
een selectief beeld van de in Nederland levende
migrantengemeenschappen schetst. Het gaat
bijvoorbeeld vooral om de eerste generatie gast-
arbeiders, waarvan de integratie inderdaad als
grotendeels mislukt mag worden beschouwd.
Dit heeft overigens zeer uiteenlopende redenen.
Zo mogen we nooit vergeten dat de gastarbeiders
indertijd geselecteerd werden om in Nederland
laaggeschoold werk te doen. We zochten inder-
tijd mensen met minimale intellectuele bagage.
Dat deze personen grote moeite hebben om de
Nederlandse taal te leren en hun weg te vinden
in een complexe samenleving als de Nederlandse
mag hen eigenlijk niet worden aangerekend, te
meer daar de Nederlandse overheid decennia-
lang weinig heeft gedaan om de integratie van
deze groep te bevorderen. We dachten immers
dat ze wel weer zouden vertrekken…

Typerend voor deze selectieve beeldvorming
is de gang van zaken rond de ouders van de Ma-
rokkaanse jongen uit Venlo die enkele maanden
geleden een toevallige voorbijganger doodsloeg.
Nederland werd niet alleen gechoqueerd door
deze daad van zinloos geweld, maar ook door het
televisieoptreden van de ouders van de dader. De
vader leeft al 36 jaar in Nederland, waarvan 25
jaar van een wao-uitkering, maar sprak nog
steeds geen Nederlands. De moeder betoogde
voor de camera’s dat het gedrag van haar zoon de
wil van God was. Zoals Jan Blokker (scherp als al-
tijd) de volgende dag in De Volkskrant opmerkte:
de lpf had geen betere allochtoon kunnen vin-
den om de mislukte integratie aan te tonen. Na-

Er heerst in Nederland een uitgesproken morele
paniek als het om vraagstukken van immigratie
en integratie gaat. Alom klinkt de roep dat de in-
tegratie van minderheden is mislukt en het ge-
voerde integratiebeleid heeft gefaald. In deze kri-
tiek op het integratiebeleid zijn twee verschil-
lende geluiden te onderscheiden. Er wordt ge-
steld dat het integratiebeleid de gestelde doelen
niet heeft gerealiseerd en er wordt op nieuwe
problemen gewezen ¬ met name op de ‘cultu-
rele achterstand’ van minderheden en migran-
ten. Het is de culturele kloof (om met Ayaan
Hirsi Ali te spreken) die de integratie van mi-
granten zou belemmeren. Op beide stellingen is
echter nogal wat aan te merken.

selectieve beeldvorming

Is de integratie van minderheden mislukt? Het
lijkt er wel op. Dagelijks zien we berichten in de
media over allochtonen die de Nederlandse taal
niet spreken, hun kinderen onvoldoende opvoe-
den, werkloos zijn of in de wao zitten, crimineel
zijn of in politiek extremisme zijn verwikkeld.
Wat echter opvalt, is dat deze berichtgeving
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tuurlijk was dit paar niet representatief voor ‘de’
allochtonen in Nederland en bovendien werd het
in een voor hen zeer extreme situatie voor de ca-
mera’s gesleept. Maar in de media en publieke
beeldvorming werd dit Marokkaanse gezin uit
Venlo hét symbool van de mislukte integratie
van minderheden. 

Deze beeldvorming is echter selectief omdat
niet gesproken wordt over migrantengroepen
en individuele migranten met wie het wel goed
gaat in Nederland. Geen woord over de kinderen
van de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders
of over nieuwe migrantengroepen (waaronder
veel hoogopgeleide asielzoekers) die deels wel
hun weg vinden in de Nederlandse samen-
leving. Voor dergelijke nuanceringen is geen
plaats in het mediageweld noch voor de positieve
ontwikkelingen die pas opvallen als men de
integratie van minderheden op de langere ter-
mijn beziet. 

Een ander voorbeeld van een selectief beeld
over integratie treffen we in de bijdrage van
Ayaan Hirsi Ali in Transnationaal Nederland, het
nieuwe jaarboek voor het democratisch socia-
lisme dat geheel aan de problematiek van migra-
tie en integratie is gewijd. In navolging van on-
der meer Paul Scheffer schetst ook Hirsi Ali een
zeer zwartgallig beeld van ‘de’ allochtonen in
Nederland, waarbij zij met name de moslims op
de korrel neemt. Het loont de moeite om haar
uitgebreid te citeren:

‘Moslims zijn in Nederland voornamelijk
woonachtig in de achterstandswijken van
grote en middelgrote steden. Moslimgemeen-
schappen zijn over het algemeen laag opge-
leid. Bij de Turken en Marokkanen zijn de
meesten afkomstig uit de laagste sociaal-eco-
nomische strata in hun geboorteland. Ook bij
asielmigranten is een deel nauwelijks ge-
schoold. Kinderen uit moslimmilieus kam-
pen met een relatief hoge schooluitval. Meis-
jes die doorstromen naar een hogere oplei-
ding worden onder druk van de familie vaak
uitgehuwelijkt en breken daardoor hun oplei-
ding af. De werkloosheid onder moslims is

twee tot drie keer zo hoog als onder autochto-
nen. Veel van degenen met een baan zijn ac-
tief in de conjunctuurgevoelige sector van de
economie, zoals winkels en horeca. Het be-
roep op uitkeringen is relatief groot. De cri-
minaliteit is disproportioneel groot (..).1

Deze beschrijving van de integratie van moslim-
migranten is hooguit een deel van de waarheid.
Bijna elke zin uit Hirsi Ali’s betoog behoeft na-
dere nuancering. Terzijde zij opgemerkt dat zij
opeens een nieuwe sociale categorie in Neder-
land construeert: ‘de’ moslims. Men kan zich af-
vragen of het wel zinnig is om alle arbeids- en
asielmigranten en hun nakomelingen uit zo uit-
eenlopende landen als Afghanistan, Iran, Irak,
Turkije, Marokko, Palestina, Ethiopië, Somalië en
Bosnië op één onoverzichtelijke hoop te gooien,
maar daarop kom ik terug bij mijn bespreking
van de vermeende culturele kloof tussen migran-
ten en autochtone Nederlanders. 

achterstandswijken

Een groot deel van de niet-westerse allochtonen
in Nederland woont inderdaad in de grote ste-
den en binnen deze steden in typische achter-
standswijken. Bovendien is er een sterke voor-
keur van migranten voor het stedelijke leefmi-
lieu, al was het maar omdat men daar landgeno-
ten en eigen voorzieningen treft. De allochtone
concentraties in de stedelijke achterstandswij-
ken zijn echter niet zondermeer de schuld van de
geringe aanpassingsbereidheid van de betref-
fende bevolkingsgroepen. Enerzijds zou men
kunnen betogen dat migranten in de grote ste-
den wonen omdat autochtonen daar massaal
wegtrekken en betaalbare woonruimte achterla-
ten.2 Anderzijds blijkt uit onderzoek dat ook mi-
granten vaak niet in de zwarte achterstandswij-
ken willen wonen, maar geen (financiële) keus
hebben.3 De tragiek is dat als Turkse en Marok-
kaanse gezinnen massaal van een ‘zwarte’ buurt
naar een (nog) ‘witte’ buurt van de stad trekken,
dat deze laatste buurt vanzelf weer ‘zwart’ wordt
¬ met alle bijkomende problematiek van dien.
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voortgaande immigratie, waardoor in veel all-
ochtone gezinnen Turks of Marokkaans wordt
gesproken. Bij  minder huwelijksmigratie zou
het beeld nog beduidend positiever zijn geweest.
Uit hetzelfde onderzoek blijkt overigens ook dat
zwarte scholen geen belemmering zijn voor
goede schoolresultaten van allochtone leerlin-
gen.5 Het gevolg van de vooruitgang op de basis-
school is een grotere doorstroom van allochtone
leerlingen naar hogere vormen van middelbaar
onderwijs en uiteindelijk ook in het hoger be-
roepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.
Vooral Turkse en Marokkaanse meisjes stromen
vaak door naar havo of vwo: school is voor hen
een middel om aan hun milieu en het gevaar van
uithuwelijking te ontkomen. Wie, zoals onder-
getekende, les geeft aan de Rotterdamse Erasmus
Universiteit ziet daar steeds meer allochtone stu-
denten: Turkse, Marokkaanse en Surinaamse
jonge mannen én vooral vrouwen. Het ligt voor
de hand dat deze hoogopgeleide allochtone jon-
geren op een gegeven moment ook zullen door-
stoten tot de hogere regionen op de arbeids-
markt.

Hoge werkloosheid en uitkerings-

afhankelijkheid

De werkloosheid onder minderheden is in de
tweede helft van de jaren negentig spectaculair
gedaald, zij het waarschijnlijk vooral door de
gunstige arbeidssituatie en minder door het ge-
voerde overheidsbeleid. Midden jaren negentig
was nog ruim dertig procent van de Turkse en
Marokkaanse beroepsbevolking in Nederland
werkloos. Bij de Surinaamse en Antilliaanse
groep lag het werkloosheidspercentage wat la-
ger, rond twintig procent. In 2000 en 2001 daalde
de werkloosheid bij deze groepen echter tot min-
der dan tien procent. Hiermee is de werkloos-
heid bij migranten nog steeds hoger dan bij
autochtonen (drie procent in 2001), maar de
vooruitgang is evident en mag niet over het
hoofd gezien worden.6 Hirsi Ali merkt verder op,
dat veel minderheden in conjunctuurgevoelige
dienstenberoepen werken. Ze had daaraan kun-

Overigens is dit geen nieuw verschijnsel maar
hetzelfde wat vroeger de tragiek van de suburba-
nisatie werd genoemd. Als alle stedelingen zich
in de dezelfde plattelandsgemeente vestigen, ko-
men ze automatisch opnieuw in een stedelijk
leefmilieu terecht.

laaggeschoold

Natuurlijk is een groot deel van de migranten
voor Nederlandse verhoudingen relatief laagge-
schoold. Er zijn immers weinig landen met zo’n
hoog scholingsniveau als Nederland en de an-
dere westerse landen. Ook een deel van de asiel-
migranten is nauwelijks geschoold, overigens
ook een belangrijk deel van de Bosnische of Rus-
sische asielzoekers, maar daarnaast zijn er ook
hoogopgeleide vluchtelingen naar Nederland ge-
komen die vaak zeer gemotiveerd zijn om hier in
hun beroep verder te werken. Er is behoefte aan
goede voorzieningen om deze hoogopgeleide
vluchtelingen (waaronder artsen, leraren en in-
genieurs), die Nederland als het ware in de
schoot geworpen krijgt om knelpunten op de ar-
beidsmarkt op te lossen, snel op weg naar be-
taald werk te krijgen.4

Hoge schooluitval, 

weinig schoolsucces

Dat allochtone kinderen vaak niet de bollebozen
van de klas zijn, is gezien het lage scholingsni-
veau van hun ouders niet erg verwonderlijk.
Onderzoek laat echter zien dat de schoolresulta-
ten van allochtone leerlingen op de langere ter-
mijn bezien (tussen 1988 en 1998) sterk vooruit
zijn gegaan. Afgemeten aan de cito-toets heb-
ben Turkse en Marokkaanse leerlingen een
derde van hun oorspronkelijke achterstand weg-
gewerkt, Surinaamse leerlingen zelfs nog iets
meer. De verbetering doet zich vooral voor bij
het rekenen, maar ook op het gebied van de taal.
Rekenen leren kinderen vooral op school, bij
taalverwerving zijn ze meer afhankelijk van de
thuissituatie. Dat de taalbeheersing achterloopt
is volgens onderzoekers ook het gevolg van de
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nen toevoegen dat met name Turken en Marok-
kanen vaak in flexibele arbeidsrelaties werken
(tijdelijke contracten, flexibele arbeidsuren). Dit
laatste is inderdaad een probleem.

Het is te hopen dat de betreffende bevolkings-
groepen ¬ net als eerder autochtonen én Surina-
mers ¬ erin slagen hun tijdelijke dienstverban-
den op een gegeven moment om te zetten in
vaste.7 Wat betreft de dienstensector ligt dit ech-
ter anders. Het probleem is juist dat met name
Turken en Marokkanen vanouds zo sterk gericht
zijn op industrieel werk, terwijl de traditionele
industrieën steeds minder werk bieden. Vandaar
dat volgens minderhedenonderzoekers de ar-
beidsmogelijkheden van laaggeklasseerde min-
derheden juist in de dienstensector liggen. Naar-
mate er in Nederland ¬ net als in de vs ¬ meer
laaggeschoold werk in de postindustriële econo-
mie komt en minderheden in deze sector ingang
(willen) vinden, staan hun kansen op de arbeids-
markt er beter voor. De zwakke arbeidsmarktpo-
sitie van oudere Turkse en Marokkaanse man-
nen is voor een belangrijk deel te wijten aan het
feit, dat zij de overstap van industrieel naar post-
industrieel werk nooit hebben gemaakt. Turkse,
Marokkaanse, maar vooral Surinaamse vrouwen
staan er wat dat betreft veel beter voor.8

criminaliteit

Natuurlijk zijn onveiligheid en de sterke betrok-
kenheid van bepaalde groepen allochtone jonge-
ren bij criminaliteit een majeur probleem. Het is
echter niet persé een probleem van ‘moslimjon-
geren’, zoals Hirsi Ali suggereert. Uit politiesta-
tistieken blijkt dat vooral Antilliaanse, Marok-
kaanse en voormalig Joegoslavische jongeren (in
die volgorde) verhoudingsgewijs sterk betrok-
ken zijn bij geregistreerde criminaliteit.9 Deze
oververtegenwoordiging van allochtone jonge-
ren in de criminaliteit is deels, maar niet alleen
terug te voeren op hun gebrekkige sociaal-econo-
mische positie. Criminologen vragen zich echter
al jarenlang af waarom Turkse jongeren zoveel
minder in criminaliteit verwikkeld zijn dan Ma-
rokkaanse, terwijl de sociaal-economische posi-

tie, maar ook de religieuze achtergrond van
beide groepen niet verschilt. De reden wordt ge-
zocht in typisch Marokkaanse verschijnselen,
zoals de Marokkaanse gezinscultuur, de houding
tegenover de overheid, het machogedrag van
Marokkaanse jongens, enzovoort. Maar ook hier
moeten we niet de ogen sluiten voor positieve
ontwikkelingen. Voorheen maakten we ons in
Nederland ernstig zorgen over de criminaliteit

van Surinaamse jongeren10, tegenwoordig ho-
ren we niets meer over dit probleem. Kennelijk
is met de maatschappelijke positieverbetering
van Surinaamse jongeren ook hun neiging om in
criminaliteit een alternatieve route naar succes
te zoeken, verminderd.

Natuurlijk zijn er nog veel problemen op het
vlak van de integratie van minderheden en mi-
granten en die problemen moeten ook worden
benoemd. Maar we moeten niet de ogen sluiten
voor de positieve zaken die ook zijn gerealiseerd.
Door de fixatie op het falen van het integratiebe-
leid is er geen oog voor de successen die wel zijn
geboekt. Deze eenzijdige aandacht voor het falen
van de integratie is niet alleen onjuist, maar
heeft ook een onbedoeld negatief effect. Alloch-
tone jongeren, ook degenen die wel hun plek in
de Nederlandse samenleving hebben gevonden,
worden bijna dagelijks door de media in het be-
schuldigdenbankje gezet. Het ligt voor de hand
dat degenen die wel zijn geslaagd geen zin heb-
ben om voortdurend geassocieerd te worden met
en zich te moeten verdedigen over de problemen
(werkloosheid, criminaliteit, politiek extre-
misme) van de groep waartoe men behoort. Het
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neigen zij ertoe een eenzijdig, soms zelfs karika-
turaal beeld te schetsen van ‘de’ cultuur en ‘het’
gedrag van de betreffende migranten. In de
tweede plaats denken deze ‘culturalisten’ vanuit
een verkeerd cultuurbegrip. Het idee dat bijvoor-
beeld ‘de’ Marokkaanse of ‘de’ Islamitische cul-
tuur onverenigbaar is met ‘de’ Nederlandse cul-
tuur veronderstelt dat deze verschillende cultu-
ren ieder op zich homogene en onveranderlijke
entiteiten zijn. In de culturele antropologie geldt
dit essentialistisch cultuurbegrip als volstrekt
verouderd. Mijn derde en laatste bezwaar tegen
de hedendaagse nadruk op de culturele kant van
het integratievraagstuk en tegen de roep om as-
similatie die daarmee vaak samenhangt, is dat
dit laatste onbedoelde effecten kan oproepen.

eenzijdig beeld van culturen

Auteurs die de oorzaak van de integratieproble-
matiek in de afwijkende cultuur van de minder-
heden zoeken, poneren vaak een zeer eenzijdig
beeld daarvan. Zo betoogde Van der Zwan dat de
kern van het integratievraagstuk ligt in een cul-
tureel bepaald demografisch patroon van mi-
granten, met name degenen afkomstig uit isla-
mitische landen:

‘Ze huwen namelijk op jonge leeftijd en heb-
ben doorgaans grote gezinnen. Uiteraard is hun
opleidingsniveau hierop van invloed, hoe lager
opgeleid hoe jonger gehuwd en hoe groter het
gezin, maar ook in de tweede generatie hand-
haaft dit profiel zich hardnekkig’.12

Hirsi Ali heeft het in haar al eerder geciteerde
bijdrage aan Transnationaal Nederland herhaalde-
lijk over migranten die Nederland ‘binnenwan-
delen uit het Rifgebergte of het platteland van
Anatolië’. Doordat deze groepen vasthouden aan
hun traditionele waarden en normen (bijvoor-
beeld over de positie van de vrouw) is er weinig
kans op een geslaagde inburgering in de mo-
derne Nederlandse samenleving.

Dergelijke beschouwingen zijn echter eenzij-
dig omdat er geen recht wordt gedaan aan de
interne heterogeniteit in een migrantenge-
meenschap. In iedere migrantengemeenschap

gevolg van de negatieve beeldvorming is waar-
schijnlijk dat ook goed geïntegreerde leden van
minderheden zich afkeren van de Nederlandse
samenleving en zich terugtrekken in de eigen
groep. Dit is precies wat we nu juist wilden ver-
mijden. 

de vermeende culturele kloof

Aandacht voor de achterstand van minderheden
is overigens niets nieuws. Minderhedenonder-
zoekers hebben de achterstand van de betref-
fende groepen tot vervelens toe benadrukt. Pas
de laatste jaren heeft bijvoorbeeld het Sociaal en
Cultureel Planbureau in haar jaarlijkse Rapporta-
ges minderheden ook wat positiefs over integratie
te vermelden. Nieuw in het minderhedendebat
is veeleer de stelling dat de problematische inte-
gratie primair het gevolg is van de vermeende
culturele kloof tussen minderheden en de
Nederlandse samenleving. Hier wordt opeens
een nieuw probleem benoemd: het eigen gedrag
van met name islamitische migranten dat ge-
stoeld is op bepaalde culturele opvattingen en
tradities.11 En is het probleem eenmaal zo ge-
steld, dan ligt de oplossing voor de hand: min-
derheden moeten zich aanpassen aan de Neder-
landse waarden en normen. Deze nieuwe, cultu-
rele invalshoek in het minderhedendebat plaat-
ste met name de PvdA voor allerlei schijndilem-
ma’s. Zo werd de PvdA bekritiseerd dat zij het
minderhedenvraagstuk heeft verengd tot een
‘louter sociaal-economisch probleem’ en geen
oog heeft voor de culturele kant van het pro-
bleem. Ook werd gesteld dat de PvdA moet kie-
zen tussen integratie óf de multiculturele
samenleving. Alsof het opheffen van sociaal-eco-
nomische achterstand niet vanouds hét thema is
van de sociaal-democratie? En streefde men niet
juist naar integratie in een multiculturele
samenleving?

Wat bedoelen degenen die de afwijkende cul-
tuur van minderheden aanmerken als de voor-
naamste oorzaak van het integratievraagstuk ei-
genlijk? Mijn kritiek op de ‘culturalisten’ in het
integratiedebat is drieledig. In de eerste plaats
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bestaan er verschillen tussen mensen die zich
meer of minder gebonden voelen aan de traditio-
nele normen en waarden (of liever gezegd: aan
hun interpretatie van de traditionele normen en
waarden) uit het herkomstland. Sommige mi-
granten willen vasthouden aan deze traditionele
normen en waarden, anderen (waaronder overi-
gens Hirsi Ali zelf) kiezen er bewust voor om dit
niet te doen. Dergelijke nuances passen echter
niet in het betoog van de ‘culturalisten’ in het in-
tegratiedebat. Men heeft geen oog voor migran-
ten (met name jongeren en de tweede generatie)
die behoedzaam laveren tussen de traditionele
herkomstcultuur en de nieuwe eisen en ideeën
van de Nederlandse samenleving of voor dege-
nen die juist naar Nederland zijn gekomen om
aan de gesloten herkomstcultuur te ontsnappen.
Men heeft al helemaal geen oog voor migranten-
jongeren die traditionele stijlkenmerken (bij-
voorbeeld het hoofddoekje) gebruiken om in
Nederland een bepaalde identiteit te stileren.
Sommige Marokkaanse meisjes vertellen bij-
voorbeeld dat zij soms een hoofddoek dragen om
hun anders-zijn te accentueren, zonder dat dit
voor hen een diepgaande religieuze betekenis
heeft.

essentialistisch cultuurbegrip

Een tweede en principieel bezwaar tegen de ge-
dachte dat een culturele kloof de integratie van
migranten belemmert, is dat dit uitgaat van een
essentialistisch cultuurbegrip. Kennelijk wordt ver-
ondersteld dat migranten als het ware de gevan-
gene zijn van de traditionele normen en
waarden uit het herkomstland (men spreekt in
deze vaak van hun ‘culturele bagage’) en dat dat
hun integratie in de Nederlandse samenleving
belemmert. Zo legt Hirsi Ali uit waarom een Ma-
rokkaanse magazijnchef soms op een autoritaire
of zelfs intimiderende wijze leiding geeft. Daar-
mee ‘..handelt hij volgens in zijn eigen groep
(cultuur) geldende normen’.13 Zo’n culturalisti-
sche verklaringswijze (dat wil zeggen de as-
sumptie dat menselijk gedrag volledig wordt be-
paald door iemands cultuur) is in het politiek de-

bat en het alledaagse denken vrij gebruikelijk,
maar geldt in die tak van de sociale wetenschap
die zich specifiek met cultuurverschillen bezig-
houdt (de culturele antropologie) als volstrekt
achterhaald. In feite valt deze culturalistische
verklaringswijze uiteen in twee uitgangspunten:
ten eerste dat er binnen een bepaalde gemeen-
schap een culturele eenheid bestaat en ten
tweede dat deze vermeende culturele identiteit
bepalend is voor het gedrag van de leden van de
betreffende gemeenschap. Beide veronderstel-
lingen zijn echter dubieus. 

Aan de ene kant wordt vaak ten onrechte een
culturele homogeniteit binnen een bepaalde
groep verondersteld. Zo spreken we van ‘de’
Turkse of ‘de’ Marokkaanse cultuur, terwijl er
binnen de Turkse migrantengemeenschap
scherpe verschillen bestaan tussen Soennieten,
Alevieten en Koerden en binnen de Marok-
kaanse gemeenschap tussen Berbers en de domi-
nante Arabische cultuur. Al helemaal twij-
felachtig is het om van ‘de’ moslims te spreken.
Het gaat immers om personen afkomstig uit heel
verschillende landen met zeer uiteenlopende
culturele tradities. Moslimleiders plegen welis-
waar te spreken van de ‘Umma’, de wereldge-
meenschap van gelovigen, maar daarmee doelen
ze niet op een reëel bestaande gemeenschap,
maar eerder op iets dat ze door hun essentialisti-
sche retoriek hopen te creëren.14 Maar ook de cri-
tici van bepaalde minderheden veronderstellen
een culturele eenheid zowel binnen de betref-
fende groep als binnen de ontvangende samenle-
ving en menen dat er een onoverbrugbare kloof
tussen beide zou bestaan.

Aan de andere kant wordt cultuur in deze ge-
dachtegang als gedragsdeterminerend voorge-
steld. Mensen doen dingen omdat het in hun
cultuur zo hoort of gebruikelijk is. Cultuur is in
deze opvatting een soort besturingsprogramma
voor menselijk gedrag. Zoals de bedrijfskundige
Hofstede ooit zei: cultuur is de ‘collectieve pro-
grammering van de geest’.15 Alsof mensen mari-
onetten zijn waarvan het gedrag van bovenaf
door hun cultuur wordt gestuurd. Het probleem
van het idee dat de cultuur gedragsbepalend is,
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Samenvattend: het idee dat een culturele
kloof de voornaamste hindernis is voor de inte-
gratie van migranten in de Nederlandse samen-
leving berust op een verkeerd cultuurbegrip.
Mensen zijn geen gevangene van hun cultuur,
hun gedrag wordt niet van bovenaf gestuurd
door bepaalde culturele normen en waarden. Het
idee van een onoverbrugbare kloof tussen twee
culturen, ‘de’ Nederlandse of westerse cultuur
versus ‘de’ islamitische, is gebaseerd op een gere-
ïficeerde opvatting van cultuur. Cultuur is echter
geen vaststaand ding, maar iets dat door mense-
lijk gedrag voortdurend wordt gereproduceerd.
Het idee van de ‘kloof tussen culturen’ of het
eveneens veelgebruikte beeld van allochtone
jongeren als ‘gevangene tussen twee culturen’
gaat uit van de gedachte van culturen als onbe-
wegelijke dingen en niet van cultuur als het pro-
duct van menselijk gedrag.18

onbedoelde gevolgen van de roep om

aanpassing

Als een sociaal probleem eenmaal op een be-
paalde manier wordt gedefinieerd in de wereld
van politiek en beleid betekent dat veelal ook dat
in een bepaalde richting naar oplossingen wordt
gezocht. Zo ook bij de nieuwe definitie van het
integratievraagstuk als primair cultureel pro-
bleem. Is het probleem eenmaal in deze termen
gedefinieerd, dan ligt de oplossing voor de hand:
minderheden en migranten moeten zich aanpas-
sen aan de Nederlandse normen en waarden.
Deze roep om culturele assimilatie horen we
tegenwoordig steeds vaker in het Nederlandse
minderhedendebat, niet alleen bij al eerder geci-
teerde auteurs als Scheffer, Van der Zwan en
Hirsi Ali, maar ook bij de directeur van het Soci-
aal en Cultureel Planbureau, Paul Schnabel. En-
kele jaren geleden eindigde hij een kritisch essay
over de ‘multiculturele illusie’ met een ‘pleidooi
voor aanpassing en assimilatie’.19 Het meest on-
genuanceerd treffen we deze roep om assimilatie
echter bij minister Nawijn. In een toelichting op
zijn eerste (en waarschijnlijk laatste) begroting
riep de minister migranten letterlijk op zich ‘qua

blijkt duidelijk als we ons afvragen hoe bijvoor-
beeld een Marokkaanse Nederlander in een be-
paalde situatie zal handelen. Als Marokkaan, als
Nederlander of als een in Nederland levende Ma-
rokkaan? In dit laatste geval zullen de (waargeno-
men) mogelijkheden van de Nederlandse con-
text even bepalend zijn voor het gedrag als de uit
Marokko ‘meegenomen’ culturele normen en
waarden (c.q. de eigen interpretatie daarvan). So-
wieso kan men zich afvragen of normen en
waarden een ding zijn, dat men als een stuk ba-
gage over de wereld met zich mee kan slepen.
Het probleem van de culturalistische benadering
is met andere woorden dat mensen als gevan-
gene van hun cultuur worden voorgesteld (Gid-
dens sprak ooit spottend van cultural dopes) en er
geen oog is voor het feit dat mensen kiezen voor
het ene of het andere gedrag.

In de culturele antropologie is het echter al
vanouds gemeengoed dat deze opvatting op een
misvatting van menselijk gedrag berust. De rela-
tie tussen cultuur en menselijk gedrag ligt eer-
der omgekeerd: de cultuur veroorzaakt niet men-
selijk gedrag, maar is een abstractie daarvan. Een
cultuur bestaat namelijk niet los van menselijk
gedrag, maar bestaat slechts voor zover die door
menselijk gedrag wordt gereproduceerd.16

Tegenover de culturalistische optiek staat in de
culturele antropologie een constructivistische
benadering van cultuur. Centraal in deze optiek
staan de veranderlijkheid en manipuleerbaar-
heid van culturen. Culturen zijn geen dingen of
vaststaande entiteiten, maar het veranderlijke
product van voortgaande processen van sociale
interactie en definitie. Culturen en collectieve
identiteiten worden geconstrueerd doordat er
grenzen worden getrokken tussen de eigen
groep en de buitenwereld. Deze grenzen zijn
echter geen natuurlijk of vaststaand gegeven,
maar worden zo getrokken dat ze politiek bruik-
baar zijn om een retorisch onderscheid te maken
tussen de eigen groep en de buitenstaanders of
vreemden. In deze retorische processen is het
‘uitvinden van tradities’ of het ‘inbeelden van
niet bestaande gemeenschappen’ heel goed mo-
gelijk.17
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onderwijs, wonen en werken Nederlander te voelen’.20

Dit is inderdaad een heel nieuw geluid in het
Nederlandse denken over minderheden en inte-
gratie. Het centrale doel van het gevoerde min-
derhedenbeleid was immers sinds jaar en dag:
gelijke kansen in een context van culturele diver-
siteit.

De roep om aanpassing is echter niet alleen
overbodig maar ook gevaarlijk omdat zij onbe-
doelde gevolgen kan oproepen. Dat de roep om
aanpassing overbodig is, vloeit bijna automa-
tisch voort uit hetgeen hiervoor is gezegd over de
veranderlijkheid van culturen. Het zou eerder
vreemd zijn als migranten zich niet aanpassen,
dat wil zeggen dat ze hun oude ideeën en over-
tuigingen in een nieuwe maatschappelijke con-
text onverkort handhaven. Terzijde zij opge-
merkt dat ook het oude doel van het minderhe-
denbeleid (‘integratie met behoud van eigen cul-
tuur’) op hetzelfde essentialistische cultuurop-
vatting berust. Alsof mensen hun ‘eigen iden-
titeit’ in een nieuwe context zondermeer kun-
nen behouden. Mensen veranderen als ze in een
nieuwe maatschappelijke context terechtkomen,
zoals ook de samenleving verandert als er
nieuwe bevolkingsgroepen binnenkomen.

De roep om aanpassing kan echter ook onbe-
doelde gevolgen oproepen. Wanneer migranten-
groepen voortdurend te horen krijgen dat ze zich
moeten aanpassen en dat ze hun eigen identiteit
(hoe ze die dan ook invullen) terzijde moeten
schuiven, kan dat gevoelens van vervreemding
oproepen. Door hier te komen, hebben ze af-
stand genomen van hun oude samenleving,
maar in hun nieuwe samenleving worden ze
niet geaccepteerd. Uiteindelijk gaat het er in het
integratiebeleid ook om dat immigranten zich
thuis voelen in hun nieuwe samenleving. Maar
wie alleen geduld wordt voor zover hij of zij zich
aanpast, voelt zich niet thuis. De roep om aan-
passing kan tot spanningen binnen migranten-
gemeenschappen leiden, bijvoorbeeld tussen de-
genen die zich aanpassen (door de radicalen
binnen de eigen groep soms ‘kokosnoten’ ge-
noemd: zwart van buiten, maar wit van binnen)
en degenen die dat niet doen. De roep om aan-

passing verscherpt deze tegenstelling binnen
migrantengemeenschappen en leidt onbedoeld
tot een sterkere positie van degenen die zich
terugtrekken in het bastion van de eigen etni-
sche identiteit en tot een verzwakking van de po-
sitie van degenen die zich wel willen aanpassen.

Het uiteindelijke effect van de roep om aan-
passing is dan ook wellicht precies het tegendeel
van hetgeen we wilden bereiken, namelijk dat

migrantengroepen zich terugtrekken in de eigen
kring en zich volledig oriënteren op de eigen
(deels gecreëerde) etnische identiteit. Volgens
Amerikaanse onderzoekers is dit indertijd ook in
de Verenigde Staten gebeurd. Anders dan in Eu-
ropa was het Amerikaanse denken over migratie
en integratie vanouds sterk gericht op assimila-
tie. Het idee was dat nieuwe immigranten na één
of twee generaties als het ware zouden verdwij-
nen in de Amerikaanse melting pot. Het punt is
echter, zo stelden Glazer en Moynihan in hun in-
vloedrijke boek Beyond the melting pot (1963), dat
het niet zo functioneerde. Etnische identificaties
en bindingen blijken niet na verloop van tijd te
verdwijnen, integendeel, ze werden steeds ster-
ker. In de Afro-Amerikaanse bewegingen van de
jaren ’60 en ’70 werden de etnische roots juist
herontdekt en deels bewust gecreëerd. Volgens
sommige auteurs zijn deze etnische bewegingen
juist opgekomen als protest tegen pogingen van
overheden om hen te assimileren. De reactie op
uitsluiting en assimilatiedwang zou juist een be-
langrijke oorzaak zijn dat etnische bindingen
zo’n lang leven beschoren zijn.21
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moslims onder hen. Met deze visie worden niet
alleen verschillen tussen migrantengroepen of
individuele personen ontkend, ook worden mi-
granten voorgesteld als ‘gevangenen van hun
cultuur’ die geen afstand zouden kunnen nemen
van hun traditionele herkomstcultuur. Maar ook
dit is een eenzijdig beeld. Er zijn immers talloze
migranten die de moderniteit omarmen, die
deels hun eigen land zijn ontvlucht vanwege de
traditionele herkomstcultuur. 

In feite berust onze hedendaagse beeldvor-
ming over het integratievraagstuk op een zeer se-
lectief beeld van de werkelijkheid. Er wordt steeds
ingegaan op die groepen of individuele gevallen
waar de integratie inderdaad stroef verloopt of
zelfs als mislukt mag worden beschouwd en op
diegenen onder de migranten die een zeer tradi-
tioneel gedragspatroon ten toon spreiden en ver-
volgens wordt dit specifieke beeld veralgemeni-
seerd en op alle minderheden en migranten van
toepassing verklaard. Deze hele gedachtegang is
echter een typisch voorbeeld van stigmatisering
waartegen jonge, hoogopgeleide en veelal goed-
geïntegreerde Turkse of Marokkaanse Nederlan-
ders zich terecht verzetten.22

Zie voor de Noten: www.wbs.nl

stigmatisering

Nu de rookwolken van de verkiezingscampagnes
weer zijn opgetrokken, kan men alleen maar
hopen dat de redelijkheid weer terugkeert in het
minderhedendebat. Alle politieke partijen (links
incluis) zijn de afgelopen maanden over elkaar
heen gevallen in hun roep om een strenger im-
migratie- en integratiebeleid: minder immigra-
tie (‘Nederland is vol’), verplichte inburgering,
méér plichten, gedwongen spreiding, culturele
aanpassing. Deze roep om een strenger beleid
lijkt een logisch gevolg van de constatering dat
het integratiebeleid van de afgelopen decennia
volledig heeft gefaald. De integratie is mislukt,
zo heet het, en dat komt vooral door de afwij-
kende cultuur (hun ‘culturele bagage’) die mi-
granten vanuit het herkomstland mee naar
Nederland hebben genomen. In deze bijdrage
heb ik geprobeerd aan te tonen dat deze pro-
bleemdefinitie onjuist of op zijn minst eenzijdig
is. De integratie is niet mislukt. Er zijn ook suc-
cessen aan te wijzen (minder werkloosheid, be-
tere schoolresultaten, de geleidelijke opkomst
van een goedopgeleide allochtone middenklasse)
die echter in het hedendaagse mediageweld ge-
makkelijk over het hoofd gezien worden. En het
probleem ligt niet uitsluitend bij ‘de’ afwijkende
culturele opvattingen van ‘de’ allochtonen of ‘de’
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