aantoont dat de derde generatie allochtonen soms slechter

Nederlands cq. Duits spreekt dan de eerste en tweede generatie migranten

moge hierbij als illustratie dienen.
44

Wie geen inzicht heeft in dit sociologische patroon, gaat er al snel vanuit

dat integratie simpelweg een kwestie van tijd, van een beetje individualise-

ring (en secularisatie) en van voortschrijdende generaties is. De eerste gene-

ratie heeft het nog moeilijk, kan misschien geen permanent werk vinden, is

gericht op het land van herkomst, spreekt de taal niet, en dergelijke. Maar -

zo gaat de gedachtegang verder- bij de tweede generatie ligt dat al anders:
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die groeit in in de Nederlandse samenleving. Maar zo eenvoudig liggen de

zaken nìet. Immers, als zich een parallelle samenleving ontwikkelt, kan er

gemakkelijk vervreemding ontstaan. Het integratievraagstuk heeft met

andere woorden in deze setting een ander karakter dan in ‘de beginsitu-

atie’. Zoals gezegd, institutionele vragen dienen zich dan explicieter aan. 

B ij het tweede patroon dat zich kan vo o rdoen bij een min of meer perm a n e n-

te inst room is de (culturele) homoge n i teit juist niet groot. Er ontstaan wij ke n

die zeer geva r i e e rd zijn: mensen s e t t e l e n z i ch uit allerlei delen van de we re l d ,

met ve rs chillende ach te rgronden, talen, ge b ru i ken, etc. Sociale cohesie en

sociale controle ontbre ken dan al snel. Dat blokke e rt de inte gratie en het ve r-

groot de kans op s e g r e g a t i e; met als gevolg een groeiend isolement, een ove r

de ge n e raties heen laag opleidingsniveau, een hoge (jeugd)werkloosheid met

een verhoogde kans op het te re ch t komen in de criminaliteit, etc. Het is onder

a n d e re uit vrees voor een derge l ij ke ontwikkeling dat in het re c e n te ve r l e d e n

is ge st reefd naar het st i m u l e ren van eigen, samenbindende instituties va n

a l l o ch tonen en naar emancipatie met behoud van eigen cultuur, via bij vo o r-

beeld het onderw ijs in de eigen taal en cultuur. 

Soms doen de twee patronen zich tegelijkertijd voor. De meeste

Marokkanen en Turken bijvoorbeeld hebben zowel homogene netwerken en

eigen gemeenschappen gevormd, terwijl ze tegelijkertijd in etnisch hete-

rogene wijken wonen.

4. Aandachtspunten voor integratie

De les uit het bovenstaande is dat een integratiebeleid cultuurdragende

instanties moet uitdagen om (ook ten behoeve van de eigen gemeenschap)

een brug te slaan naar de nieuwe samenleving zonder dat dit afbreuk doet

aan de mogelijkheid om de eigen levensvisie op een constructieve manier

met die samenleving te verbinden. Integendeel, juist ook dàt is van belang.

Dan is er namelijk daadwerkelijk sprake van connecting values. Bij deze ver-

bindingen gaat het in elk geval om kernwaarden van de rechtsstaat.

Ontbreekt de identificatie met die kernwaarden dan voelen mensen zich

niet medeverantwoordelijk voor de samenleving. Tussen deze beide, verant-

woordelijkheid dragen en wìllen dragen enerzijds en de identificatie met de

kernwaarden van de rechtsstaat anderzijds, bestaat een wederkerig verband.

Sociale en culturele aspecten van integratie komen hier samen.

Als deze integratie uitblijft dan kunnen de gevolgen tamelijk verstrekkend

zijn. Voor mensen persoonlijk, omdat zij in de nieuwe omgeving hun draai

niet kunnen vinden. Voor de samenleving, omdat het kan leiden tot onge-
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wenste maatschappelijke effecten als vervreemding en verwijdering (die

weer bijdragen aan werkloosheid, schooluitval en onthechting). Voor de

rechtsstaat, omdat er dan meer kans is op criminaliteit en op gewelddadige

spanningen tussen en binnen bevolkingsgroepen. (Vgl. wat zich in

Antwerpen in november van 2002 voltrok.) 

Binnen de christen-democratische traditie is aan de rol van maatschappelij-

ke verbanden altijd grote waarde toegekend. Ook bij de integratie van

migranten blijkt deze rol van belang. Voor wat betreft de eigen organisaties

van culturele minderheden geldt dat zij voor sociale samenhang en voor

bindingen zorgen. Zij bestrijden eenzaamheid, anonimiteit en gebrek aan

perspectief. Zij verschaffen normen en waarden en stellen mensen in staat

om hun religie inhoud te geven. Ook voor de rechtsgemeenschap kunnen zij

van grote betekenis zijn.
45

Tegelijk doen zich hier ook fricties voor. In de eerste plaats is er de eerder

gestelde vraag of eigen instellingen niet in de weg staan aan een bredere

integratie en participatie. In het verlengde daarvan doet zich een tweede

vraag voor. Die heeft betrekking op de cultuur en de ideële inslag van de

instituties. Onze samenleving of -in dit verband: beter- rechtsstaat is welis-

waar pluriform, maar niet cultuurrelativistisch. Welke waarden zijn dan

niet opgeefbaar en in welke zin bieden zij kaders en oriëntaties voor de

instellingen?

Het is tegen de achtergronden van deze vragen dat in het vervolg van het

rapport veel aandacht wordt besteed aan juist de culturele ontwikkelingen

in ons land, maar ook aan de cultuurdragende en intermediaire instanties

(ook van culturele minderheden). Openheid en brugfunctie zijn daarbij de

trefwoorden. Eerst wordt ingegaan op aspecten van de Nederlandse cultuur.

Later komen de instituties in beeld. Instituties die a) cultuurdrager zijn en b)

van belang zijn voor de sociale dimensie van integratie (participatie).

Deze indeling vloeit voort uit het feit dat integratie hier als een fenomeen

wordt gezien met culturele (kernwaarden), sociale (participatie) en functio-

nele (vaardigheden) aspecten. Alle drie zijn zij, elkaar bovendien wederzijds

beïnvloedend, van betekenis.
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4 Cultuur-
verschillen en
Nederlandse
identiteit 



1. Cultuurverschillen 

Wanneer we stellen dat vragen over de eigen aard van de Nederlandse

(rechts)cultuur van belang zijn in de ontmoeting met nieuwe Nederlanders,

dan gaat dit niet om zaken die te maken hebben met folklore, zoals klom-

pen, tulpen en kaas. Het gaat uiteraard om de vraag naar aansluiting op het

vlak van waarden die ten grondslag liggen aan de (rechts)gemeenschap en

de daarvan afgeleide normen. Zeker na de aanslagen van 11 september 2001

is bovendien volstrekt helder dat achter confrontaties werelden van culture-

le verschillen en geschillen schuilgaan; van impasses, misverstanden en ook

van Babylonische spraakverwarringen.

2. Belang van het benoemen van basiswaarden

Aarzelingen bij het benoemen van basiswaarden mogen niet zomaar worden

weggewuifd. Waar waarden worden opgedrongen, wekt dat wrevel. Het

werkt al snel verzet in de hand, eerder dan een oprecht draagvlak. Verder

kan het een culturele verstarring bewerken die vreemd is aan de be weeglijk-

heid van een samenleving en aan de dynamiek die eigen is aan culturen.

Veranderingen voltrekken zich in een samenleving immers razendsnel, cul-

turen zijn voortdurend in beweging en gaan in de loop der tijd verbindingen

met elkaar aan. Onderstromen die gisteren smalend werden weggehoond,

zijn vandaag hoofdstromen.

Ook de Nederlandse cultuur is uiteraard aan verandering onderhevig. Op de

meest uiteenlopende terreinen van het leven doen zich ingrijpende verande-

ringen voor.
46

Wie zich zo’n veertig jaar geleden in homoseksualiteit wilde

verdiepen, moest in de medische handboeken zoeken bij neurotische aan-

doeningen. Wat toen nog ondenkbaar was, is nu het geval: het burgerlijk

huwelijk is opengesteld voor mensen van gelijk geslacht.

3. De Nederlandse cultuur als onderdeel van de westerse beschaving

Hoewel de beweeglijkheid van een cultuur overduidelijk is, zijn er ook

grondtonen die het (maatschappelijk) leven bepalen: zaken die zo zijn verwe-

ven met de culturele identiteit en geworteld in eeuwenoude tradities, dat ze

be h o ren tot de fundamenten van het maatsch a p p e l ijk bestel, en zich juridisch

vertakken en vertalen in grondrechten en -regels. 
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Om op het spoor te komen van wat bepalend is voor de Nederlandse cul-

tuur, is het van belang breder te kijken dan alleen binnen de eigen grenzen.

De Nederlandse cultuur maakt deel uit van de West-Europese cultuur, die

op haar beurt behoort tot de westerse beschaving. Natuurlijk zijn er allerlei

nationale en regionale verschillen tussen bijvoorbeeld Fransen en Britten,

Vlamingen en Denen. Maar verschillen qua identiteit tussen Europese lan-

den berusten niet op een onderscheid rond fundamentele waardepatronen.

Er is sprake van een zelfde cultuurgebied, gevoed door de joodse en christe-

lijke traditie en het Griekse denken en uitmondend in een interactie tussen

christendom, rationalisme en de ethiek van authenticiteit. Hieronder passe-

ren deze de revue.

Bij de betekenis van het joodse en christelijke denken voor onze cultuur is

in het rapport Publieke gerechtigheid van het Wetenschappelijk Instituut

voor het CDA (1989) stil gestaan. Dit rapport gaat in op de sociale wetgeving

in het oude Israël. Het wijst daarnaast op de belangrijke en invloedrijke ver-

innerlijking (en daarmee radicalisering) van de ethiek in het Nieuwe

Testament. Die had overigens duidelijke voorlopers in het Oude of Eerste

Testament. Regelvolgend gedrag staat daarin niet centraal, maar oprecht -

heid, barm h a rtigheid, matiging in het oordeel en betro k ke n h e i d .
4 8

De dienst

aan de mens (de liefde) krijgt prioriteit boven het volgen van de letter van

de wet.
49

Niet alleen of in de eerste plaats tellen de daden, maar vooral de

intenties daarachter.
50

Het Rijk van God komt dan ook niet met kracht of

geweld. Het rapport geeft aan dat juist deze oriëntatie vergaande politieke

implicaties heeft gehad. Met de aanscherping van de ethiek valt namelijk

een scherp licht op de beperkte reikwijdte en de begrensde opdracht voor

de politiek. Macht bereikt immers het hart niet, dwingt geen trouw of

oprecht geloof af. ‘Het domein van de keizer’ is niet allesomvattend.
51

Te re cht stelt Publieke gerechtigheid dat hier een belangr ij ke culturele bro n
5 2

voor tolerantie en westerse vrijheidsrechten ligt; voor het onderscheiden

van leefsferen met een eigen verantwoordelijkheid (kerk en staat bijvoor-

beeld). Die affiniteit tussen christelijke traditie en moderne mensenrechten

is niet zonder spanningen en in de loop van de geschiedenis zelfs bepaald

niet eenduidig geweest. De godsdienstoorlogen in de zestiende eeuw en het

verzet van de kerken tegen het codificeren van mensenrechten spreken

daarbij boekdelen. Alleen al om die reden bestaat er bepaald geen (histori-

sche) reden om mensenrechten (en democratie) één op één, laat staan exclu-

sief, te verbinden met het christelijk geloof. Daar komt bij dat stromingen

als liberalisme, sociaal-democratie en feminisme op hun manier wezenlijk -

en soms tegen kerkelijke verdrukking in- aan de wieg hebben gestaan van

vrijheidsrechten en democratie. Bovendien: ook bij andere religies komen
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we deze stromingen tegen. We komen daarop terug: hier ligt namelijk een

basis voor de eerder genoemde connecting values.

Anderzijds geldt dat historische ontsporingen vervolgens weer niet in min-

dering kunnen wo rden ge b ra cht op de gro te en doors l a g gevende bete ke n i s

van de joodse en ch r i ste l ij ke cultuur voor het Westen.
53

Taylor stelt niet ten

onrechte dat de pluriforme samenleving en de ‘neutrale staat’ de uitdruk-

king zijn van een cultuur die door jodendom, christendom en humanisme

(zie onder) is gestempeld.
54

4. Rationalisme en ethiek van authenticiteit

De westerse cultuur kent daarnaast andere inspiratiebronnen. Zo nam in de

vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw de invloed van het klassieke

Griekse en Romeinse denken sterk toe: door het verval van de middeleeuws-

christelijke beschaving, maar vooral als resultaat van de herontdekking van

de klassieke oudheid, aanvankelijk via bemiddeling van de Arabische cul -

tuur. De experimentele wetenschap en de technologische vooruitgang deden

hun intrede. Gaandeweg groeide de overtuiging dat naar een niet-religieuze,

natuurrechtelijke dan wel rationalistische basis voor de samenleving en de

politiek moet worden gezocht. De Verlichting heeft deze ontwikkeling extra

aangescherpt. Zij gaat uit van de veronderstelling dat de mens het eigen

levenslot in handen kan en moet nemen en het leven rationeel inhoud moet

geven. Charles Taylor spreekt van een op de natuurwetenschappelijke bena -

dering geënt beheersingsdenken: een andere belangrijke cultuurbron van de

westerse samenleving, derhalve. Een cultuurbron die sterk hecht aan de

menselijke autonomie en mede in het humanisme zijn uitdrukking kreeg.

In verzet tegen het beheersingsdenken zien we daarnaast de opkomst van

een zogenoemde ethiek van authenticiteit.
5 5

Aan het einde van de ach t t i e n de

eeuw krijgt dit ideaal gaandeweg contouren.
56

Deze ethiek krijgt in de

Romantiek een krachtige impuls (bijvoorbeeld bij Herder
57

). In de 20e eeuw

steekt het de kop op in de roaring sixties met haar nadruk op zelfexpressie

en verzet tegen (traditionele) bindingen. Taylor spreekt hier van het roman -

tisch expressivisme.

Op de westerse cultuurkring drukten deze drie stromingen hun stempel: het

rationalisme van de Verlichting, het romantisch expressionisme en het

christendom. Er ontwikkelden zich noties als individuele vrijheid, rechten

van de mens, authenticiteit en sociale bewogenheid.
58

De drie morele tradi-

ties vinden elkaar hier op hoofdlijnen, ook al omdat zij elkaar over en weer
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sterk hebben beïnvloed. Het evenwicht tussen de drie culturele hoofdstro-

mingen is daarbij niet zonder spanningen. Dat kan ook niet anders, de stro-

mingen leggen wezenlijk andere accenten in hun mens- en wereldbeeld en

dat heeft gevolgen voor morele en politieke standpunten.
59

Een bijzonder aspect van de hedendaagse Westeuropese cultuur verdient in

het verband van de integratie eveneens aandacht. De snelle secularisatie na

de Tweede Wereldoorlog en de grote welvaartsstijging hebben enorme in-

vloed gehad op levensstijl en cultuur. Het hedonisme en de afbraak van

oude vanzelfsprekende gezagsrelaties roepen in de Westeuropese landen

hun eigen problematiek op. De invloed van de massamedia, de impulsen

om onge remd te leven en te ge n i e ten, een losse seksuele moraal en een ove r-

matig ge b ruik van genotsmiddelen zijn vaak opvallend. Het gezag van ouders ,

scholen en bestaande instituties is duidelijk verminderd. In deze soms per -

missieve samenleving komen migranten, die niet alleen voor een belangrijk

deel komen uit landen met een heel ander waardepatroon, maar vaak ook

nog afkomstig zijn van het platteland. De cultuurschok kan groot zijn.

5.  De eigen aard van de Nederlandse cultuur

Behalve de zojuist beschreven grondpatronen die kenmerkend zijn voor de

westerse wereld, kent ons land ook een eigen aard en karakter, het resultaat

van een samenspel van geografische, religieuze, economische en politieke

omstandigheden. Vraag een Nederlander wat kenmerkend is voor ons land

en hij komt al snel uit bij waarden als openheid, tolerantie, soberheid en

vooral overleg. Het is vervolgens niet zo eenvoudig uit te maken of de

Nederlanders inderdaad zo tolerant zijn als ze van zichzelf vinden en of

deze tolerantie berust op oprechte overtuiging, welbegrepen eigenbelang of

eigenlijk niet meer representeert dan een noodzakelijke modus vivendi.

a. Tolerantie, overleg en zoeken naar een compromis

De socioloog Ter Borg
60

verklaart het ontstaan van een tolerant leefklimaat

voor een belangrijk deel uit de gemeenschappelijke strijd tegen het water.

In grote lijnen komt zijn stelling erop neer dat de Nederlander er door alle

eeuwen heen voor heeft moeten zorgen droge voeten te houden en er zich

daarom wel voor wacht tegenstellingen op de spits te drijven. In de kwetsba-

re polder is het ondermijnen van een dijk immers een werkje van een paar

uur, maar het loopt wel uit op een ramp voor de hele bevolking. Om te ver-

mijden dat onvrede op die manier wordt afgereageerd, is het zaak dat alle

partijen op één lijn komen en dat er een plan van aanpak wordt ontwik-

keld, waarin ieder zijn eigen belang herkent. Zo is langzaam maar zeker

41



een poldermentaliteit ontstaan: een combinatie van gelijkheidsmoraal,

tolerantie en dientengevolge de neiging belanghebbenden te raadplegen

voor men iets onderneemt. Op basis van deze gematigde verhoudingen ont-

staat een land van compromissen en van overleg, een klimaat van tolerantie

en van gedogen, in het besef dat het overleven een gezamenlijke inspanning

vraagt. Zo is tot op de dag van vandaag het overleg niet weg te denken uit

welke serieuze besluitvormingsprocedure dan ook tussen overheid en socia-

le partners, werknemers en werkgevers, etc..

Maar dat neemt niet weg dat een verklaring van de mentaliteitsgeschiedenis

van Nederland door productiemiddelen (de dijken) en de productieverhou-

dingen van weleer (het samenwerken ten bate van dit collectieve goed) wel

heel ver gaat. Ook al zijn er relaties, deze redenering is wel erg economisch

van aard.

B e s chouwt Ter Borg de onderlinge to l e rantie als een manier om te ove r l eve n ,

de historicus Van der Dunk laat het welbegrepen eigenbelang prevaleren.

‘Holland als uitgesproken handelsnatie kende op het gebied van de commer-

cie van het begin af aan (dus vanaf de opstand tegen Spanje) geen godsdien-

stige, ideologische of morele barrières’, schrijft hij, ‘want hier ging het om

de bestaansbasis van het land. Het was en is een vanzelfsprekendheid dat

die basis niet kan worden aangetast en zo gaf en geeft het economisch be-

lang uiteindelijk bij de meest harde politieke controverses de doorslag, open-

lijk of gecamoufleerd, waarbij ook de ideëel gemotiveerden dikwijls moesten

inbinden of bakzeil haalden.’
61

Inderdaad, Nederlanders waren verknocht aan de handel en velen knepen af

en toe een oogje dicht wanneer er wat te verdienen viel (de slavenhandel,

maar ook het leveren van wapens aan de belagers van de geestver wante

Hugenoten illustreren dat op een pijnlijke manier). Toch kent de geschiede-

nis wel degelijk momenten waarop de overtuiging, dat onderlinge tolerantie

en vrijheid van godsdienst gewenst is een bepalende rol speelde en in ons

land ook een politieke vertaling kreeg. 

Belangrijk voorvechter van gewetensvrijheid in onze vaderlandse geschiede-

nis is Willem van Oranje (1533-1584) die, als stadhouder van de Spaanse

koning Filips II in Holland, Zeeland en Utrecht, vanwege zijn weerzin tegen

de vervolgingen en zijn ideaal van godsdienstvrijheid, in conflict komt met

de politiek van de koning. Over de vraag in hoeverre Willem van Oranjes

houding altijd vo o rt k wam uit pers o o n l ij ke ove rtuiging en of er soms politieke

berekening in het spel was, wordt verschillend gedacht. Maar feit is dat uit

diverse bronnen blijkt dat hij geloof als een gewetenszaak bes chouwde, een
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zaak tussen God en mens, waar andere mensen niet tussen mochten

komen.
62

Vrijheid van geweten zonder het recht de godsdienst ook ope n b a a r

uit te oefenen, was vo l gens hem uite i n d e l ijk geen bega a n b a re we g . Deze

overtuiging en zijn persoonlijke afkeer van geweld zorgden voor een onver-

moeibare strijd voor vrijheid van godsdienst. Daarnaast waren er de prak-

tisch politieke overwegingen: de aanwezigheid van veel vreemdelingen en

de grote plaats van de handel maakten het verhinderen van andere ge-

loofsovertuigingen tot een vrijwel onmogelijke zaak.

Willem van Oranje betoogde dat de vrijheid van gewe ten en het afzien va n

g o d s d i e n st ve r volging zouden leiden tot ru st, vrede en eenheid. Hij dra a i d e

d a a rmee het argument van de vo o rsta n d e rs van de harde aanpak om. Te rw ij l

z ij betoogden dat godsdienst ve rs chillen tot onru st en onge h o o rzaamheid in

het land zouden leiden, meende hij dat juist gewelddadig optreden te gen de

g o d s d i e n st ve rs chillen zou leiden tot die onru st en onge h o o rz a a m h e i d .
6 3

Te rw ijl in Fra n k r ijk de godsdienst v rede we rd ge z o cht in politieke ove rwe g i n-

gen en in het scheiden van geloof en politiek, gaf Willem van Oranje aan de

to l e rantie juist een godsdienst i ge basis. Geloof en eth i s ch bew u st z ijn late n

z i ch in essentie niet afdwingen. Geloof ve re i st en schept vrijheid. Daarm e e

gaf  hij stem aan een kra chtig, maar kwetsbaar en niet onbetwist ingre d i ë n t

in het collectief we ste rse bew u st z ijn. Een ingrediënt dat in dit geval te ru g-

gaat op de eerder genoemde ve r i n n e r l ijking van geloof en ethiek ten tij d e

van het Nieuwe Te stament en ook in het humanisme een eigen basis en uit-

werking kreeg. 

b. Verzuiling en ontzuiling

Aan het einde van de negentiende eeuw komt ge l e i d e l ijk een min of meer

uniek kenmerk van de Nederlandse samenleving tot stand: de ve rzuiling. De

ve rzuiling kreeg in de eerste helft van de 20ste eeuw belangr ij ke imp u l s e n .

G a a n d eweg ra a k te de samenleving opgedeeld in vier cluste rs van orga n i s a-

ties op leve n s b e s ch o u we l ij ke grondslag. Er was een ka th o l i e ke, een orth o d ox-

p ro te stantse, een sociaal-democra t i s che en een neutra a l - l i b e rale zuil, elk me t

e i gen part ijen, vakbonden, ra d i o - o m roepen, ziekenhuizen, unive rs i te i te n, etc .

Een en ander had te maken met de religieuze plurifo rm i teit in ons land, met

de sch o o l st r ijd en met de sociale kwe stie; even zovele assen voor politieke

ve r kaveling. De politieke st ro m i n gen hadden ve rs chillende antwo o rden op

deze kwe sties, juist ook in de periode dat de politieke part ijen zich vo rm d e n .

De sociologische inzich ten rond de ve rzuiling zijn bekend. Doordat ge e n va n

de zuilen een meerderheid had, diende er overleg plaats te vinden en

m o e sten er compromissen worden gesloten. Die kwamen er, ook tegen de
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ach te rgrond van een to ch ge m e e n s ch a p p e l ij ke ge s chiedenis en dito wa a rd e n-

patroon. Via de zuilen kreeg ook de emancipatie van groepen in de samenle-

ving gestalte: eigen instellingen versterkten het zelfbewustzijn van achterge-

bleven groepen.
64

Sinds de jaren zestig is dit patroon sterk veranderd. ‘Vertrouwde verhoudin-

gen werden verbroken, traditionele normen en waarden stonden openlijk

ter discussie. Al het oude leek te hebben afgedaan. De achterbannen schud-

den volgzaamheid af. Autoriteiten vielen van hun voetstuk. Individuele ont-

plooiing, opleiding, zelfbeschikking, mondigheid, democratisering en mede-

zeggenschap waren de nieuwe trefwoorden. De materiële welvaart nam toe

en kwam voor een groot deel direct ten goede aan de bevolking; huishoude-

lijke apparaten, televisie, auto en buitenlandse vakanties kwam binnen

bereik. Dit had gevolgen voor levensstijl, intellectuele ontwikkeling en ver-

wachtingspatroon.’
65

De eerder genoemde romantische cultuur van authen -

ticiteit en zelfexpressie (vgl. Taylor) diende zich met kracht aan. Verder kre-

gen de zuilen te maken met interne problemen. Veel, vaak jonge en goed

opgeleide mensen begonnen bovendien de normen van professionaliteit

belangrijker te vinden dan de handhaving van de morele en levensbeschou-

welijke grondslagen van de zuil. De zin van naar levensbeschouwing geschei-

den organisaties werd meer en meer in twijfel getrokken. Functionalisering

was hier het trefwoord. 

Het zijn deze twee tendensen die voor een deel bepalend zijn voor de cul-

tuur van ons land vanaf de jaren zestig: een ideaal van zelfontplooiing dat

gepaard gaat met een cultuur van authenticiteit (en soms permissiviteit),

geflankeerd door verzakelijking en commercialisering.
66

Politiek vertaalde

zich dit in -een vaak latent- verzet tegen instituties die waarden overdroe-

gen, tegen ideële instellingen op het maatschappelijk middenveld
67

en in

pleidooien voor individualisering en zelfexpressie, met langszij een staat die

functioneel verzorgend voor sociale noden instond. De samenleving zou

langs die lijnen moeten worden herijkt en gemaakt. Dit alles bracht verande-

ringen in de moraal met zich mee. Voor normen en regels kwam bij velen de

opvatting in de plaats dat ieder zoveel mogelijk zelf moest bepalen hoe hij

of zij zich wenste te gedragen. Grote verhalen liepen ten einde en een hedo-

nisering van de cultuur tekende zich meer en meer af. Gesproken werd van

een flexibele ‘ik’ in een netwerksamenleving
68

, van een naar narcisme hel -

lende gedoogcultuur
69

en van een libertijns postmodernisme.
70

Dat het ver-

zet tegen religie en ideële organisaties ook werd gevoed door een vaak veel

te bedompte cultuur moge overigens duidelijk zijn.
71

Dit geheel heeft vervolgens weer twee reacties opgeroepen. Op de verzor-
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gingsstaat volgde de reactie van de vrije markt. Dit marktliberalisme ver-

sterkte enerzijds de individualisering en de commercialisering van de cul-

tuur, maar zorgde aan de andere kant voor eerherstel van noties als arbeids -

ethos, beroepsinzet, budgettaire discipline en zelfzorg. ‘Het liberalisme

heeft in de eerste revanchegolf op de verzorgingsstaat maatschappelijk pres-

tige opgebouwd. Economisch gezien werden en worden aansprekende resul-

taten geboekt. Maar de samenleving vertoont in immaterieel opzicht no g

steeds enorme ga ten die zijn te rug te vo e ren op basiswa a rden als re s p e c t,

zorg voor elkaar en fatsoen.’
72

De roep om normen en waarden kan dan ook

als een tweede reactie worden gezien. De betekenis die meer en meer wordt

toegekend aan spiritualiteit, bezieling en religie hangt daarmee samen. 

6. Onopgeefbare waarden in de wes terse en Nederlandse (rechts) cultuur 

Wanneer we tegen de achtergrond van een grote instroom van immigranten

(en breder: ook jegens de autochtonen) spreken van niet-opgeefbare waar -

den in de westerse (en Nederlandse) cultuur, is dat geen massieve ste l l i n g n a-

me die geen ru i m te laat voor dynamiek, pluriformiteit of opvattingen die

van de mainstream afwijken. 

De geschiedenis van een land en cultuur wordt immers gekenmerkt door

een voortdurend zoeken naar balans tussen openheid en bewaren van de

eigen identiteit. Dat is nu niet anders. In het document Diversity within

unity stelt de sociaal-filosoof Etzioni dat de gedeelde basiswaarden in iedere

samenleving aan verandering onderhevig zijn en dat dit ook in de toekomst

het geval zal zijn. Het is daarom volkomen legitiem wanneer minderheden

ernaar streven om via geïntegreerde democratische en sociale processen ver -

anderingen te bewerkstelligen en om de acceptatie van hun cultuur te

bevorderen.
73

Te ge l ijk stelt Diversity within unity te re cht dat het van belang is dat burge rs

dragers zijn van basiswaarden en van instituties die behoren tot het wezen

van de democratische rechtsstaat. Het rechtsstelsel, de democratische insti-

tuties zijn geen willekeurige opties, maar verplichtende kaders voor iedere

burger en bovendien niet opgeefbaar voor zover het gaat om een aantal

basiswaarden die (mede) de spel- en grondregels van onze rechtsstaat bepa-

len. (Wa a r b ij aange te kend zij dat het hier natuurlijk niet om alle bepalinge n

uit de Gro n d wet gaat: de st rekking van een vrij h e i d s re cht is vanuit de onder-

havige optiek fundamenteel, de aanstellingswijze van een burgemeester bij-

voorbeeld bepaald niet.) Het behoeft verder geen betoog dat hier om meer

gaat dan om regels volgen en om nalaten wat verboden is. De samenhang

en identiteit van een samenleving is niet iets wat door de overheid of poli-

45



tiek van bovenaf is opgelegd. De (kritische) identificatie met de (grondslagen

van de) sociale rechtsstaat gaat niet uitputtend op in het uiterlijk naleven

van de wet- en regelgeving die voorhanden is. De typologie van Merton

maakte dat al duidelijk. Deze identificatie komt als het goed is van binnen-

uit. Zij ontwikkelt zich door opvoeding, betrokkenheid bij algemeen belang,

gedeelde waarden, gedeelde taal, ge z a m e n l ijk beleefde hoogte- en diepte p u n-

ten, publieke inste llingen, opiniërende radio- en televisieprogramma’s en

openbare discussies in kranten en tijdschriften over vraagstukken die de

samenleving aangaan.
74

Vanuit (onder meer) christen-democratisch perspectief is het daarbij van

belang dat:

- mensen in vrijheid en verantwoordelijkheid hun eigen identiteit kunnen

vormen en die maatschappelijk (in en via eigen instellingen) tot uitdruk-

king kunnen brengen;

- maatschappelijke instituties en private instellingen voornoemde vrijheid

van mensen vervolgens in hun optreden ook zelf respecteren;

- mensen voldoende worden toegerust, uitgedaagd en verplicht om in de

samenleving verantwoordelijkheid te dragen. De overheid schept daarvoor

zoveel mogelijk de randvoorwaarden (scholingsaanbod bijvoorbeeld);

- de overheid de waarden van de democratische rechtsstaat uitdraagt, daar-

van afgeleide normen handhaaft en werkt aan burgerschap, zodat de

rechtsgemeenschap breed wordt gedragen.

Tot de niet-opgeefbare kernelementen van de rechtsstaat horen -gezien het

bovenstaande- in elk geval:

- De publieke erkenning dat de mens kostbaar en uniek is, drager van een

eigen, persoonlijke verantwoordelijkheid, met een eigen leve n s b e ste m m i n g .

Daaruit vloeit voort dat hij of zij het recht heeft op ontplooiing, op het

laten horen van zijn of haar stem. Dat hij of zij recht heeft om te leven vol-

gens eigen, innerlijke overtuiging. Er is ruimte voor eigen keuzen, voor val -

len en opstaan, voor tegendraadsheid, voor controverses en pluriformiteit,

etc. Vrijheidsrechten, non-discriminatiebepalingen en een democratisch

staatsbestel zijn daarbij essentieel.

- De onverenigbaarheid van dwang en persoonlijk geloof cq. levensovertui -

g i n g. Zij berust op het inzicht en de (ook in West-Europa) soms pijnlijke

ervaring dat het samenvallen van beide leidt tot aantasting van gewetens-

vrijheid en godsdienstvrijheid. Staatsrechtelijk vertaalt zich dit in de grond-

wettelijke (onder)scheiding van kerk en staat.

- Het recht om via eigen instellingen uitdrukking te geven aan de eigen
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ambities, aan de eigen levensovertuiging en -missie. Via sociale instituties

z e t ten mensen een ste mpel op hun leven en op de maatsch a p p e l ij ke ru i m te .

Te denken valt aan de eigen school, vakbond, kerk en moskee. Zij zijn, zo

beschouwd, vehikels van vrijheid. Maar dat impliceert tegelijkertijd dat zij

niet met (de dreiging) van  fysieke of psychologische dwang tot bijvoor-

beeld conformisme moeten kunnen forceren, ook al kennen instellingen

hun eigen spelregels, sancties, gebruiken en riten. Een ‘personale orde-

ning’ (de term is van R. Guardini) perst een individu (het particuliere) niet

in een geheel. Juridisch vertaalt zich die notie in een zekere mate van hori-

zontale werking van vrijheidsrechten.
75 

- De gelijkwaardigheid van man en vrouw. Onder meer die gelijkwaardig-

heid komt tot uitdrukking in artikel 1 van de Grondwet. Zij vindt haar uit-

werking in het familierecht (geen polygamie, gelijke aanspraken op het

gezamenlijk inkomen, het echtscheidingsrecht, etc.), in de sociale zeker-

heidsregeling (gelijk loon), het onderwijsrecht (een voor ieder geldende

leerplicht), de Algemene Wet Gelijke Behandeling etc. Onacceptabel is de

idee dat een vrouw voor de rechtbank niet wordt gehoord omdat ze vrouw

is, lager wordt betaald voor hetzelfde werk, wordt gedwongen kleding te

dragen die ze niet wil, straffeloos kan worden uitgehuwelijkt, etc.

- De gelijkheid van een ieder voor de wet en de gelijkwaardigheid van alle

mensen, ongeacht geslacht, religie, seksuele geaardheid, etc. In het kader

van de wetgeving gelijke behandeling is de uitwerking daarvan in verschil-

lende leefsferen gepreciseerd.

Daarnaast geldt dat een democratische rechtsstaat meer is dan een samen-

leving waarin de overheid vrijheidsrechten garandeert en voor elementaire

bestaansvoorwaarden zorgt. De rechtsstaat verwacht ook iets van mensen.

Het gaat daarbij om eisen die aan mensen appelleren om als verantwoorde-

lijke leden van de samenleving te (kunnen) leven en daar een bijdrage aan

te kunnen leveren. Te wijzen valt op onder meer:

- de plicht om, behoudens in situaties van overmacht, in het eigen inkomen

te kunnen voorzien;

- de plicht om kinderen goed op te voeden, om als partners voor elkaar te

zorgen, etc.;

- de leerplicht; 

- de plicht om derden in hun persoon zijn (hun vrijheid) te respecteren en

daar geen inbreuk op te plegen, hetzij fysiek, hetzij via andere vormen van

overmacht en dwang, etc.;

- de verschillende manieren waarop de overheid burgers bepaalt bij hun ver-

antwoordelijkheid voor de samenleving en voor de (verdere) ontwikkeling

van de rechtsgemeenschap (via verplichte vakken als vaderlandse geschie-
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denis en staatsinrichting in het onderwijs, via subsidiëring van politieke

partijen, via oproepen om gebruik te maken van het democratische stem-

recht, etc.).  

Zoals gezegd, de belangrijkste waarden van een samenleving zijn geen ab-

stracties, geen ideeën die weinig met de werkelijkheid van alledag te maken

hebben. Integendeel, die waarden krijgen hun beslag in omgangsvormen, in

leefregels, in de doelen en manier van werken van organisaties, zoals bedrij-

ven, scholen, openbaar bestuur, rechtbanken, politieke instanties, etc. Het

zijn vooral de vormende instituties als gezinnen, scholen, media, geloofsge-

meenschappen en in zekere zin ook de staat zelf die voor aansluiting (maar

ook voor afsluiting) kunnen zorgen. Zij zijn, zo stelden we al, behalve cul -

tuurdragers ook intermediaire instanties. Zij dragen waarden over en rusten

mensen toe om ve ra n t wo o rd e l ijkheden op te pakken. Ontbreekt de (kritisch e )

identificatie met de kernwaarden, dan heeft dat ook gevolgen voor de parti-

cipatie en sociale samenhang, voor de sociale aspecten van integratie. Er

ontstaat een voedingsbodem voor wat Merton noemde ritualisme, onthec h-

ting en in (uitzonderlijke gevallen) zelfs rebellie. 

In het volgende hoofdstuk concentreren we ons daarom op die verbanden en

instellingen waar waardeoverdracht en toerusting tot verantwoordelijkheid

plaatsvindt. Dan hebben we het over gezin, onderwijs, religieuze en maat -

schappelijke organisaties en last but not least over de publieke rechtsge-

meenschap zelf. Wat zijn de kansen en mogelijkheden, maar ook de knel-

punten en de zorgelijke ontwikkelingen rond deze maatschappelijke verban-

den als het gaat om waardenoverdracht en om het bevorderen van sociaal-

culturele samenhang? Op deze vraag zullen we ingaan in het volgende

hoofdstuk. 48
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1. De ene bevolkingsgroep integreert makkelijker dan de andere

Het is algemeen bekend dat de ene immigrantengroepering gemakkelijker

integreert in de Nederlandse samenleving dan de andere.
76

Mensen uit

Indonesië integreerden relatief snel. Dat geldt ook voor immigranten uit

Zui d - E u ropa. Surinaams-Creoolse gezinnen blij ken op hun beurt weer ge m a k-

kelijker aansluiting te vinden dan Marokkaanse gezinnen. Er zijn zelfs

allochtone groeperingen die na verloop van tijd op belangrijke punten beter

presteren dan de autochtone bevolking. Zo geldt voor veel Vietnamese jonge-

ren dat ze, hoewel ze pas op latere leeftijd en met duidelijke achterstand

instroomden, de basisschool of basisvorming snel hebben doorlopen en na

een havo- of vwo-opleiding naar Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en

Wetenschappelijk Onderwijs (WO) (vooral technische opleidingen) gaan.
77

Bij andere groepen nieuwkomers gaat het proces moeizamer. Sommige

bevolkingscategorieën bijvoorbeeld zijn oververtegenwoordigd in de annalen

van politie en Justitie. Als het indexcijfer voor heel Nederland (in 1996) voor

12- tot 14-jarigen op 100 wordt gesteld, dan is het indexcijfer voor Turken in

deze leeftijdscategorie 180, voor Surinamers 300, voor Antillianen 466 en

voor Marokkanen 480.
78

De betrokken jongeren komen relatief vroeg in con-

tact met Justitie. Zij recidiveren ook relatief snel.
73

Een deel van de grote ver-

schillen in criminaliteitsscores wordt overigens wel degelijk gerelativeerd

wanneer groepen van een gelijk sociaal-economisch profiel worden vergele-

ken.Toch blijven ook dan de cijfers twee of drie keer zo hoog.
80

Dat er behoor-

lijke verschillen bestaan tussen de diverse groeperingen nieuwkomers, b l ij k t

ook uit het feit dat criminalite i t s c ij fe rs van Indische Ne d e r l a n d e rs , Italian e n ,

Ka a p -Ve rdianen, Chinezen en Japanners nooit zijn ge m e ten, omdat daar geen

problemen zijn gesignaleerd.
81

Schoolverlaten zonder diploma komt onder een aantal immigrantengroepe-

ringen beduidend vaker voor dan onder de autochtone bevolking. Verder vol-

gen niet-westerse allochtonen vaker onderwijs op lager niveau en daarnaast

zijn hun slagingspercentages ook lager. Terwijl van de autochtone eindexa-

menkandidaten havo of vwo 90% slaagt, haalt van de niet-westerse allochto-

nen driekwart het diploma. Bij het mavo gaat het om respectievelijk 95%

tegenover 88% en bij vmbo om 96% tegenover 85%.
82

Culturele en sociale ach-

tergronden zijn daar debet aan.

De achterstanden blijken - ook hier - verschillend verdeeld over de bevol-

kingsgroepen. Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen blijven ver

achter bij autochtone leerlingen. Surinaamse en overige allochtone leerlin-

gen doen het relatief goed. Hun niveau ligt ongeveer halfweg tussen de
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zwakst presterende groepen en de autochtone leerlingen. Deze driedeling

vinden we zowel in het basisonderw ijs als in het vo o rt gezet onderw ijs te ru g .
8 3

We zien ook ve rs chillen tussen immigra n te n gro e p e r i n gen op de a r b e i d s -

m a r k t. Over het geheel genomen is de werkloosheid van minderheden in de

l a a t ste jaren ve rm i n d e rd. In 2000 is 9% van de Tu r kse, 13% van de

M a ro k kaanse, 9% van de Surinaamse en 8% van de Antilliaanse bero e p s b evo l-

king werkloos. Minderheden afko m stig uit niet-ge ï n d u st r i a l i s e e rde landen

z ijn met 14%  het va a kst werkloos. De ove r i ge alloch tonen -uit we ste rse en/of

ge ï n d u st r i a l i s e e rde landen- kennen een duidelijk lage re werkloosheid va n

rond 7%.
8 4

K ij ken we naar de afhankelijkheid van een uitkering dan moet wo rden ge c o n-

sta te e rd dat alloch tonen va ker een beroep doen op sociale re ge l i n gen dan

a u to ch tonen. Onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en

We r kge l e genheid wij st uit dat, in ve rge l ijking tot de Nederlandse mannen

tussen de 40 en 64 jaar, Tu r kse en Maro k kaanse mannen drie keer zo va a k

een beroep doen op de sociale re ge l i n gen. Van de Tu r kse landge n o ten heeft

ruim 68% een uitkering; bij de Maro k kanen is dat 66%, te ge n over 22% va n

a u to ch tone mannen van die leeft ij d .

Ook alloch tone vro u wen ontva n gen veel va ker een uitkering. Van de

Antilliaanse en Surinaamse vro u wen boven de 40 jaar krijgt 40% een uitke-

ring, te ge n over bijna 16% van de Nederlandse vro u wen. Bijna een kwa rt va n

de Antilliaanse vro u wen tussen de 15 en 39 jaar ve rr i cht geen betaald we r k ,

b ijna allemaal met een bij sta n d s u i t kering. Dat is drie keer zoveel als de

Nederlandse vro u wen onder de 40 jaar. 

Het gaat bij de mannen in ve ruit de meeste gevallen om een uitkering vo o r

a r b e i d s o n ge s ch i k theid, gevolgd door de bij stand en de WW. Van de oudere

Tu r kse mannen krijgt 44% een WAO - u i t kering. Het perc e n ta ge WAO ’ e rs onder

M a ro k kanen ligt op ruim 36%. In verhouding tot Ne d e r l a n d e rs ontva n ge n

Tu r kse mannen 2,5 keer en Maro k kaanse mannen 2 keer zo vaak een uitke-

ring in het kader van de WAO. Ook alloch tone vro u wen ra ken va ker arbeids-

o n ge s chikt dan hun Nederlandse collega’s en ook va ker dan de alloch to n e

mannen. Tu r kse vro u wen vo e ren de lij st aan: één op de tien zit in de WAO .

J o n ge alloch tonen wo rden op hun beurt va ker dan gemiddeld afge ke u rd op

p s ych i s che gronden. Bij de Maro k kanen is het aantal psych i s che arbeidsonge-

s ch i k ten van 15 tot 39 jaar met 46% het hoogst .

Het Ve rwey- J o n ker Instituut ging in het onderzoek, wa a raan deze ge geve n s

zijn ontleend, ook in op de oorzaken van de oververtegenwoordiging van
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Turken en Marokkanen in de WAO. Uit de statistische analyse van enquête-

gegevens blijkt dat een belangrijke verklaring gelegen is in het lage oplei -

dingsniveau van veel Turkse en Marokkaanse werkenden. Daardoor zijn ze

aangewezen op fysiek zwaar werk met een grotere kans op uitval.

Werkgeversgedrag is ook van invloed. Zo werkte één op de drie Turkse of

Ma ro k kaanse vro u we l ij ke WAO ’ e rs vo o rdien veelal in de sch o o n m a a k b ra n ch e

of voor een uitzendbureau. Dit zijn sectoren waarin de binding tussen werk-

nemer en werkgever zwak is, waardoor de kans op werkhervatting na ziekte

minder is. Bij deze groep werknemers spelen Arbo-diensten na de ziekmel-

ding vaak een geringe rol.

Bij Turkse en Marokkaanse vrouwen vormen ook psychische spanningen, bij-

voorbeeld als gevolg van de combinatie van werk en gezin en daarmee

samenhangende culturele conflicten, belangrijke redenen van arbeidsonge-

schiktheid. Daarnaast spelen ook de stress van het migrantenbestaan en

communicatieproblemen in de uitvoering van de WAO een belangrijke rol.

Een oorzaak die het instituut niet noemt, is het gegeven dat allochtonen fei-

telijk door een gebrekkige scholing in de WAO komen. Achterstanden in

onderwijs en taal leiden ertoe dat zij niet in staat zijn allerhande betaalde

functies uit te oefenen. Fysieke gebreken of belemmeringen staan dan in de

weg om bijvoorbeeld te werken in de schoonmaakbranche, terwijl een

gebrekkige (of geen) scholing en taalbeheersing alternatief werk onmogelijk

maken. Werk dus dat men lichamelijk gezien wel degelijk zou kunnen ver-

richten. De WAO is dan vaak de uitweg, terwijl in feite structureel facilitei -

ten zouden moeten worden geboden en eisen zouden moeten wo rden ge ste l d

aan scholing en to e ru st i n g . Wie daarin laks is, hoeft er niet verbaasd van op

te kijken dat sòmmigen zich selectief aan de Nederlandse ‘cultuur’ aanpas-

sen: wél het welvaartsniveau, maar níet de inspanningen die dat vergt.
85

Ondanks al deze patronen blijft ook gelden dat de één de achterstanden in

betrekkelijk korte tijd weet in te lopen en de ander daar niet of ternauwer-

nood in slaagt.

2. Het belang van de mate van sociaal-culturele nabijheid

Al vaker is aangegeven dat het integratiebeleid zich vooral heeft gericht op

functionele aspecten van het samenleven: voldoende scholing, werk en inko-

men. De sociaal-culturele dimensie is vaak buiten schot ge b l even, behoudens

dan in die zin dat er ru i m te is ge c re ë e rd voor eigen cultuurd ra gende inst i t u t i e s

en -de laatste jaren- dat er een start is gemaakt met inburgeringscursussen. 
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Een sociaal-cultureel i n t e g r a t i ebeleid is ten onre ch te niet ge r i cht ge n o e g

van de grond ge komen. Zo wij st bij voorbeeld Junge r-Tas erop dat de c u l t u -

rele afstand tussen het land of de st reek van herko m st en het ontva n ge n-

de land van eminente bete kenis is voor inte gra t i e .
8 6

B ove n ke r k
8 7

laat zien

hoe culturele ve rs chillen tot fricties tussen bij voorbeeld alloch tone ouders

en justitiële instanties kunnen leiden: is een gedoogbeleid rond dru g s

geen ve r ka p te aanmoediging om te consumeren? Getuigt de kop ko ffie tij-

dens een reprimande op het politiebureau niet van een lakse en baga te l l i-

s e rende houding als er een ‘klein’delict is begaan? (Wa a rmee maar ge z e g d

is dat culturele fricties de Nederlandse samenleving ook een spiegel vo o r-

h o u d e n . )

De betekenis van sociaal-culturele nabijheid bleek hierboven al. Het vóórko-

men van sociaal-culturele conflicten bleek een van de oorzaken voor het

grote beroep op sociale voorzieningen en verzekeringen te zijn. Ook onder -

wijsprestaties hangen hiermee sterk samen. Zijn de cultuurgebonden ver-

schillen tussen ‘gast’land en migrantengroepen groot en weet men die niet

vruchtbaar te hanteren dan is er ook een groter risico van spanningen in

bijvoorbeeld de gezinnen en dat levert weer extra risico’s op van onthech -

ting en in verband daarmee soms ook meer risico’s voor delinquent gedrag.

De openheid voor relaties met de Nederlandse samenleving neemt dan af.

Zeker als dit gepaard gaat met verpaupering, sociaal isolement, slechte eco-

nomische vooruitzichten en (mede daardoor) vooral slechte relaties met de

ouders en gebrekkig toezicht, nemen de risico’s toe.
88

Die afstand kan er

zelfs toe leiden dat men niet meer gelooft in de rechtvaardigheid van de

instituties en de cultuur van de nieuwe samenleving en zo verzet gaan

oproepen. Junger-Tas concludeert dat werkloosheid, armoede, slechte huis-

vesting en vervallen buurten (met overlast, drugs en criminaliteit) kunnen

leiden tot gebrekkige bindingen aan sociale instituties. Dat geldt overigens

voor allochtonen én autochtonen. ‘Als dat bovendien gepaard gaat met het

afwijzen of een selectieve acceptatie van fundamentele westerse waarden -

zoals bijvoorbeeld een combinatie van school drop-out en het tegelijkertijd

willen deelnemen aan de consumptieve jeugdcultuur
89

- zal dit samenhan-

gen met meer delinquentie.
90

De betekenis van sociaal-culturele nabijheid

bleek ook uit het onderzoek naar de oververtegenwoordiging van allochto-

nen in de WAO en andere voorzieningen. Sociaal-culturele nabijheid is daar-

om van belang. Sentimenten rond een aanslag op de Twin Towers wijzen op

(latente) culturele fricties die weer van betekenis zijn voor het culturele

draagvlak van de rechtsstaat.

Belangrijk daarbij is de vraag of de religieuze achtergrond en de waardepa-

tronen verschillen van die van het gastland, en of de migrant uit een geür-
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baniseerde omgeving dan wel van het platteland afkomstig is. Zo zou bij-

voorbeeld de succesvolle integratie van Zuid-Oost-Aziaten in Europa (en de

Verenigde Staten (VS) gedeeltelijk kunnen worden verklaard door het feit dat

zij voor het merendeel uit een stedelijke omgeving afkomstig zijn, goed kun-

nen lezen en schrijven en - vanuit hun Confuciaanse achtergrond - belangrij-

ke waarden delen met de westerse samenleving. Er wordt veel betekenis toe-

gekend aan een goede opleiding, er is sprake van een sterke studie- en

arbeidsethos, een grote ambitie om hogerop te komen en een grote deelna-

me van vrouwen aan het economisch leven. 

Is de sociaal-culturele nabijheid afwezig, dan zijn inspanningen nodig om de

afstanden bijtijds te overbruggen. Er is al eerder op gewezen dat de nood-

zaak daartoe eigenlijk alleen maar groter wordt naarmate immigratiestro -

men omvangrijker en permanenter zijn. Culturele verschillen institutionali-

seren zich dan al snel. Zolang dat geen vervreemding tussen bevolkingsgroe-

pen tot gevolg heeft en niet blokkerend werkt voor integratie, en zolang ver-

schillen van inzicht niet de kernwaarden van de samenleving raken, is dat

geen probleem. Ste r ker nog, eigen instituties kunnen aan de inte gratie bij d ra-

ge n voor zover zij zich expliciet tot doel stellen een brugfunctie te vervullen.

Bij dit alles spelen socialiserende instanties, cultuurdragende en cultuur-

overdragende instellingen een bijzonder belangrijke rol. Wij noemen in dat

verband:

- het gezin;

- de buurt of wijk;

- de school;

- de godsdienst en

- de rechtsstaat. 

Op de rol van de godsdienst wordt uitgebreid ingegaan in hoofdstuk 5. Dan

passeert met name de islam de revue. Die aandacht komt voort uit het feit

dat deze godsdienst één van de snelst groeiende is in ons land. De relatie

tussen moslimgemeenschap en rechtsstaat staat betrekkelijk hoog op de

agenda. Daar komt bij dat de aanslagen van 11 september en het moslimter-

rorisme deze religie ook het meest kwetsbaar maken voor vooroordelen en

generalisaties. 

In dit hoofdstuk zullen we rond de overige instituties een analyse bieden en

vra a g p u n ten ve r kennen om er ve r vo l gens in het sloth o o f d stuk aanbeve l i n ge n

aan te verbinden.
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3) Belangrijke cultuurdragers in onze samenleving

3.1 Het gezin 

Een wezenlijk doel van opvoeding is een kind en jongeren competent lid

van de samenleving te laten worden. Het krijgt - idealiter - emotionele en

morele stabiliteit, vaardigheden en kennis mee die hem of haar in staat stel-

len maatschappelijk te functioneren en zo een eigen stempel op het leven te

zetten. 

O p voeding is daarom geen cursus in confo rmisme. Dat neemt niet weg dat

ook non-confo rm i sten en innova t i eve pers o o n l ijkheden hun ve ra n d e r i n g s ge-

zindheid alleen dan const ructief, vo l wassen en vo l groeid kunnen omzette n

in daden, als va a rdigheden, kennis en ve ra n t wo o rd e l ij k h e i d s gevoel aanwe z i g

z ijn. Men moet daarmee in de bre d e re samenleving uit de vo e ten kunnen.

O n t b re ken deze kwa l i te i ten en ontbreekt de aansluiting bij de omgev i n g ,

dan is er in de re gel spra ke van een ge m a n ke e rd leven, van onth e ch t i n g

soms en -in meerd e re of mindere mate- van ontsporingen op pers o o n l ijk of

sociaal vlak. Mertons onthechting, ritualisme en rebellie doelen hiero p .

B ij de opvoeding van het kind tot comp e te n te vo l wassene hebben migra n te n-

gezinnen het vaak extra zwaar. Zij krijgen niet zelden te maken met twee

culturen, waartussen bij uitstek bij de opvoeding een brug moet worden

geslagen (het acculturatieproces). Eldering wijst op de volgende zaken die

bepalend zijn voor de mate waarin dat meer of minder spontaan verloopt:
91

- Verwachting over de duur van het verblijf. Migranten die menen te zullen

terugkeren, vinden het belangrijk niet te vervreemden van hun land en

hun cultuur. Zij streven ernaar hun kinderen de taal, de gewoonten en de

cultuur van hun land van herkomst mee te geven;

- De doelstelling waarmee men is gemigreerd. Economische migranten zijn

primair hierheen gekomen om hun maatschappelijke positie te verbeteren.

Zij hechten veel waarde aan goed onderwijs en zijn voor wat betreft inko-

men, opleiding en baan prestatiegericht. Politieke vluchtelingen zoeken de

beschutting van de rechtsstaat.

- Ervaringen die men opdoet met de ontvangende cultuur en samenleving.

Is die vijandig gestemd of is er sprake van achterstelling, dan kan een

gevoel van culturele bedreiging en van defaitisme (retreatism: vgl. Merton)

optreden. Dat werkt verwijdering in de hand.
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Risicofactoren waarmee migrantengezinnen bij uitstek te maken hebben,

zijn niet zo moeilijk aan te wijzen. Bij de eerste generatie nieuwkomers is de

neiging vaak groot om aan de eigen cultuur, gewoonten en leefpatronen en

de daarbij passende netwerken vast te houden. Tegelijkertijd is er bij velen

van hen de springlevende ambitie om maatschappelijk te slagen; aan goede

schoolprestaties en goede loopbaanvooruitzichten wordt veel betekenis

gehecht. In de termen van Merton: van het belang van de institutionele mid-

delen (als scholing, kennis en werk) is men zeer sterk doordrongen, terwijl

er aan de andere kant vaak de nodige afstand blijft tot de cultuur van het

ontvangende land. Studies tonen aan dat deze attitude in gezinnen de n o d i-

ge spanningen opleve rt. Daarbij valt een aantal zaken te onders ch e i d e n .

Zo kunnen verschillen in acculturatieniveau tot problemen leiden tussen

ouders en kinderen. Kinderen leren sneller en beter de Nederlandse taal dan

hun ouders en zij nemen, door hun omgang met anderen, waarden en nor-

men vanuit de Nederlandse samenleving over. Zij kennen vaak beter de weg

in die samenleving en ve rwe r ven hierdoor soms een machtspositie ten opzich-

te van hun ouders. Wanneer allochtone ouders aan traditionele opvoedings-

doelen blijven vasthouden, kunnen er vooral tijdens de adolescentie grote

conflicten ontstaan. Deze conflicten gaan meestal over onderwijs, uitgaan,

vrienden seksualiteit en huwelijk
92

Op zichzelf zullen deze conflicten niet

veel anders zijn dan fricties in autochtone gezinnen. Maar als de afstand tus-

sen de leefwereld van de ouders en kinderen relatief groot is, neemt het ver-

mogen om de spanningen goed te hanteren in de regel af. De kloof tussen

de leefwerelden waarin de kinderen opgroeien, bemoeilijkt het zelfverstaan

en de plaatsbepaling van de kinderen bij het ouder worden.

Deze spanningen kunnen doorwerken in de leerprestaties en het gedrag van

de kinderen. In een onderzoek van Pels naar opvoedingsdoelen in

Marokkaanse gezinnen, meldt bijna driekwart van de moeders onderwijs -

problemen bij de kinderen.
93

Soms zijn deze incidenteel van aard. Soms zijn

deze ernstiger: doorverwijzing naar speciaal onderwijs, zittenblijven, over-

plaatsing naar een school met lager niveau, spijbelen en drop-out. In 15%

van de onderz o ch te Maro k kaanse gezinnen is spra ke van ern st i ge pro b l e m e n :

weglopen, ernstige criminaliteit, vaak na een historie van schoolproblemen

en spijbelen. De problemen concentreren zich bij gezinnen van de oudere

generatie met een laag opleidingsniveau. ‘Daarnaast is er nogal eens sprake

van scheiding, werkloosheid van de vader, autoriteitsconflicten met de

vader en verdeeldheid van de ouders daarover.’
94

B ij o u d e r s is vaak spra ke van (gro te) onzekerheid en twij fel over de opvo e d i n g,

over disciplinering en gezagshandhaving. Een gebrekkige kennis van de
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Nederlandse samenleving, mentaliteit en cultuur werken de onzekerheid in

de hand. Zelfs voor degenen die willen vasthouden aan de eigen leefstijl en

de eigen waarden, is kennis van die samenleving van belang.

Opvoedingsproblemen kan men dan immers beter plaatsen en hanteren. Zij

lopen daardoor minder snel uit de hand.   

Acculturatieconflicten kunnen zich niet alleen tussen ouders en kinderen

voordoen, maar ook tussen huwelijkspartners. Het komt nogal eens voor dat

spanningen ontstaan omdat de vrouw zich buitenshuis wil ontplooien en de

man vasthoudt aan de traditionele rolverdeling. Deze spanning kan zich

voordoen bij de eerste generatie nieuwkomers, maar zij is nog waarschijnlij-

ker bij vervolgmigratie via gezinsvorming, of bij sterk vertraagde gezinsher-

eniging. Illustratief is de ervaring onder Vietnamese vluchtelingen. Veel

Vietnamese jongens die eerder als bootvluchteling Nederland binnenkwa-

men, hebben in de jaren negentig een goede economische positie opge-

bouwd en zijn naar Vietnam gegaan om daar een partner te zoeken. Als deze

p a rt n e rs ve r vo l gens naar Nederland komen, vallen zij onder de inburge r i n g s-

wetgeving en krijgen zij op grond daarvan ook taallessen en een oriëntatie

op de samenleving. Maar zij blijken nogal eens in een problematische situ-

atie terecht te komen, omdat er in hun directe omgeving nauwelijks sociale

relaties, opvang en begeleiding zijn. Veel van deze vrouwen kampen als

gevolg van eenzaamheid met psychische problemen. Deze problemen wer-

ken uiteraard door binnen het gezin. Spanningen, maar ook simpelweg ach-

terstand in kennis, beïnvloeden in de regel de kinderen (onderwijsachters-

tanden en gedragsproblemen). In de problematische situatie van de jonge

Vietnamese moeders ligt een belangrijk knelpunt rond de integratie van

jonge Vietnamese kinderen.
95

Met name het al dan niet aanwezig zijn van kennis en inzicht in de omrin-

gende wereld bij de moeder blijkt van grote invloed op het slagen of falen

van kinderen in het onderwijs en op het levenspad.
96

Zo vergelijkt Lindo het

snelle succes van de Zuideuropeanen in Nederland en de achterblijvende

integratie van een groot aantal immigranten van Turkse en Marokkaanse

herkomst. Naast overeenkomsten -weinig onderwijs in land van herkomst,

overwegend werkzaam als ongeschoold arbeider, discriminatie en stereoty-

pering- is er een belangrijk verschil tussen beide groepen. Er is een opval-

lend hoge arbeidsdeelname onder de Zuideuropese vrouwen. Zij waren en

zijn vooral werkzaam in de dienstverlenende beroepen, in het bijzonder in

het schoonmaakwerk. Opvallend is dat de kinderen van de Zuideuropeanen

in Nederland uitstekend scoren in het onderwijs, ongeacht de arbeidspartici-

patie en het opleidings- en functieniveau van hun ouders. Van doorslagge-

vend belang is volgens Lindo het feit dat de Zuideuropese vrouwen van de



eerste generatie buitenshuis werken en daardoor beter in staat zijn om con-

tacten buiten het gezin te leggen. Zij hebben in vergelijking met Turkse en

Marokkaanse gezinnen meer kennis van de omringende samenleving en

meer invloed op beslissingen die binnen het gezin worden genomen. 

Ook al kunnen andere aspecten een rol spelen, toch lijkt de soepele sociaal-

culturele integratie van de Zuideuropese moeders van invloed te zijn op het

maatschappelijk succes van hun kinderen. De elementaire en praktische

informatie die zij bijvoorbeeld via hun informele contacten opdoen over het

Nederlandse onderwijs, stelt hen beter dan Turkse en Marokkaanse moeders

in de gelegenheid het reilen en zeilen van hun kinderen op school te volgen.

Er is sneller begrip voor de problemen die kinderen ondervinden in de

Nederlandse samenleving. Ook al zijn de contacten niet altijd even intensief,

toch kunnen zij hun kinderen de noodzakelijke steun in de rug geven bij het

vinden van hun weg in de samenleving.

Concluderend kunnen we stellen dat:

- er bij de opvoeding tot competente volwassene voor het gezin uiteraard een

spilpositie is weggelegd. Migrantengezinnen hebben het daarbij extra

zwaar. Zij krijgen niet zelden te maken met twee culturen, waartussen bij

de opvoeding een brug moet worden geslagen (het acculturatieproces).

Ontbreken bij ouders taalvaardigheid, kennis van de cultuur en de leefwe-

reld van jongeren en de ervaring en lenigheid om met cultuurverschillen

om te gaan, dan kan zich dat gemakkelijk wreken in de opvoeding, in de

kwaliteit van de relatie tussen jongeren en hun ouders en in het vermogen

van jongeren om te integreren. Er komen dan meer ontsporingen voor in

termen van leerproblemen, drop-out en crimineel gedrag;

- opvoeding en gezinsrelaties worden sneller belast als in het kader van

gezinsvorming een van de ouders geen of onvoldoende kennis en inzicht

heeft in de (cultuur en leefwereld van de) ontvangende samenleving. 

- kennis van en inzicht in de Nederlandse samenleving en in westerse waar-

den en gewoonten belangrijke voorwaarden zijn voor een bevredigende

opvoeding, zelfs als die opvoeding kritisch is tegenover bepaalde waardepa -

tronen in de samenleving, bijvoorbeeld rond de dominante seksuele mo-

raal, de mate van persoonlijke autonomie en ik-gerichtheid. Waar ouders

niet in staat zijn om hun opvattingen in een breder verband te plaatsen of

niet goed weten om te gaan met de verschillen in opvatting, ontstaan aan-

sluitingsproblemen.

- het van belang is dat mannen én vrouwen voldoende zijn geschoold en toe-

gerust om een zelfbewust leven te leiden. Ontbreken belangrijke voorwaar-

den om een zelfstandig leven te leiden dan ontstaan er verkeerde afhanke-

lijkheidsrelaties. In de regel zijn binnen relaties de vrouwen dan de zwak-
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kere partij. Bij een gebrek aan scholing en beroepsvaardigheden raken zij

te eenzijdig afhankelijk van de partner. Nu is met afhankelijkheden op

zichzelf niets mis. Sterker nog, het menselijk leven is per definitie ver we-

ven in netwerken en patronen van afhankelijkheid. Punt is veeleer dat

deze afhankelijkheden zo min mogelijk vatbaar moeten zijn voor mis-

bruik. Reden om a) fors te investeren in kennis en scholing van met name

vrouwen (ook al gezien hun betekenisvolle rol in de opvoeding) en b) een

einde te maken aan de situatie waarin, in afwijking van de wet, niet ook

vrouwen (van allochtone afkomst) feitelijk worden verplicht om betaald

werk te zoeken als het huishouden afhankelijk wordt van een bijstandsuit-

kering. 

3.2 Buurten en wijken

Er is een keur aan internationale studies naar de relatie tussen buurten en

integratie, vooral uit de Verenigde Staten. Hierboven is al gesteld dat de

(spontane) concentratie van etnische groeperingen uit een oogpunt van

integratie voor- en nadelen kan hebben. Voordeel zou kunnen zijn dat im-

migranten een gevoel van eenheid en ver wantschap kunnen ontwikkelen of

vasthouden omdat men een gemeenschappelijke achtergrond heeft. Ook

zou volgens sommigen een lokale arbeidsmarkt kunnen ontstaan.

Toch wijst veel literatuur in een andere richting. Zo is de sociaal-culturele

homogeniteit in wijken met veel allochtonen vaak helemaal niet aanwezig

en daarmee vervallen bovengenoemde -op zichzelf al omstreden- voordelen.

Verder moeten kansarmen worden bijgestaan. Dit is moeilijker naarmate

zich concentraties voordoen. Sociale achterstand en culturele geslotenheid

versterken elkaar gemakkelijk.
97

Immigranten die in eigen wijken wonen,

leren de Nederlandse taal minder snel of helemaal niet. Dit levert op de

arbeidsmarkt serieuze achterstanden op en het verklaart (mede) de hoge

instroom in bijstand en WAO. Segregatie versterkt bovendien aanwijsbaar

achterstelling en discriminatie.
98

Er is veel onderz o e ks m a teriaal over de relatie tussen buurten en de pre sta-

ties van kinderen en adolescenten op het gebied van scholing, werk en

i n komen enerz ijds en de risico’s van delinquentie en dru g ge b ruik ander-

z ij d s .
9 9

De uitko m sten van de bulk van de studies wijzen in dit verband op

een belangr ij ke rol van de wijk. To ch blij ken die relaties vaak weer ve e l

minder bete ke n i s vol als het onderzoek ook re kening houdt met fa m i l i e-

ke n m e r ken (vo o ral het inkomen van ouders, de sociaal-economische sta t u s

en de fricties in het gezin of in de familie). Gezinske n m e r ken als de hech t-
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heid en de kwa l i teit van de ge z i n s relaties en het ouderlij ke to e z i cht dra-

gen aantoonbaar het ste r kste bij tot inte gratie (en daarmee voor cij fe rs

over delinqu e n t i e ) .
10 0

In Nederland zien we de afgelopen decennia het percentage etnische min-

derheden in met name de vier grote steden sterk toenemen.

Percentage etnische minderheden in de vier grote steden

1975 1980 1986 1992 1996

Amsterdam 6 11 16 27 33

Rotterdam 6 10 14 25 30

Den Haag 5 9 14 22 32

Utrecht 5 8 9 17 21

Nederland 2 3 4 7 8

Bron: Lucassen & De Ruijter 2002

In  Rotterdam waren er in 1980 drie buurten met meer dan 30 procent min-

derheden op een totaal van 85 buurten. In 1996 was dat aantal 27, met 14

buurten waarin meer dan 50% allochtoon was. Dat heeft niet alleen met

instroom te maken, maar ook vaak met het vertrek van de autochtone bevol-

king. Impliciete verwachting daarbij is lange tijd geweest dat zich binnen de

groep allochtonen meer verscheidenheid zou gaan aftekenen (bijvoorbeeld

sociaal-economische status, beroep en mate van integratie), waardoor een

deel van de groep de wijk verlaat en zich een meer gemengde samenstelling

van woonwijken en gebieden zou gaan aftekenen. 

De overheid heeft dat proces ook willen bespoedigen via een beleid van dif-

ferentiatie, herstructurering en stedelijke vernieuwing, dan wel het grote

stedenbeleid. Zo zou het bouwen van koopwoningen in achterstandswijken

niet alleen een betere woonomgeving moeten opleveren, maar ook de twee-

deling van de stedelijke samenleving moeten verminderen. Sloop en nieuw-

bouw van (koop)woningen, vooral in de naoorlogse wijken met hun vele

allochtone huishoudens, zouden leiden tot een gemêleerde autochtone en

allochtone wijkbevolking. 

De gedachte is dat een dergelijke menging bijdraagt aan een verbetering van

de onderlinge communicatie. Allochtone kinderen komen in contact met

autochtone kinderen als zij buiten spelen en dat helpt bij het inlopen van

mogelijke taalachterstanden. Ouders gaan om met autochtone moeders en

zullen wellicht meer gaan participeren in de samenleving. ‘Bovendien helpt

menging voorkomen dat de buurt een sociaal stigma krijgt: geen troosteloos

60



getto maar een veelkleurig trefpunt van culturen.’
101

Het beleid gaat uit van a) de idee dat de wijk een zeer belangrijk kader is

voor maatschappelijke integratie. Verder zouden b) wijkverbetering en

woningnieuwbouw een heilzaam neveneffect hebben, namelijk meer parti-

cipatie van minderheden in de Nederlandse samenleving. Dat neveneffect

zou des te groter zijn als ruimtelijke menging van huishoudens wordt gere-

aliseerd.

Om sociale en culturele seg regatie te voorkomen, is het inderdaad van be-

lang dat er ook in duurdere wijken sociale woningbouw komt. Verder is het

zaak dat woningbouwverenigingen en, indien daar geen initiatieven wor-

den genomen, vervolgens gemeenten bij (het beleid rond) de toewijzing van

woningen rekening houden met de diversiteit van de bevolkingsopbouw en

de sociale draagkracht van wijken. Het verdient aanbeveling dat gemeenten

tezamen met corporaties, bewonersverenigingen, wijkcomités en buurtver-

enigingen en met organisaties van allochtonen een toewijzingsbeleid ont-

wikkelen. Het kan daarbij zinvol zijn om nieuwkomers van meet af aan te

huisvesten in buurten met een gevarieerde bevolkingssamenstelling. 

To ch moet men van dit beleid geen wo n d e ren ve rwa ch ten. Immers, een afge-

d wo n gen spreiding zal niet we r ken en gaat bovendien in te gen de bewe-

g i n g s v r ijheid en de vrijheid van wo o np l a a t s keuze van mensen. Daarn a a st

b l ijkt uit sta d s ge o gra fi s che studies dat mensen met ge l ij ke ke n m e r ke n

e l kaar niet zelden bew u st opzoeken. Huishoudens willen in de re gel gra a g

b u ren die op hen lij ken: gebieden met vo o ral kinderen, wij ken met vo o ra l

j o n ge alleenstaanden, zogenoemde goudkusten voor mensen met de hoge re

i n komens en wij ken met huishoudens die er een ve rwa n te cultuur en leef-

st ijl op nahouden.
10 2

Op zichzelf is daar niets mis mee, te n z ij het leidt to t

s e gre gatie en moeilijk ove r b ru g b a re sch e i d i n g s wallen, tot een patroon va n

geve stigden en buite n sta a n d e rs. Dit is het geval als de Nederlandse en we s-

te rse cultuur goeddeels onbekend is, als de taal niet wo rdt ge s p ro ken en de

c o n ta c ten met auto ch tonen nihil zijn. Dan ligt segre gatie op de loer en ga a n

z i ch bovendien te vaak spanningen afte kenen. Spanningen binnen de ge z i n-

nen -zie elders in dit hoofdst u k- met alle gevo l gen van dien voor kinderen en

to e ko m st p e rs p e c t i even. Spanningen ook op een breder sociaal vlak, namelij k

als ve r v reemding optreedt. Daarom is er vo o ral een beleid nodig dat ge r i ch t

is op scholing en onderw ijs, op inburgering en kennis van onze taal en cul-

t u u r.
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3.3 School

Behalve het gezin is ook de school een instituut dat jongeren met de over-

dracht van kennis, vaardigheden en morele inzichten toerust tot een zelf-

standig leven. Deze brugfunctie van onderwijsinstellingen staat in een aan-

tal opzichten onder druk.

Veel leerlingen uit de minderheden hebben bij het prille begin van hun

schoolloopbaan een aanzienlijke taalachterstand. Hierin spelen een belang-

rijke rol:

a) het opleidingsniveau van de ouders;

b) het pedagogische klimaat in het gezin (deelnemen aan voorschoolse acti-

viteiten, emotionele ondersteuning, lezen van boeken, bezoeken van school -

bijeenkomsten voor ouders); 

c) de thuistaal;

d) eventuele huiselijke spanningen of verstoorde relaties.
103

Achterstanden zijn er uiteraard ook als jongeren in het kader van gezinsher-

eniging op latere leeftijd in ons land komen. Voor scholen is het een enorme

opgave deze leerlingen op te vangen, vooral als hun aantal groot is en als de

streken of landen van herkomst waaruit de leerlingen komen erg divers zijn.

Leerlingen beschikken dan binnen één klas over sterk uiteenlopende moe-

dertalen en culturele achtergronden.

Achterstanden

Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren uit de tweede generatie het onderwijs

goed oppakken en tot goede schoolprestaties komen. Dat neemt niet weg

dat er nog veel te doen valt. Achterstanden doen zich nog steeds voor m e t

een soms gro te impact op de (school)loopbaan en de kansen van jonge ren. 

Uit onderzoek blijkt ook dat de openheid van het gezin voor de Nederlandse

samenleving, het stimuleren van de omgang met Nederlandse kinderen en

het spreken van de Nederlandse taal van groot belang zijn voor de schoolcar-

rières van jongeren. Dat geldt ook voor het gebruik van culturele voorzienin-

gen zoals de bibliotheek en het bezoeken van een gemengde school evenals

voor goede contacten met leerkrachten.
104

Geconstateerd is al dat veel ouders

hun kinderen wel degelijk stimuleren tot goede leerprestaties, maar dat zij

er lang niet altijd toe in staat zijn om dat op een effectieve manier te doen.

Vaak is de betrokkenheid bij de school te gering en schieten taalvaardigheid

en kennis over de omringende wereld tekort. Juist deze zaken zijn sterk

bepalend voor het succes van jongeren op school.
105

Zijn er eenmaal leerach-

terstanden aan het begin van de basisschool (voor het overgrote deel samen-
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hangend met de -niet-Nederlandse- thuistaal), dan blijken deze vrijwel niet

meer in te lopen te zijn. De taalachterstand is aan het begin van de leer-

plichtperiode vaak al twee schooljaren. Die achterstand blijft leerlingen ach-

tervolgen en zorgt voor gemiddeld veel hogere percentages zittenblijvers en

drop-outs.
106

Lange tijd is ervan uitgegaan dat achterstanden zich slechts tij-

delijk zouden voordoen. Verondersteld werd dat de derde generatie de taal-

en cultuurachterstanden zou hebben ingelopen. 

Inderdaad zijn de prestaties van de tweede en derde generatie allochtonen

aanmerkelijk beter dan van de eerste generatie
107

, maar die ontwikkeling is

niet vanzelfsprekend. De permanente instroom van nieuwkomers, de con-

centratie van hun aanwezigheid in grote steden en specifieke wijken, de blij-

vende oriëntatie op het moederland (via satelliet en gezinsvorming) kunnen

zelfs tot ‘parallelle samenlevingen’ leiden. Daarin is het spreken van

Nederlands ongebruikelijk, terwijl juist die taalvaardigheid cruciaal is voor

de onderwijsprestaties en de schoolloopbaan van jongeren. Feit is dat de

taalachterstand van allochtone kinderen, aan het begin van de basisschool,

in 1996 niet veel onderdeed voor die in 1988.
108

De ongelijkheid qua onderwijskansen blijkt ook uit de keuze voor het ver -

volgonderwijs. Voor wat betreft het voortgezet onderwijs zien we een over-

vertegenwoordiging van allochtone leerlingen in het voorbereidend beroeps-

onderwijs en het mavo. Zo deed in 1999/2000 71 procent van de niet-wester-

se allochtone eindexamenkandidaten een vbo- of mavo-examen, terwijl dat

van de autochtone leerlingen 55 procent was. Deze leerlingen hebben op het

moment dat ze het voortgezet onderwijs instromen meestal een behoorlijke

leerachterstand.
109 

Zwarte scholen

Tijdens en na de ve r k i e z i n g s c a mpagne 2002 en 2003 zijn er inte n s i eve

d e b a t ten gevo e rd over zwa rte scholen en de mate waarin hun ontstaan in

de hand zou zijn gewerkt door bij z o n d e re scholen. Sommige van de beel-

den die toen zijn ontstaan, zijn inmiddels re ch t gezet door de

O n d e rw ij s ra a d .
110

De idee dat alloch tone kinderen op bij z o n d e re sch o l e n

niet we l kom zijn, heeft inderdaad een minimale relatie met de we r ke l ij k-

heid: 86% van de ka th o l i e ke scholen en 70% van de pro te sta n t s - ch r i ste l ij ke

s cholen heeft alloch tone leerlingen op school. Dit ve rs chil heeft vo o ral met

d e m o gra fi s che fa c to ren te maken hebben. No o rd - B rabant en Limburg zij n

nu eenmaal meer ge u r b a n i s e e rd dan Friesland en Zeeland. Van de alloch to-

ne leerlingen zit 53% op bij z o n d e re scholen, wa a r van 47 % op een ro o m s -

ka th o l i e ke- of pro te sta n t s - ch r i ste l ij ke school. Slechts een zeer klein aanta l

s cholen maakt bij de toelating van leerlingen onders cheid naar de ge l o o fs-



a ch te rgrond. Daarbij gaat het dus niet om een toelatingsbeleid op basis va n

h e r ko m st of etniciteit, wat ove r i gens verboden zou zijn kra ch tens de

A l gemene wet ge l ij ke behandeling van het derde ka b i n e t - Lu b b e rs. Andere

(dat wil zeggen: de meeste) bij z o n d e re scholen zien in het to e l a ten van bij-

voorbeeld niet-ch r i stenen juist een missie: inve ste ren in deze jeugdigen is

een sociale ta a k .

Dat neemt niet weg dat het aantal zwarte basisscholen -scholen met meer

dan de helft allochtone leerlingen- toeneemt. De verklaring hiervoor is niet

alleen de toename van het aantal allochtone leerlingen. Het aantal leerlin-

gen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond in het basisonderwijs is

de afgelopen drie jaar weliswaar met 8% gestegen, maar het aantal zwarte

scholen is sneller gegroeid, namelijk met 16%. Voor de prestaties geldt dat

de gemiddelde taal- en rekenprestaties op scholen met 10 tot 25 procent

minderheidsleerlingen niet verschillen van scholen met geen of minder dan

10 procent leerlingen uit de minderheden. Komt het percentage boven 25

procent dan zijn de prestaties lager. Bij taal is het verschil vooral bij meer

dan 50 procent substantieel.
111

Behalve vooral de samenstelling van de buurt, ligt de oorzaak hier in het

verschijnsel van de ‘witte vlucht’. Steeds vaker kiezen autochtone ouders

ervoor hun kinderen niet naar een zwarte school te sturen of hun kind er

zelfs van af te halen. Daardoor worden scholen met veel allochtone leerlin-

gen zwarter en kleiner. In de regel volgt op de ‘witte vlucht’ een zogenoem-

de ‘zwarte vlucht’. Is een groot deel van de witte leerlingen eenmaal ver-

dwenen, dan volgen de meer ambitieuze allochtone leerlingen in hun voet -

spoor. Het resultaat is een toenemende segregatie in het onderwijs: het

gemiddeld aantal allochtone leerlingen op scholen wijkt af van het percen-

tage allochtone leerlingen in een bepaalde plaats of wijk. Een en ander heeft

effect op de leerprestaties van jongeren.
112

Islamitische scholen 

Soms heeft het ontstaan van zwarte scholen ook te maken met de identiteit

van de onderwijsinstelling. 

C i rca 35 basissch o l e n en 1 school voor vo o rt gezet onderw ij s in ons land heb-

ben een islamitische signatuur. Het potentieel is veel gro ter: er is veel vra a g

naar islamitisch onderw ijs, maar het aanbod is beperkt. Dat komt we l l i ch t

ook omdat het aantal islamitische leerkra ch ten nog onto e re i kend is om aan

de vraag te kunnen beantwo o rden. Vo o rdeel van derge l ij ke identite i t s ge b o n-

den scholen is dat de sociaal-culturele afstand van ouders en leerlingen tot de

s chool in de re gel gering is. Het opvoedingsklimaat thuis en op school ligge n

in elka a rs verlengde. Dit kan ertoe leiden dat spanningen in gezinnen afne-
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men, omdat jonge ren en hun ouders niet in ve rs chillende we relden leve n .

De individueel ervaren spanning mag dan in zo’n geval afnemen, maar dat

neemt niet weg dat de spanningsboog elders, namelijk op institutioneel

niveau, terugkeert. In hoeverre werken de eigen instituties vervreemding

tussen bevolkingsgroepen in de hand? Hier ligt een verschil tussen ener-

zijds de ‘zwarte’ scholen die ongewild zijn ontstaan -en die in de regel wei -

nig sociale cohesie kennen: zij ontstaan vanwege de vlucht van autochto-

nen- en anderzijds de scholen die bewust kiezen voor bijvoorbeeld een isla-

mitische signatuur, waartoe autochtonen zich nu eenmaal nauwelijks voe-

len aangetrokken. In de regel zal er op laatstgenoemde scholen sprake zijn

van sociaal-culturele cohesie, maar daar staat tegenover dat de ideologische

afstand tot de ontvangende samenleving groter kan zijn. Kàn zijn, want

deze instituties bieden anderzijds de mogelijkheid om de levensbeschou-

wing vruchtbaar te verbinden met de verantwoordelijkheid die men in de

samenleving zal gaan dragen. Zij bieden een kans om jongeren vertrouwd te

maken met culturele verschillen en met manieren om deze te hanteren. 

Bijzonder onderwijs en de reikwijdte van onderwijsvrijheid

De sociaal-culturele afstand kan uiteraard ook onaanvaardbaar groot wor-

den. Harde aanwijzingen dat hiervan sprake is, zijn er gelukkig niet.
113

Wel

heeft de AIVD (voorheen BVD) bij ongeveer 20 procent van de islamitische

basisscholen zorg uitgesproken over de invloed van personen die relaties

hebben met radicaal-islamitische stromingen. Enkele bestuursleden onder-

houden contacten met radicale organisaties als de Egyptische

Moslimbroederschap en de Palestijnse Hamas. Zowel de AIVD als de onder-

wijsinspectie hebben geen aanwijzingen gevonden voor het oproepen tot

haat. Bij drie scholen was er wel reden tot zorg. Vragen zijn wel te stellen bij

de mate waarin AIVD en inspectie zicht hebben gekregen op het onderwijs.

In het verlengde daarvan worden van verschillende kanten kritische kantte-

keningen gezet bij het bijzonder onderwijs als zodanig. Onderwijs zou

zoveel mogelijk neutraal moeten worden aangeboden. Er zou een scheiding

van godsdienst en onderwijs noodzakelijk zijn om radicale stromingen de

pas af te snijden. Vanuit een christen-democratische optiek is die opvatting

onaanvaardbaar en eigenlijk ronduit idioot. Zij staat haaks op elementaire

vrijheidsrechten en schiet aan het doel voorbij. Sterker nog: de waarden die

men zegt te willen beschermen, de vrijheidsrechten komen juist zó onder

druk te staan. 

Ondertussen dient zich de vraag wel aan hoe om te gaan met het gebrekki-

ge zicht op het onderwijs en de vrees dat er mogelijkerwijs socialisatie

plaatsvindt op een manier die haaks staat op kernwaarden van de rechts-
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staat. Natuurlijk kan zich de vraag gaan voordoen of getolereerd moet wor-

den dat scholen doceren of uitdragen dat op afvalligheid van het geloof straf

dient te staan, en dat een fatwa in reactie op publicaties die gewijde boeken

bestrijden of zelfs op de korrel nemen gerechtvaardigd is. Daarbij speelt ook

een rol dat dergelijk onderwijs, zeker als de overdracht een algemene strek-

king heeft, strafrechtelijk moeilijk valt te bestrijden. 

In dit verband is het zinvol eerst zicht te krijgen op dit aspect van het onder-

wijs. Is een dergelijke vrees reëel of alleen emotioneel? Voorts kan ten aan-

zien van de vraag of en hoe moet worden omgegaan met onderwijs dat

haaks staat op kernwaarden van de rechtsstaat, een parallel getrokken wor-

den met de overige aan het onderwijs te stellen eisen. Daarbij is dan overi-

gens niet alleen het godsdienstonderwijs aan de orde, maar het onderwijs in

alle vakken. Bijzonder onderwijs moet blijven voldoen aan de wettelijke

eisen die gesteld worden aan de onderwijsinhoud, in die zin dat de overheid

eindtermen stelt en deugdelijkheid toetst. Zo moeten scholen momenteel al

duidelijk maken hoe zij jeugdigen respectvol voorbereiden op het deelne-

men aan een veelkleurige samenleving, met verschillende geestelijke stro-

mingen. Datzelfde zou moeten gelden voor de aansluiting bij de ke rn wa a r-

den van de Nederlandse cultuur en samenlev i n g .

Concluderend kunnen we stellen dat:

- achterstanden van leerlingen die aan het onderwijs beginnen naderhand

vaak moeilijk zijn in te lopen. Daarom is een zeer gericht beleid nodig om

deze situatie te vermijden;

- schoolprestaties van kinderen niet alleen afhankelijk zijn van de prestatie-

gerichtheid van ouders, maar veeleer van hún kennis van de (nieuwe) taal,

cultuur en samenleving en hún openheid voor de Nederlandse samenlev i n g .

Vo o ral de vraag of ouders een cognitief st i m u l e rende omgeving voor kinde-

ren en jeugdigen scheppen en of er onderw ij s o n d e rsteunend ge d rag is, is

van belang;

- scholen met overwegend allochtone leerlingen vaak te maken hebben met

een groot verloop en met groepen van kinderen met de meest uiteenlopen-

de talen en culturele achtergronden. Dit bemoeilijkt inspanningen die zijn

gericht op integratie. Andere, met name islamitische, scholen zien zich

voor de opdracht geplaatst om vanuit hun eigen identiteit bruggen te slaan

naar de Nederlandse samenleving;

- de vrijheid van onderwijs een onopgeefbaar goed is. Waarbij zich wel de

vraag aandient hoe die vrijheid te verbinden is met een oriëntatie op kern-

waarden van de rechtsstaat (diversity within unity: bijzonderheid met

behoud van gemeenschappelijkheid, derhalve).
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- de druk op sommige scholen en sch o o l s o o rten erg groot wo rdt: de inte-

gra t i e - i n s p a n n i n gen komen met name op hun sch o u d e rs en dat kan lei-

den tot een ‘witte vlucht’ bij scholen, maar ook tot extra ta ken bij sch o o l-

s o o rten (vmbo).

3.4. Rechtsstaat

Christen-democraten zien in de staatsgemeenschap een instituut dat zich

richt op rechtvaardige samenlevingsverhoudingen. De staat is een rechtsge-

meenschap die andere instanties, met een eigen plaats in de samenleving,

ruimte moet geven en moet respecteren (een reden voor godsdienstvrijheid,

vrijheid van onderwijs, etc.). 

To ch is de sta a t s ge m e e n s chap meer dan een ve rzameling we t ten en gro n d we t-

te l ij ke bepalingen. Ook andere dan juridische aspecten spelen een belangr ij ke

rol. Die aspecten zorgen ervoor dat de staat meer is dan een set re gels, meer is

dan de notie dat je anderen niet moet schaden, maar dat er spra ke is van een

re ch t sg e m e e n s c h a p. De vo l gende aspecte n
115

komen daarbij in beeld:

- Het culturele aspect (burgerzin). In hoeverre wordt de rechtsgemeenschap

vanuit de eigen waarden ook daadwerkelijk erkend, herkend en beleefd? In

hoeverre is er affiniteit met de democratische rechtsstaat?

- Het historische aspect hangt met het bovenstaande samen. De rechtsge-

meenschap is niet uit de lucht komen vallen. Er liggen leerprocessen aan

ten grondslag die tot het collectieve rechtsbewustzijn en de identiteit van

een staatsgemeenschap zijn gaan behoren. Het gaat dan om zaken als de

godsdiensttwisten, de verwerking van de industriële revolutie en van de

verpaupering en de strijd om de vrijheid van onderwijs. Symbolen onder-

strepen die leerervaringen: volkslied, eedaflegging, vlag, nationale feestda-

gen, 1 mei, bevrijdingsdag, koningshuis; allemaal zaken die een natie tot

natie stempelen.

- Het ruimtelijke aspect. Een gemeenschap ontwikkelt een bijzondere relatie

met het landschap waarin haar geschiedenis zich afspeelt. Het landschap

en het klimaat met hun uitdagingen en mogelijkheden bepalen mede de

identiteit van de gemeenschap. Bij grensconflicten treedt het ruimtelijk

aspect wel heel duidelijk naar voren.  

- Het sociale aspect. Gemeenschappelijke feestdagen, de collectieve vrije dag

in de week, de rituelen rond Prinsjesdag, etc. zijn sociale evenementen die

een gemeenschappelijk leefpatroon en ritme rond de sociale rechtsstaat

tot uitdrukking brengen en bijdragen aan maatschappelijke cohesie. 

- Het talige aspect. De taal heeft een sterke integrerende functie en is ook in

hoge mate een symbool voor cohesie en identiteit.
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Een rechtsgemeenschap heeft een eigen identiteit. Zij heeft een weliswaar

open maar toch ook weer eigen geschiedenis en ontwikkelingsgang. Het is

om die reden dat de geschiedenis, dat symbolen, tradities, sociale gebruiken

en rechtsstatelijke (nationale en Europese) instituties en rituelen ertoe doen.

Er is een innerlijke verwantschap tussen deze symbolen met de waarden en

regels van de rechtsstaat. Daarbij gaat het in de context van de democra-

tieën niet om een verengend nationalisme of een romantisch patriottisme,

maar juist om waarden als openheid, tolerantie en democratie.
116

Het docu-

ment ‘Secure Borders, Safe Haven’ van de regering-Blair, verwoordt dit als

volgt: “In this context citizenship is not just for those entering the country -

it is for all British citizens. Citizenship is now taught in schools as a funda -

mental part of the national curriculum. But we need tot engage people of

all ages and walks of life. The Government will initiate an open and con -

structive debate about citizenship, civic identity and shared values. It is only

through having such a debate that we will have the basis for bringing

together people of different races, cultures and religions in a cohesive socie -

ty.”
117

Burgerschap is niet gebaseerd op (bloed) ver wantschap of etniciteit,

maar op het deelgenoot zijn van een historische rechtsgemeenschap, met

haar eigen cultuur en identiteit. ‘To join this community is to share in that

history, culture and identity’: diversity within unity’, derhalve.
118

Wa a rden spelen een belangr ij ke rol als verbindend element in de samenle-

ving. Dat kan geen vrij b l ij vende consta tering zijn, maar moet, inte ge n d e e l ,

a a n s p o ren tot een ge r i ch te politiek die pers p e c t i even biedt, juist door ve e l e i-

send (d e m a n d i n g) te zijn. Nogmaals een citaat uit Secure Borders, Safe Haven:

“In an increasingly diverse world, it is vital that we strengthen both our sense

of community belonging and the civic and political dimensions of citizenship.

In particular, we intend to offer language teaching and light touch education

for citizenship for those making a home in the UK. This will strengthen the

ability of new citizens to participate in society and to engage actively in our

democracy. This will help people understand both their obligations as citizens

of the UK, and strengthen the bonds of mutual understanding between peop -

le of diverse cultural backgrounds. It will also help to promote individuals’

economic and social integration. We have no wish to see applicants fail the

requirements. We want to see them meet the requirements and become

British citizens.”
119

Deze noties sluiten aan bij het inzicht dat iemands gave n

nooit alleen voor de eigen ontplooiing aanwezig zijn, maar altijd ook ten dien-

ste (dienen te staan) van de samenleving als geheel. Naar ch r i ste n - d e m o c ra t i-

s che opvatting zijn mensen geen losse individuen, maar leden van een

ge m e e n s chap die ook aanspra ken op betro k kenen doet ge l d e n .
12 0
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Met deze inzichten hangen de nodige vragen samen op het gebied van:

- Inburgering

- Rituelen

- Nationaliteit

Inburgering

De vraag doet zich voor of en in welke mate bij de inburgeringstrajecten

ook expliciet aandacht moet worden besteed aan de cultuur en geschiede-

nis van ons land, aan de waarden en geestelijke stromingen die ten grond-

slag liggen aan de democratie en de inrichting van de staatsgemeenschap.

Daarnaast is er de vraag of een bepaalde mate van inburgering als voor-

waarde moet gaan gelden voor het verkrijgen van een verblijfsstatus.
121

De re ch t s staat kent behalve aanspra ken op de overheid ook ve r p l i ch t i n gen en

ve ra n t wo o rd e l ijkheden. Dat is natuurlijk geen nieuw inzicht en zelfs va n z e l f-

s p re kend. Zo is er de leerplicht voor jonge ren vanaf vijf jaar. Die plicht is er

om later een beroep te kunnen uito e fenen en om maatsch a p p e l ijk te kunnen

f u n c t i o n e ren (bij voorbeeld als sta a t s b u rger of als lid van een gezin). Ook is er

de plicht om in het eigen onderhoud te vo o rzien en -waar moge l ij k- ve ra n t-

wo o rd e l ijkheid voor eigen besta a n s vo o rwa a rden te nemen. Sinds 1990 ge l d t

die plicht in beginsel voor beide part n e rs in een duurzame relatie. Een ge ko-

zen ro lve rdeling tussen part n e rs ontslaat niemand van de plicht om zich

b e s chikbaar te houden voor de arbeidsmarkt, als er geen eigen inkomen is.

Beide part n e rs hebben in beginsel de plicht in het ge z i n s i n komen te vo o rz i e n .

Om nieuwko m e rs in staat te stellen ook daadwe r ke l ijk aan hun dive rse ve r-

p l i ch t i n gen te voldoen, zijn inburge r i n g s c u rsussen noodzake l ij k .

De Wet Inburgering Nieuwko m e rs (WIN, 1998) stelt het inburge ren in de

Nederlandse samenleving ve r p l i cht. Doel van de inburgering is een eerste sta p

op weg naar zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving, wa a r b ij als inte-

gra t i e p e rspectief geldt dat men is to e ge ru st tot arbeid, scholing of een opvo e-

d i n g staak. Van de cursus maken deel uit: het beheersen van de Ne d e r l a n d s e

taal (sch r ij ven, lezen, luiste ren en spre ken) en kennis van dive rse onderd e l e n

van het maatsch a p p e l ijk ve r keer (werk, ge l d z a ken, wonen, gezondheid, ve r ke e r

en ve r voer). Uit ge gevens blijkt dat er een aantal serieuze knelpunten is bij de

u i t voering van de WIN.
12 2

Het gaat daarbij om:

- uitva l ;

- ge b rek aan duidelij ke crite r i a ;

- het beperkte aantal deelnemers dat het st re e f n i veau haalt en 

- de exte rne effe c t i v i teit. 
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U i t v a l

De cijfers over het jaar 1999 laten zien dat 90% van de doelgroep wordt

bereikt. Met ongeveer 80% van de bereikte nieuwkomers werd een inburge-

ringscontract gesloten, waarvan uiteindelijk 71% ook daadwerkelijk startte

met de cursus. Ongeveer 60% rondde deze binnen een jaar af.  Dit betekent

dat ongeveer een kwart van degenen die uiteindelijk zijn gestart de cursus

voortijdig verliet. Een belangrijke reden voor uitval bij de mannen was het

vinden van werk. 

Over de oorzaken van de hoge uitval gedurende het traject zijn geen uitge-

breide en volledige analyses voorhanden. De factoren die een mogelijke

verklaring vormen voor uitval en teleurstellende resultaten kunnen wor-

den verdeeld in twee clusters:

- Ke n m e r ken, omstandigheden en ge d ra g i n gen van inburge ra a rs (verhuizing en

re m i gratie, zwa n ge rs chap, psych i s che klach ten, laag niveau van vo o ro p l e i-

ding, aanva a rden van werk, ge b re k k i ge motiva t i e ) ;

- Ke n m e r ken van de inburge r i n g st raj e c ten wa a rdoor de motivatie van de inbur-

ge raar minder wo rdt en werk of zwa n ge rs chap een reden voor uitval kunnen

wo rden (onduidelijk perspectief, weinig prikkels, te weinig spra ke van maat-

werk en combinatietraj e c ten, bij voorbeeld combinaties van taal met werk of

opvoeding).
123

Gebrek aan duidelijke criteria

Een van de redenen voor uitval is waarschijnlijk het gebrek aan duidelijk -

heid over de te behalen resultaten. De nieuwkomers zijn verplicht binnen

een jaar twee toetsen af te leggen, namelijk de profieltoets Nederlandse taal

(NT2) en maatschappijoriëntatie. Ten aanzien van taal wordt gestreefd naar

het halen van niveau 2 of 3 van NT2. Dit zijn vooralsnog
124

streefniveaus, de

nieuwkomer kan daarvoor niet zakken of slagen. Het aantal afgelegde toet -

sen is maatgevend voor de toekenning van subsidiegelden aan de Regionaal

Opleidings Centra (ROC). Deze zogenoemde eindfinanciering is een onbevre-

digend element. Daarmee wordt in de hand g ewerkt dat niet de vooruitgang

van de cursist in kennis en vaardigheden telt, maar dat het afleggen van de

toets een doel in zichzelf wordt. Of de cursist vooruitgang heeft geboekt en,

zo ja, hoeveel, is onduidelijk. Dat geldt ook voor het verschil tussen de

beginkwalificaties en het uiteindelijke toetsniveau. Die onduidelijkheid

werkt in de hand dat ook werkgevers de meerwaarde van de inburgerings-

cursus niet zien. Zij zijn over het algemeen niet bereid de noodzakelijke

voorwaarden te scheppen. Over de behaalde niveaus aan kennis en vaardig-

heden is alleen beperkte informatie beschikbaar.
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Een beperkt aantal deelnemers haalt het streefniveau

De cijfers die beschikbaar waren in de evaluatie van de WIN
125

laten zien dat

qua taalniveau veel nieuwkomers blijven steken op niveau 1 van NT2. Wie

dit niveau beheerst, begrijpt standaardgesprekken en kan min of meer uit

de voeten met situaties die in het dagelijks leven veel voorkomen.

Betrokkene kan zich uitdrukken in losse woorden en kor te, eenvoudige zin-

nen over alledaagse onderwerpen. Hij of zij is echter sterk afhankelijk van

de hulp van een welwillende gesprekspartner. Van teksten die niet aan zijn

niveau zijn aangepast, verstaat hij een enkel detail, zoals een naam of een

tijdstip. Men kan informatie halen uit eenvoudige standaardteksten en ele-

menten als namen, tijden, etc. opzoeken in moeilijker teksten. Men kan

losse woorden zoals personalia in formulieren invullen en een woord dat

gespeld wordt, opschrijven. 

Niveau 2 werd gehaald door 49% op het onderdeel luisteren, 44% op het

onderdeel lezen, 38% op het onderdeel spreken en 37% op het onderdeel

schrijven. Een taalgebruiker kan op dit niveau met redelijk gemak korte

gesprekken voeren in standaardsituaties, mits de gesprekspartners hulp bie-

den. Men kan vragen stellen en beantwoorden en ideeën en informatie uit-

wisselen over vertrouwde onderwerpen in voorspelbare, alledaagse situ-

aties. Van radio- en tv-berichten begrijpt men de essentie, mits het spreek-

tempo laag is en onderwerp en context vertrouwd zijn. Men kan eenvoudige

en duidelijk gestructureerde teksten lezen voor informatie en instructie.

Men kan korte, informele briefjes schrijven en boodschappen noteren in

telegramstijl.

Hoeveel cursisten niveau 3 halen wordt in het IBO-rapport niet vermeld,

maar het zal niet meer zijn dan een kleine minderheid. Voor de volledig-

heid geven we ook de omschrijving van niveau 3 van NT2. De taalgebruiker

kan bij dit niveau met redelijk gemak deelnemen aan gesprekken met moe-

dertaalsprekers, gericht op het onderhouden van sociaal contact en op het

regelen van zaken. Het taalgebruik is eenvoudig, en redelijk cor rect in korte

zin en standaarduitdrukkingen. Onder druk (een moeilijk onder werp, emo-

ties) worden veel grammaticale fouten gemaakt, maar niet van dien aard

dat de communicatie in gevaar komt. Van radio- en tv-programma’s over

concrete onderwerpen begrijpt men hoofdzaken en specifieke informatie,

zolang het spreektempo rustig is en de visuele ondersteuning goed. Van tek-

sten gericht op een algemeen publiek van een vergelijkbaar kennisniveau,

begrijpt men de hoofdzaken en van belangrijke gedeeltes ook de details.

Men kan eenvoudige routineschrijftaken in het dagelijks leven, op de oplei-

ding of het werk met een redelijke mate van cor rectheid uitvoeren.
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Voor oudkomers bestaat vooralsnog geen (landelijke) verplichting tot het

afleggen van een toets en is ook geen streefniveau vastgesteld. Oudkomers

zijn immigranten die zich voor de inwerkingtreding van WIN in Nederland

hebben gevestigd. Velen zijn nog maar in beperkte mate ingeburgerd, vanwe-

ge een te grote afstand tot de arbeidsmarkt en het niet goed beheersen van

de Nederlandse taal. De totale omvang van de doelgroep wordt door het

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Sociaal

Cultureel Planbureau (SCP) geschat op 464.000 personen. Het tweede kabi-

net-Kok onderscheidde een aantal prioritaire groepen onder oudkomers, te

weten werklozen en opvoeders. Gemeenten organiseren een aanbod van cur-

sussen voor deze doelgroep. Bij het onderdeel maatschappelijke oriëntatie

wordt zoveel mogelijk aangesloten op de wensen van cursisten. De uitval bij

de cursussen voor deze doelgroep ligt nog iets hoger dan bij de nieuwko-

mers: 35% van degenen die het traject volgt, valt voortijdig af.  

Voor wie deze streefniveaus en de feitelijke resultaten overziet, zal het geen

verwondering wekken dat de doorstroming naar betaald werk te gering is.

Rond de helft van de cursisten komt niet verder dan het uiterst basale

niveau 1 van NT2. Het is duidelijk dat dit volstrekt onvoldoende is voor bij-

voorbeeld de opvoeding van jongeren, voor de broodnodige communicatie

met scholen of voor een plaats op de arbeidsmarkt. 

De externe effectiviteit is gering

Uit een diepte o n d e rzoek naar de redenen voor uitval tijdens de inburge r i n g s-

c u rsus in de gro te steden blijkt het aanva a rden van werk voor 40% van de

mannen en zwa n ge rs chap voor 36% van de vro u wen een reden om te sto p p e n

met de cursus. Dat bete kent dat rond 10% procent van inburge rende mannen

t ijdens het traject werk vindt, 6% van de curs i sten komt aan het werk na het

a f ronden van de cursus en bij 18% vindt doorgeleiding naar een ander (oplei-

d i n g ) t raject plaats. Wanneer we een optimist i s che inschatting maken en er

van uitgaan dat degenen die een ve r volgopleiding gaan vo l gen, daarna een

baan vinden, dan vindt rond 34% van de nieuwko m e rs binnen afzienbare tij d

een plaats op de arbeidsmarkt. We hebben dus te maken met een vrij ge r i n ge

e x te rne effe c t i v i teit. Deze conclusie wo rdt vanuit andere hoek beve stigd. Ook

vanuit het bedrij fs l even is een signaal afge geven. In het jaarve rslag 2001 va n

z ijn we r kge l e genheidsplan spreekt Philips van een ‘zorg we k kende situatie’ op

de Nederlandse arbeidsmarkt. ‘Het jarenlang onvoldoende erkennen van het

p robleem van leer- en ta a l a ch te rstanden onder vo o ral laagge s choolde alloch to-

nen, wo rdt meer en meer voelbaar’, zo valt te lezen.
12 6

Conclusie

Het aanbieden van inburgeringscursussen aan nieuwkomers en een inhaal-
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slag voor oudkomers is een goed middel om integratie op diverse gebieden

te stimuleren. Lange tijd is het beleid blijven steken in goede bedoelingen.

Terecht wilde het kabinet-Balkenende daar verandering in aanbrengen door

de verstrekking van een permanente verblijfsvergunning te koppelen aan de

succesvolle afronding van de inburgeringscursus.

Toch zijn de niveaus van de cursussen laag. Het beoogde niveau wordt, afge-

zien van de voornemens van het kabinet-Balkenende, vaak niet bereikt,

noch serieus geëxamineerd en kan niet of nauwelijks dienen als basis voor

de arbeidsmarkt en voor een serieuze oriëntatie op de Nederlandse cultuur

en geschiedenis. Het blijkt dat slechts een zeer gering percentage cursisten

binnen afzienbare tijd kan doorstromen naar de arbeidsmarkt. Er zijn sig-

nalen dat het voor bedrijven steeds moeilijker wordt werklozen daadwerke-

lijk aan een baan te helpen. De ge r i n ge ta a lva a rdigheid is hierbij een

b e l a n gr ij ke fa c to r. 

De belangrijkste knelpunten rond inburgering zijn: 

- te weinig duidelijkheid over de te bereiken resultaten van inburgering. De

te behalen niveaus zijn niet helder, zodat ook vooruitgang, ofwel het ver-

schil tussen begin- en eindniveau niet te meten is;

- te weinig duidelijkheid over de consequenties voor de inburgeraar als men

de niveaus niet haalt (hier ligt een relatie met het probleem van non-parti-

cipatie, uitval en verzuim);

- te zwakke prikkels tot prestatie voor de partijen die een begeleidende rol

spelen bij inburgering (gemeenten, aanbieders van trajecten);

- te weinig flexibiliteit in het aanbod van inburgeringstrajecten;

- combinatietrajecten zijn moeilijk te realiseren (het combineren van werk

en inburgering en van opvoeding en inburgering). 

Gelet op de grote betekenis die moet worden toegekend aan het daadwerke-

lijk deel uitmaken van de Nederlandse samenleving en cultuur is het van

belang om niet alleen praktische vaardigheden voor het dagelijks leven aan

te reiken, maar ook dat men vertrouwd raakt met belangrijke elementen

uit de Nederlandse geschiedenis en cultuur. Het kabinet Balkenende maakt

daar terecht een punt van, maar ook dan zal moeten worden stilgestaan bij

de vraag of het verplichtende eindniveau van de inburgering toereikend

genoeg is.

N a t i o n a l i t e i t

Vo l gens de Nederlandse we t geving doet degene die de Nederlandse natio-

n a l i teit aanvraagt, afstand van de oude nationaliteit. Er is ech ter een aan-
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tal uitzonderingen op deze re ge l .
12 7

Het uitgangspunt voor de re ge l geving van het principe van één nationali-

teit, ve rdient ondersteuning. Het getuigt ech ter van wijsheid en inlev i n g s-

ve rm o gen dat de we t geving in bepaalde gevallen moge l ijkheden biedt to t

het behouden van de oude nationaliteit. Hier dient ech ter spra ke te zij n

van uitzonderingsgevallen, niet van een re gel. De keus voor een land is

i m m e rs meer dan uitsluitend een pra k t i s che keus van ve r b l ijfplaats. Wi e

na verloop van tijd besluit in Nederland te blijven in plaats van te vèrblij-

ven, heeft goede gronden het Nederlanderschap aan te vra gen en zal in

beginsel afstand moeten doen van de oude nationalite i t.  

Wie vindt dat ‘Nederlander worden’ een betekenisvolle stap is, zal er boven-

dien niet vreemd van opkijken dat in beginsel niet alleen aan formele voor-

waarden moet worden voldaan, om het Nederlanderschap toegekend te krij-

gen (juiste papieren, verblijfsstatus en verblijfsduur). Al sinds 1993 is in de

Rijkswet op het Nederlanderschap een bepaling opgenomen dat een gegadig -

de ingeburgerd dient te zijn. Beheersing van de taal én het feit dat men zich

‘in de samenleving heeft doen opnemen’ worden in de wettekst expliciet

genoemd. Waaraan het echter nog te veel ontbroken heeft, is een beleid om

invulling aan die wettelijke bepaling te geven. De formele wet biedt goede

aanknopingspunten, maar er is te weinig in integratie geïnvesteerd en mede

daarom is aan de bepaling niet de hand gehouden. 

Dat er eisen gesteld worden, mag niet verbazen. Immers, een aantal in het

oog lopende rechten is gekoppeld aan het verkrijgen van het

Nederlanderschap. Zo valt men niet langer onder het vreemdelingenrecht,

heeft men het recht van vestiging en beschikt men over reisdocumenten.

Ook het verkrijgen van actief en passief kiesrecht is een ingrijpende verande-

ring. Men heeft het recht mee te doen aan verkiezingen voor Tweede Kamer

en Provinciale Staten. Het is uitgesloten dat men op een verantwoorde wijze

zijn stem kan uitbrengen wanneer men nauwelijks besef heeft van de poli-

tieke verhoudingen en in de verste verte niet in staat is relevante informatie

hieromtrent te volgen. Ook daarom is het van belang dat een-ieder die de

Nederlandse nationaliteit wil verwerven, beschikt over een aantal essentiële

inzichten en vaardigheden, zodat men zelfstandig kan functioneren en dat

er voorwaarden zijn voor (kritische) loyaliteit ten opzichte van het democra-

tisch rechtsstelsel en de waarden die dat stelsel bezielen. 

Rituelen

Rond het verkrijgen van een permanente verblijfvergunning en zeker rond

de naturalisatie is ook de vraag gaan spelen of zogenaamde rites de passage

zinvol zijn, bijvoorbeeld de eed van trouw op de Grondwet -zoals de
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Amerikanen die kennen- of op de Europese Constitutie. De Grondwet geeft

een gemeenschappelijke focus voor mensen met allerlei achtergronden. De

kern van wat bindt, wordt erin tot uitdrukking gebracht. In het verlengde

daarvan pleit Sap ervoor om ook de zogenoemde gelofte van trouw (een

spreuk die de Amerikaanse leerling aan het begin van de schooldag uit-

spreekt) in Nederland in te voeren. ‘Nu Nederland immigratieland is, zou

het helemaal niet zo’n gekke gedachte zijn op alle scholen een vergelijkbare

‘gelofte van trouw’ te overwegen, bijvoorbeeld gekoppeld aan de strijd van

Oranje voor vrijheid en verdraagzaamheid.’
128

De strekking van de gedachte

van Sap is interessant. Een praktische uitwerking is echter niet zo eenvou-

dig. Het pathos van de door hem voorgestelde gelofte lijkt niet erg aan te

sluiten bij de Nederlandse mentaliteit. Toch is het de moeite waard na te

denken over een tekst die de waarden van vrijheid en verdraagzaamheid uit

de Nederlandse geschiedenis verbindt met de actualiteit van de Grondwet.

Een nationale feestdag voor andere godsdiensten

Enige jaren geleden is van de kant van moslimorganisaties een pleidooi

gehouden om, ter wille van hun integratie en identificatie met ons land,

een nationale feestdag in te voeren op een van de religieuze hoogtijdagen

van de islam. Deze zou kunnen worden ingeruild tegen een christelijke

feestdag of simpelweg kunnen worden toegevoegd aan het bestaande aantal.

Het tweede kabinet-Kok nam geen standpunt in. 

J u r i d i s ch heeft de vraag eveneens gespeeld. Aan de orde was de kwe stie of er

door de samenloop van ch r i ste l ij ke fe e st d a gen met nationale vrije dagen en de

speciale positie die de zondag heeft geen onge l ij ke behandeling van re l i g i e s

o p t ra d . De re ch ter bepaalde dat dit niet het geval was: ga a n d eweg is het expli-

ciet ch r i ste l ij ke ka ra k ter van deze dagen naar de ach te rgrond ve rd wenen en

z ijn zij, vo l gens de re ch t s p raak, tot het nationale cultuurgoed gaan behore n .

Ook de bede in de Tro o n rede, het vo l kslied, etc. staan voor wa a rden, godsdien-

st i ge noties en culturele st ro m i n gen die zijn ve rweven  met en const i t u e re n d

wa ren voor de re ch t s staat en onze cultuur. Het behoud van derge l ij ke symbo-

len is van bete kenis: als uitdrukking van de blij vende bete kenis van de wo rte l s

van onze cultuur en de daarin ove rge l eve rde wa a rden. Vraag is of amende-

m e n ten en aanvullingen zinvol zijn nu de plurifo rm i teit van ons land to e-

neemt, en met name islamitische bevo l k i n g s groepen een substantieel deel

van de bevolking uitmaken. In het sloth o o f d stuk komen we daarop te ru g .

Uit het bovenstaande valt te concluderen dat:

- de rechtsgemeenschap zich richt op het juridisch ordenen van de samenle-

ving, maar dat ook de geschiedenis, de cultuur, de taal, etc. van een land



die rechtsgemeenschap een specifieke identiteit geven; 

- de overheid goede randvoorwaarden schept om mensen toe te rusten voor

een verantwoordelijk bestaan in onze samenleving. Om die reden verplicht

zij jongeren tot hun zestiende jaar voltijdsonderwijs te volgen. De leer-

plicht is er immers niet alleen om later een eigen boterham te verdienen,

maar ook om breder maatschappelijk uit de voeten te kunnen: als ouders

van kinderen, als vrijwilliger, etc. Via onderwijs worden mensen toegerust

om verantwoordelijkheid te dragen en zich zo te ontplooien. In feite zou

dat voor alle nieuwkomers en ongeschoolde oudkomers moeten gelden;

- de overheid er goed aan doet om de identiteit van de rechtsstaat te marke-

ren en eraan bijdraagt dat de waarden van de rechtsgemeenschap worden

beleefd en uitgedragen; 

- de overheid zich bewust dient te zijn van de innerlijke verwantschap van

nationale symbolen met de dragende cultuur van de rechtsstaat; 

- het verwerven van een verblijfsvergunning en zeker van de Nederlandse

nationaliteit een belangrijke stap is. Het zijn bewuste keuzen. Wie het

Nederlanderschap wil verwerven, zal aantoonbaar moeten beschikken over

relevante kennis, vaardigheden en loyaliteit. Uit het door het  derde kabi-

net-Lubbers in de wet opgenomen art. 8, 1e lid van de Rijkswet op het

Nederlanderschap vloeien eisen voort, waaraan onvoldoende de hand is

gehouden.
129 

4 Uitleiding

In het laatste hoofdstuk zal verder op de open einden rond de cultuurdra-

gende eenheden en instanties worden ingegaan, maar dan in de vorm van

aanbevelingen. Aanbevelingen die tegemoetkomen aan de analyses die in dit

hoofdstuk de revue passeerden. 
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6 Religie, islam
en rechtsstaat:
pijlers of 
hinderpalen



1. Inleiding

‘De islam is een belangrijke drager van een hoogwaardige cultuur.’ Woorden

van deze strekking schreef de belangrijke erflater van de christen-democra-

tie en protestant Groen van Prinsterer in zijn Proeve van de middelen waar -

door de waarheid gekend wordt (1858) 

Uit deze woorden spreekt een waardering die anno 2002 geen gemeengoed

is. Integendeel, sinds de gebeurtenissen van 11 september 2001 is in het con-

flict tussen de extremistische ‘politieke islam’ en het democratische Westen

de beeldvorming rond de islam gaan domineren. In waarschuwende zin was

voor die tijd al het nodige geschreven
130

over de dreigende botsing van cultu-

ren en civilisaties. Het conflict dat met de instorting van de prestigieuze

Twin Towers van New York en de aanslag in Washington DC werd ingeluid,

heeft het integratievraagstuk allerwegen op scherp gezet. Met name de aan-

dacht voor de islam is fors toegenomen. Moskeeën en de boodschappen die

imams daar vertolken, staan in het centrum van de belangstelling.

Islamitische onderwijsinstellingen krijgen indringende vragen over hun

financiële bronnen, leerboeken en oriëntaties. De aandacht voor de positie

van moslimvrouwen is sprongsgewijs toegenomen. 

Moslimradicalisme heeft het Westen opnieuw geconfronteerd met de vraag

naar de verhouding tussen religie en staat, tussen islam en democratie. Wat

is de relatie tussen orthodoxie, fundamentalisme en extremisme? Hoe ver

mag en moet tolerantie reiken? Waar liggen de grenzen van vrijheidsrechten

op het terrein van bijvoorbeeld godsdienst, onderwijs en politieke partijvor-

ming? 

De vraag naar de ve renigbaarheid van de islam met de democratie en met

het cultuur- en godsdienst p l u ralisme van we ste rse samenlev i n gen heeft

n a t u u r l ijk ook alles te maken met het besef dat het aantal moslims in de

we ste rse we reld sterk is to e genomen en nog ve rder zal groeien. Het We ste n

k r ijgt de komende decennia bovendien te maken met de gevo l gen van de

ve rgr ijzing en ontgroening en met de behoefte aan arbeidsmigra n te n .

A r b e i d s m i gratie, ge z i n s vo rming en -hereniging zullen in landen van de

E u ropese Unie blij ven zorgen voor de inst room van mensen met andere

c u l t u rele ach te rgronden. Daarbij komt dat de idee van een min of meer

va n z e l fs p re kende secularisatie bij de tweede en derde ge n e ratie migra n te n

geen opgeld doet.

De vraag naar de verhouding tussen religie en re ch t s staat, naar de visie

van moslims op pluralisme en democratie moet natuurlijk niet ve re n g d

wo rden tot een debat in het licht van de pra k t ij ken van extre m i st i s ch e
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moslims. Wel tonen de ge o p o l i t i e ke spanningen aan dat kleine minderhe-

den we reldomspannende fricties kunnen uitlokken en binnenlandse ve r-

h o u d i n gen tussen bevo l k i n g s groepen onder druk kunnen zetten. 

Vrij fundamenteel zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op de vraag naar

de verhouding tussen religie, tolerantie en vrijheidsrechten. Dit is vooral

van belang nu met enige regelmaat te beluisteren valt dat het seculiere

karakter van de staat de enige waarborg voor democratie, vrijheidsrechten

en tolerantie zou zijn. Een dergelijke opvatting is breed vertakt. Zij is bij-

voorbeeld te vinden bij M. Wessels. In zijn boek over moslimextremisme

voor de (aan de VVD gelieerde) Teldersstichting, komt sterk de opvatting

naar voren dat een strikte scheiding van religie en politiek een waarborg is

voor democratie en vrijheid. Het is zinvol deze opvatting nader te verken -

nen.
131

Dat daarbij ook de nodige aandacht aan belangrijke stromen binnen

het christendom wordt gegeven als pijler van de rechtsstaat heeft met het

thema religie en rechtsstaat te maken en uitdrukkelijk niet met het ontken-

nen van de immense rol van Verlichting en humanisme voor de democrati-

sche rechtsstaat.

Opgemerkt wordt overigens dat veel migranten ook andere dan christelijke

of islamitische achtergronden hebben. Bijna alle grote wereldgodsdiensten

zijn onder de migranten vertegenwoordigd. Mutatis mutandis gelden voor

deze groepen vergelijkbare analyses. Maar al eerder is aangegeven dat het,

vanwege hun groeiende omvang en invloed, zinvol is wat uitvoeriger bij de

moslimgemeenschappen stil te staan.

2. Secularisatie, religie en tolerantie

De Delftse hoogleraar Cliteur citeert in zijn bijdrage aan De lege tolerantie

de klassiek geworden formule van Voltaire: tolerantie is het gedogen van

meningen of gedragingen die men afkeurt en die men wel zou kúnnen ver-

bieden. Tolereren is een vorm van gedogen die macht veronderstelt. Men

verdraagt iets dat men op zichzelf zou kunnen tegenhouden en verhinde-

ren. Noties van zelfbeperking en beheersing liggen erin besloten. Cliteur

benadrukt dat er alleen sprake kan zijn van tolerantie als er ook een opvat-

ting is. Als alles je onverschillig laat, kost het je geen moeite anderen de

ruimte te laten. Wie indifferent is, hoeft zichzelf immers niet te oefenen in

zelfbeperking, in respect voor anderen. Hij ontwikkelt ten diepste niet de

deugd van het inschikken. Deze terechte constatering staat echter haaks op

de wijd verbreide gedachte dat tolerantie op gespannen voet staat met de

overtuiging dat men zelf de waarheid heeft gevonden. Merkwaardig genoeg
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draagt ook Cliteur die opvatting uit: ‘Wie gelooft in eigen onfeilbaarheid zal

nooit tolerant zijn. Wie zichzelf onfeilbaar acht, een paus of een ander gees-

telijk leider sprekend namens God, kan evenmin tolerant zijn als God zich

kan vergissen.’
132

Religieuze overtuigingen staan ook hier kennelijk model

voor onverdraagzaamheid. Het is deze opvatting over religie die inspireert

tot een seculiere staat. Vooral algemene, vaak als rationeel getypeerde over-

wegingen zullen, in die opvatting, de basis zijn van een democratische

rechtsstaat. 

In het verlengde hiervan valt vaak te beluiste ren dat de islam eerst een soort

Ve r l i chting moet doorm a ken, alvo rens zij ve renigbaar is met de democra t i-

s che re ch t s staat. Het beperken van zekerheden tot wat rationeel doord a cht en

e mp i r i s ch bewezen kan wo rden, schept ru i m te voor twij fel over onwa n ke l b a re

waarheden en daarmee voor to l e rantie. Te ge m a k ke l ijk gaat deze opvatting er

e ch ter vanuit dat er geen we z e n l ij ke dan wel zeer beperkte aanknopingspun-

ten zijn tussen religie en democratie. Hieronder wo rdt daarop ve rder i n ge-

gaan. Daarbij zal deze opvatting met kra cht van de hand wo rden gewe z e n .

In de eeuw van de Ve r l i chting zal het rationalisme voor velen inderdaad een

ve rademing zijn gewe e st, nadat in het tij d vak dat daaraan vo o raf ging gods-

d i e n sto o r l o gen Europa ve rs ch e u rden. Ook al was bij voorbeeld het Edict van

N a n t e s ( 15 9 8 )
13 3

niet bepaald een gevolg van het Ve r l i ch t i n g s d e n ken, maar

van een politiek- st ra te g i s che oplossing van de godsdienst k we stie, to ch cre ë e r-

de het de ru i m te voor een meer en meer seculiere opvatting over de gro n d s l a-

gen van de staat: bij voorbeeld in de vo rm van het contra c t d e n ke n .
13 4

In de Nederlanden is ech ter (ook) een andere ro u te gevolgd. De Unie van

U t r e c h t ( 1579) draagt uitdru k ke l ijk de sporen van het inzicht dat het g e l o o f

zelf om tolerantie vraagt. Dit geloof staat intrinsiek op gespannen voet met

d wang. Geloof laat zich niet afdwingen, zo zagen we eerd e r. De Unie ging -

hoe precair ook- uit van gewe te n s v r ijheid ‘en fe i te l ij ke vrijheid van openlij ke

g o d s d i e n st b e l ijdenis, zoals Willem van Oranje ook wilde’.
13 5

To l e rantie en

g o d s d i e n st v r ijheid gaan hier samen met ste r ke ove rt u i g i n gen. To l e ra n t i e

k r ijgt hier een religieuze basis. Zielszorg en geloof vra gen om vrijheid, omdat

geloof kwa l i tatief ve rs chilt van re ge lvo l gend ge d rag en omdat godsdienst pas

b ij v r i j e a a n va a rding inderdaad geloof genoemd mag wo rd e n .
13 6

Te re cht betoogde Hans Küng dan ook dat er naast de Ve r l i chting nog een

a n d e re weg naar to l e rantie was, namelijk een weg die samenhing met het

g o d s d i e n s t i g e ve rzet te gen de juridisering van het ch r i ste l ij ke geloof en te ge n

d wang inzake ge l o o fs a a n ge l e genheden. Dat ve rzet is te rug te vinden bij

b e l a n gr ij ke st ro m i n gen in de Ro o m s - Ka th o l i e ke Kerk (ook al voor de
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Re fo rm a t i e )
13 7

en lag mede ten grondslag aan de Re fo rm a t i e .
13 8

Essentieel is dat godsdienstvrijheid hier niet in de eerste plaats een politiek-

strategische of een rationalistische, maar een religieuze fundering kreeg. De

eerder genoemde verrinnerlijking van ethiek en geloof in het Evangelie is

daarvoor van grote betekenis geweest (zie uitvoeriger Publieke gerechtig -

heid hoofdstuk 2). Niet de vrees voor het uiteenvallen van de staat vanwege

godsdienstige vetes en oorlogen
139

overheerste. Nee, de aard van religie zelf

zou zich niet verdragen met overheersing en dwang. En inderdaad: wie er

diepe overtuigingen op nahoudt en wie de verinnerlijking daarvan bepa-

lend en essentieel vindt, is al snel van binnenuit tolerant.
140

Daar komt bij

dat er een onderscheid moet wo rden gemaakt tussen enerz ijds de ove rt u i-

ging dat men wààr inzich t in de werkelijkheid heeft en anderzijds de even-

tuele aanspraak op volledige kennis of zelfs op onfeilbaarheid. Wie gelooft,

maakt er nog niet automatisch aanspraak op de hele waarheid te kennen.

Inzicht in de waarheid valt niet samen met een aanspraak op onfeilbaar-

heid, integendeel: godsdienstvrijheid impliceert logisch gezien de mogelijk-

heid om tot andere gedachten te komen. Ook daarom sluit geloof een toler-

ante houding niet uit, maar eerder in. Die gedachte is ook te vinden in de

encycliek Centesimus Annus.
141

Hoewel de geschiedenis van het christendom helaas ook genoeg voorbeel-

den laat zien van intolerant gedrag en van (soms zeer) gewelddadige ontspo-

ringen, is er sprake van een innerlijke affiniteit tussen het Evangelie, de

joodse en christelijke traditie en de moderne mensenrechten. Er is daarbij

geen sprake van exclusiviteit, maar tegenover de benadrukking van de lijn

van de Verlichting en de Franse Revolutie (die hun eigen ontsporingen ken-

nen) stellen wij dat de reële wortels van onze westerse vrijheden en mensen-

rechten evenzeer zijn te verbinden met religieuze motieven die onder meer

tot uiting kwamen in de Nederlandse Opstand tegen Spanje, in de Glorious

Revolution die Engeland kende (interessant genoeg beide onder leiding van

een Oranjevorst) en in de Amerikaanse Revolutie.

3.  Islam, rechtsstaat en mensenrechten

3.1 De eenheid van het leven in de islam

De vraag naar de relatie tussen islam, rechtsstaat en mensenrechten is de

afgelopen decennia natuurlijk vaak gesteld, zowel in de kring van moslims

als daarbuiten. Voordat wij daar verder op ingaan, verdienen een paar vaak

gebruikte begrippen toelichting. Het is goed om een onderscheid te maken
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tussen orthodoxie, fundamentalisme, theocratie en extremisme.
142

Orthodoxie staat voor rechtzinnigheid, voor streng vasthouden aan de over-

geleverde (kerk)leer. Fundamentalisme heeft vooral betrekking op het

gedrag van mensen, er is sprake van een strikte navolging van overgeleverde

regels. Het strikte opvolgen van de regels krijgt een zware lading, omdat

men veronderstelt dat het (toekomstige en/of actuele) heil van mens en

maatschappij ermee gemoeid is. Theocratie betekent letterlijk godsregering,

maar kan breder worden gedefinieerd als een situatie waarin de overheid

een godsdienst, of de daarvan afgeleide morele regels, oplegt aan de burgers.

Daarbij kunnen de (institutionele) relaties tussen de geestelijkheid en de

overheden overigens weer erg uiteenlopend zijn. Vrijheidsgraden kunnen

zowel wat de leer als het leven betreft ook sterk verschillen. Theocratie kan

haaks op democratie staan, voor zover namelijk de aanhangers de gehoor-

zaamheid aan de religieuze regels te belangrijk vinden om deze te verbin-

den met democratie en met periodieke verkiezingen. Van extremisme is

sprake als zich gewelddadige acties aftekenen, of als men deze (financieel of

verbaal) ondersteunt. Bij het (zelfs rigide) navolgen van morele leefregels is

uiteraard geen sprake van extremisme: men legt anderen niet per se iets op

en zeker niet per se met radicale middelen.  

In ‘de’ islam vo rmen religie, re cht en politiek vaak een onge b ro ken eenheid,

met daarbij in de re gel een centrale plaats voor de s j a r i a. S j a r i a b e te kent let-

te r l ijk ‘het pad naar de wa terplaats’ en staat voor het geheel aan heilige we t-

ten ontleend aan de Ko ran, de s o e n n a en de a h a d i t h. Bij de s o e n n a gaat het

om de gewo o n te en de religieuze pra k t ijk van de pro feet Mohammed zoals

die we rden va st gelegd vo l gens metgezellen en ve rwa n ten. De we t ten geve n

u i t d rukking aan een door ieder na te vo l gen vo l m a a k te ove rgave va n

Mohammed aan God. De h a d i t h staan voor die ge d o c u m e n te e rde ve rte l l i n ge n

en tradities van de lessen en handelingen van de Pro feet die niet in de Ko ra n

z ijn te vinden. Ve rs chillende we t s cholen re p ro d u c e e rden een en ander in hun

re ch t s stelsels, zodat moslims over de hele we reld de manier konden naboot-

sen wa a rop de Pro feet zich ge d roeg en Allah ve re e rde. ‘Door de Pro feet uite r-

l ijk te imite ren, hoopten zij ook zijn innerlij ke onderwerping aan het godde-

l ij ke te erva re n . ’
14 3

Essentieel zijn daarbij in elk geval de zogenaamde vijf zui-

len: het geloof in de ene God en zijn Pro feet (de s h a h a d a); het rituele ge b e d

(a l - S a l a t) dat vijfmaal daags wo rdt gebezigd; het va sten tijdens de Ra m a d a n

(a l - S i - v a m); de zorg voor de armen (a l - Z a k a t) en de pelgr i m a ge naar Mekka

voor hen die daartoe fysiek en financieel in staat zijn (l-Hajj). Ook de leefre-

gels die de Pro feet te boek stelde en voorleefde zijn van belang.

De islamitische religie (en dat geldt op zichzelf voor veel, zo niet alle levens-

beschouwingen) wordt geacht betrekking te hebben op het hele leven. Zij
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raakt niet alleen het persoonlijke leven, maar ook het maatschappelijke en

juridische leven in al zijn vertakkingen (strafrecht, burgerlijk recht, etc.).

Veel moslims zijn het erover eens dat geen enkel gebied kan worden afgeba-

kend en tot verboden terrein is te verklaren voor de godsdienst. Dat zou het

principe van eenmaking (tawhid: een kardinale islamitische deugd) schen-

den.
144

‘Daarom is de politiek voor vrome moslims wat christenen een sacra-

ment zouden noemen. Het is een activiteit die ze moeten heiligen, opdat zij

een kanaal wordt voor het goddelijke.’
145

De overheid moet zich op de religie

oriënteren en de daarin geïncorporeerde wetten tot gelding brengen.
146

Maar

dat gebeurt anderzijds weer niet volledig ongedifferentieerd. Niet elk gebod,

of elke morele regel is maatgevend voor het publieke leven, voor de over-

heidssfeer.  Handelingen van moslims zijn immers te verdelen in vijf catego-

rieën: van verboden, afgeraden, indifferent, tot aanbevolen of verplicht.

Daarom ook kent de islam van oudsher meestal wel een vorm van scheiding

tussen de staatsmacht en de religieuze autoriteiten, ook al waren banden

soms nauw.

In een aantal islamitische landen is de islam in feite de staatsreligie, bijvoor-

beeld in Pakistan, Iran, Maleisië, Marokko en Saoedi-Arabië. Toch is het

beeld divers. Zo is in Indonesië
147

sprake van enerzijds een op de (min of

meer seculiere) parlementaire democratie gerichte islamitische stroming,

waarin oud-president Wahid bijzonder actief was en anderzijds een gaande-

weg aan invloed winnende traditionalistische politieke islam. De huidige

president, mevrouw Megawati Sukarnoputri, behoort tot de meer seculiere

politieke stroming. In Egypte (maar bijvoorbeeld ook in Algerije) draagt de

regering de afgelopen decennia meer en meer uit dat zij zich op de islam en

de sjar i a o r i ë n te e rt, maar wel is er een gro te afstand tot - en in fe i te zelfs een

st r ij d met de - fundamentalistische stromingen. Er is sprake van een gema-

tigde islamitische invloed op de staat. Sommige landen schermen zich juist

omwille van die matiging af van de democratie: vrije verkiezingen zouden

tot een theocratische staat leiden.
148

Turkije is sinds de jaren twintig van de

vorige eeuw laïcistisch: er is een grondwettelijk gewaarborgde scheiding van

kerk en staat, op naleving waarvan de constitutionele rechter consequent

toeziet. De verkiezingsoverwinning in november 2002 van een nadrukkelijk

islamitisch georiënteerde Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling

toont dat onder de bevolking de religieuze factor wel degelijk van belang is.

Vrij breed leeft de hoopvolle verwachting dat partijvorming op islamitische

grondslag een manifestatie zal blijken te zijn van de verenigbaarheid van

moslimgeloof, politieke ambitie en democratische rechtsstaat in Turkije. 

Het beeld van de islam in het Westen wordt momenteel sterk bepaald door

de theocratische en zelfs extremistische ambities van spraakmakende stro-
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mingen in de islam en door degenen met een fundamentalistische geloofs-

opvatting. Feit is dat met name de afgelopen decennia de sterk gegroeide

fundamentalistische islam een factor van betekenis is geworden.
149

Er is spra-

ke van een re-islamisering in politieke zin.
150

Deze re-islamisering is voor een

groot deel een reactie op de ontmoeting en soms de confrontatie tussen de

westerse cultuur enerzijds en de cultuur van de islam anderzijds. Het is ech-

ter slechts één reactie. Ook al gaan stromingen soms vloeiend in elkaar over,

toch is het van belang goed te blijven onderscheiden tussen de manieren

waarop de islamitische cultuurkring met het modernisme omgaat. 

3.2 Islam, pluriformiteit en rechtsstaat   

Hieronder zullen we enkele van de reacties op de typisch westerse differen-

tiatie van kerk en staat en op de democratische rechtsstaat verkennen. Eerst

komen aan bod de (extreme) politieke islam en de meer gematigde vormen

van theocratisch sjaria-denken. Vervolgens verkennen we de spanningen die

dat oproept met de westerse rechtsstaat. Daarna komen drie andere stromin-

gen aan bod: zij houden er opvattingen op na die niet of veel minder wrij-

ving met de westerse rechtscultuur opleveren.  

3.2.1 Twee domeinen en islamisme 

Het theocratische moslimdenken - vaak aangeduid met de term politieke

islam - kent als achtergrond de min of meer klassieke verdeling van de

wereld in een dar al-harb (het domein van de oorlog, waarbij de klassieke

term niet persé een krijgshaftige lading hoeft te houden) en dar al-Islam (het

domein van de islam). Het huis van de islam moet over de hele wereld wor-

den verbreid. Deze islamisering van de wereld en het juridisch verwerkelij-

ken van de sjaria (de goddelijke leefregels) maken in deze fundamentalisti-

sche optiek een wezenlijk deel uit van de islamitische wereld- en levensbe-

schouwing. De hegemonie van de goddelijke leefregels, waarbij de overhe-

den worden ondersteund door de geestelijkheid en haar juridische experts,

is een wezenskenmerk.
151

Het goddelijke appel dat in de Koran en de soenna

wordt verwoord en voorgeleefd en gaandeweg in de ‘islamitische cultuur’ en

rechtsscholen h i sto r i s ch is vo rm ge geven, leve rt vo l gens de radicale islam de

e n i ge besch a a f d e maatschappij op. Radicale islamisten beweren dan ook dat

God ‘een heel particuliere en gedetailleerde way of life heeft voorgeschreven

die het menselijke handelen in heel precieze vormen giet: een islamitisch

systeem.
152

Wie niet volgens dit statuut handelt, leeft in de jahiliyyah, de

ongecultiveerde immoraliteit. Extremistische stromingen willen tegen deze



godvergetelheid, tegen het materialisme en het individualisme de strijd

aanbinden. Zij vereenzelvigen
153

de strijd tegen het Westen met het verzet

van de profeet tegen Mekka voordat de stad zich tot de islam bekeerde. Er is

sprake van een heilige strijd, met een lage drempel naar het toepassen van

geweld. Vanuit deze visie op de werkelijkheid komt het zogenaamde ver-

weer uit zelfbescherming al snel in het vizier.

3.2.2 Een sjaria van twee of meer niveaus  

Veel moslims maken, zoals aangegeven, geen onderscheid tussen een pro-

faan en een sacraal deel van de werkelijkheid. Geloven is gehoorzamen en

handelen. De schepper eigent zich elk domein van het leven toe. De godde-

lijke wet beheerst het hele leven en elk aspect van het bestaan. Toch is het

belangrijk om in het oog te houden dat er volgens belangrijke stromingen

gradaties zijn bínnen de wet.
154

Sommige bepalingen van de sjaria hebben

het karakter van morele aanbevelingen of richtsnoeren, andere willen daad-

werkelijk verplichten. Maar zelfs bij de verplichtingen is het goed om onder-

scheid te maken. Sommige verplichtingen hebben namelijk betrekking op

de persoon, andere op de collectiviteit. Het opzeggen van de dagelijkse gebe-

den is bijvoorbeeld een persoonlijke verplichting, terwijl het bouwen van

weeshuizen en ziekenhuizen een verplichting is van de gemeenschap. Ook

voor het economische leven, voor de omgang met de natuur, etc., zijn er

maatschappelijke leefregels. Jürgensmeyer spreekt in dit verband over een

sjaria van twee niveaus. Op het niveau van samenleving en cultuur zijn er

de sociale leefregels die voor alle mensen in een bepaald land gelden, of zij

nu christen, agnost, atheïst of boeddhist zijn. Die leefregels hangen in isla -

mitische landen sterk samen met de islam (en uiteraard met de specifieke

traditie van het land). Dit komt ook tot uitdrukking in de nationale symbo-

len. De vo o rs ch r i ften zelf overlappen, vo l gens Jürge n s m eye r, echter sterk die

van elke beschaving of civil society. Op een meer particulier niveau zijn er

de gedetailleerde persoonlijke en familiale verplichtingen; gedragsvoor-

schriften die alleen voor moslims gelden. Sommige moslimleiders die

Jürgensmeyer daarover sprak (in Egypte en Gaza), wezen naar het Westen:

zij worden geacht daar te leven volgens de publieke wetten, maar er is ruim-

te voor de moslimgewoonten en gebruiken in de privé-sfeer. Zo willen zij

een staat die zijn historie niet verloochent, ervoor uitkomt dat de publieke

instituties in de islamitische cultuur zijn verankerd; een samenleving ook

die qua ordening in de pas loopt met de islamitische voorschriften, maar

die wel ruimte biedt voor persoonlijke opvattingen en godsdienstige over-

tuigingen. 
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3.2.3 Minder op regels georiënteerde stromingen

Belangrijke stromingen binnen de islam hebben van oudsher minder strikte

of - beter: - traditionele opvattingen over de sjaria en de fiqh (de islamitische

jurisprudentie). Te denken valt daarbij aan het rationalisme van de falsafa,

aan de vooral op innerlijkheid gerichte vroomheid van de sjia en aan de

mystieke leer van het soefisme.
155

De vertegenwoordigers van de falsafa ontdekten in de negende eeuw de

Griekse wetenschappen en wijsbegeerte. Zij trachtten die toe te passen op de

koranische godsdienst en tot tijdloze waarheden door te dringen. De falsafa

kan gezien worden als een stroming die gedurende een korte periode een

aan de Verlichting (of beter: Renaissance) verwante inkleuring van het isla-

mitisch denken vertegenwoordigde. Erg invloedrijk is deze stroming uitein-

delijk niet geweest. 

Ook het sji’isme, met zijn tragische levensgevoel, interpreteerde de islam

anders dan de in de wet onderlegde soennitische mannen, anders dus dan

de wakers over de wettelijke en religieuze tradities (de oelema) die zich voor-

al op de heilige wet en de gedragsregels oriënteerden.
156

Sji’ieten keerden

zich in de regel af van de politiek: zij leefden vanuit een heilsverwachting

die samenhing met de hoop op de terugkeer van de zogenoemde verborgen

imam. In die afstand tot de politiek is de laatste decennia echter verande-

ring gekomen. Belangrijke geloofsrichtingen zijn zich juist op een radicale

politiek gaan oriënteren. De mystiek is zich gaan verbinden met een politiek

en theocratisch activisme en extremisme, met name ten tijde van de heer-

schappij van ayatollah Khomeiny in Iran. Na diens overlijden hebben de

toon en de politieke praktijk in het overwegend sji’itische Iran een gematig-

der inslag gekregen, maar is de oriëntatie op de politieke islam gebleven.

Belangrijk is nog wel steeds het soefisme. Dit geeft voorrang aan de persoon-

lijke religieuze beleving (en ascese) boven het regelvolgende gedrag
157

en is

relatief tolerant. Het soefisme is niet-theocratisch georiënteerd en wordt om

die reden door regimes die zich teweerstellen tegen het politieke moslim-

fundamentalisme soms begunstigd (Egypte, Tunesië en Algerije). Dominant

is het soefisme nooit geweest in de cultuurkring van de islam, alhoewel zijn

invloed per land verschillend was en is. Sommige kenners van de islam stel-

len overigens op hun beurt weer dat de vroomheid van het soefisme, en zijn

innerlijke heiligheid het leven volgens de regels die besloten liggen in de sja -

ria vooronderstelt.
158
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3.a  Intermezzo: spanningsvelden

Spanningsvelden tussen bovengenoemde ‘stromingen’, met hun specifieke

sjaria-’visie’, en de westerse cultuurkring tekenen zich op het publieke

domein met name af rond de verhouding tussen man en vrouw (het familie -

recht), rond het strafrecht en de godsdienstvrijheid. Die spanningen zijn bij

het moslimradicalisme uiteraard onoverbrugbaar. Dat is bij de ‘sjaria van

twee niveaus’ en bij het soefisme wellicht minder het geval. 

Familierechtelijke en erfrechtelijke opvattingen, ontleend aan een traditio -

nele interpretaties van de bepalingen van de sjaria, staan op gespannen

voet met die van de westerse rechtsstelsels: polygamie is dan toegestaan,

echtscheiding is soms een prerogatief van de man, bij de verdeling van de

erfenis is sprake van een ondergeschikte positie van de echtgenote, etc. Op

strafrechtelijk gebied identificeert de (klassiek opgevatte) sjaria onder meer

zware delicten zoals opgesomd in de Koran: roof, diefstal, laster, nuttigen

van wijn, overspel, etc. De (klassieke) fysieke straffen zijn zeer streng.

Verschil van inzicht is er over de vraag of deze al dan niet in hun tijd moe-

ten worden geplaatst en daarmee of zij nog steeds geldig zijn.
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Op het

gebied van de godsdienstvrijheid gaan sommige stromingen ervan uit dat

de islam niet alleen superieur is aan andere religies (hetgeen een goed

recht is), maar ook dat die superioriteit in het staatsbestel zélf tot uitdruk-

king dient te komen en om een juridische bezegeling vraagt. Er is in de

regel wel ruimte voor andere godsdiensten. Joden en christenen, maar ook

aanhangers van andere religies, zijn als te beschermen minderheden te

zien, al kunnen hun extra lasten worden opgelegd en privileges worden ont-

houden.
160

Toch kunnen zij geen aanspraak maken op een volwaardig bur -

gerschap.
161

De vrijheid van godsdienst is het meest omstreden als er sprake

is van geloofsafval. Vanouds stonden daar strenge straffen op en ook nu

zien we dat geestelijke voorlieden mede-moslims via fatwa’s oproepen om

die moslims die bijvoorbeeld de scheiding van kerk en staat bepleiten, om

het leven te brengen omdat zij als afvalligen gelden. Die oproepen gelden

wereldwijd: ook westerse landen hebben hiermee te maken, omdat het ook

hun onderdanen treft. In een aantal islamitische landen ontbreekt de gods-

dienstvrijheid geheel.
162

Opgemerkt moet verder worden dat al eerder is gezegd dat handelingen van

moslims te verdelen zijn in vijf categorieën. Zij variëren van verboden, afge-

raden en indifferente handelingen, tot aanbevolen of verplichte handelin-

gen. Soms bepalen staten of zij een bepaalde handeling of gedrag naar een

andere categorie verschuiven. Zo heeft Tunesië na de onafhankelijkheid

polygynie (tegelijkertijd met meer dan een vrouw gehuwd zijn) verboden
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omdat het in de praktijk niet mogelijk is alle vrouwen gelijk te behandelen

(een voorwaarde voor polygynie volgens het islamitische recht). Polygynie is

in Marokko daarentegen nog wel toegestaan, maar er zijn de laatste decen-

nia meer voorwaarden aan verbonden. In Turkije is polygynie als sinds de

twintiger jaren van de 20ste eeuw verboden. Hier heeft men een huwelijks-

en personenrecht volgens Zwitsers model ingevoerd. 

De conflicten tussen (traditionele opvattingen rond) de sjaria en de moder-

ne rechtsstaat met zijn mensenrechten doen zich niet of minder voor bij

reformistische pleidooien vanuit de moslimgemeenschap rond de moderne

rechtsstaat. 

3.2.4 Reformistische pleidooien

Tal van invloedrijke moslims bepleiten een moderne vormgeving van de

strekking van de islamitische rechtstraditie. Zij willen afstand nemen van de

middeleeuwse rechtscasuïstiek. Volgens hen liggen de Koran en mensenrech-

ten in elkaars verlengde. Er dient gelet te worden op de strekking en doel -

stellingen in plaats van op de letter van gewijde teksten.
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Reformistische

denkers wijzen erop dat het begrip sjaria oorspronkelijk geen wet, maar eer-

der gids betekent. Zij dient niet zozeer juridisch, alswel ethisch-religieus te

worden opgevat.
164

Daarmee komen theocratische aanspraken te vervallen en

is er ruimte en een basis voor vrijheidsrechten. Er is dan een morele ruimte

voor vallen en opstaan, voor persoonlijke verantwoordelijkheid: een ruimte

die niet wordt geminimaliseerd via een afdwingbare religieuze plichtencata-

logus. In het verlengde daarvan pleiten moderne moslims voor een westerse

islam. 

3.2.5 Leven in het domein van de vrede

In 4.2.1 kwam naar voren dat de politieke islam de wereld indeelt in twee

categorieën: het domein van de islam en het domein van de oorlog. Met dit

laatste werd het terrein aangegeven waar moslims niet konden wonen,

omdat zij er hun religie niet konden praktiseren en omdat de sjaria niet de

wetten van het land stempelde. Latere juristen hebben een derde domein

onderscheiden, de dãr al-sulh (het domein van vrede). Daarmee bedoelden

zij landen die geen deel uitmaakten van de islamitische wereld, maar waar-

in moslims wel hun geloof konden praktiseren. In de huidige tijd zien veel

moslims West-Europa en de Verenigde Staten als een domein van vrede. De

islamitische wet vraagt van de ingezeten moslims dat zij de wetten van het

land respecteren, zolang deze niet indruisen tegen de islamitische wet en



gebruiken. Er zijn overigens islamitische minderheden te vinden in allerlei

landen en werelddelen. Afhankelijk van de vrijheid die wordt gegund, zijn

er fraaie lokale culturen opgebouwd. Punt van aandacht hierbij is uiteraard

wel dat achter het respect voor de wetten van het gastland de ambitie blijft

of kan blijven bestaan deze landen te islamiseren. 

3.2.6 De scheiding van religie en politiek: een seculiere staat

Ten slotte valt te wijzen op moslims die een seculiere staat vo o rsta a n .

C u l t u reel mag een land islamitisch zijn, maar politiek dient het seculier te

z ijn. In het midden van de vo r i ge eeuw st reefde bij voorbeeld oud-pre s i d e n t

Nasser een derge l ijk Egypte na. De Sjah van Pe rzië stond zo’n situatie vo o r

o gen en Tu r k ije kent c.q. kende een derge l ij ke seculiere sta a t s vo rm. In deze

landen blijkt de s cheiding tussen religie en politiek in de pra k t ijk fo rse spannin-

gen op te leve ren. Een moslim-auteur en we te n s chapper als Bassam Tibi bepleit

ook een seculiere staat en re fe re e rt daarbij aan het ko ra n i s che ve rs dat geloof en

d wang uit elkaar haalt. (Zijn stelling is dat de s j a r i a als re ch t s stelsel een post -

ko ra n i s ch produkt is: van menselij ke en niet van goddelij ke origine.)

3.3 Vrijheidsrechten en de islam: enkele officiële documenten

Het debat over rechtsstaat, vrijheidsrechten en mensenrechten is uiteraard

ook in islamitische kring al jarenlang volop gaande. Visies op mensenrech-

ten hebben hun weerslag gekregen op diverse door de islam geïnspireerde

documenten. 

Zo stelt de in 1981 gepubliceerde Algemene islamitische verklaring van

mensenrechten dat veertienhonderd jaar geleden de islam de mensenrec h-

ten omvattend en diepgravend als wet heeft vastgelegd. De opstellers gingen

ervan uit dat de mensenrechten direct van de islam zijn af te leiden en dat

de sjaria deze in feite al verwoordde. Ministers van Buitenlandse Zaken stel-

den ten tijde van de islamitische conferentie in 1990 (Cairo) de Verklaring

van mensenrechten in de islam op. De Verklaring bevat bepalingen over de

vrijheid van godsdienst, van meningsuiting, etc. De verhouding tot de sjaria

blijft in de tekst op onderdelen ongewis. Zo kent de tekst hardheidsclausu-

les ten gunste van de sjaria als er wordt gesproken over het recht op leven

en over de fysieke integriteit van de mens (art. 2). De passages over het

huwelijk en over de relatie tussen man en vrouw weerspiegelen traditionele

rolverdelingen (art. 6). Op godsdienstig vlak wordt de voorrang van de islam

beklemtoond, maar dan weer wel met de kanttekening dat het verboden is
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om, ter wille van een bekering, druk uit te oefenen op een mens, en om

armoede of onwetendheid uit te buiten (art. 10). Over eventuele reacties op

geloofsafvalligheid zwijgt het document eveneens. Dat is weer anders bij de

Arabische mensenrechtencharta van 1994. Daar is sprake van een recht op

politieke participatie, maar dat is (vanouds) weer geen synoniem voor demo-

cratie naar  westerse snit, met verkiezingen, parlementen en vertrouwensre-

gels.
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Deze officiële documenten oriënteren zich op het islamitisch recht.

Vrijheidsrechten vinden hun legitimatie en hun basis, maar ook hun

begrenzing
166

(de hardheidsclausules
167

) in de sjaria.

Ook in Europa is de gedachtewisseling over rechtsstaat en islam in volle

gang. Van betekenis is de islamitische Charta van de Duitse Zentralrat der

Muslime die in 2002 het licht zag. De opstellers melden in het voor woord

dat de moslims zich geen gasten, maar burgers voelen van Duitsland. ‘Als

grote minderheid in dit land hebben de moslims de plicht te integreren,

zich open te stellen en over hun geloofsinhoud en -praxis in dialoog te tre-

den.’ De ontvangende landen hebben het recht om te vernemen hoe mos-

lims zich verhouden tot de fundamenten van de rechtsstaat, de Grondwet,

de democratie, het pluralisme en de mensenrechten. Met de charta willen

moslims zich daarvan rekenschap geven. De tekst geeft aan dat het islami-

tisch recht moslims verplicht om zich in de diaspora te houden aan de wet-

ten van het ontvangende land. Visum, verblijfsvergunning en inburgering

zijn bij wijze van spreken contracten waaraan de moslims zich hebben te

houden. Moslims staan daarom positief tegenover de door de Grondwet

gegarandeerde scheiding van machten, de rechtsstatelijke en democratische

ordening van Duitsland, waarin begrepen het pluralisme van partijen, het

actieve en passieve kiesrecht van vrouwen en de godsdienstvrijheid. Daarom

accepteren zij ook het recht om van godsdienst te veranderen, een ander e

godsdienst aan te gaan hangen of helemaal van een religie af te zien. De

Koran verbiedt geweldsuitoefening en dwang in geloofsaangelegenheden

(art. 11). Artikel 12 van de verklaring stelt dat ‘wij niet uit zijn op een kleri-

kale theocratie. Veeleer ondersteunen wij het systeem waarin staat en religie

harmonieus op elkaar betrokken zijn.’ 

Deze charta is een fraai document. Het zet uiteen hoe islam en mensenrech-

ten in elkaar kunnen overlopen. Naast bijval is er ook kritiek geweest.
168

Fundamenteel is vooral de vraag of het onderschrijven van rechtsstaat, plu-

ralisme, democratie en godsdienstvrijheid stoelt op het islamitische gebod

om zich in de diaspora als minderheid te voegen naar de regels die in het

ontvangende land in zwang zijn, of op een politieke overtuiging.

90



De tekst van het document biedt daarover echter geen absolute helderheid.

Het woordje ‘daarom’ (daher; zie vorige voetnoot) wekt de suggestie dat het

o m a rmen van beginselen van de re ch t s staat te maken heeft met de d i a s p o r a-

situatie. Daarmee knoopt het document aan bij wat hierboven genoemd is

de optiek van het domein van de vrede (aanpassing aan ‘s lands wijs en ‘s

lands eer, zolang die de beoefening van het eigen geloof niet in de weg

staat). Qua intentie gaat het document soms echter weer verder: dat blijkt

uit de wens om niet als gast in het land te leven en om de rechtsstaat van

binnenuit te omarmen. Rond de clausules blijft er onduidelijkheid: bijvoor-

beeld over de bedoelingen en implicaties van artikel 10, namelijk dat het

islamitisch recht bindend is.

4. Politieke implicaties en enige conclusies

4.1 Islam als pijler voor de sociale rechtsstaat: connecting values

Eerder is gesteld dat de islamitische religie voor veel moslims betrekking

heeft op het hele leven. Zij raakt dan niet alleen het persoonlijke leven,

maar ook het maatschappelijke en juridische leven in al zijn vertakkingen

(strafrecht, burgerlijk recht, etc.). Wie één gebied zou afschermen en tot ver-

boden terrein zou verklaren voor de godsdienst, die zou het principe van

eenmaking (tawhid: een kardinale islamitische deugd) schenden. Niet zel-

den wordt in dat verband gemeld dat het christendom vanwege zijn nadruk

op het persoonlijk doorleefde geloof in de regel het seculiere karakter van

de staat aanvaardt. Toch is dat beeld onvolledig. Al eerder is betoogd dat de

keuze voor vrijheidsrechten en voor democratie geen seculier privilege is,

maar juist uit geloofsinzichten zélf voortvloeit.
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Dit geldt onge t w ij feld ook voor aanhange rs van een ‘we ste rse’ islam, name-

l ijk voor hen die het gebod serieus nemen dat in ge l o o fs z a ken dwang in ge e n

e n kel opzicht (dus ook niet bij ge l o o fs a f valligheid) pas ge e ft. Hoezeer deze

benadering ook in de islam re cht van spre ken heeft blijkt wel uit

K o r a nte ksten als: ‘Er is geen dwang in de godsdienst’ (sura 2, 256) en ‘Zo uw

Heer gewild had, zouden allen die op aarde zijn, ge z a m e n l ijk tot geloof ge ko-

men zijn; zult gij dan de mensen dwingen, opdat zij ge l ov i gen wo rd e n ? ’

( s u ra 10, 99). De te rm s e c u l i e r is daarom in fe i te niet ge ë i gend om het ka ra k-

ter van de democra t i s che re ch t s staat aan te geve n .
17 0

De te rm ‘politieke

islam’ is daarom evenmin gelukkig ge kozen. Onder de politieke islam ve r-

staat men in de re gel een st roming die pleit voor een onve r ko rte handhav i n g

van de s j a r i a. 
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Maar, zoals we zagen, er zijn wel degelijk ook politieke varianten van de

islam denkbaar die níet voor een theocratie kiezen, maar op grond van de

islam pleiten voor democratie en vrijheidsrechten (ook op het gebied van de

godsdienst). Voor een politieke islam (een westerse islam) die zich bijvoor-

beeld baseert op de eerder genoemde tek st uit de Koran over de onverenig-

baarheid van geloof en dwang en daarom afstand neemt van (legalistische

en extreme interpretaties) van de sjaria. Voor een politieke islam die de tra-

ditionele rechtsscholen als produkt van menselijk en niet van goddelijk han-

delen ziet. Voor een politieke islam ook, die de bepalingen uit de sjaria naar

hun strekking serieus wil nemen, maar deze inpast in een rechtstatelijke

kader (en niet vervalt in een middeleeuwse vormgeving). Interessante aan-

knopingspunten bieden de sjaria van twee niveaus, de meer op innerlijkheid

gerichte en de reformistische stromingen. Het komt erop aan om deze stro-

mingen in de westerse cultuur serieus te nemen en als (soms potentiële)

steunpilaar voor de sociale rechtsstaat te benaderen.171

Met de politiek-reformistische stromingen (ook wel de we ste rse islam

genoemd) bestaat zonder meer ve rwa n t s chap rond de ke rn wa a rden van de

re ch t s staat. De benadering van een sjaria van twee niveaus biedt ook aankno-

p i n g s p u n ten: er zitten elementen in deze benadering die doen denken aan de

notie van soeve re i n i teit in eigen kring (elke leve n s s feer heeft zijn eigen missie

en re gels). Dat geldt ook voor de meer op innerlijkheid gerichte stromingen

onder de moslims. De nadruk op pers o o n l ijk en ve r i n n e r l ijkt geloof kan een

k ra ch t i ge basis zijn voor het onders cheiden van kwa l i tatief ve rs chillende leef-

s fe ren (staat en ge l o o fs ge m e e n s chap etc.). Claus Leggewie sch e t st in zij n

Alhambra – Der Islam im Westen ve rs chillende manieren wa a rop de islamiti-

s che ge l o o fs ge m e e n s chap omgaat met het We sten. ‘Dazwischen gibt es ver -

schiedene Strategien zur Bewältigung der erfahrenen Dissonanz: die probe -

weise Lockerung, die reflexive Transformation und die dogmatische-ortho -

doxe Intensivierung der religiösen Weltanschauung. Der erste Weg, das abwä -

gend-pragmatische Durchwürsteln, kommt der Privatisierung der Religion

nahe; Religion wird zur subjekiven Frommigkeit nach eigenem Geschmack. (..)

Diesem offenbar häufigen Fall läuft die der Anspruch des Islams als ein

‘’Handeln in aller Offentlichkeit’’ zuwider. Im zweiten Falle, der gedanklichen

Durchdringung von Islam und westlicher Moderne wird die dem westlichen

Lebensstil unangepasste religiöse Symbolik rational den Gegebenheiten der

modernen Gesellschaft mit ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen,

Marktkalkülen usw angepasst und selektiv weiterentwickelt. Diesem Versuch

widerspricht die Totalansprüche der Scharia wie ihn integristische Muslime

oft vortragen. In dritten Fall wird darüber hinaus die Religion offensiv positio -

niert; gestützt auf die wörtlich übertragene Auslegung der heiligen Texte mit

Gesetzescharakter werden die sozialen Verhätltnisse im Westen die Kritik
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u n t e r z o g e n . ’ De indeling corre s p o n d e e rt met de indeling die in de hoofdte kst

is ge kozen. Of en in hoeve rre er in deze zin spra ke is van connecting values

zal uit een kritische en niet (noch in politiek- c o rre c te, noch in nega t i eve zin)

vo o r i n genomen dialoog moeten en kunnen blij ve n .

Er zijn behalve voor een gemeenschappelijke agenda rond connecting valu -

es rond democratie en vrijheidsrechten ook nog andere aanknopingspun-

ten. Hierboven is op het eerste zwaar de nadruk gelegd, maar deze invals-

hoek kan ertoe leiden dat andere publieke dimensies van de islam achter de

horizon verdwijnen. Gedoeld wordt op de oproep uit de Koran en de hadith

om zich in te zetten voor sociale rechtvaardigheid. Zoals al is aangegeven is

die inzet één van de hoofdmomenten (zuilen) van de islam. De affiniteit

met sociale doelstellingen van de sociale rechtsstaat is groot, zeker als daar-

onder wordt verstaan het streven naar een zoveel mogelijk door de samenle-

ving zelf gedragen onderlinge solidariteit. 

4.2 Integratie en ruimte voor identiteit op persoonlijk, maatschappelijk en

rechtsstatelijk vlak

Wezenlijk voor een moderne rechtsstaat is het bestaan van een maatschap-

pelijke ruimte om de eigen identiteit vorm te geven. Dat recht is er voor alle

religies en levensbeschouwingen, behoudens uiteraard de verantwoordelijk-

heden die voortvloeien uit de wet (die in een democratische rechtsstaat dat

recht voor godsdiensten juist garandeert). Daaruit vloeit voort dat er niet

minimalistisch met mogelijkheden voor identiteitsexpressie voor en door

islamitische organisaties moet worden omgesprongen. De rechtsorde moet

daarom volop openingen bieden voor moslims om hun religie vorm te

geven in het persoonlijk en maatschappelijk leven. 

In de p e r s o o n l i j k e l eve n s s feer komt dit erop neer dat moslims (en aanhan-

ge rs van andere religies) zich vo l gens hun vo o rs ch r i ften moeten kunnen kle-

den. Voor eigen rituelen rond huwe l ijk, begra fenissen, etc., voor eigen inzich-

ten omtrent ro lve r h o u d i n gen tussen man en vro u w, voor ritueel slach ten en

d e rge l ij ke moet zonder meer ru i m te zijn, zolang zij geen inbreuk maken op

f u n d a m e n tele re ch ten en plich ten en op de openbare orde. De vraag is na-

t u u r l ijk tot hoever die pers o o n l ij ke leefs feer zich uitst rekt. Botst bij vo o r b e e l d

het dra gen van een hoofddoekje in een re chtbank, in een openbare sch o o l

e tc. met het openbare ka ra k ter van deze publieke inste l l i n gen? 

In de maatschappelijke sfeer gelden vrijheidsrechten ook voor islamitische

organisaties, zolang deze zich voegen naar de geldende rechtsorde. De over-
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heid kan uiteraard regels hanteren waarin de eerder genoemde kernwaar-

den een prominente rol spelen. 

In de rechtsstatelijke sfeer
172

, het domein van de overheid en van de staat,

doen zich weer andere vragen voor. Moeten de overheden hun informatie

meertalig aanbieden via folders, websites, etc.? Is het zinvol de belangrijkste

islamitische feestdagen een plek te geven in het repertoire van nationale

vrije dagen? Moet het mensen worden toegestaan om in de hoedanigheid

van representant van de staat kleding te dragen die religieuze opvattingen

tot uitdrukking brengen? Te denken valt aan het eerder genoemde hoofd-

doekje in de rechtszaal. Moeten er in de publieke ruimte mogelijkheden

komen om via geluidsversterkers op te roepen tot het gebed? Moeten over-

heid en rechterlijke instanties in de sfeer van het strafrecht
173

rekening hou-

den met de culturele achtergronden van mensen? 

B ij het beantwo o rden van deze vra gen is het van belang zicht te houden op

het eerder we e rge geven ka ra k ter van het instituut van de staat. De staat is een

re ch t s ge m e e n s chap, die de ove r i ge instituties met hun eigen leidende beginse-

len ru i m te moet geven en moet re s p e c te ren (een reden voor godsdienst v r ij-

heid, vrijheid van onderw ijs, etc.). Maar to ch is de staat meer dan de we t ten en

de Gro n d wet. De staat is meer dan een paar juridische spelre gels. Ook aspec-

ten als de taal, symbolen en ge b ru i ken spelen een belangr ij ke rol. Zij dru k ke n

uit dat de staat meer is dan een set re gels, meer is dan de notie dat je andere n

niet moet schaden, maar dat er spra ke is van een, ove r i gens open, re ch t sg e -

m e e n s c h a p. Daarom is het van belang om de inte gre rende functie van deze

a s p e c ten te benadru k ken en bij voorbeeld het Nederlands consequent als offi-

ciële taal te ge b ru i ken. Religieuze symbolen in de re chtszaal etc. geven ge e n

pas omdat er spra ke is van een publiek ambt. In het st ra f re cht moet ge e n

o n d e rs cheid gemaakt wo rden tussen culturele groepen omdat het re cht en de

re ch t stoepassing eenduidig en ge l ijk moet zijn. Nieuwe symbolen en inst i t u-

ties kunnen op te rm ijn misschien aan de orde zijn, maar daarbij geldt dat er

dan spra ke moet zijn van een ve rdieping van de relatie tussen Ne d e r l a n d s e

re ch t s staat en deze symbolen. Hoe zich dat kan vo l t re k ken is van tevo ren niet

aan te geven: vaak zijn het ingr ijpende momenten in de sta a t s ge s chiedenis die

symbolen uittillen boven hun gro e p s gebonden ka ra k ter en hen een alge m e n e ,

re ch t s staatsbepalende statuur geve n .

Verder valt niet uit te sluiten dat er ooit praktische redenen zijn om -bijvoor-

beeld in een wijk of stad die goeddeels wordt bevolkt door moslims- speciale

regelingen te treffen voor een gezamenlijke vrije dag. In de Collectieve

Arbeids Overeenkomst (cao) moet zijn gewaarborgd dat mensen op hun reli -

gieuze feestdagen vrij moeten kunnen krijgen, tenzij dat onoverkomelijke

belemmeringen oplevert voor het bedrijf of de organisatie.  



4.3 Rechtsstatelijke grenzen aan pluriformiteit

Het recht om van opvatting te verschillen, is een hoeksteen van de democra-

tie. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. Er is geen democratie

zonder pluralisme. Het recht om een eigen mening te uiten, is niet alleen

van toepassing als ideeën en visies aansluiten bij de opinies van de meerder-

heid van de bevolking. Voor afwijkende meningen is ruimte, zelfs als deze

schokken en door velen als offensief of storend worden ervaren. Daarom is

er de mogelijkheid van discussie en fundamenteel debat over de inrichting

van de staat en van de samenleving. Daarom is er ook plaats voor politieke

stromingen die er andere staatkundige idealen op na houden. Theocratische

partijen en kerkgenootschappen zijn van oudsher ook in het Nederlandse

landschap geen vreemd fenomeen.
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Dat heeft zelden of nooit een probleem

opgeleverd en nauwelijks tot publieke discussies geleid. Maar voorwaarde is

wel dat de democratie en haar kernwaarden niet in de knel komen. Juist op

dit punt is er de laatste tijd wel sprake van discussies. Een aantal ingrijpen-

de incidenten heeft in de betrekkelijke rust verandering gebracht. De uit-

spraken van imams over homoseksuelen, preken uit moskeeën waaruit ver-

geldingsdrang spreekt, de rapportages van de AIVD (voorheen BVD) en de

inspectie over scholen, enquêtes over de mate waarin aanslagen op begrip

bij allochtonen kunnen rekenen, de aankondiging van de vestiging van de

Arabisch-Europese Liga in ons land: zij zorgen voor ophef en ongerustheid.

Daarbij past de aantekening dat niet elke scherpe opmerking getuigt van

extremisme en dat extremistische geluiden slechts bij kleine minderheden

te horen zijn. Maar vraag blijft waar grenzen liggen.

Het verbieden van organisaties

Bij de vraag welke organisaties wèl en welke niet getolereerd kunnen wor-

den in de Nederlandse rechtsstaat is het instructief om de oordelen d.d. 31

juli 2001 en 13 februari 2003 (in laatste instantie) van het Europese Hof voor

de Rechten van de Mens (EHRM) te verkennen in de casus van de

Welvaartspartij tegen de Turkse staat. Het Hof biedt namelijk criteria die

het nodige houvast bieden.

De Welvaartspartij kwam in 1983 tot stand, haalde 22% van de stemmen in

1995, om een jaar later zelfs de steun van 35% van het electoraat te krijgen.

De partij vormde in dat jaar een coalitieregering met een centrumrechtse

partij (Het Juiste Pad) om in 1997 door het Constitutionele Hof van Turkije

verboden te worden, omdat de partij een centrum zou zijn van activiteiten

gericht tegen de principes van de seculiere staat. 

Het Constitutionele Hof van Turkije oordeelde dat de Welvaartspartij een
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duidelijk en direct gevaar vertegenwoordigde voor de seculiere republiek

met zijn respect voor alle religies en zijn democratische karakter. Het EHRM

verwierp een klacht wegens schending van het EVRM en sloot zich in grote

lijnen bij deze uitspraak van het hoogste rechterlijke college van Turkije

aan. Het achtte het verbod op de partij in overeenstemming met de bepalin-

gen van het EVRM.
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Doel én middelen, theocratische ambities en extremis-

tische methoden lijkt het Hof af te wijzen.

Redenen voor het Europese Hof om de klacht tegen het verbod, op grond va n

het EVRM, af te wijzen, zijn ge l e gen in het feit dat de part ij :

- de sjaria zou willen invoeren voor moslims en daarmee zou kiezen voor

een stelsel van rechtspluralisme, wat openingen biedt voor een theocra-

tisch regime voor moslims;

- het seculiere karakter van de staat ter discussie stelde en streefde naar

suprematie van de Koran;

- zinspeelde op het - desnoods - gebruiken van ondemocratische methoden

(het toepassen van geweld) om van Turkije een moslimstaat te maken.  

Dit re ch te r l ij ke oordeel kan qua rich t l ijnen aanknopingspunten bieden

voor de manier wa a rop de overheid in een re ch t s staat moet omgaan met

dìe fundamenta l i st i s che organisaties die naar extremisme overhellen. Het

gaat om rich t l ijnen, want op sommige punten laat het re ch te r l ij ke oord e e l

z a ken to ch nog min of meer in het midden. Zo wo rdt de vraag of het th e o-

c ra t i s che d o e l van de politieke islam ook zelfstandig -dus los van de m i d d e -

l e n, zoals dreiging met geweld- een titel voor een verbod van de part ij zou

hebben opge l eve rd niet direct beantwo o rd. Ove r i gens we rd er inte rn appel

a a n ge te kend te gen het re ch te r l ijk oordeel in eerste aanleg. In het defi n i t i e-

ve oordeel van het Hof hield de klacht te gen het verbod op de part ij eve n-

min stand. Het Hof oordeelde op 13 fe b ruari 2003 in hoogste instantie dat

het verbod op de part ij niet st r ijdig was met de bepalingen van het

E u ropese Ve rd rag van de Re ch ten van de Mens (h t t p : / / w w w. e ch r. c o e . i n t) .

Re l evant voor deze studie zijn de criteria die het Hof heeft aangelegd in

z ijn oord e e l .

Het is zaak om hier opnieuw goed te onderscheiden. Instellingen met theo-

cratische ambities kunnen:

- democratisch gezind zijn: het gaat hen om het verwerven van een meerde r-

heid, om daarmee hun idealen te ve rwe r ke l ij ken. Eenmaal aan de mach t

streven zij er niet naar de democratie omver te werpen of om fundamente-

le mensenrechten aan te tasten, maar bijvoorbeeld wel naar een nauwere
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aansluiting tussen kerk en staat. Maar ook dan zoeken zij telkens weer

voor hun theocratische ambities een democratische legitimatie. In

Nederland kan de SGP tot deze categorie worden gerekend;

- zich erbij neerleggen een minderheid te zijn. Zij blijven het theocratisch

ideaal koesteren en dragen dat uit, maar denken -gegeven hun minder-

heidspositie- niet expliciet na over de vraag hoe het zou zijn als zij een

meerderheid zouden kunnen verwerven. Bij deze categorie gaat het om

een vrij apolitiek theocratisch ideaal, maar met geen of een geringe ver-

wantschap met de democratische rechtsstaat;

- hun ambities in een democratie volledig legaal via algemene verkiezingen

proberen te verwezenlijken en macht proberen te winnen, maar dan wel

met de meer of minder expliciete bedoeling om de democratie en de fun-

damentele rechtsgoederen
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daarna terzijde te schuiven. Het hoeft hier

niet per se om politieke partijen te gaan. Ook scholen en andere organisa-

ties kunnen dat ‘ideaal’ zo uitdragen;

- niet alleen qua doel, maar ook qua gehanteerde of uitgedragen methoden

inbreuken op democratie en/of vrijheidsrechten niet schuwen. 

Na het maken van deze onderscheidingen is het mogelijk de conclusie te

trekken dat de laatste twee categorieën van instellingen haaks staan op

kernmomenten van de rechtsstaat, met name rond de vrijheidsrechten (vrij-

heid van meningsuiting, vrijheid om de godsdienst te belijden of er

afscheid van te nemen) en de parlementaire democratie. Instellingen die de

politieke ambitie hebben om de democratische rechtsstaat zelf te ondermij-

nen, zitten in de zône van een wettelijk verbod. 

Daarnaast kunnen er uiteraard maatschappelijke instellingen zijn die geen

politieke aspiraties hebben, maar soms wel waarden uitdragen die haaks

staan op de (vrijheids)rechten in de rechtsstaat. Voor huiszoekingen zonder

verdenkingen moet geen plaats zijn. Daarom moet er eerst helder zicht zijn

op de boodschap die instanties uitdragen. Die stelling heeft de CDA-Tweede

Kamerfractie ook betrokken in het debat rond de inspectie en het bijzonder

onderwijs. Mocht dan blijken dat er instanties zijn die bijvoorbeeld geweld

en daarmee eigenrichting min of meer goedkeuren om daarmee religieuze

overtuigingen op te leggen; dat er instanties zijn die in algemene zin fat -

wa’s bij geloofsafvalligheid, bij vermeende godslastering etc. onderschrijven,

dan is er reden voor maatregelen. 

Z o d ra uitlatingen concreet genoeg zijn om als opruiing of als uitlokking

tot geweld aangemerkt kunnen wo rden, kan te gen de betro k kene st ra f re ch-

te l ijk wo rden opge t reden. Is dat niet het geval en is er dus geen re ch t st-

re e kse oproep tot geweld dan is het voor het Openbaar Ministerie niet

m o ge l ijk om tot ve r volging over te gaan. De vraag die zich vo o rdoet, is of
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de overheid dan op een andere manier kan of moet optreden. Dat hangt

ve r vo l gens sterk van de context af waar dit ge b e u rt. In algemene zin zou

m o e ten gelden dat daar waar de overheid een relatie (in norm e rende of

p re ste rende zin) heeft met maatsch a p p e l ij ke organisaties, zij de best u u rs-

re ch te l ij ke inst ru m e n ten moet kunnen inzetten om de afkeuring kra cht bij

te zetten. In het onderw ijs gaat het dan om eisen van deugdelijkheid en de

b e ko stiging van scholen. Elders gaat het om beko st i g i n g s vo o rwa a rden en

s u b s i d i e re gels. 
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7 Samenvatting,
conclusies en
aanbevelingen 



7.1 Samenvatting

7.1.1 Inleiding

Integratievragen snijden diep in onze samenleving. De politiek heeft zich de

laatste decennia echter vooral gericht op verdelingsvraagstukken. Hoe ver-

dienen en verdelen we ons geld? Hoe houden we onze economische groei op

peil? Hoe zorgen we voor een fatsoenlijk sociaal beleid en hoe koppelen we

groei aan een goede zorg voor het milieu? Morele vraagstukken hield de

politiek te vaak op afstand; gevoelige afwegingen werden aan mensen zelf

overgelaten. Deze houding komt voort uit de behoefte aan een politiek van

gelijk respect. Respect voor de menselijke waardigheid mondt uit in een

(vrije) ruimte waarin mensen, met hun culturele achtergronden, hun eigen

identiteit kunnen vormen en invulling kunnen geven aan hun verantwoor-

delijkheden.

Het ‘multiculturele drama’ is vo o ral dra m a t i s ch omdat er een onve rwa ch-

te vraag opkwam: ve rdient elke cultuuruiting écht altijd eve n veel re s p e c t ?

Z ijn alle (ve rta k k i n gen van) leve n s b e s ch o u w i n gen ve renigbaar met onze

we ste rse democratie? Controve rses zoals rond eerw raak, bedre i g i n gen bij

ge l o o fs a f valligheid (f a t w a ’ s), het dra gen van de c h a d o r, etc. tonen aan dat

de re ch t s staat niet zomaar een ontmoetingsplaats is voor alle culture n .

De re ch t s staat is niet per definitie een smeltkroes van culturen, omdat hij

z e l f een politieke uitdrukking is van een cultuur. Hoe zit het dan met de

ge l ij k wa a rdigheid van mensen en culturen? Waar liggen grenzen? Hoe

kan de politiek bij d ra gen aan de inte gratie van nieuwko m e rs en twe e d e

en derde ge n e raties alloch tonen? Wat zijn de ke rn wa a rden van onze

( re ch t s ) ge m e e n s chap? Wat is ge m e e n s ch a p p e l ijk aan onze cultuur en wa t

zou het moeten zijn? Wat is de rol van de ove r h e i d ?

L e i d raad bij het ontwerpen van deze studie wa ren dan ook de vo l gende vra ge n :

- Wat zijn kernwaarden van de democratische en sociale rechtsstaat?

- Hoe kan de overheid bij d ra gen aan een plurifo rme samenlev i n g , waarin ver-

schillende culturele stromingen niet alleen naast elkaar bestaan, maar

elkaar ook (kunnen) respecteren en zich ook herkennen in kernwaarden

van de rechtsstaat (naast een politiek van onderkenning ook een politiek

van herkenning)?

- Hoe kan de overheid eraan bijdragen dat verschillende culturele stromin-

gen en bevolkingsgroepen met elkaar in contact blijven? Trefwoorden daar-

bij zijn participatie en sociaal-culturele samenhang.

- Welke rol spelen cultuur(over)dragende instellingen en welk beleid moet de

100



overheid jegens hen voeren? Aan bod komen: gezin, school, wijk of buurt,

religie (geloofsgemeenschap) en overheid. 

Leidraad bij het beantwoorden van de vragen was de overtuiging dat:

- de beste weg naar integratie een open dialoog is. Vooroordelen worden

opzij gezet en incidenten niet gezien als wezenskenmerken van andere cul-

turen. De dialoog tussen wereldgodsdiensten bijvoorbeeld kan leiden tot

de opvatting dat een oprecht godsdienstig leven niet kan worden afge-

dwongen. Dit heeft grote gevolgen voor staat en maatschappij. Openheid

vergt helderheid in het benoemen van pijnpunten en verschillen, en onver -

zettelijkheid als het gaat om kernwaarden van de rechtsstaat; 

- onbekend vaak onbemind maakt. Kennis en inzicht in elkaars achtergron-

den bevorderen integratie; 

- integratie wezenlijk is voor nieuwkomers. Menselijke waardigheid vraagt

om het kunnen dragen van verantwoordelijkheid, het benutten van talen-

ten en de mogelijkheid een authentiek stempel op het eigen leven te zet-

ten. Een beleid dat daar niet toe uitdaagt, te weinig eisen stelt (niet genoeg

demanding is) en daarmee mensen te weinig toerust voor het dragen van

verantwoordelijkheden, is volstrekt ontoereikend. Een gebrek aan uitda-

gingen en verantwoordelijkheden leidt tot persoonlijk isolement.

Integreren is een zaak van verplichtend investeren. Een samenleving mag

eisen dat mensen die worden opgevangen, bereid zijn een bijdrage aan die

samenleving te leveren;

- eisen stellen aan migranten samen moet gaan met bevorderen van integra-

tie: ruimhartig faciliteiten ter beschikking te stellen en als samenleving

investeren in sociale cohesie en integratie.

Leidende gedachte bij het beantwoorden van de vragen is dat integratie

heeft te maken met culturele (kernwaarden), sociale (participatie) en func -

tionele (vaardigheden) aspecten. Alle drie zijn zij, elkaar bovendien weder-

zijds beïnvloedend, van betekenis.

7.1.2  Migratieprocessen in heden en verleden

Het is niet voor het eerst dat grote groepen immigranten zich in ons land

vervoegen. Het is een proces dat zich al eeuwen voordoet, maar zeker in de

twintigste eeuw extra impulsen kreeg. In de jaren dertig van die eeuw zoch-

ten veel joodse mensen asiel in Nederland. Het is pijnlijk te moeten consta-

teren dat ons land zich daarbij - eufemistisch gesteld - bepaald niet van zijn

beste kant zien. 

101



In tijd van de dekolonisatie kreeg ons land te maken met gro te st ro m e n

i m m i gra n ten. In de jaren ve e rtig en vij ftig ging het vo o ral om re p a t r i a n te n

en andere immigra n ten (Molukke rs) uit vo o rmalig Nederlands-Indië. In de

j a ren zeventig ging het om twee immigra t i e g o lven uit Suriname die opnieuw

te maken hadden met het onafhanke l ijk wo rden van een vo o rm a l i ge ko l o n i e .

De economische voorspoed in de jaren zestig leidde tot een groot tekort aan

arbeidskrachten. De eerste oliecrisis (1973) maakte een eind aan de arbeids-

migratie, maar de daling van het aantal immigranten was tijdelijk.

Gezinshereniging en gezinsvorming zorgden voor een grote stroom

Marokkanen en Turken. Verder vond een gestage instroom van mensen uit

de Nederlandse Antillen en Aruba plaats. Na het ineenstorten van het com-

munistische systeem in Centraal- en Oost-Europa, brak een periode aan van

politieke en economische instabiliteit en van agressief en ideologisch natio-

nalisme. Dat leidde binnen en buiten Europa tot gewapende conflicten, met

grote vluchtelingenstromen als gevolg. 

In 2001 kwam een kwart (24.000) van de niet-Nederlandse immigranten voor

gezinsvorming. Jaarlijks zijn dat circa 2.000 partners, onder wie ongeveer

achthonderd Turken en driehonderd Marokkanen. Eén op de vijf (19.000)

komt in het kader van gezinshereniging, 22% als toegelaten vluchteling

(asiel) en 19% om te werken (arbeidsmigratie). Kleinere aantallen komen in

verband met een studie, als stagiair(e) of au pair. Op het gebied van asiel

lijkt zich een kentering af te tekenen. Het aantal asielaanvragen in de

Europese Unie (EU) stijgt nog iets, in Nederland is nu sprake van een daling.

Het vestigingsproces van immigranten heeft vaak drie generaties nodig. Het

huidige integratieproces is dus moeilijk te beoordelen, omdat het vooral

gaat om de eerste en de tweede generatie. Historische verkenningen geven

aan dat de integratie in de regel na drie generaties is voltooid. Toch werken

er momenteel krachten die het integratieproces van immigrantengroepen in

de samenleving bemoeilijken.

Veel immigranten komen van ver en uit heel andere culturen. We zien een

grote diversiteit aan herkomstlanden en een veel grotere emotionele en cul -

turele afstand tussen de samenleving van herkomst en onze samenleving.

Het aantal niet-westerse allochtonen stijgt sterk, van 1,1 miljoen (7% van de

bevolking) in 1995 tot 1,5 miljoen in 2001 (9% van de bevolking). In 2010 zul-

len dat er naar verwachting 2 miljoen zijn (12%). Waarschijnlijk is dan 6 à 7

% van de bevolking moslim. 

Nog een belangrijk verschil met vroeger is de intensiteit van de relatie met

land en cultuur van oorsprong. Moderne communicatietechnologie (schotel-
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antennes, mobiele telefoons) houdt banden met de herkomstlanden in

stand. Mensen blijven mede door onderlinge bezoeken in de invloedssfeer

van traditionele culturen. Vroeger ging geen immigrant regelmatig op fami-

liebezoek. Men liet over het algemeen geen huwelijkspartners overkomen.

Tegenwoordig vormen gezinsvormers en gezinsherenigers de grootste groep

immigranten.

Bij de omvang van de immigratie speelt mee dat Nederland een verzor -

gingsstaat is. Vroeger was de immigrant zelf verantwoordelijk voor zijn

levensonderhoud. Liefdadigheidsinstellingen lenigden alleen de ergste

nood. Immigranten zonder kansen op de arbeidsmarkt komen nu in een

stevig sociaal vangnet. Ook doet zich een concentratie van migranten in

grote steden voor. Ondanks recente verbeteringen in de positie van allochto-

nen in het onderw ijs en op de arbeidsmarkt, is de helft van de 850.000 huis-

h o u d e n s onder de armoedegrens van allochtone herkomst. Teveel allochto-

nen zijn nog te laag opgeleid, spreken de Nederlandse taal niet of gebrekkig

en hebben een slechte uitgangspositie voor de arbeidsmarkt.

Integreren vergt met andere woorden de nodige inspanningen. Het is zaak

tijdig voor te sorteren omdat integratie een verstrekkend en gedurende

lange tijd een maatschappelijk thema zal blijven. De Raad voor

Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) benoemt risico’s als volgt. ‘Het inte-

gratieproces van etnische groeperingen zal aan de ene kant voortgang ver to-

nen, maar zal aan de andere kant doorkruist worden door de komst van

steeds nieuwe immigranten. Deze burgers combineren de onzekerheid van

het immigrantenbestaan met een eigen cultuur en soms godsdienst. Zij

kunnen sterk georiënteerd zijn op het land van herkomst of gevoelig zijn

voor politieke impulsen uit dat land. Dit zijn risicovolle omstandigheden

die kunnen leiden tot sociale of politieke radicalisering. Het spreekt vanzelf

dat het van groot belang is hoe de autochtone samenleving dit verschijnsel

tegemoet treedt. Er zou ‘desolidarisering’ kunnen optreden: de afnemende

bereidheid onder de autochtonen om de financiële lasten ten behoeve van

de etnische minderheden op te brengen. Als ook politieke radicalisering

(hetzij initiërend hetzij als reactie) optreedt, is een proces in werking

gesteld dat ernstige consequenties kan hebben’. 

Zorg en angst hoeven toch niet de boventoon te voeren in het debat en in

het beleid rond de multi-etnische samenleving. Nodig is wederzijdse inspan-

ning en een beleid dat zowel voor nieuwkomers als voor de ontvangende

samenleving veeleisend is. Integratie van minderheidsgroepen moet struc-

tureel hoog op de politieke agenda staan. Mensen moeten kansen krijgen e n

e rop wo rden a a n g e s p r o k e n dat ze een zinvolle bij d ra ge aan de samenlev i n g

leveren via een gerichter, scherper en ambitieuzer integratiebeleid.
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Deelname aan onderwijs en arbeidsmarkt moet worden bevorderd, zonder

de sociaal-culturele component te verwaarlozen. I n te gra t i ev ra a g st u k ken zij n

niet per se opge l o st wanneer immigra n ten een bev re d i gende positie op de

arbeidsmarkt ve rwe r ven en goede onderw ij s re s u l ta ten boeken. Loya l i te i t ,

b u rge rs chap en betro k kenheid hoeven immers niet samen te vallen met het

b e h e e rsen van va a rd i g h e d e n .

Er bestaat onders cheid tussen s t r u c t u r e l e en s o c i a a l - c u l t u r e l e i n te gra t i e .

St ru c t u rele inte gratie behelst deelname aan maatsch a p p e l ij ke inst i t u t i e s

( o n d e rw ijs, arbeidsmarkt, etc.). Sociaal-culturele inte gratie gaat om de mate

en de aard van de sociale conta c ten van leden en organisaties van minder-

heden met de wij d e re samenleving en de culturele inpassing in die samen-

l eving. Culturele oriëntatie betre ft opva t t i n gen en wa a rden van de immi-

gra n te n groepen en de mate waarin deze ove re e n komen met of ve rs ch i l l e n

van die van de ontva n gende samenleving. Er is gro te samenhang tussen

sociale, culturele en s t r u c t u r e l e a s p e c ten van inte gratie. Mensen kunnen

niet in sociaal en cultureel opzicht ver afstaan van de ke rn wa a rden van de

s a m e n l eving én een ge ï n te gre e rde maatsch a p p e l ij ke positie ve rwe r ve n .

7. 1.3 Inte gratie en cultuurd ra ge rs

De socioloog Merton maakt onders cheid tussen culturele goederen en inst i-

tutionele middelen. Onder culturele goederen kunnen we de doelen ve r-

staan die een samenleving wa a rd evol vindt. Wat is nast reve n s wa a rdig 

( to l e rantie, openheid, burge rzin, geld, carr i è re, goede relaties)? Daarn a a st

z ijn er de middelen om deze doelen te bere i ken (scholing en hard we r ken). 

Mensen die zich conformeren accepteren de samenleving qua doelen én

middelen. Bij innovatie denkt de betrokken burger kritisch en constructief

mee over de gang van zaken in de samenleving, ook om zaken te verande-

ren. Bij ritualisme liggen de zaken ingewikkelder. Men gedraagt zich voor-

beeldig, heeft toegang tot onderwijs, arbeidsmarkt, bronnen van kapitaal,

maar heeft de culturele kernwaarden niet verinnerlijkt. Onthechting zien

we waar men zich afkeert van de samenleving en geen vaardigheden heeft

die nodig zijn om zelfstandig te opereren. Bij rebellie (destructief gedrag) lig-

gen de spanningen aan de oppervlakte. Bij de laatste drie oriëntaties staat de

integratie onder druk of is zij afwezig. Bij sociaal-culturele integratie gaat

het ten diepste om de vraag of mensen zich thuis voelen in een samenle-

ving, of in hun maatschappelijk functioneren hun diepste overtuigingen

kwijt kunnen. Is er verwantschap tussen de levensvisie en de maatschappij

waarin zij verantwoordelijkheden dragen? Is er aansluiting of kortsluiting
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tussen levensovertuiging en levenspraktijk? Bij integratie is het van belang

dat mensen;

a) hun geloofs-, levens- en wereldvisie op een authentieke -en niet

geforceerde manier- kunnen verbinden met de samenleving waar -

in zij dagelijks leven (de culturele dimensie). Daarbij zijn vooral

gemeenschappelijke kernwaarden en mogelijkheden tot participa -

tie van belang.

b) de vaardigheden hebben om op een bevredigende manier invulling

te geven aan die verantwoordelijkheden (de functionele dimensie).

De conclusie is dat integratie te maken heeft met het betrokken deel uitma-

ken van de samenleving. Integratie wordt hier, zoals eerder aangegeven, als

een fenomeen gezien met culturele (kernwaarden), sociale (participatie) en

functionele (vaardigheden) aspecten. De drie beïnvloeden elkaar.

De brugfunctie van vormgevende en cultuur(over)dragende instituties

speelt bij integratie een belangrijke rol. Bij een incidentele migranten-

stroom richt de integratie-inspanning zich op personen: hun werk, inko-

men en scholing. Sociaal-culturele vragen en spanningen spelen dan vooral

bij de migranten zelf; zij moeten zelf  hun weg vinden. Nemen de migratie-

stromen toe, dan kunnen zich twee patronen voordoen. 

Het eerste patroon is het ontstaan van min of meer homogene netwerken,

zeker als afkomst, religie, waarden en normen van migranten elkaar over-

lappen. De sociaal-culturele dimensie van inburgering wordt sterk beïn-

vloed door het groepsproces in deze netwerken. Migranten groeperen zich

dan vaak in wijken, uitgaansgelegenheden, scholen, kerken en moskeeën.

Het integratiebeleid krijgt dan te maken met cultuur(over)dragende institu -

ties. Sociale netwerken zorgen voor bindingen van mensen en perspectief

en zij behoeden voor ontsporingen. Maar als eigen instituties averechts wer-

ken en bolwerken vormen, blijven mensen vreemden voor elkaar. Als zich

een parallelle samenleving ontwikkelt, ontstaan er wanden tussen subcultu-

ren. Het integratievraagstuk heeft een ander karakter dan bij aanvang: cul -

turele en institutionele vragen dienen zich explicieter aan. 

Bij het tweede patroon is de culturele homogeniteit gering. Er ontstaan

gevarieerde wijken: mensen komen overal vandaan. Sociale cohesie en con-

trole ontbreken al snel. Dat blokkeert integratie en vergroot de kans op

segregatie. Gevolg: groeiend isolement, blijvend laag opleidingsniveau en

hoge (jeugd)werkloosheid, wat kan leiden tot crimineel gedrag. Instituties
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van allochtonen en emancipatie met behoud van eigen cultuur, zoals onder-

wijs in eigen taal en cultuur, werden juist daarom vaak gestimuleerd, name-

lijk om sociale cohesie te versterken. 

Op zichzelf is dat prima. Maar dan moet een integratiebeleid cultuurdragen-

de instanties wel uitdagen en toerusten om een brug te slaan naar de

samenleving en om de eigen levensvisie op een constructieve manier met

die samenleving te verbinden. Als dit uitblijft kunnen de gevolgen verstrek-

kend zijn. Voor mensen persoonlijk, omdat zij hun draai niet kunnen vin-

den. Voor de samenleving, omdat het kan leiden tot ongewenste effecten als

vervreemding, werkloosheid, schooluitval of zelfs vijandschap jegens

migranten. Voor de rechtsstaat, omdat er meer kans is op criminaliteit en op

spanningen tussen en binnen bevolkingsgroepen. 

De christen-democratische traditie heeft altijd grote waarde toegekend aan

de rol van maatschappelijke verbanden. De eigen organisaties van culturele

minderheden zorgen voor sociale samenhang en voor bindingen. Zij stellen

mensen in staat hun religie inhoud te geven. Ook voor de rechtsgemeen-

schap kan hun betekenis groot zijn. Tegelijk kunnen zich fricties voordoen.

Zo is het de vraag of eigen instellingen een bredere integratie in de weg

staan. Bovendien doet zich de vraag voor of de cultuur en de instituties,

vaak met religieuze achtergrond, een samenbindende factor zijn of juist

niet. Hoe verhouden die zich tot de waarden van de rechtsstaat? Wat zijn die

waarden dan? En welke waarden zijn niet opgeefbaar?

7.1.4 Cultuurverschillen en Nederlandse identiteit

In de ontmoeting met nieuwe Nederlanders gaan vragen over onze cultuur

over aansluiting of juist spanningsvelden op het vlak van waarden die ten

grondslag liggen aan de rechtsgemeenschap en de afgeleide normen. Mag

een werkgever bezwaar hebben tegen het dragen van een hoofddoek door

moslimmeisjes en -vrouwen? Behoeven feestdagen van andere dan de chris -

telijke religie een wettelijke erkenning?

Aarzelingen bij het benoemen van kernwaarden mogen niet worden wegge-

wuifd. Het kan een verstarring bewerken die vreemd is aan de beweeglijk-

heid van de samenleving en de dynamiek van culturen. Onderstromen die

gisteren smalend werden weggehoond, zijn vandaag hoofdstromen. Ook

onze cultuur verandert ingrijpend. 

Sommige zaken zijn zo verweven met de culturele identiteit en geworteld in

tradities, dat ze behoren tot de fundamenten van het maatschappelijk
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bestel. De cultuur in het Westen is gevoed door de joodse en christelijke tra-

ditie en door het Griekse en humanistische denken. Van essentieel belang is

dat:

- mensen in vrijheid en verantwoordelijkheid hun eigen identiteit kunnen

vormen en die maatschappelijk (in eigen instellingen) tot uitdrukking kun-

nen brengen;

- maatschappelijke instituties en private instellingen die vrijheid van men-

sen vervolgens in hun optreden ook zelf respecteren;

- mensen voldoende worden toegerust, uitgedaagd en verplicht om in de

samenleving verantwoordelijkheid te dragen. De overheid schept daarvoor

zoveel mogelijk de randvoorwaarden (scholingsaanbod bijvoorbeeld) en

stelt daartoe eisen aan personen en instituties;

- de overheid de waarden van de democratische rechtsstaat uitdraagt, daar-

van afgeleide normen handhaaft en werkt aan burgerschap, zodat de

rechtsgemeenschap breed wordt gedragen.

Tot de niet-opgeefbare kernelementen van de rechtsstaat horen -gezien het

bovenstaande- in elk geval:

- de erkenning dat de mens uniek is, drager van een persoonlijke verant -

woordelijkheid, met een eigen levensbestemming. Elk mens heeft het recht

op ontplooiing, om te leven volgens eigen, innerlijke overtuiging.

Vrijheidsrechten en een democratisch staatsbestel zijn essentieel;

- het recht om via eigen instellingen uitdrukking te geven aan ambities,

levensovertuiging en -missie. Mensen zetten zo een stempel op hun leven

en op de maatschappelijke ruimte (gezin, school, vakbond, kerk, moskee).

Dit impliceert dat deze instellingen ook intern niet mogen afdwingen en

niemand tot conformisme moeten kunnen forceren, ook al kennen instel-

lingen eigen spelregels, gebruiken en riten en zelfs sancties. Een ‘personale

ordening’ (een term van R. Guardini) perst een individu (het particuliere)

niet in een geheel. Zij vraagt om verbondenheid in plaats van gebonden-

heid. Juridisch vertaalt zich die notie in een zekere horizontale werking

van vrijheidsrechten;

- De overenigbaarheid van dwang en persoonlijk geloof. Zij berust op het

inzicht en de (met name ook in West-Europa) soms pijnlijke ervaring dat

het samenvallen van beide leidt tot aantasting van gewetensvrijheid en

godsdienstvrijheid. Staatsrechtelijk vertaalt zich dit in de g rondwettelijke

(onder)scheiding van kerk en staat. 

- De gelijkwaardigheid van man en vrouw. Die gelijkwaardigheid komt tot

uitdrukking in artikel 1 van de Grondwet (gelijke behandeling van mannen

en vrouwen in gelijke gevallen) en vindt haar uitwerking in het familie-

recht (geen polygamie, gelijke aanspraken op het gezamenlijk inkomen, het

echtscheidingsrecht, etc.) in de sociale zekerheid (gelijk loon), het onder-



wijsrecht (een voor ieder geldende leerplicht), etc. Onacceptabel is bijvoor-

beeld de idee dat een vrouw voor de rechtbank niet wordt gehoord omdat

ze vrouw is, lager wordt betaald voor hetzelfde werk, straffeloos kan wor-

den uitgehuwelijkt, etc.;

- De gelijkheid van een ieder voor de wet en de gelijkwaardigheid van alle

mensen, ongeacht geslacht, religie, seksuele geaardheid, etc. In het kader

van de wetgeving gelijke behandeling is daaraan een uitwerking gegeven in

verschillende leefsferen.

De overheid in een democratische rechtsstaat garandeert vrijheidsrechten

en zorgt voor elementaire bestaansvoorwaarden. De rechtsstaat verwacht

ook iets van mensen. Te wijzen valt op:

- de plicht om, behoudens in situaties van overmacht, in het eigen inkomen

te kunnen voorzien;

- de plicht om kinderen goed op te voeden, om als partners voor elkaar te

zorgen, etc.;

- de leerplicht; 

- de plicht om derden in hun persoon zijn (hun vrijheid) te respecteren en

daar geen inbreuk op te plegen, hetzij fysiek, hetzij via andere vormen van

overmacht en dwang, etc.;

- de manieren waarop de overheid burgers bepaalt bij hun verantwoordelijk-

heid voor de samenleving en de ontwikkeling van de rechtsgemeenschap

(verplichte onderwijsvakken als vaderlandse geschiedenis en staatsinrich-

ting, subsidiëring van politieke partijen, etc.).  

De belangrijkste waarden van een samenleving krijgen hun sociale expressie

in omgangsvormen, leefregels en doelen, en de werkwijze van organisaties

(bedrijven, scholen, openbaar bestuur, rechtbanken, politieke instanties).

Vormende instituties als gezinnen, scholen, media en geloofsgemeenschap-

pen -en in zekere zin ook de staat- kunnen als cultuurdragers en als interme -

diaire instanties voor aansluiting zorgen.

7.1.5  Cultuurbeleid en integratie

Integratiebeleid richtte zich lange tijd vooral op functionele aspecten van

het samenleven: scholing, werk en inkomen. De sociaal-culturele dimensie

bleef vaak buiten schot, zij het dat er ruimte is gecreëerd voor eigen cultuur-

dragende instituties en dat er - de laatste jaren - een start is gemaakt met

inburgeringscursussen. 

Het sociaal-culturele integratiebeleid is nog niet gericht genoeg van de

grond gekomen, ook al zijn er de nodige aanzetten geleverd. De culturele
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afstand of juist nabijheid is van eminente betekenis voor integratie. Zo

blijkt sociaal-culturele afstand mede een oorzaak van het grote beroep op

sociale voorzieningen en verzekeringen te zijn. Het belang van sociaal-cultu-

rele nabijheid bleek bijvoorbeeld uit het onderzoek naar de oververtegen-

woordiging van allochtonen in WAO en andere voorzieningen.

Onderwijsprestaties hangen ook sterk samen met sociaal-culturele nabij-

heid. Zijn de cultuurgebonden verschillen tussen gastland en migranten

groot en weet men die niet goed te hanteren, dan is het gevaar relatief

groot dat er spanningen komen in gezinnen. Tekenen die zich af dan zijn er

weer extra risico’s voor onthechting en vervolgens zelfs voor delinquent

gedrag, zeker als er ook nog sprake is van armoede, sociaal isolement, een

slecht economisch perspectief en gebrekkig toezicht. Dan kan het geloof in

de rechtvaardigheid van instituties en van de cultuur van de nieuwe samen-

leving verdwijnen. 

Belangrijk is de vraag of de religieuze achtergrond en de waardepatronen

verschillen van die van het gastland, en of de migrant uit een stedelijke of

plattelandsomgeving afkomstig is. Ontbreekt sociaal-culturele nabijheid

dan moeten inspanningen de afstanden bijtijds overbruggen. Die noodzaak

wordt alleen maar groter naarmate immigratiestromen omvangrijker en

permanenter zijn. Socialiserende instanties, cultuurdragende en cultuur-

overdragende instellingen spelen daarbij een belangrijke rol. Wij noemen:

- het gezin;

- de buurt of wijk;

- de school;

- de godsdienst en

- de rechtsstaat. 

a. Gezin

Concluderend kunnen we rond de primaire relaties stellen dat:

- er bij de opvoeding tot competente volwassene voor het gezin een spilposi-

tie is weggelegd. Migrantengezinnen moeten vaak een brug slaan tussen

twee culturen (het acculturatieproces). Ontbreken bij ouders taalvaardig-

heid, kennis van de cultuur en de leefwereld van jongeren én de lenigheid

om met cultuurverschillen om te gaan, dan wreekt zich dat vaak in de

relatie met hun kinderen, met niet zelden alle gevolgen van dien (leerpro-

blemen, drop-out en crimineel gedrag);

- opvoeding en gezinsrelaties worden extra belast als bij gezinsvorming een

ouder geen of weinig kennis en inzicht heeft in de cultuur en leefwereld

van de ontvangende samenleving;

- kennis van en inzicht in onze samenleving en in westerse waarden en

gewoonten belangrijk zijn voor een bevredigende opvoeding, zelfs als die
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opvoeding kritisch is tegenover bepaalde waardepatronen in de samenle -

ving, bijvoorbeeld rond de dominante seksuele moraal, de mate van per -

soonlijke autonomie en de ik-gerichtheid. Als ouders niet goed weten om te

gaan met de verschillen in opvatting, ontstaan aansluitingsproblemen;

- het van belang is dat ook vrouwen voldoende zijn geschoold en toegerust

om een zelfbewust leven te leiden. Bij gebrek aan scholing en beroepsvaar-

digheden raken vrouwen te afhankelijk van onder meer hun partner. Deze

afhankelijkheid moet zo min mogelijk vatbaar zijn voor misbruik. Reden

om fors te investeren in kennis en scholing van vrouwen (ook al gezien hun

belangrijke rol in de opvoeding) en een einde te maken aan de situatie

waarin in afwijking van de wet (ook allochtone) vrouwen niet feitelijk wor-

den verplicht betaald werk te zoeken als het huishouden afhankelijk wordt

van de bijstand. 

b. Buurten en wijken

S p o n tane concentratie van etnische gro e p e r i n gen rond buurten en wij ke n

kan voor inte gratie vo o r- en nadelen hebben. Vo o rdeel kan zijn dat immi-

gra n ten met ge m e e n s ch a p p e l ij ke ach te rgronden een gevoel van eenheid en

ve rwa n t s chap ontwikkelen of va sthouden. Veel lite ratuur wij st in een andere

r i chting. Zo is er vaak juist geen sociaal-culturele homoge n i teit in wij ken met

veel alloch tonen. Ve rder moet er wo rden gewaakt voor concentratie van ka n s-

a rmen. Sociale ach te rstand en culturele ge s l o tenheid ve rste r ken elkaar al

snel. Immigra n ten leren de taal dan minder snel of zelfs niet. Dit ve rgro o t

a ch te rstanden op de arbeidsmarkt en ve r k l a a rt mede de hoge inst room in bij-

stand en WAO. Segre gatie ve rsterkt bovendien ach te rstelling en discriminatie.

De overheid bevo rd e rde gemengde wij ken via een beleid van diffe re n t i a t i e ,

h e rst ru c t u rering en ste d e l ij ke ve rnieuwing. Nieuwe ko o p wo n i n gen in ach-

te rsta n d s w ij ken zouden een bete re wo o n o m geving opleve ren en de twe e d e-

ling ve rm i n d e ren. Sloop en nieuwbouw van wo n i n gen in naoorlogse wij-

ken met veel alloch tonen zouden leiden tot een ge m ê l e e rde bevo l k i n g .

S u c c e s vol is dit beleid, ge m e ten naar de doelstelling van spreiding, niet

gewe e st. 

Toch verdient het aanbeveling hiermee verder te gaan.

Woningbouwverenigingen en zo nodig gemeenten zouden bij het beleid

rond de toewijzing van woningen rekening moeten houden met de diversi-

teit van de bevolkingsopbouw en de sociale draagkracht van wijken. Het ver-

dient aanbeveling dat gemeenten tezamen met corporaties, bewonersvereni-

gingen, wijkcomités en organisaties van allochtonen een toewijzingsbeleid

ontwikkelen en nieuwkomers te huisvesten in buurten met een gevarieerde

bevolkingssamenstelling. 

110



Maar afgedwongen spreiding werkt niet en gaat ook in tegen de vrijheid

van woonplaatskeuze van mensen. Stadsgeografische studies laten zien dat

mensen met gelijke kenmerken elkaar vaak opzoeken. Huishoudens willen

buren die op hen lijken: gebieden met vooral kinderen, wijken met vooral

jonge alleenstaanden, ‘goudkusten’ voor mensen met hogere inkomens en

w ij ken met huishoudens met ve rwa n te cultuur en leefst ijl. Vr ije ve st i g i n g skeu-

ze is een belangrijk recht. Vermeden moet echter worden dat zij leidt tot

segregatie en onoverbrugbare scheidingswallen. Dit patroon doet zich voor

als onze cultuur goeddeels onbekend is en blijft, als de taal niet wordt

gesproken en de contacten met autochtonen nihil zijn. Segregatie ligt dan

op de loer. In gezinnen tekenen zich dan te vaak spanningen af, met alle

gevolgen voor kinderen en toekomstperspectieven, en op een breder sociaal

vlak als vervreemding optreedt. Het  beleid moet vooral gericht zijn op scho-

ling, onderwijs, inburgering en kennis van onze taal en cultuur. Een sprei-

dingsbeleid is moeilijk vorm te geven en om die reden zijn daarop gerichte

inspanningen niet effectief.

c. Onderwijs

Concluderend kunnen we omtrent het onderwijs stellen dat:

- achterstanden van leerlingen die aan het onderwijs beginnen naderhand

vaak moeilijk zijn in te lopen. Een gericht beleid moet deze situatie vermij-

den;

- schoolprestaties van kinderen niet (alleen) afhankelijk zijn van de presta-

tiegerichtheid van ouders, maar veeleer van hún kennis van de (nieuwe)

taal, cultuur en samenleving en hún openheid voor de samenleving;

- scholen met overwegend allochtone leerlingen vaak een groot verloop

hebben. Veel kinderen hebben uiteenlopende talen en culturele ach te rgro n-

d e n , wat integratie-inspanningen bemoeilijkt. Dit leidt vervolgens weer tot

de zogenaamde ‘witte vlucht’;

- vrijheid van onderwijs een groot goed is. Maar het onderwijs zal moeten

oriënteren op het leven in de Nederlandse samenleving en op de kernwaar-

den van de rechtsstaat. De vrijheid van onderwijs is een niet-opgeefbaar

goed is maar die dient verbonden te zijn met een oriëntatie op kernwaar-

den van de rechtsstaat. Bijzondere scholen zijn waardevol, maar met

behoud van gemeenschappelijkheid (diversity within unity, derhalve);

- de druk op sommige scholen en sch o o l s o o rten groot wo rdt: de inspanninge n

rond integratie komen op hun schouders en dat kan leiden tot een ‘witte

vlucht’ en tot een extra belasting bij schoolsoorten (vmbo).

d. Rechtsgemeenschap

Rond de rechtsstaat/rechtsgemeenschap valt te concluderen dat:

- de re ch t s ge m e e n s chap zich richt op het juridisch ordenen van de samenle-
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ving. Geschiedenis,  cultuur en taal van een land geven die re ch t s ge m e e n-

s chap ook een specifi e ke identiteit; 

- de overheid de identiteit van de re ch t s staat moet marke ren en aan de bele-

ving en het uitdra gen van de wa a rden van de re ch t s ge m e e n s chap moet bij d ra-

gen. Wie de sociale re ch t s staat wil bevo rd e ren, zal de wa a rden van de samen-

l eving ook aan nieuwko m e rs duidelijk moeten make n ;

- de overheid zich bew u st dient te zijn van de innerlij ke ve rwa n t s chap va n

nationale symbolen met de dra gende cultuur van de re ch t s staat; 

- het ve rwe r ven van een ve r b l ij fs ve rgunning en de Nederlandse nationalite i t

b e l a n gr ij ke stappen zijn. Wie het Ne d e r l a n d e rs chap wil ve rwe r ven, zal aan-

toonbaar moeten besch i k ken over re l eva n te kennis, va a rdigheden en loya l i-

teit. Uit de Wet op het Ne d e r l a n d e rs chap vloeien eisen vo o rt, wa a raan onvo l-

doende en vaak zelfs helemaal niet de hand is ge h o u d e n ;

- de overheid goede ra n d vo o rwa a rden schept om mensen toe te ru sten voor een

ve ra n t wo o rd e l ijk bestaan in de samenleving, ook als sta a t s b u rge r. Daarom bij-

voorbeeld ve r p l i cht zij jonge ren tot hun zestiende jaar vo l t ij d s o n d e rw ijs te vo l-

gen. Onderw ijs ru st mensen toe om ve ra n t wo o rd e l ijkheid te dra gen en zich zo

te ontplooien. Dat zou ook voor nieuwko m e rs moeten ge l d e n .

7.1.6 Moslims en hun gemeenschappen

Bij de vraag naar de relatie tussen religie, rechtsstaat en mensenrechten is

het goed onderscheid te maken tussen de begrippen orthodoxie, fundamen-

talisme, theocratie en extremisme. Orthodoxie staat voor rechtzinnigheid,

voor streng vasthouden aan de overgeleverde (kerk)leer. Fundamentalisme

gaat om het gedrag van mensen. Overgeleverde regels worden strikt nage-

leefd. Men veronderstelt dat het heil van mens en maatschappij ermee

gemoeid is. Theocratie (godregering) is te definiëren als de situatie waarin

de overheid burgers een godsdienst of afgeleide morele regels oplegt.

Theocratie kan haaks op democratie staan, voor zover namelijk de aanhan-

gers de gehoorzaamheid aan de religieuze regels te belangrijk vinden om

deze te verbinden met de instemming van het volk en met periodieke verkie -

zingen. Zij kan haaks staan op vrijheidsrechten, voor zover een levensvisie of

religie wordt opgedrongen en alternatieve opvattingen politiek en maat-

schappelijk worden geweerd. Van extremisme is sprake bij gewelddadige

acties, of bij de financiële of verbale ondersteuning daarvan. Het (zelfs rigi -

de) navolgen van morele leefregels is geen extremisme: men legt anderen

niet iets op en zeker niet met radicale middelen. 

In ‘de’ islam vormen religie, recht en politiek een eenheid, met voor velen

centraal daarin de sjaria. Sjaria (‘het pad naar de waterplaats’) staat voor het

geheel aan heilige wetten ontleend aan Koran, soenna en ahadith. Bij de
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soenna gaat het om de gewo o n te en de religieuze pra k t ijk van de pro fe e t

M o h a m m e d . De wetten geven uitdrukking aan een door ieder na te volgen

volmaakte overgave van Mohammed aan God. De ahadith staan voor de

gedocumenteerde vertellingen, lessen en handelingen van de profeet die

niet in de Koran staan. De islam raakt het persoonlijke en maatschappelijke

leven, maar ook het juridische (strafrecht, burgerlijk recht). ‘Daarom is de

politiek voor vrome moslims wat christenen een sacrament zouden noe-

men. Het is een activiteit die ze moeten heiligen, opdat zij een kanaal wordt

voor het goddelijke.’ De overheid oriënteert zich op de religie en brengt wet-

ten tot gelding. 

Maar dat gebeurt anderzijds weer niet ongedifferentieerd. Niet elk gebod, of

elke morele regel is maatgevend voor het publieke leven, voor de overheids-

sfeer.  Handelingen van moslims zijn immers te verdelen in vijf categorieën:

van verboden, afgeraden, indifferent, tot aanbevolen of verplicht. Daarom

ook kent de islam van oudsher meestal een scheiding tussen de staatsmacht

en de religieuze autoriteiten, ook al waren banden in de regel nauw.

Het beeld van de islam in het Westen wordt bepaald door de theocratische

en extremistische ambities van spraakmakende stromingen en mensen met

een fundamentalistische geloofsopvatting. In de laatste decennia is de fun-

damentalistische islam een factor van grote betekenis geworden. De re-isla-

misering in politieke zin is vooral een reactie op de ontmoeting en soms de

confrontatie van de westerse cultuur -of beter: postmodernisme en moder-

nisme- en de islamitische cultuur. Het blijft van belang goed te onderschei-

den tussen de manieren waarop de islamitische cultuurkring met het

modernisme omgaat. 

7.1.6.1 Islam, pluriformiteit en rechtsstaat   

Enkele reacties op de typisch westerse differentiatie van politiek en religie

zijn verkend. Het gaat om:

* Twee domeinen en islamisme 

Het theocratische moslimdenken verdeelt de wereld in dar al-harb (domein

van de oorlog, waarbij de klassieke term geen krijgshaftige lading hoeft te

houden) en dar al-Islam (domein van de islam). De islam moet wereldwijd

worden verbreid. De islamisering van de wereld en het juridisch realiseren

van de sjaria (goddelijke leefregels) maken in deze optiek een wezenlijk deel

uit van de islamitische wereld- en levensbeschouwing. De hegemonie van de

goddelijke leefregels, waarbij de overheden steun krijgen van de geestelijk-

heid en haar juridische experts, is een wezenskenmerk. Volgens radicale
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islamisten heeft God ‘een particuliere en gedetailleerde ‘way of life’ voorge-

schreven die het menselijke handelen in precieze vormen giet: een islami-

tisch systeem. Wie anders handelt, leeft in de jahiliyyah, de ongecultiveerde

immoraliteit. Extremistische stromingen willen de strijd aanbinden met

godvergetelheid, materialisme en individualisme. Zij vereenzelvigen de

strijd tegen het westen met het verzet van de profeet tegen Mekka voor de

bekering van deze stad. De heilige strijd heeft een lage drempel naar het toe-

passen van geweld. Verweer uit zelfbescherming komt al snel in het vizier.

* Een sjaria van twee of meer niveaus  

De meeste moslims maken geen onderscheid tussen een profaan en een

sacraal deel van de werkelijkheid. Toch zijn er volgens belangrijke stromin-

gen gradaties. Sommige bepalingen van de sjaria hebben het karakter van

morele aanbevelingen, andere verplichten. Sommige bepalingen zijn gericht

tot de persoon, andere weer tot de gemeenschap. Dagelijkse gebeden zijn

een persoonlijke verplichting; ziekenhuizen bouwen een verplichting van de

gemeenschap. Jürgensmeyer noemt dit een sjaria van twee niveaus. In

samenleving en cultuur gelden sociale leefregels voor allen, op particulier

niveau persoonlijke en familiale verplichtingen.

Intermezzo: spanningsvelden

Spanningsvelden tussen bovengenoemde ‘stromingen’, met hun specifieke

sjaria’visie’, en de westerse cultuurkring tekenen zich op het publieke

domein met name af rond delen van het familierecht (de verhouding tussen

man en vrouw), rond strafrecht en rond godsdienstvrijheid. Bij het moslim-

radicalisme zijn die spanningen onoverbrugbaar. Bij de ‘sjaria van twee

niveaus’, maar ook bij het soefisme is dat minder het geval. 

* Reformistische pleidooien 

S p a n n i n gen tussen opva t t i n gen over de s j a r i a en de moderne re ch t s sta a t

doen zich niet of veel minder voor bij re fo rm i st i s che pleidooien vanuit de

m o s l i m ge m e e n s chap rond de moderne re ch t s staat. Veel moslims bepleite n

een revisie of moderne inkleuring van de islamitische re ch t st raditie. Zij

willen afstand nemen van de middeleeuwse re ch t s c a s u ï stiek door de s j a r i a

in te rmen van mensenre ch ten vru chtbaar te maken. Zij letten daarbij vo o r-

al op de d o e l s t e l l i n g e n en niet op de l e t t e r van de K o r a n en andere ge l o o fs-

b ro n n e n .

* Leven in het domein van de vrede

Eerder kwam naar voren dat de politieke islam de wereld indeelt in twee

categorieën: het domein van de islam en het domein van de oorlog. Met dit

laatste werd het terrein aangegeven waar moslims niet konden wonen,
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omdat zij er hun religie niet konden praktiseren en omdat de sjaria niet de

wetten van het land stempelde. Latere juristen hebben een derde domein

onderscheiden, de dãr al-sulh (het domein van vrede). Daarmee bedoelen zij

landen die geen deel uitmaakten van de islamitische wereld, maar waarin

moslims wel hun geloof kunnen praktiseren. In de huidige tijd zien veel

moslims West-Europa en de Verenigde Staten als een domein van vrede. De

islamitische wet vraagt van de ingezeten moslims dat zij de wetten van het

land respecteren, zolang deze niet indruisen tegen de islamitische wet en

gebruiken. 

* De scheiding van religie en politiek: een seculiere staat

Ten slotte valt te wijzen op moslims die een seculiere staat voorstaan: cultu-

reel mag een land dan islamitisch zijn, maar politiek dient het seculier te

zijn. Midden vorige eeuw streefden bijvoorbeeld oud-president Nasser

(Egypte) en de Sjah van Perzië dit na. Turkije kent officieel (nog) een seculie-

re staatsvorm. Een auteur als Bessam Tibi bepleit ook een seculiere staat en

refereert daarbij aan het koranische vers dat geloof en dwang uit elkaar

haalt. Zijn stelling is dat sjaria een postkoranisch produkt is: van menselijk

en niet van goddelijke makelijk. De scheiding tussen religie en politiek

levert spanningen op. 

7.1.6.2 Politieke implicaties

- Islam als pijler voor de sociale rechtsstaat: connecting values?

Betoogd is dat de keuze voor vrijheidsrechten en voor democratie geen secu-

lier privilege is, maar juist uit geloofsinzichten zélf kan voortvloeien. Dit

geldt ongetwijfeld ook voor aanhangers van een ‘westerse’ islam, namelijk

voor hen die het gebod serieus nemen dat in geloofszaken dwang in geen

enkel opzicht (dus ook niet bij geloofsafvalligheid) pas geeft. Hoezeer deze

benadering ook in de islam recht van spreken heeft blijkt wel uit belangrij-

ke Koranteksten. 

Er zijn daarom wel dege l ijk ook politieke ge o r i ë n te e rde moslim(groepen) die

níet voor een th e o c ratie kiezen, maar op grond van de islam p l e i ten vo o r

d e m o c ratie en vrij h e i d s re ch ten (ook op het gebied van de godsdienst). Het

gaat dan om een politieke islam die bepalingen uit de s j a r i a naar hun st re k-

king serieus wil nemen, zonder te ve r vallen in een middeleeuwse vo rm ge-

ving. Inte re s s a n te aanknopingspunten bieden de sjaria van twee niveaus, de

meer op innerlijkheid gerichte en de reformistische stromingen. Het ko m t

e rop aan om deze st ro m i n gen in de we ste rse cultuur serieus te nemen en kri-
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t i s ch te ve r kennen op we l ke manier zij een (soms potentiële) ste u npilaar vo o r

de sociale re ch t s staat kunnen zijn. Het CDA doet er goed aan om zelf het vo o r-

touw te nemen en met ve rte ge n wo o rd i ge rs van de moslimge m e e n s ch a p p e n

het thema van re ch t s staat en religie onderwerp van ge s p rek te make n .

Ook zijn er meer aanknopingspunten voor een gemeenschappelijke agenda

rond connecting values dan die rond democratie en vrijheidsrechten.

Gedoeld wordt op de oproep uit de Koran en de hadith om zich in te zetten

voor sociale rechtvaardigheid. De af finiteit met sociale doelstellingen van en

binnen de sociale rechtsstaat is groot, zeker als daaronder wordt verstaan

het streven naar een zoveel mogelijk door de samenleving zelf gedragen

onderlinge solidariteit. 

- Integratie en ruimte voor identiteit op persoonlijk, maatschappelijk en

rechtsstatelijk vlak?

Wezenlijk voor een moderne rechtsstaat is het bestaan van een maatschap-

pelijke ruimte om de eigen identiteit vorm te geven. Daaruit vloeit voort dat

er niet minimalistisch met mogelijkheden voor identiteitsexpressie voor en

door islamitische organisaties moet worden omgesprongen. De rechtsorde

moet daarom volop openingen bieden voor moslims om hun religie vorm te

geven in het persoonlijk en maatschappelijk leven. 

In de persoonlijke levenssfeer komt dit erop neer dat moslims (en aanhan-

gers van andere religies) zich volgens hun voorschrif ten moeten kunnen kle-

den. Voor eigen rituelen rond huwelijk, begrafenissen, etc., voor eigen

inzichten omtrent rolverhoudingen tussen man en vrouw, voor ritueel s l a ch-

ten en derge l ij ke moet zonder meer ru i m te zijn, zolang zij geen inbre u k

maken op fundamentele rechten en plichten en op de openbare orde. De

vraag is natuurlijk tot hoever die persoonlijke leefsfeer zich uitstrekt. Botst

bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoekje in een rechtbank, etc. met het

openbare karakter van deze publieke instellingen? 

In de maatschappelijke sfeer gelden vrijheidsrechten ook voor islamitische

organisaties, zolang deze zich voegen naar de geldende rechtsorde. Vraag is

wel of de overheid in haar relatie met (onder meer) deze instellingen regels

kan hanteren waarin de eerder genoemde kernwaarden een rol spelen. 

In de rechtsstatelijke sfeer, het domein van de overheid en van de staat,

doen zich weer andere vragen voor. Moeten de overheden hun informatie

meertalig aanbieden via folders, websites, etc.? Is het zinvol de belangrijkste

islamitische feestdagen een plek te geven in het repertoire van nationale

vrije dagen? Moet het mensen worden toegestaan om in de hoedanigheid

van representant van de staat kleding te dragen die religieuze opvattingen
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tot uitdrukking brengen? Te denken valt aan het eerder genoemde hoofd-

doekje in de rechtszaal. Moeten er in de publieke ruimte mogelijkheden

komen om via geluidsversterkers op te roepen tot het gebed? Moeten over-

heid en rechterlijke instanties in de sfeer van het strafrecht rekening hou-

den met de culturele achtergronden van mensen? 

- Rechtsstatelijke grenzen aan pluriformiteit?

Het recht om van opvatting te verschillen, is een hoeksteen van de democratie.

Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. Er is geen democratie zonder

pluralisme. Het recht om een eigen mening te uiten, is niet alleen van toepas-

sing als ideeën en visies aansluiten bij de opinies van de meerderheid van de

bevolking. Voor afwijkende meningen is ruimte, zelfs als deze schokken en door

velen als offensief of storend worden ervaren. Daarom is er de mogelijkheid van

discussie en fundamenteel debat over de inrichting van de staat en van de

samenleving. Daarom is er ook plaats voor politieke stromingen die er andere

staatkundige idealen op na houden. Wel speelt de vraag waar grenzen liggen.

* Het verbieden van organisaties

Bij de vraag welke organisaties wèl en welke niet getolereerd kunnen wor-

den in de Nederlandse rechtsstaat is het zinvol om hier goed te onderschei-

den tussen theocratie en radicalisme. Instellingen met theocratische ambi-

ties kunnen:

- democratisch gezind zijn: het gaat hen om het ver werven van een meer-

derheid, om daarmee hun idealen te ver werkelijken. Eenmaal aan de

macht dan streven zij er niet naar de democratie omver te werpen of om

fundamentele mensenrechten aan te tasten, maar bijvoorbeeld wel naar

een nauwere aansluiting tussen kerk en staat. Maar ook dan zoeken zij tel-

kens weer voor hun theocratische ambities een democratische legitimatie.

In Nederland kan de SGP tot deze categorie worden gerekend;

- zich erbij neerleggen een minderheid te zijn. Zij blijven het theocratisch

ideaal koesteren en dragen dat uit, maar denken -gegeven hun minder-

heidspositie- niet expliciet na over de vraag hoe het zou zijn als zij een

meerderheid zouden kunnen verwerven. Het gaat om een vrij apolitiek

theocratisch ideaal, maar met geen of een geringe ver wantschap met de

democratische rechtsstaat;

- hun ambities in een democratie volledig legaal via algemene verkiezingen

proberen te verwezenlijken en macht proberen te winnen, maar dan wel

met de expliciete bedoeling om daarna de democratie en de fundamentele

rechtsgoederen terzijde te schuiven. Het hoeft hier niet per se om politieke

partijen te gaan. Ook scholen en andere organisaties kunnen dat ‘ideaal’

zo uitdragen;
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- niet alleen qua doel, maar ook qua gehanteerde of uitgedragen methoden

inbreuken op democratie en/of vrijheidsrechten niet schuwen. 

De laatste twee categorieën van instellingen staan haaks op kernmomenten

van de rechtsstaat, met name rond de vrijheidsrechten (vrijheid van

meningsuiting, vrijheid om de godsdienst te belijden of er afscheid van te

nemen) en de parlementaire democratie. Instellingen die de politieke ambi-

tie hebben om de democratische rechtsstaat zelf te ondermijnen, komen al

snel in de zône van een wettelijk verbod. 

Bestuursrechtelijke maatregelen

Daarnaast kunnen er uiteraard maatschappelijke instellingen zijn die geen

politieke aspiraties hebben, maar wel waarden uitdragen die haaks staan op

de (vrijheids)rechten in de rechtsstaat. Zij die geweld en daarmee eigenrich-

ting min of meer onderschrijven om daarmee religieuze overtuigingen op te

leggen: het in algemene zin goedkeuren van fatwa’s bij geloofsafvalligheid,

bij vermeende godslastering etc. Ook dat staat haaks op kernwaarden van de

rechtsstaat. Zodra uitlatingen concreet genoeg zijn om als opruiing of als

uitlokking tot geweld aangemerkt te worden, kan tegen de betrokkene straf-

rechtelijk worden opgetreden. Is dat niet het geval en is er dus geen rechtst-

reekse oproep tot geweld dan is het voor het Openbaar Ministerie (OM) niet

mogelijk om tot vervolging over te gaan. 

De vraag die zich voordoet is of de overheid dan op andere manier kan of

moet optreden. Dat hangt vervolgens sterk van de context af waarin dit

gebeurt. In algemene zin zou moeten gelden dat daar waar de overheid een

relatie (in normerende of presterende zin) heeft met maatschappelijke orga-

nisaties, zij de bestuursrechtelijke instrumenten moet kunnen inzetten om

de afkeuring kracht bij te zetten. In het onderwijs gaat het dan om eisen van

deugdelijkheid en de bekostiging van scholen. Elders gaat het om bekosti -

gingsvoorwaarden en subsidieregels.

7.2 Enkele richtinggevende conclusies

• De rechtsstaat is de politieke uitdrukking van een specifieke cultuur. Die

cultuur kenmerkt zich door tolerantie voor  andersdenkenden, door ver-

draagzaamheid en respect voor elke menselijke  persoon. Voor diens identi-

teit en de expressie daarvan -in groepsverband en persoonlijk- dient ruimte

te zijn, voor zover die expressie althans ook zelf de kernwaarden van de

rechtsstaat eerbiedigt.

• Geschiedenis, cultuur en taal van een land geven de rechtsgemeenschap
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een specifieke identiteit. De overheid is gehouden de identiteit van de

rechtsstaat te markeren, de waarden van de rechtsstaat uit te dragen en het

draagvlak daarvoor te bevorderen. Wie de (sociale) rechtsstaat wil bevorde-

ren, zal de waarden daarvan ook aan nieuwkomers duidelijk moeten maken

en daarbij zelfbewust en veeleisend moeten zijn.

• Bij integratie is het van belang dat mensen hun identiteit en visie op het

leven op een vrije, authentieke -en niet geforceerde- manier kunnen verbin-

den met de samenleving waarin zij dagelijks leven. Daarbij is het van

belang dat a) kernwaarden van de samenleving worden gedeeld en dat b)

mensen verantwoordelijkheden kunnen dragen (participatie) en daarop ook

worden aangesproken.

• Integratie heeft te maken met het betrokken deel uitmaken van de

samenleving. 

• Cultuur(over)dragende instituties hebben daarbij een belangrijke rol:

gezinnen, scholen, geloofsinstellingen etc. moeten uitgedaagd worden daar-

bij een brugfunctie te vervullen.

• De overheid heeft tot taak om goede randvoor waarden te scheppen zodat

mensen toegerust zijn om verantwoordelijkheden te dragen. Zij spreekt ook

nieuwkomers aan op diezelfde verantwoordelijkheden, juist ook omdat zij

zich realiseert dat het voor hen vaak moeilijk is om hindernissen te over-

winnen. (Zeker nu de culturele afstand tussen landen en gebieden van her-

komst en onze samenleving veel groter is dan voor immigranten uit het ver-

leden.)

• De islam is een factor van groeiende betekenis in onze samenleving. Bij

de dialoog met moslims is het van belang in te zien dat staatsrechtelijke

opvattingen binnen de moslimgemeenschap divers zijn. Er zijn stromingen

die een vruchtbare en verrijkende brug slaan tussen rechtsstaat en hun reli-

gie. Andere stromingen zijn daar minder of niet toe in staat. De overheid

bewaakt op een passende manier de in deze studie benoemde kernwaarden

van de rechtsstaat.

7.3 Aanbevelingen

In deze slotparagraaf passeren enige aanbevelingen de revue. Zij zijn geclus-

terd langs lijnen van de cultuurdragende instituties die hiervoor de r evue

passeerden. 
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De voorstellen zijn gedaan vanuit de opvatting dat integratie om veel

inspanningen vraagt, om inzet van de immigrant en om inzet van de ont-

vangende samenleving. Die twee zaken hangen apert samen. Een samenle-

ving die niet investeert in inburgering, in scholing, in emancipatie van vrou-

wen etc. kan ook moeilijk eisen stellen aan de immigrant. Dat is niet alleen

moreel zo (wederkerigheid), maar ook feitelijk het geval. Als er geen scho-

lingsaanbod is bijvoorbeeld, kun je er ook niet om vragen. Wie niet

geschoold is, kan moeilijk tot werken worden verplicht.

Eerder is gezegd dat integratie zowel een culturele als een sociale en func-

tionele (vaardigheden) kant kent. Rond de cultuur is een schets gegeven van

de kernwaarden van de rechtsstaat. Gewezen is op het belang van connec -

ting values op dit punt. Bij de betekenis van het onderhouden van sociale

relaties, van participatie is ook vaak st i l ge staan. Dat niemand daarbij zonder

vaardigheden, kennis etc. kan is vanzelfsprekend. Bij de aanbevelingen

maken we een onderscheid tussen de rechtsculturele integratie enerzijds en

het bevorderen van participatie anderzijds.

7.3.1 Bouwen aan de rechtss taat: de rechtsculturele dimensie van integ ratie

Gewezen is op het feit de rechtsstaat meer is dan een complex van

(grond)regels. Ook aspecten als de taal, als symbolen en gebruiken spelen

een belangrijke rol. Zij drukken uit dat de staat meer is dan een set regels,

meer is dan de notie dat je anderen niet moet schaden, maar dat er sprake

is van een overigens open rechtsgemeenschap. De integrerende functie van

de talige, sociale en symbolische aspecten van de rechtsgemeenschap vragen

de nodige aandacht. Ook is het van belang om te onderkennen dat zich in

de Nederlandse (rechts)cultuur enkele fundamentele kernwaarden hebben

uitgekristalliseerd. Die waarden mogen met zelfbewustzijn in de rechtsge-

meenschap worden onderhouden. Daar ligt ook een missie van de overheid.

Om aan het onderstrepen en onderhouden van die kernwaarden handen en

voeten te geven en in dat opzicht een cultuurbeleid te voeren, verdienen

sommige zaken aanbeveling.

Gewezen is ook op het feit dat religie niet op haar best een neutrale speler

op het speelveld van staat en samenleving. Door religie en sociale rechts-

staat te ontkoppelen, berooft men zich van belangrijke culturele voorwaar-

den voor burgerschap en democratie. Een dergelijke ontkoppeling gaat

bovendien voorbij aan de bijdrage die de godsdienst, ook historisch gezien,

geleverd heeft aan tolerantie, vrijheidsrechten en sociaal bewustzijn.

Bovendien bemoeilijkt de ontkoppeling de dialoog met godsdiensten die uit-
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drukkelijk een relatie leggen tussen politiek en religie. Ontkoppeling mis -

kent het feit dat religie voor grote bevolkingsgroepen een zeer wezenlijke

drijfveer is. Publieke ontkenning zal dat niet veranderen. Uit het boven-

staande vloeien de volgende aanbevelingen voort:

- Het is van fundamenteel belang om de dialoog tussen christenen, mos-

lims, andere godsdienstige gemeenschappen en humanisten over de ver-

houding tussen godsdienst en politiek te blijven voeren en te intensiveren. 

- Vrijheidsrechten zijn er (onder meer) voor alle religies en identiteitsgebon-

den instellingen in Nederland: ook voor godsdienstige (zoals islamitische)

instanties. Wie pleit voor een verplichte neutrale status van scholen, wel-

zijnsinstellingen, media etc. miskent de betekenis van religie voor mensen,

miskent hun recht om deze ook maatschappelijk tot uitdrukking te bren-

gen en miskent ten diepste het democratische karakter van de Nederlandse

staat. De overheid ruimt op het publieke domein dan ook ruimhartig

plaats in voor geloofsgemeenschappen en ideële instellingen als cultuur-

dragers, ook van waarden die de rechtsstaat dragen. Zij bevordert de dia-

loog tussen (wereld)godsdiensten.

- Aan de eerder genoemde kernwaarden van de rechtsstaat wordt uitvoerig

aandacht geschonken in de inburgeringstrajecten. Daarbij moet het dus

niet alleen gaan om vaardigheden, om cultuur en geschiedenis maar ook

om kernwaarden, die zich in de Grondwet hebben uitgekristalliseerd.

- Ook in het curriculum dat nieuwkomers in schakelklassen krijgen aange-

reikt, wordt aandacht gegeven aan de kernwaarden van de rechtsstaat.

- Scholen geven in hun leerplan etc. aan hoe zij omgaan met de kernwaar-

den van de rechtsstaat. De eerder genoemde kernwaarden dienen als alge-

mene eis van deugdelijkheid in de onderwijswetgeving zelf verankerd te

zijn en gepreciseerd te worden. Die wettelijke precisering is nodig om scho-

len helderheid te geven en om te vermijden dat een te vaag begrip als

sociale cohesie maatgevend wordt voor het onderwijs. Scholen hebben

uiteraard volop de ruimte om de overdracht van kernwaarden in relatie tot

de eigen identiteit in te vullen. Helder zicht op de inhoud van het onder-

wijs kan vooroordelen bestrijden. Mocht onderwijs onverhoopt niet sporen

met de genoemde kernwaarden van de rechtsstaat en daar haaks op staan

dan is er uiteraard een reden om langs bestuursrechtelijke weg maatrege-

len te nemen. Goed onderwijs reikt in dit verband verder dan wat uit straf-

rechtelijk oogpunt niet te verhinderen is, omdat het in het onderwijs ook

gaat om de vorming tot competent burger. De inspectie ziet daarop toe.

- Ook op andere sectoren kunnen de overheden zonodig via subsidievoor-

waarden etc. deze kaders stellen. 

- Er komen wettelijke regels rond giften aan scholen, vergelijkbaar met

regels die gelden voor politieke partijen. Scholen maken duidelijk waar

121



hun financiële middelen vandaan komen. Rond aard en omvang van de

inkomsten stelt de overheid regels vast. De accountant ziet toe op naleving.

Naar analogie van regelgeving in het Verenigd Koninkrijk (VK) inzake giften

aan politieke partijen kan eventueel worden verkend of het zinvol is te

gaan werken met zogenaamde permissable donors (in het VK gaat het om:

natuurlijke personen, stichtingen en andere organisaties voor zover hun

activiteiten plaatsvinden in het VK en het hoofdkantoor daar gevestigd is).

Scholen weten dan van wie zij donaties mogen ontvangen en van wie niet.

- Beleid is dat de overheden consequent de Nederlandse (cq. Friese) taal

gebruiken, behoudens in situaties van overmacht. 

- Voor de expressie van het persoonlijke geloof moet ruimte zijn. Pas als sym-

bolen en gedrag expliciet in de weg gaan staan aan het vervullen van een

openbaar ambt (van agent, van rechter), van openbare zeden of kernfunc-

ties van instellingen ondergraven (sluiers in het onderwijs) is er een titel

om de beperking te eisen.

- In het strafrecht moet geen onderscheid gemaakt worden tussen culturele

groepen omdat het recht en de rechtstoepassing eenduidig en gelijk moe-

ten zijn. 

- Nieuwe symbolen en instituties die uitdrukking geven aan de identiteit van

de Nederlandse rechtsstaat kunnen op termijn misschien aan de orde zijn,

maar daarbij geldt dat er dan sprake moet zijn van een verdieping van de

relatie tussen de Nederlandse rechtsstaat en deze symbolen. Of en hoe zich

dat zal voltrekken is van tevoren niet aan te geven: vaak zijn het ingrijpen-

de momenten in de staatsgeschiedenis die symbolen uittillen boven hun

groepsgebonden karakter en hen een algemene, de rechtsstaat bepalende

statuur geven.

- Het verschaffen van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning gaat

gepaard met een ceremonieel dat de waarden van de Nederlandse rechts-

staat onderstreept. Ook voor het verkrijgen van het Nederlanderschap

wordt een geëigend ceremonieel ontwikkeld. Hoe dit precies moet worden

ingevuld, is uiteraard een onderwerp voor nadere studie en bezinning.

Inhoudelijk dient het ritueel rondom het verkrijgen van de Nederlandse

nationaliteit respect voor mensenrechten, voor democratie en de bereid-

heid verantwoording te dragen voor deze samenleving tot uitdrukking te

brengen

- Alleen in wettelijk nader te verankeren situaties van overmacht kan er spra-

ke zijn van een dubbele nationaliteit.

- Tegen extremistische uitingen die aanzetten tot geweld (ook van religieuze

leiders) wordt voortvarend strafrechtelijk opgetreden. Personen die zich

aan extreme uitlatingen schuldig maken, zijn bij uitstek gèèn gesprekspart-

ner van de overheid: zij zijn niet representatief voor de allochtone bevol-

king en daarom moet ook niet die indruk gewekt worden
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- Organisaties die tot doel hebben de democratie en de kernwaarden te

ondergraven, moet de overheid verbieden. 

- Uit een oogpunt van gelijkwaardigheid van mensen rekent de overheid het

zich tot taak om in beginsel alle duurzaam in ons land verblijvende men-

sen een elementair niveau van scholing aan te bieden. Dat gaat gepaard

met resultaatverplichtingen. Dat rust mensen toe en draagt bij aan hun

emancipatie. 

- Koninginnedag is een nationale feestdag die uitdrukking geeft aan de

cohesie en eenheid van de samenleving. Terecht is de laatste jaren bena-

drukt dat ook immigranten worden uitgenodigd daarin te participeren. Zo

kwam bij de nationale viering van het huwelijk van kroonprins Willem-

Alexander met prinses Maxima op die manier de veelkleurigheid van de

Nederlandse samenleving nadrukkelijk in beeld. Bij Koninginnedag viert

onze natie haar eenheid: met alle veelkleurigheid Oranje boven.

7.3.2 Werken aan participatie: de sociaal-culturele en functionele dimensie

van integratie

Een beleid dat veeleisend is (de Engelse term demanding geeft de juiste

klankkleur), is een voorwaarde voor een goede overgang van het ene naar

het andere land. Het is een voorwaarde voor een bevredigend bestaan.

Bevredigend in die zin dat verantwoordelijkheden opgepakt kunnen wor-

den: verantwoordelijkheden voor de eigen bestaansmiddelen, voor werk en

inkomen, voor de opvoeding van kinderen en de begeleiding van de jeugd,

voor een evenwichtige relatie tussen man en vrouw, voor verantwoordings-

zin en zelfstandigheid. Het ontvangende land kan en mag niet verwachten

dat op een koopje te krijgen. Een veeleisend beleid vergt gerichte en structu-

rele investeringen. Het vraagt om begrip voor integratieproblemen en voor-

al voor inzicht in het feit dat integreren meer is dan een opleiding of

betaald werk. Het raakt diepe overtuigingen van mensen, hun vertrouwde

sociale patronen etc. Ook die notie moet in het beleid tot uitdrukking

komen. Het integratiebeleid moet enerzijds niet vervallen in een overmaat

aan welwillendheid en een gebrek aan appellerende eisen en anderzijds

niet afglijden in een spiraal van stigmatiseren en negativisme. 

De Nederlandse samenleving zal enerzijds meer dan tot op heden is

gebeurd, moeten investeren in mensen. Dat is de kern van de voorstellen

rondom het vraagstuk van integratie. Dat betekent anderzijds dat de immi-

grant heel wat werk zal moeten verzetten. Velen hebben al laten zien, hoe-

ver je kunt komen op basis van geloof, vertrouwen, inzet en doorzettings-

vermogen en hebben zich in relatief kor te tijd een goede positie in de
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samenleving verworven. Wie dat alles er niet voor over heeft, moet zich ter-

dege afvragen of dit land wel de plaats van zijn bestemming is. Het beleid

mag ook dat duidelijk maken. 

Het gezin

Voor het functioneren van het gezin in termen van a) een goede opvoeding

en socialisatie van kinderen in de Nederlandse samenleving en van b) gelijk-

waardigheid van partners is het volgende van groot belang:

- Inburgeringscursussen moeten qua niveau en inhoud toereikend zijn. Bij

de inhoud van de cursussen wordt rekening gehouden met de levensloop

van mensen (zie onder). Het beleid rond de inburgeringscursussen moet

meer demanding worden: niet om daarmee barrières voor immigratie op te

werpen, maar juist om de integratie te laten slagen. Vergunningen tot ver-

b l ijf wo rden pas ve rst rekt als een bepaald niveau van inburgering is bere i k t .

De niveau-eisen zijn hoger bij een vergunning tot permanent verblijf dan

bij een vergunning tot tijdelijk verblijf. De verplichting geldt voor man en

vrouw, ook voor personen die hierheen komen in het kader van gezinsvor-

ming en -hereniging. Voor toegelaten asielzoekers wordt een goed settle -

mentprogram ontwikkeld 

- Inburgeringscursussen zullen niet alleen kennis van de Nederlandse taal

moeten bevatten, maar ook een gedegen oriëntatie op de Nederlandse cul-

tuur, samenleving en geschiedenis. Naast deze basiselementen bevat de

inburgeringscursus, voor degenen die een permanente verblijfsvergunning

wensen, modules rond opvoeding en educatie en beroepsoriënterende vak-

ken. Het onderwijsaanbod wordt toegankelijk via de moderne communica-

tiemiddelen. Voor ouderen vanaf 55 jaar bevat de cursus de genoemde

basiselementen en praktijkervaring via vrijwilligerswerk. Uiteraard gaan de

eisen vergezeld van een hardheidsclausule: mensen met beperkte vermo-

gens of voor wie die verplichting evident onhaalbaar is (leeftijd bijvoor-

beeld) moeten van die verplichting worden ontslagen.

- de partner die in het kader van gezinsvorming naar ons land wil komen

moet een evenwichtige en afgewogen keuze hebben kunnen maken. De

stap die genomen wordt, is een verstrekkende. De minimumleeftijd van

huwelijkspartners die in het kader van gezinsvorming naar Nederland

komen, wordt daarom gesteld op in elk geval 21 jaar.

- Consultatiebureaus nemen periodiek testen af bij kinderen en adviseren

ouders van zeer jonge kinderen over de manier waarop deze achterstanden

het beste zijn te bestrijden. Een, liefst aan de basisschool gelieerde en daar-

in gehuisveste peuterspeelzaal maakt hen op een speelse manier vertrouwd

met de Nederlandse taal en bereidt voor op het toekomstige onderwijs. Dit

is een variant op de later genoemde schakelklassen in het onderwijs. Op
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deze manier is handen en voeten te geven aan een taaloffensief en aan het

(verder) ontwikkelen van de daarbij behorende expertise. Ouders worden

uitgenodigd deel te nemen aan flankerende programma’s.

- In overleg met consultatiebureaus kunnen mensen in aanmerking komen

voor ondersteuning via gezinscoaches. Dat geldt uiteraard ook voor

autochtonen.

- Kinderen die op vierjarige leeftijd onvoldoende kennis van de Nederlandse

taal hebben, worden voor een aantal uren per week leerplichtig. Zij ont-

vangen een gerichte ‘scholing’ in taal. Daarvoor dienen scholen middelen

te ontvangen (continueren in enigerlei vorm van zogenaamde onderwijs-

kansscholen);

- Ouders die (nog) geen of (nog) gebrekkig Nederlands spreken (onder niveau

NT2 3) worden in staat worden gesteld om elementen van het basisschool -

programma van hun kind parallel te volgen. Er komen meer toetsmomen -

ten. De ouders kunnen deze toetsen eveneens afleggen; 

- Ook de niet-werkende allochtone partner moet een opleiding volgen die

betrokkene kwalificeert tot het - indien gewenst of noodzakelijk - verrich-

ten van betaald werken. Dat schept ook evenwicht in relaties: er ontstaan

minder dwingende afhankelijkheden. Daarbij komt dat de wet beide part-

ners verplicht om zich, ingeval van een bijstandsuitkering, beschikbaar te

stellen voor de arbeidsmarkt. Dat dient ook te gelden voor partners uit

allochtone gezinnen. Zij die zich aan de inburgering onttrekken en dus

veel moeilijker bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt, krijgen een korting

in het geval het gezin in een bijstandssituatie komt. 

- Ook om onnodig isolement te voorkomen, moet bij het keuren voor

arbeidsongeschiktheid niet alleen rekening worden gehouden met de actu-

ele verdiencapaciteit van mensen maar ook met de mogelijkheid dat men -

sen na een gerichte scholing veel meer beroepen kunnen gaan uitoefenen.

Investeren krijgt prioriteit boven afkeuren als arbeidsgeschikte;  

Onderwijs

Onderwijs rust mensen toe om verantwoordelijkheid te nemen in de samen-

leving. Kennis en vorming zijn daarvoor essentieel in een complexe samen-

leving als de onze. Als in de sfeer van scholing zaken mislopen, heeft dat

langdurige gevolgen. Gevolgen voor de persoon in kwestie, maar ook voor

de samenleving: zeker nu de arbeidsmarkt sterk vergrijst, is het noodzake-

lijk te investeren in het menselijke kapitaal dat voorhanden is. 

De school is dan bij uitstek de brug naar het dra gen van ve ra n t wo o rd e l ij k-

heid in de samenleving waarin men woont. Dat stelt hoge eisen aan sch o l e n :

z ij moeten die brugfunctie wa a rm a ken en bij d ra gen aan de - desgewe n st kri-

t i s che - inte gratie van culturele minderheden (en niet aan ve r v reemding). 
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Achterstanden voorkomen en bestrijden

- Er komt een systeem van schakelklassen. Dat schept voor scholen de moge-

lijkheid om expertise te ontwikkelen en te bundelen rond het hanteren van

leerachterstanden. De schakelklassen zorgen ervoor dat nieuw in ons land

komende leerlingen gericht - via een eigen curriculum en didactiek -

achterstanden kunnen inhalen. Hiermee wordt bovendien het regulier

onderwijs ontlast: het niveau wordt niet of minder naar beneden gehaald

en er is dus minder neiging tot de zogenaamde ‘blanke vlucht’. In situaties

dat scholen zelf te weinig leerlingen hebben om aparte schakelklassen te

bemensen, wordt samengewerkt met andere scholen;

- Het bovenstaande geldt voor nieuwkomers: voor kinderen die op latere leef -

tijd aan het onderwijs deel gaan nemen en voor kinderen wier onderwijs-

loopbaan is onderbroken door verblijf in het buitenland. Zij worden

geplaatst in een schakelklas die hen qua taal en andere kernvakken eerst

op het niveau brengt van de klas/groep waarin zij regulier kunnen gaan

instromen.

- Kinderen met een aanzienlijke aanvangsachterstand in groep één van de

basisschool worden in staat gesteld om via schakelklassen achterstanden in

te halen. Ook hier wordt met intensieve instructie en begeleiding toege-

werkt naar het niveau van de reguliere basisschool. Is dat behaald dan

stroomt men in in het reguliere onderwijs.

- het principe van de schakelklas voor nieuwkomers en leerlingen die op

bepaalde gebieden leerachterstanden hebben, geldt ook voor het vervolgon-

derwijs. Verkend wordt of bij de overgang van basis- naar voortgezet onder-

wijs en bij aantoonbare (en in te lopen) achterstanden op het gebied van

met name de taalontwikkeling eveneens gewerkt kan worden met schakel-

klassen. Ook hier geldt overigens weer dat achterstanden niet alleen bij

nieuwkomers en allochtonen voorkomen. Soms is de taalachterstand ook

bij autochtonen groot. Ook die zouden - vanaf een bepaald niveau - via

schakelklassen de achterstanden moeten inhalen.

- Schakelklassen kunnen qua aanpak van leerachterstanden aansluiting vin-

den bij de zogenaamde KEA-methode (KEA staat voor kleinschalig experi-

ment achterstandsbestrijding). Deze methode wordt gekenmerkt door

intensieve begeleiding van het onderwijzend personeel. De leerkracht krijgt

handvatten aangereikt voor een optimale organisatie in de klas. Door doel-

gerichte instructie wordt de beschikbare leertijd effectiever gebruikt dan in

klassen waar men nog niet eerder volgens de KEA-aanpak heeft gewerkt.  In

de klassen waar volgens deze methode wordt lesgegeven, worden betere

leerresultaten geboekt dan in klassen waar dat niet het geval was. Voor

leerkrachten die gaan werken in de schakelklassen komen specifieke onder-

wijsmodules;

- Bekostiging van schakelklassen vindt plaats door middel van de onderwijs-
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achterstandsgelden.

- De schoolgang van kinderen moet niet gedurende langere tijd onderbro-

ken worden om redenen van verblijf in het buitenland, met het gevolg dat

de jongeren een breuk in hun onderwijsloopbaan oplopen. Er dient onder-

zoek te komen naar de mate waarin daarvan sprake is. Tenzij er sprake is

van overmacht, ontmoedigt de overheid dergelijk handelen. Bezien wordt

of het mogelijk is om anders ouders kinderbijslag te onthouden voor kin-

deren/jongeren die, gescheiden van de in ons land blijvende ouders, gedu-

rende de leerplichtige leeftijd duurzaam elders verblijven; 

- Gemeenten wordt aanbevolen om convenanten te sluiten met schoolbestu-

ren om tot een evenwichtige spreiding van leerlingen te komen. De conve-

nanten behelzen niet alleen afspraken over het tegengaan van segregatie,

maar ook over de manier waarop scholen jongeren in staat stellen om

onderwijsachterstanden in te lopen.

Identiteit van scholen

- De vrijheid van onderwijs geldt voor alle (potentiële) aanbieders van onder -

wijs. Het geven van onderwijs op een levensbeschouwelijke grondslag is

een fundamenteel recht. Keerzijde van dat recht is de plicht van scholen

om leerlingen te vormen tot personen die verantwoordelijkheid voor de

samenleving willen en kunnen dragen. 

- In de onderwijsprogramma’s wordt expliciet aandacht besteed aan kennis

van achtergronden van belangrijke migrantengroepen in de Nederlandse

samenleving en aan geestelijke stromingen in ons land. Aandacht voor de

veelkleurigheid van de samenleving is van betekenis.

- Scholen maken inzichtelijk op welke manier zij hun identiteit uitwerken

en vormgeven in het onderwijs. Duidelijk wordt gemaakt op welke manier

scholen hun brugfunctie willen waar maken.

- Zeker als de inrichtingsvrijheid van scholen gaat toenemen, als het kern-

curriculum wordt teruggebracht en als scholen meer vrijheid krijgen om

het eigen onderwijspakket in te vullen, is het van belang dat de inspectie

toetst of scholen voldoen aan de algemene kwaliteitseis dat het curricu-

lum is gericht op integratie in de Nederlandse samenleving. De inspectie

ontwikkelt een protocol voor de wijze van toetsen.

- Het voorstel om zetels uit het bestuur van scholen voor minimaal één-

derde aan ouders van leerlingen toe te kennen, is ook van belang voor

allochtonen. Het biedt mogelijkheden om hun betrokkenheid bij de school

te versterken. (Dit voorstel is gedaan in Vertrouwen in talent van het WI

voor het CDA/2002.)
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Sociale zekerheid 

Onderwijs- en taalachterstanden moeten worden bestreden door een ver-

plichtende en toereikende inburgering. Verder geldt dat;

- de ge b re k k i ge beheersing van de Nederlandse taal en een ge b rekkig ke n n i s-

niveau geen reden kunnen en mogen zijn bij de beoordeling van de ver -

diencapaciteit in het kader van de claimbeoordeling van de WAO.  Dat ver-

schaft niet alleen een te gemakzuchtige entree tot de WAO, maar leidt ook

tot hospitalisering en isolement. De noodzaak om relaties aan te gaan, ver-

dwijnt op deze manier en dat be vordert de integratie zeker niet. 

- wie zich onvoldoende heeft gekwalificeerd via inburgeringscursussen en

aanspraak maakt op een bijstandsuitkering wordt geconfronteerd met een

korting. Is er sprake van een gezinsverband of tweerelatie dan geldt dit

voor beide partners.

Buurten en wijken

Om sociale en culturele segregatie te voorkomen, is het van belang dat:

- er ook in nieuwe wijken huurwoningen van woningcorporaties worden

gebouwd; 

- woningcorporaties of gemeenten bij de toewijzing van woningen rekening

houden met de diversiteit van de bevolkingsopbouw en de sociale draag-

kracht van wijken;

- dat gemeenten tezamen met corporaties, bewonersverenigingen, wijkco-

mités en buurtverenigingen en met organisaties van allochtonen een toe-

wijzingsbeleid ontwikkelen. Het kan daarbij zinvol zijn om nieuwkomers

van meet af aan in buurten te huisvesten met een gevarieerde bevolkingssa-

menstelling. 

Een rigoureus en dwingend spreidingsbeleid biedt geen perspectief. Immers,

een afgedwongen spreiding zal niet werken en gaat bovendien in tegen de

bewegingsvrijheid en de vrijheid van woonplaatskeuze van mensen.

Daarnaast blijkt uit stadsgeografische studies dat mensen met gelijke ken-

merken elkaar niet zelden bewust opzoeken. Dat hoeft niet te leiden tot

segregatie en onoverbrugbare scheidingswallen, tot een patroon van geves-

tigden en buitenstaanders. Dat is het geval als de Nederlandse en westerse

cultuur goeddeels onbekend is, als de taal niet wordt gesproken, de contac-

ten met autochtonen nihil zijn etc. Daarom is er vooral een beleid nodig dat

gericht is op scholing en onderwijs, op inburgering, kennis van onze taal en

cultuur en is het zaak te voorkomen dat mensen meer dan gemiddeld terug-

vallen op sociale vangnetten als de bijstand.
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Rechtsstaat

Een rechtsgemeenschap is meer dan een set spelregels. Zij heeft een eigen

identiteit, een eigen geschiedenis en ontwikkelingsgang. Immigreren is

daarom meer dan het krijgen van een verblijfstitel. Het stelt eisen aan

betrokkenen: eisen die een voorwaarde zijn om als volwaardig burger deel

te nemen aan de samenleving.

Inburgering

Een goede en veeleisende inburgering is wezenlijk voor de integratie van

culturele minderheden. Ontbreekt die dan volgt op migratie niet zelden het

isolement en een gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheden. Op

de gevolgen voor het gezin, de opvoeding en de positie van de vrouw ver-

houding is al gewezen. Daarom moet er in de cursussen behalve aan taal

ook aandacht worden besteed aan de Nederlandse geschiedenis en cultuur,

de staatsinrichting, grondrechten en de inrichting van de samenleving. Van

de cursussen maken (maatschappelijke) stages deel uit. Uit didactische over-

wegingen is dat vaak noodzakelijk, maar het is ook een impuls om relaties

op te bouwen en bekend te worden met de omgeving. Wederkerigheid

wordt daardoor aangemoedigd. 

- Algemeen uitgangspunt is dat het bereiken van een bepaald niveau van

inburgering een voorwaarde is voor het verkrijgen van een verblijfsvergun-

ning voor inburgeringsplichtigen (daar vallen asylanten en degenen die

voor een tijdelijk doel naar Nederland komen buiten: bijvoorbeeld zij die

komen voor studie of tijdelijk werk. Voor geestelijken is er dan weer een

uitzondering gemaakt. Ook onderdanen van de EU en onderdanen van lan-

den waarmee verdragen zijn gesloten, zoals met de Verenigde Staten (VS)

en Polen, vallen hierbuiten, behoudens in het laatste geval als er sprake is

van gezinsvorming). Krachtens de Vreemdelingenwet 2000 zijn er twee

typen verblijfsvergunningen: die voor bepaalde (ten hoogste vijf jaren) en

die voor onbepaalde tijd. Deze verblijfsvergunningen worden afgegeven om

redenen van gezinsvorming of -hereniging, van tijdelijke arbeid of van

asiel.

- Om een systeem te laten functioneren waarin het ve r k r ij gen van een ve r-

b l ij fs ve rgunning is ge koppeld aan het niveau van inburgering, is het nodig

dat de overheid de inhoud van inburge r i n g stoetsen goed va stlegt en to e z i e t

op het correct afl e g gen daarvan. Hierbij kan wo rden aange s l o ten bij het

b e staande systeem. De inhoud van de inburge r i n g s c u rsussen is afge ste m d

op de levensloop van mensen, in die zin dat bij nieuwko m e rs die op late re

l e e ft ijd (bij voorbeeld 57,5 jaar) naar Nederland komen het accent van de

c u rsus minder of niet op bero e p s o r i ë n tatie komt te liggen maar meer op

het onderhouden van conta c ten, het ondersteunen van (klein)kinderen etc .
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Voorwaarden voor verblijf

- In het geval van gezinsvorming of hereniging is sprake van vrijwillige

immigratie. Het is van belang dat degene die besluit zich hier bij een part-

ner of familie te voegen, zich terdege op de migratie voorbereidt.

Inburgeringsplichtigen die aanspraak maken op een tijdelijke verblijfsver-

gunning dienen zich het taalniveau NT2 1 en inzicht in de cultuur en

geschiedenis van ons land eigen gemaakt te hebben in het land van her-

komst. Leermiddelen (nieuwe media) kunnen bijvoorbeeld via ambassades

worden aangeschaft. 

- Voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wordt

het Staatsexamen NT2 I (niet te verwarren met NT2 1) in beginsel verplicht

voor iedere nieuwkomer. Van het curriculum maken ook het vak maat-

schappij-oriëntatie, met daarin opgenomen opvoedingsondersteuning en

computervaardigheden, deel uit. Ad e qu a te toetsen dienen te wo rden ontwik-

ke l d . Voor mensen met een laag beginniveau is dit een behoorlijke eis. Dat

betekent dat er de nodige inspanningen nodig zijn om op het vereiste

niveau te komen. Het gaat hier niet om het onnodig opwerpen van drem-

pels voor immigranten, maar om het optimaliseren van de immigratie. Het

NT2-Staatexamenprogramma I is vergelijkbaar met niveau NT2 3.

Beheersing van het Nederlands op dit niveau betekent dat iemand daarna

kan deelnemen aan een basisberoepsopleiding in het secundair beroepson-

derwijs of aan een daarmee vergelijkbaar opleidingstraject vanwege

arbeidsvoorziening of op de werkplek. Tevens is op dit niveau sprake van

taalvaardigheid die iemand geschikt maakt voor het uitoefenen van in elk

geval de minder complexe functies op de arbeidsmarkt.  

Hoe moeilijk ook, het is een belangrijke basis om bevredigend in onze

samenleving te kunnen functioneren. Wie dit niveau niet behaalt, zal

waarschijnlijk nooit in onze samenleving op eigen benen kunnen staan.

Dat is geen wenselijke situatie, ook niet uit een emancipatoir oogpunt.

Hardheidsclausules waarborgen natuurlijk dat mensen die zich uit over-

macht (leeftijd in combinatie met opleidingsachtergrond dan wel capacitei-

ten) niet kunnen scholen niet de dupe van de eisen worden.

- Ook aan de in Nederland verblijvende partner dienen meer eisen te worden

gesteld dan uitsluitend de inkomenseis. ‘De persoon bij wie de vreemdeling

wil verblijven, dient te beschikken over voldoende middelen van bestaan’,

zo luidt de wetstekst (art.16.c Vreemdelingenwet). Dat is onvoldoende. Hier

is eveneens een inburgeringseis op zijn plaats. De persoon die een partner

uit het buitenland laat overkomen, dient niet alleen over voldoende gelde-

lijke middelen te beschikken, maar ook zèlf minimaal over het niveau NT2

3 te beschikken. Hij of zij dient daarom in het bezit te zijn van

Sta a t s e xamen NT2 I of een ve rge l ijkbaar sch o l i n g s n i veau of hoger te hebben.

- Ten behoeve van vervolgopleidingen zou aangesloten kunnen worden bij

130



gedachten die het WI ontwikkelde rond de levensloopverzekering: leer-

rechten geven aanspraak op het volgen van onderwijs gedurende een

nader te bepalen periode.

- Het is zinvol een flankerend media- en informatiebeleid te ontwikkelen.

Van belang is dàt de inburgeraars het vereiste niveau halen. Bij de vraag

hoe zij dat doen, is sprake van de volle ruimte voor het eigen initiatief. Een

doorlopend (24 uur) aanbod van cursussen Nederlands en maatschappij

oriëntatie die via de televisie, internet etc. zijn te volgen, betekent een aan-

zienlijke uitbreiding van het aanbod aan opleidingsmogelijkheden en voor-

al een verbetering in flexibiliteit: mogelijkheden voor combineren van de

cursus met werk en opvoeding. 

- Uitkeringsgerechtigde oudkomers die onvoldoende gekwalificeerd zijn

voor de arbeidsmarkt vanwege een gebrekkige beheersing van het

Nederlands en van wie - gezien de leeftijd - nog redelijkerwijs verwacht

kan worden dat zij betaald kunnen werken, krijgen eveneens een scho-

lingsaanbod tot niveau Staatsexamen NT2 I. Oudkomers met opvoedingsta-

ken krijgen een soortgelijke opleiding. Zij worden drie maanden na

inschrijving in het geboortenregister van het eerste kind door de leer-

plichtambtenaar bezocht. Het volgen van een cursus voor deze oudkomers

is niet vrijblijvend.  Naar analogie van het Rotterdamse Deltaplan voor

inburgering moet gaan gelden dat degene die meedoet, zich verplicht een

en ander met succes af te leggen. Op succes staat een bonus, op uitval -

behoudens bij overmacht - een boete. 

- Om uitval te bestrijden kunnen ouders via de door het CDA voorgestane

kindkorting kinderopvang inkopen. 

- Aan toegelaten asielzoekers worden vergelijkbare eisen gesteld, zij het dat

het al dan niet slagen uiteraard geen ef fecten heeft voor hun verblijfssta-

tus. Voor asielzoekers worden naar Amerikaans voorbeeld settlementpro -

gramma’s ontwikkeld.

Nationaliteit

De keus voor een nieuwe nationaliteit, is een andere dan een praktische

keus van verblijfplaats. Wie na verloop van tijd besluit om in Nederland te

blijven en dit land voortaan beschouwt als zijn of haar land, heeft goede

gronden de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Wie in het bezit is van

de Nederlandse nationaliteit valt niet langer onder het vreemdelingenrecht,

heeft het recht van vestiging en beschikt over reisdocumenten. Daarnaast

verkrijgt men actief en passief kiesrecht. Met name dit laatste punt is een

ingrijpende verandering. 

Omdat het verkrijgen van het Nederlanderschap direct is verbonden met

het deelnemen aan het democratisch stelsel, is het reëel dat men ook
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inzicht heeft in de principes en vooronderstelling waarop dit is gebaseerd.

Daarom is het zaak dat degene die de Nederlandse nationaliteit aanvraagt in

aanvulling op de examens Nederlands en maatschappij-oriëntatie die hij of

zij heeft afgelegd omwille van het verkrijgen van de verblijfsvergunning

voor onbepaalde tijd, aantoonbaar inzicht heeft in de geschiedenis,

Nederlandse cultuur en vooral staatsinrichting.
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