
die zorgen door autochtone Nederlanders ge-
deeld worden. Ook ‘wij’ zijn bang dat onze kinde-
ren verkeerd terecht komen. Omgekeerd kan ik
mij goed voorstellen dat veel autochtone Neder-
landers huiverig staan tegenover sommige ‘isla-
mitische’ gedragingen. Zo heb ik zelf grote
moeite met het dragen van gezichtssluiers (ni-
qaab of chador). Ik ben vóór een grote tolerantie
ten aanzien van kleding, maar daar zitten wel
grenzen aan. Ik vind het prettig als ik kan ‘zien
wie ik voor me heb’ en ik zou me unheimisch
voelen in een straatbeeld dat gedomineerd werd
door mensen wier gezicht ik niet kan zien. Of dat
nu vrouwen in chador of met niqaab zijn of man-
nen met een bivakmuts. En, ik geef het eerlijk
toe, ik ben bang voor het vervolg. Als we nu cha-
dors toestaan, is dan de invoering van geschei-
den zwembaden de volgende stap? Eindigt het
met invoering van de shariaa? Ik moet er niet aan
denken. Maar zolang ik mij niet openlijk uitlaat
over mijn zorgen en angsten zal het ook  nooit
duidelijk worden in hoeverre mijn zorgen door
allochtonen gedeeld worden.

Marijke Linthorst vindt mijn artikel over de
PvdA en de multiculturele samenleving (s&d,
december 2002) ‘teleurstellend’. Met de alge-
mene uitgangspunten, schrijft ze, ‘zal niemand
het oneens zijn’, maar wat ontbreekt is ‘een kriti-
sche vraagstelling’. Wat ging er allemaal mis met
het integratiebeleid zoals dat totnutoe gevoerd
is?  En welke consequenties trekken we daar uit?
Zelf windt ze er geen doekjes om. We moeten
kiezen voor ‘een fundamenteel andere benade-
ring en een dito beleid’.
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Veel voorbeelden die Linthorst van de dage-
lijkse (beleid)praktijk geeft, zijn relevant; ik
onderschrijf een aantal van haar suggesties.
Maar aan de hoofdlijnen van mijn artikel gaat ze
voorbij. Sterker nog: een groot deel van haar bij-
drage laat zich lezen als een illustratie van wat ik
in ‘De PvdA en de multiculturele samenleving’
nu juist bekritiseer. Ze is, zoals in Nederland in-
middels gebruikelijk, veel te negatief over het
beleid dat in het verleden gevoerd is. Ze maakt,
niet als enige, de pretentie van een ‘fundamen-

De binnenwaartse blik
Paul Kalma reageert op Marijke Linthorst

De vorming van een multiculturele samenle-
ving is geen eenvoudige opgave. Het vraagt veel,
van autochtonen en allochtonen, en het gaat
vaak om ingewikkelde vraagstukken. Maar er is
geen weg terug. De vraagstukken liggen er. Ont-
kennen helpt niet, verdoezelen evenmin. Het
enige dat helpt is de erkenning dat we, of we dat
nu leuk vinden of niet, op elkaar aangewezen
zijn. 

Gemakkelijke oplossingen zijn er niet. Niet in
de zin van de ‘schreeuwerige’ lpf-oplossingen,
maar ook niet in de zin van ‘heb geduld, het
komt allemaal goed.’ Dat geloven mensen niet
meer. En ze hebben gelijk. Iedere samenleving,
of die nu mono- of multicultureel is, wordt ge-
maakt door de mensen die daar onderdeel van
zijn. Maar dan moeten die mensen wel weten
wat er van ze verwacht wordt en wat zij van an-
deren mogen verwachten. Het lijkt mij bij uit-
stek een taak van ‘de politiek’, en meer in het bij-
zonder van de PvdA, om daar richting aan te ge-
ven.
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teel andere benadering’ niet waar. En last but not
least: ze blijft gevangen in de strikt-nationale,
autochtoon-gecentreerde benadering die hier
sinds Pim Fortuyn de overhand heeft gekregen.

Allereerst het gevoerde beleid. Dat dat zwakke
plekken vertoonde en z’n eigen blinde vlekken
had, staat vast. Maar Linthorst gaat veel verder.
Het beleid leidde tot ‘bizarre tegenstrijdigheden’;
er zijn ‘onvergeeflijke fouten gemaakt’. ‘Pappen
en nathouden’ was het devies. De keuze voor ‘in-
tegratie met behoud van eigen identiteit’ is een
‘funeste’ geweest. Daarmee gaat ze om te begin-
nen voorbij aan de opmerkelijke successen die er
in de jaren negentig, tegen alle sombere ver-
wachtingen in, op het gebied van arbeidsmarkt
en onderwijs zijn geboekt. Het zijn, schrijf ik,
broze successen, die ‘om voortgezette, zo niet
extra beleidsinspanningen vragen ¬ niet in de
laatste plaats op sociaal-economisch gebied.’
Maar Linthorst zwijgt erover; over de successen
en hoe ze overeind gehouden kunnen worden.    

Ook in andere opzichten doet ze alsof er
niets gebeurd is. Tien jaar geleden pleitten Ent-
zinger en Van der Zwan voor een zg. ‘inburge-
ringscontract’. Die inburgering is een belangrijk
onderdeel van het integratiebeleid geworden.
Dat de implementatie in een aantal opzichten te-
kortschoot en dat er onvoldoende werd geïn-
vesteerd, is juist. Maar het was niet allemaal ‘on-
vergeeflijk’ en ‘funest’. Linthorst maakt boven-
dien een karikatuur van het ‘multiculturalisme’
en zijn invloed op het beleid. Aanrandingen van
meisjes door groepen allochtone jongeren die
‘met begrip tegemoet ( zijn) getreden’. Door wie?
Het  thuishouden van leerplichtige allochtone
meisjes gedoogd ‘uit respect voor hun cultuur’?
Nee, hooguit omdat de overheid met wetshand-
having in het algemeen laks is omgesprongen.      

Dan, in de tweede plaats, de voorstellen en sug-
gesties die Linthorst doet. Ze spreken me soms
aan (meer aandacht voor de participatie van all-
ochtone ouders in het onderwijs), soms aanzien-
lijk minder (kan men mensen dwingen om thuis
Nederlands te spreken?) Maar van een ‘funda-
menteel andere benadering’ is, lijkt me, geen

sprake. Voorwaarden stellen m.b.t. kennis van
taal en cultuur bij ‘externe’ gezinsvorming?
Dat sluit naadloos aan bij de inburgeringsge-
dachte en bij het Nederlands beleid jegens niet-
Westerse huwelijkspartners ¬ dat al jaren het
strengste in de hele Europese Unie is.

Op die terreinen waarop Linthorst de beleids-
ambities op goede gronden  hoger wil stellen,
komt ze bovendien dicht uit bij het standpunt
dat ikzelf verdedig. Dat geldt bijvoorbeeld voor
de concentratie van migranten in grotestadswij-
ken. Ik keer me in s&d tegen de neiging om, in
een tijd van stoere taal en nieuwe flinkheid, fy-
sieke spreiding van immigranten in de volks-
huisvestiging en het onderwijs (‘desnoods ge-
dwongen’) weer op de agenda te zetten. Daar stel
ik intensivering van beleid op het gebied van
onderwijs, gedifferentieerd wonen en sociale
mobiliteit tegenover. Linthorst verwijt me eerst
dat ik daarmee de bestaande segregatie accep-
teer, om vervolgens zelf te concluderen: ‘(fy-
sieke) spreiding is voor dit probleem geen oplos-
sing’.    

Verder bepleit Linthorst, terecht, de handha-
ving van een aantal (grondwettelijk verankerde)
basisregels, zoals het verbod op discriminatie
naar geslacht of sexuele geaardheid. Ik heb in
mijn artikel niet anders gedaan en erop gewezen
dat de PvdA in het verleden teveel een dubbele
moraal heeft gehanteerd (over discriminatie
door allochtonen werd niet gesproken). Maar
Linthorst gaat een stap verder en wil ook duide-
lijkheid scheppen waar dat niet zo eenvoudig is.
‘We weten’, schrijft ze, ‘niet meer waar we aan
toe zijn en hoe we elkaar tegemoet moeten tre-
den. Het dragen van een hoofddoek kan een ui-
ting zijn van trots op het geloof, maar het kan
ook zijn afgedwongen en het kan tenslotte zelfs
het symbool zijn voor het afwijzen van de Neder-
landse samenleving.’

Ik vrees dat we in een multiculturele samenle-
ving met dat soort onzekerheden moeten leren
leven.   

Mijn grootste bezwaar tegen Linthorst’s artikel
is de binnenwaartse, op Nederland gefixeerde
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weer’), het bij Linthorst toch weer de immigran-
ten zijn die zich eenzijdig zullen moeten aanpas-
sen. ‘Duidelijkheid’ scheppen is het parool; on-
onderhandelbare kaders aangeven, allochtonen
bijvoorbeeld het verschil tussen ‘een kritische
houding’ en een ‘brutale houding’  duidelijk ma-
ken. Dat zal in specifieke gevallen zeker moeten
gebeuren. Maar dit als het fundament van een
nieuw immigratie- en integratiebeleid be-
schouwt, verwart het vormgeven van de multi-
culturele samenleving met het leiden van een
schoolklas.

Waarom benoemt Linthorst niet aanpassing
die van autochtone Nederlanders gevraagd
wordt (zoals een herwaardering van de individu-
ele en maatschappelijke betekenis van religie ¬

waarbij kritiek en betrokkenheid zeer wel samen
kunnen gaan)? Waarom geen aandacht besteed,
zoals ik dat deed, aan de dubbelzinnigheid en ge-
spletenheid van het migrantenbestaan ¬ en wat
onze eigen, vaak zelfgenoegzame cultuur daar-
aan zou kunnen ontlenen? Waarom niet erkend
dat het bij de grondregels van de democratische
rechtsstaat en de mensenrechten niet om Neder-
landse regels gaat (‘zo doen we het nu eenmaal
hier’) maar om universele rechten, die in eigen
land ook niet altijd worden nageleefd ¬ en die,
om ze elders ingang te doen vinden, een interna-
tionaal engagement vereisen.

‘Niet bij integratie alleen’: deze variatie op een
bijbels gezegde zou, als het om de immigratie-
problematiek gaat, het uitgangspunt van de soci-
aal-democratie moeten zijn. 

blik waarmee ze naar het migratievraagstuk
kijkt. ‘Niet alle oorzaken en oplossingen (van dit
vraagstuk) liggen buiten Nederland’, houdt ze
mij voor, om vervolgens het ‘effectieve immigra-
tie- en integratiebeleid’ dat ze voorstaat, uitslui-
tend in nationale termen te definiëren. Ze ne-
geert mijn stelling dat, zonder coördinatie op Eu-
ropees nivo, het beleid in een strijd ontaardt om
wie de strengste, meest afschrikwekkende maat-
regel durft te nemen. Ook gaat ze voorbij aan de
verschuivingen die zich in het internationale
migratieproces voordoen ¬ met grote conse-
quenties voor het te voeren beleid.

Zo schrijven Engbersen en Snel in het Drieën-
twintigste jaarboek voor het democratisch socia-
lisme dat de ‘immigrantenpopulatie’ in Neder-
land en andere Westeuropese landen gedifferen-
tieerder en ook ‘vlottender’ wordt. Bij steeds
meer immigranten (hoogopgeleiden uit
Westerse landen, ‘pendelmigranten’ uit Oost-
Europa), gaat het om een tijdelijk verblijf. Dat
vraagt om een planmatig, stringent arbeidsim-
migratiebeleid; roept tal van nieuwe vragen op
(bijvoorbeeld over de sociale en politieke rechten
van betrokkenen); maar relativeert ook Lint-
horst’s streven om inburgering tot ‘centraal uit-
gangspunt’ van het immigratie- en integratiebe-
leid te maken. Wil zij Japanse topmanagers en
Poolse seizoenarbeiders op kennis van de Neder-
landse taal en cultuur gaan selecteren?

Die strikt-Nederlandse invalshoek leidt er
bovendien toe dat, ondanks alle beweringen van
het tegendeel (‘aanpassing aan beide kanten’,
‘nieuwsgierigheid en onbevangenheid over en
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Noten

1 Kettingmigratie is de immigra-
tie die plaats vindt in vervolg op
oorspronkelijke immigratie.
Een voorbeeld. Een man trouwt
met een vrouw uit een ander
land. Onder bepaalde voor-
waarden kan de vrouw haar ou-

ders laten overkomen; dit biedt
in principe mogelijkheden om
ook andere gezinsleden over te
laten komen.

2 Rabiaa Bouhalhoul en Joke van
der Zwaard: Een kwestie van ver-
trouwen. Rotterdam, zj. pp. 69-
70  

3 M.Y. Linthorst: Rotterdam als

Thuishaven. Rotterdam, 1992. p.
16

4 Ineke Holzhaus: Een hoge prijs.
Amsterdam, 1991. De citaten
zijn te vinden op resp. p.114, p.
77, p. 90 en p. 54. 

5 In: s&d nr. 9, jaargang 2002
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