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• In 

cnv 
gesprel< 
met 
Ab I<linl< 
over "Investeren in integratie" en de 
kernwaarden van onze rechtsstaat 

"Investeren in integratie, reflecties rondom diversiteit 
en gemeenschappelijkheid" is het nieuwste rapport van 
het Wetenschappelijk Instituut. Dit rapport past in het 
onderzoeksprogramma van het Wetenschappelijk 
Instituut dat aanzet tot het doordenken van de politieke 
consequenties van fundamentele maatschappelijke ver
anderingen, waaronder de vergrijzing en immigratiepro
cessen. Zo noopt de thematiek van de multiculturele sa
menleving tot een bezinning binnen het CDA op 
traditioneel vanzelfsprekende uitgangspunten over ge
meensehapsvorming en emancipatie in eigen kring; no
ties die eertijds met de verzuiling samenhingen. Het ver
zuilingsmodel is niet zomaar van toepassing op de 
multiculturele samenleving; in het rapport wordt de fo
cus enigszins verlegd naar wat wij gemeenschappelijk 
dienen te hebben om in Nederland te kunnen samenle
ven. De Nederlandse samenleving moet tijdig voorsorte-
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ren en antwoorden formuleren die aansluiten bij maatschappe
lijke veranderingen zoals de veranderde samenstelling van de 
bevolking. De redactie laat directeur Ab Klink aan het woord 
over de actualiteitswaarde van het rapport over immigratie en 
integratie en de betekenis ervan voor het christen-democratisch 
denken. 

CDV Het rapport is onder andere geïnspi

reerd op het werk van Arnitai Etzioni 

'Diversity within Unity'. Etzioni beschrijft dat 

je een gedeeld waardenkader nodig hebt 

om verschillende bevolkingsgroepen te 

kunnen integreren in één samenlevingsver

band, die aanvullend daarop elk eigen 

waarden hebben. Er is sprake van een aan

trekkelijk en helder communiceerbaar con

cept. In hoeverre sluit dat aan op christen

democratisch denken? 

KLINK "De christen-democratie heeft altijd 

veel aandacht gehad voor emancipatie van

uit eigen kring, de eigen organisaties. We 

hebben altijd veel nadruk op de pluriformi

teit gelegd. Dat de eigen organisaties van 

mensen uitgingen van wat wel genoemd is 

een gemeenschappelijk dak werd vanzelf

sprekend gevonden. Die vanzelfsprekend

heid is er niet meer, na alle immigratie-pa

tronen die zich in Nederland hebben 

afgetekend. We stellen ons in dit rapport 

expliciet de vraag wat we in onze rechts

staat gemeenschappelijk zouden moeten 

hebben. Dat is voor de christen-democratie 

het vernieuwende element. Het tweede, 

wat daarmee samenhangt, is dat we bij alle 

blijvende waardering voor eigen organisa

ties toch ook het risico van ghettoïsering 

onder ogen willen zien. Willen eigen orga

nisaties daadwerkelijk een emancipatoire 
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kracht hebben, dan moeten we bevorderen 

dat organisaties van minderheden een 

brugfunctie naar de samenleving vervul

len." 

CDV Het rapport benoemt een aantal kern

waarden als gemeenschappelijk referentie

kader voor de Nederlandse bevolking. Die 

kernwaarden worden verbonden met de 

rechtsstaat. Waarom plaatst het rapport de 

rechtsstaat zo centraal? 

KLINK "Het gaat ons om waarden die de ba

sis vormen van fundamentele rechten: om 

de kern van onze rechtscultuur. Daarbij 

gaat het om de notie dat elk individueel 

menselijk leven uniek en kostbaar is, om de 

onverenigbaarheid van geloof en dwang (fy

siek of mentaal), het recht om de eigen 

identiteit en levensbeschouwing maat

schappelijk tot uitdrukking te brengen, de 

gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht 

hun geslacht, religie, seksuele geaardheid, 

politieke overtuiging. Dat zijn grondover

tuigingen die - voor zover vertaald naar de 

sfeer van de staat - hun uitdrukking krijgen 

in grondrechten en -regels." 

"Het debat over wat bindt, is overigens ook 

in andere landen gevoerd, bijvoorbeeld in 

Duitsland. Ook daar heeft men zich de 

vraag gesteld wat de gemeenschappelijke 
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waarden zijn. Ook daar vind je al snel de 

verwijzing naar de grondwet. Die verwij

zing is terecht. Maar ik teken daarbij op

nieuw aan dat aan de grondwet waarden 

ten grondslag liggen. De staat is immers 

meer dan een set van regels waar je je aan 

moet houden. Bovendien: in samenhang 

met die waarden zijn er ook andere aspec

ten van belang, bijvoorbeeld de sociale en 

symbolische aspecten. Die versterken het 

gemeenschapsgevoel rond de waarden van 

de rechtsstaat. Daarom zijn er nationale 

feestdagen, zoals Koninginnedag of 

Ab Klink 

Bevrijdingsdag. Niet onbelangrijk is verder 

het taalkundige aspect: je over en weer ver

staanbaar kunnen maken, de culturele be

tekenis van een gemeenschappelijke voca

bulaire en de gevoelswaarden die daarbij 

horen zijn van niet minder belang om er

voor te zorgen dat het geheel niet verbrok

kelt. 

De staat is het instituut dat geleid wordt 

door de ambitie recht en rechtvaardige ver

houdingen te scheppen Dat doet het van

uit wezenlijke waarden. Maar die waarden 

zijn geen abstracties: zij zijn historisch ge

groeid, hebben zich sociaal verankerd in in-
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stituties, rituelen en symbolen, in speciale 

feestdagen, in een bede tijdens de 

Troonrede, in een volkslied. Zo komen his

torische momenten in de staatsvorming, 

nationale hoogtepunten en rechtsstatelijke 

elementen samen, en ook die aspecten van 

de staat doen ertoe. Zo brengje met bijvoor

beeld symbolen de waarden van de rechts

staat onder de aandacht. Dat geldt ook voor 

aandacht voor burgerschap in het onder

wijs. De rechtsstaat wordt gedragen door 

waarden en ook de overheid moet en kan 

eraan bijdragen dat die waarden leven. De 

rechtsstaat mag daarin een zelfbewuste 

houding aannemen." 

CDV De rechtsstaat is door waarden ge

vormd en eraan gehouden om die waarden 

te beschermen ... 

KLINK "Daarin zit een verschil met Etzioni. 

Die zegt: zonder gemeenschappelijkheid 

kan een samenleving niet bestaan. Wij wil

len die gemeenschappelijkheid normatief 

invullen. Een samenleving kan stabiel zijn 

rond waarden die vanuit een rechtsstatelijk 

perspectief niet gewenst zijn. Ook rond een 



gouden kalf kun je bij. wijze van spreken. 

gemeenschappelijkheid creëren. maar de 

geschiedenis van Israël in de woestijn liet 

zien dat we niet op die verbondenheid moe

ten mikken." 

CDV Bij het integratiebeleid heeft de nadruk 

de afgelopen decennia vooral gelegen op 

verdelingsvraagstukken. analyseert het rap

port. Dan gaat het om de toegang tot voor

zieningen. de maatschappelijke opvang. 

kortom. het realiseren van aanspraken. Het 

rapport wil een draai maken en de aan

dacht op de cultuur vestigen die we ge

meenschappelijk delen. Om die omslag te 

kunnen maken in het integratiebeleid moe

ten we nagaan hoe deze situatie is ont

staan. Het rapport analyseert dat de over

heid grote huiver had om zich met de 

cultuur te bemoeien ... 

KLINK "Daar zijn wij terecht beducht voor 

geweest. Daar moet je erg mee oppassen. Je 

moet de waarden waarvoor een overheid 

zich moet inzetten daarom ook vrij nauw

keurig en begrenzend definiëren. Wij ken

nen onze vrijheidsrechten. zoals de vrijheid 

van godsdienst. de vrijheid van meningsui

ting ete. We zijn terecht beducht voor 

staatsopvoeding. een inmenging in onze 

vrijheden. Maar er zijn waarden dieje ge

woon in het geweer moet brengen als over

heid. Daar is ook behoefte aan. maar dan 

moetje wel precies zijn. Anders krijg je 

vage discussies met risicovolle uitkomsten. 

Ik noem de recente discussie over de vrij

heid van onderwijs in de Tweede Kamer en 

tijdens de laatste campagne. Toen is het is

lamitisch onderwijs verdacht gemaakt. om

dat het niet op sociale cohesie toegesneden 

zou zijn. Misschien moet zelfs het hele bij

zonder onderwijs op de helling. zo riepen 
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de democraten uit 1966. Toch preciseerde 

niemand wat er met sociale cohesie be

doeld werd. en waar die gemeenschappe

lijkheid in moet zitten! Maxime Verhagen 

was daarop een uitzondering. Door ook in 

dit rapport aan te geven waar gemeen

schappelijkheid aanwezig zou moeten zijn. 

halen we de schimmigheid uit de discussie 

en expliciteren wij de ruimte die gegeven 

kan worden aan groeperingen en aan pluri

formiteit" en preciseren wij waar de over

heid wel degelijk een taak heeft om gren

zen te stellen. Dat geldt ook voor het 

onderwij s. Ook daar zie je een balans in het 

rapport. We willen geen verdachtmakin

gen. We willen ook geen vaagheden. 

Daarom vragen we van scholen inzichtelijk 

te maken welke waarden zij hanteren. in 

het godsdienstonderwijs en in andere vak

ken. Daarom vragen we van de overheid 

aan te geven welke waarden niet opgeef

baar zijn. Als u mij vraagt of er vanuit de 

verbindende kernwaarden problemen zijn 

met islamitische scholen. dan denk ik dat 

dit niet het geval is. Ik kan alleen extreme 

voorbeelden bedenken waarin wel van de 

kernwaarden afgeweken wordt." 

CDV Wanneer dan? 

KLINK "Zoals Verhagen al eerder stelde: als 

opgeroepen wordt tot haat en geweld. Dan 

moetje als overheid helder zijn. ook als je 

strafrechtelijk niets kan doen. bijvoorbeeld 

omdat er niemand persoonlijk bedreigd 

wordt. Om een - ik zeg met nadruk: ex

treem en atypisch -voorbeeld te noemen. 

Moslimschrijver en hoogleraar internatio

naal recht Bassam Tibi verwijst naar eenfat

wa. uitgesproken door een gerenommeerde 

geestelijke in Egypte. Een fatwa tegen mos

lims die de scheiding tussen islam en staat 
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willen opheffen. Tibi zegt dat hij persoon

lijk daarmee in feite vogelvrij verklaard is, 

want hij is een vurig pleitbezorger voor die 

scheiding. Mensen in Europa realiseren 

zich veel te weinig wat dit voor mij bete

kent, schrijft hij. Ik ben dat met hem eens. 

Daar moetje niet luchtig over doen. Een 

school die zich achter zo'n fatwa zou scha

ren, past niet in onze rechtsorde." 

CDV Het rapport benoemt kernwaarden die 

iedereen binden. Hoe zorgt de christen-de

mocratie dat die kernwaarden ook politiek 

worden onderschreven? 

KLINK "In het rapport wordt aangegeven dat, 

naar onze beleving althans, die kernwaar

den gemeenschappelijk gedragen worden 

in de westerse cultuur. Het christendom 

heeft daaraan bijgedragen, de Verlichting 

en zeker ook de Romantiek. De Canadese fi

losoofCharles Taylor geeft in zijn boek 

Sourees of the Self aan hoe moderne kern

waarden als de persoonlijke 'menselijke 

waardigheid' gaandeweg vanuit die ver

schillende stromingen zijn gegroeid. In het 

rapport besteden we daar ook de nodige 

aandacht aan. Hier ligt een bron van ge

meenschappelijkheid van de westerse cul

tuurkring. Die gemeenschappelijkheid is 

een groot goed." 

"Toch zijn er tussen de stromingen ook be

hoorlijke verschillen. Bijvoorbeeld over de 

betekenis van religie voor het publieke le

ven, voor de rechtsstaat ook. Christenen 

zien en vinden in hun religie een bron voor 

de rechtsstaat. Verlichtingsdenkers gruwen 

daarvan. Maar zij doen zichzelf en de 

rechtsstaat daarmee buitengewoon tekort! 

Hele grote groepen die in feite vanuit hun 

diepste motieven dragers van de rechtsstaat 
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zijn, zetten zij buitenspel. Die bronnen 

voor de rechtsstaat moeten juist aange

boord en verstevigd worden! Dat geldt dus 

ook voor de islam. Het rapport laat zien 

waar de aanknopingspunten liggen." 

cDvWelke obstakels zijn er om de noodza

kelijke maatschappelijke en politieke con

sensus te vinden? 

KLINK "In de politiek en in de samenleving is 

een zekere huiver voor religie te bespeuren. 

Dat hangt natuurlijk samen met de angst 

voor fundamentalisme. Die vrees begrijp ik 

heel goed. Voor de politieke reactie daarop 

heb ik soms minder waardering, bijvoor

beeld als sterke pleidooien worden gehou

den voor de zogenaamde laïcité: als alleen 

seculiere motieven en organisaties waarde

ring krijgen oftoegelaten worden. Aan de 

andere kant moeten wij ook niet naïef zijn: 

religie kan wel degelijk ontaarden in bene

penheid, fundamentalisme, bevoogding en 

zelfs extremisme. Welwillendheid en ver

wantschap met hen die religieuze aspira

ties hebben, moeten niet leiden tot een ge

brek aan kritisch vermogen. Nuance, 

kritisch vermogen en indien nodig scherp

te moeten samengaan, ook als we over reli

gie, over de islam spreken." 

CDV In de kernwaarden zitten tal van ele

menten waarover iedereen het snel eens zal 

zijn ... 

KLINK "Dat klopt en gelukkig maar. Ik noem 

bijvoorbeeld de onderkenning dat dwang 

en geloof niet dienen samen te gaan. Daar 

is iedereen het grosso modo over eens. Het 

lijkt zelfs een evidentie. Toch is het van be

lang om die waarde te onderkennen. Dat 

betekent dat ik 'nee' zeg tegen stromingen 



die vanuit hun geloofsovertuiging belang

rijke vrijheidsrechten enjof de democratie 

willen aantasten. Het rapport verwijst in 

dat verband naar de criteria die ook het 

Europese Hof aanlegt bij het beoordelen 

van politieke organisaties. Ook het Hofhan

teert heldere criteria. Ik vind die van bete

kenis, ook de discussie over de AEL zal van

uit dat gezichtspunt moeten worden 

gevoerd. Waarbij ik overigens aanteken, dat 

ik wel blij ben met deze organisaties. 

Opvattingen en kritiek op het Westen krij

gen zo een gezicht. Zij institutionaliseren 

zich, bij wijze van spreken ... en dat is pri

ma! Zo kunje tenminste een debat aan

gaan. Geen misverstand: met name hun 

Israël-standpunt vind ik bedenkelijk, maar 

ik discussieer liever in alle scherpte over 

uitgesproken opvattingen dan dat allerlei 

sentimenten impliciet blijven." 

COV Er is dus een noodzaak om het rapport 

eenfollow up te geven in de vorm van een 

proces waarin je kernwaarden bespreekt 

met elkaar en het integratieconcept ook 

verder op zijn praktische merites bekijkt. 

De belangrijkste waarden van tegenwoor

dig lijken verbonden te zijn met werk en 

welvaart. Is dat niet een te smalle basis voor 

daadwerkelijke integratie? 

KLINK "Ja, dat is zo.De politiek heeft integra

tiebeleid te vaak verengd tot het aanleren 

van wat vaardigheden en tot het vinden 

van een baan: werk en scholing. 

Burgerschap blijft zo buiten beeld, net zo

als de waarden en de religie van mensen. 

Dat is echt een grote politieke vergissing 

van de jaren '80 en '90. De gedachte was: 

geef mensen welvaart, geef mensen per

spectief op werk en dan komt het wel goed. 

We hebben de culturele aspecten sterk on-
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derschat. Daarbij komt dat we te weinig 

oog hebben gehad voor de enorme investe

ringen die nodig zijn om de vaardigheden 

van mensen te versterken. Barrières om 

echt te participeren zijn soms zo groot. 

Denk aan taalachterstanden, aan gebrekki

ge scholing. Als je de integratie aan men

sen zelf overlaat, grijpen de besten natuur

lijk wel hun kans, maar vele anderen 

blijven achter. De politiek is echt veel te 

laks geweest door daadwerkelijk investeren 

in maatschappelijke participatie na te la

ten. 

Ik noem voorbeelden. De WAO. Via keu

ringsartsen is na te gaan dat bij mensen die 

gebrekkig Nederlands spreken de verdien

capaciteit bij een WAO-aanvraag steevast 

laag wordt ingeschat. Op basis van onze 

verzekeringen en regelgeving geven wij dan 

feitelijk aan deze mensen de boodschap 

mee dat zij geen vaardigheden hebben om 

een beroep uit te oefenen en dat zij die 

vaardigheden ook niet verder hoeven te 

ontwikkelen: men is arbeidsongeschikt. 

Dat treft allochtonen. Die insteek is totaal 

verkeerd. De belangrijkste vraag is en moet 

zijn: kan iemand nog leren? Waar kan hij of 

zij zich in bekwamen? 

Een tweede voorbeeld, nu in de sfeer van de 

bijstand. Wij kennen in Nederland de ar

beidsplicht. Als een partner werkloos 

wordt, moet de andere partner zich be

schikbaar stellen voor de arbeidsmarkt. 

Maar als iemand de Nederlandse taal niet 

spreekt, zijn er natuurlijk nauwelijks ba

nen. En dus laten we de situatie voor wat 

hij is. Maar eigenlijk moetje al veel eerder 

met scholing beginnen en nieuwkomers en 

oudkomers duidelijk maken dat zij zich tot 

een bepaald niveau dienen te scholen. Wie 

dat niet doet, komt niet in aanmerking 

voor een volledige uitkering. Ook daarin is 
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de politiek de afgelopen decennia tekortge

schoten. Wij hebben ons gefocust op de ver

dienende partner. 

Een derde voorbeeld: de gezinshereniging. 

In Duitsland wordt op dit moment een 

nieuwe vreemdelingenwet opgehouden, 

vanwege een geschil over het leeftijdscrite

rium dat kan worden gehanteerd bij de her

eniging met jeugdigen. In Duitsland debat

teert men over kinderen die door hun 

ouders voor een bepaalde periode worden 

teruggestuurd naar het land van herkomst. 

Zo willen die ouders verhinderen dat hun 

pubers al te veel de invloed ondergaan van 

de westerse cultuur. Maar als die jongeren 

na een paar jaar terugkomen, hebben ze 

natuurlijk een grote taal- en onderwijsach

terstand. CDU en CSU willen daarom de 

leeftijdsgrens leggen bij 10 jaar. De SPD 

kiest voor 12 j aar. In Nederland kennen we 

deze discussie niet. We hebben er geen 

zicht op. Het rapport bepleit daar inzicht in 

te krijgen." 

CDV Burgerschap is lang onderbelicht geble

ven in het beleid. Het rapport legt een sterk 

accent op het belang van de inzet van men

sen voor de gemeenschap. Wat verlangt dat 

van mensen zélf? 

KLINK "De échte vraag is hoe we een breed 

draagvlak houden voor de democratie met 

haar kernwaarden. Men praat over inciden

ten: de niqaab, het hoofddoekje, en dat 

soort dingen. Daarbij komen weliswaar 

principiële vragen naar voren, maar het de

bat blijft aan de oppervlakte, men steekt 

niet door. Hier ligt ook echt een taak voor 

de kerken, en geloofsgemeenschappen in 

brede zin. Zij moeten bespreken hoe de 

rechtsstaat zich verhoudt tot de islam, het 

boeddhisme, hindoeïsme en christendom." 
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CDV Een denklijn die zou kunnen helpen, is 

mensen meer te bepalen bij nationale sym

bolen: de vlag, het volkslied, het konings

huis. We kennen ze wel. Moeten we niet 

krachtiger uitdragen wat ze inhouden? 

KLINK "In Duitsland is gediscussieerd over 

de deutsche Leitkultur. Al snel stapte men 

over op de term Leitkultur in Deutschland, na

melijk de westerse waarden. Die verschui

ving heeft te maken met een angst voor na

tionalisme. Ik begrijp die vrees, zeker als je 

kijkt naar de vele ontsporingen die er in 

naam van het zogenaamde vaderland zijn 

geweest, Toch zijn nationale symbolen niet 

onbelangrijk. Zelfs de verbinding van die 

symbolen met een religie kan zinvol zijn. 

Ik kan me erin vinden zolang die symbolen 

rechtsstatelijke waarden voeden en niet in 

de weg staan, als zij verwijzen naar belang

rijke momenten in de geschiedenis en het 

ontstaan van de rechtsstaat. Gaje die sym

bolen verzelfstandigen en losmaken van 

die leidende gedachte (van het recht), dan 

wordt het gevaarlijk. Dan lokken ze natio

nalisme uit. Dat we overigens verder naden

ken over een moderne invulling van onze 

nationale momenten vind ik zinvol. De link 

tussen 5 mei en mensen die voor dictatu

ren gevlucht zijn, kan hier en daar best ge

legd worden. Met het herdenken van de do

den herdenken wij ook de waarden die zij 

verdedigden: vaak dezelfde waarden van 

hen die vanwege vervolging hier asiel heb

ben gekregen." 

CDV Een andere barrière voor integratie is 

de maatschappelijke schaarste. Er is kwan

titatief en ook kwalitatief een tekort aan 

voorzieningen. Daarbij komt dat de toe

stroom van migranten naar grote steden de 



afgelopen 5 - 6 jaar is verdubbeld. Hoe kan 

je mensen in deze situatie nog vaardighe

den aanleren? Hangt dit probleem niet le

vensgroot boven het integratievraagstuk? 

KLINK "Als wij te karig zijn, komen we ons

zelf tegen. Als we arbeidsongeschikten 

geen mogelijkheden bieden om zich te 

scholen of vrouwen die hier komen in het 

kader van gezinsvorming niet bij de hand 

nemen, gaat het echt mis. Het rapport bere

kent niet de omvang van investeringen die 

nodig zijn. Het geeft aan datje een niveau 

moet vaststellen waarop je inburgering wil 

aanbieden. Dat minimumniveau moet ho

ger liggen dat het huidige. Vervolgens moet 

je inschatten hoeveel capaciteit je nodig 

hebt. De overheidsfinanciën staan er niet 

goed voor. We moeten dus creatief naden

ken over andere beschikbare bronnen. Ik 

ken voorbeelden. In Rotterdam biedt het 

Albedacollege, het Regionaal 

Opleidingencentrum voor het middelbaar 

beroepsonderwijs, kosteloos 24 uur per dag 

taal- en inburgeringscursussen aan via de 

lokale media en via internet." 

"En, voeg ik toe, niet alleen cultureel, maar 

ook economisch is integratiebeleid van 

groot belang. We moeten investeren. Je 

krijgt straks een segment van hoger opge

leiden dat steeds schaarser wordt. Die 

schaarste stuwt de lonen omhoog en zet de 

arbeidsmarkt onder druk. Daaronder zit 

dan een segment met grote scholingstekor

ten, datje nauwelijks kunt inzetten maar 

waarvoor je wel een hoge premie moet be

talen. Die tweeslag gaat absoluut wringen. 

We moeten allochtonen dus inschakelen." 

CDV Hoe is het Wetenschappelijk Instituut 

betrokken bij de partijcommissie die met 
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het rapport aan de slag gaat en het in debat 

brengt? 

KLINK "JOS Wienen, de voorzitter van de 

commissie die het rapport heeft opgesteld, 

neemt deel aan de commissie. Het verbin

den van rechtsstaat en burgerschap, en het 

stimuleren van vaardigheden en veeleisend 

zijn; dat zijn de twee lijnen die de commis

sie moet gaan uitzetten om de beleidsvor

ming te stimuleren. Ik denk dat het heel 

goed is dat de partij dit initiatief heeft ge

nomen. Het onderstreept het belang dat de 

partij aan integratie hecht." 
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