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De kwestie van de gezinshereniging in het midden van de jaren zeventig, de op

komst van de problematiek rond de tweede generatie immigranten aan het be

gin van de jaren tachtig en de nieuwe rol van immigranten in het openbare en 

culturele leven hebben een scala aan reacties in de Franse publieke opinie los

gemaakt die het louter sociaal-economische perspectief te boven gaan. Sinds be

gin jaren tachtig is Frankrijk duidelijk een multicultureel land aan het worden 

en de hiermee verbonden gevoelens en onzekerheden hebben het hart van de 

Franse samenleving geraakt. Het is niet verwonderlijk dat men al snel bij de 

grondslagen van de Franse nationale identiteit uitkwam. Binnen een periode 

van tien jaar kwam het debat over het multiculturele Frankrijk tot volle was

dom, waarbij drie beginselen van de Republiek in het geding waren: burger

schap, nationaliteit en de scheiding van kerk en staat. De ontwikkelingen rond 

het stemrecht tussen de jaren zeventig en negentig stelde de inhoud van het 

burgerschap ter discussie. Vervolgens kwam in het kader van een wetsherzie

ning tussen midden jaren tachtig en midden jaren negentig de kwestie van de 

Franse nationaliteit centraal te staan. En vanaf 1989 zorgde de onrust rond het 

dragen van hoofddoekjes op school voor discussies over het principe van de 

scheiding van kerk en staat. 

Sinds het midden van de jaren tachtig heeft de toenemende vermenging in de 

Franse samenleving geleid tot nieuwe gedragsvormen en representaties. De inten

sivering van wederzijdse contacten, het toegenomen toerisme en gebruik van 

communicatiemiddelen, de internationalisering van de mode en de eetgewoon

ten hebben een gunstig effect gehad op de vermenging van mensen met verschil

lende wortels en de daarmee verbonden notie van de global village. In de publieke 

opinie leidde deze ontwikkeling tot het besefvan een onafWendbaar kosmopoli

tisme en de toenemende vermenging werd dan ook gezien als een kans die men 

diende te grijpen. Reeds in 1979 voorspelde Jean-Pierre Gomane dat Frankrijk van

af het jaar 2000 onvermijdelijk multiraciaal zou zijn en sprak hij zijn afkeuring 

uit over de Fransen die hun ogen sloten voor deze ontwikkeling.' Vanaf 1983 leek 

het multiraciale Frankrijk een realiteit. Zo was een artikel in de Nouvel Observateur 

gewijd aan 'het multiculturele Frankrijk van morgen,2 en de Zwitserse schrijver 
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Tijdens de twee
de helft van de 
jaren tachtig is 
de vermenging 
van de diverse 
etnische groepen 
binnen de 
Franse samenle
ving van door
slaggevende 
invloed op de 
publieke opinie 
geweest. 

]ean-Pierre Moulin publiceerde na maandenlang onderzoek een studie over het 

multiraciale Frankrijk. Op basis van zijn ontmoetingen met immigranten meende 

hij het werkelijke Frankrijk te zijn tegengekomen: men kon immigranten en 

Fransen niet langer duidelijk van elkaar onderscheiden, omdat zij zich steeds 

meer 'vermengen en met elkaar samenleven' (Moulin, 1985). 

Deze redenering werd gedeeld door vooraanstaande politici. Georgina Dufoix, 

staatssecretaris van Familiezaken, Bevolkingszaken en Buitenlandse werknemers, 

merkte in 1984 op dat 'binnen tien jaar Fransen en immigranten in harmonie met 

elkaar zullen leven',' en in 1987 zei]acques Chirac, destijds als premier op bezoek 

in de Antillen: 'Wij zijn allemaal kleurling.'4 Datzelfde jaar, tijdens een bijeen

komst die was georganiseerd door France-libertés over het thema 'Frankrijk en de 

veelheid aan culturen',' sprak de Franse president op zijn beurt de volgende woor

den uit: 'Iedere keer dat de Franse beschaving dragers van andere culturen in haar 

land heeft ontvangen, is zij daardoor verrijkt ( ... ). Wij zijn Frans, Romaans, een 

beetje Germaans, een beetje joods, een beetje Italiaans, een beetje Spaans, steeds 

meer Portugees en ik vraag me af ofwe ook al niet een beetje Arabisch zijn.' 

Ondanks deze optimistische visies die de gevestigde ideeën veranderden, bleef de 

meerderheid van de Fransen wantrouwend tegenover buitenlanders, zonder zich 

met zoveel woorden als xenofobisch te manifesteren. In het midden van dejaren 

tachtig dachten de meeste Fransen en Europeanen nog vanuit traditionele struc

turen. In de Franse publieke opinie dienden zich echter drie zaken in het bijzon

der aan als symbolen van solidariteit en etnische vermenging: de Fransman ge

worden immigrant, interetnische vriendschap en het veelkleurige Frankrijk. 

Tijdens de tweede helft van de jaren tachtig is de vermenging van de diverse et

nische groepen binnen de Franse samenleving, zoals gestimuleerd door SOS 

Racisme, de advertentiecampagnes van Benetton en de door ]ean-Paul Goude geor

ganiseerde herdenking van twee honderd jaar Franse Revolutie (14 juli 1789), van 

doorslaggevende invloed op de publieke opinie geweest. 

Burgerschap ter discussie: de stem van immigranten 

Vreemdelingen hebben in Frankrijk formeel gesproken geen politieke rechten, 

maar in de publieke opinie is toch een discussie ontstaan over de mogelijkheden 

voor vreemdelingen om zich als burger te kunnen uitspreken (zie Lochak, 1985, p. 

130-136). Vooral de kwestie van het stemrecht voor buitenlandse ingezetenen is 

aanleiding geweest voor een belangrijke, verwarrende en ingewikkelde discussie. 

Intellectuelen, politici en opinieonderzoekers hebben zich herhaaldelijk, maar 

uiteindelijk tevergeefs, met dit complexe onderwerp beziggehouden (zie Berger, 

1991, p. 38-42). 

De mogelijkheid voor vreemdelingen om deel te nemen aan het Franse politieke 

leven kwam tijdens de Vijfde Republiek al vroeg aan de orde, maar werd aller

minst zonder slag of stoot aanvaard (zie Oriol, 1992). Kon politieke interventie van 
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Door nationali
teit en burger
schap aan 
elkaar te relate
ren, kon men 
zich gemakke
lijk verschuilen 
en stemrecht 
voor buitenlan
ders afwijzen. 

vreemdelingen in overeenstemming worden gebracht met de geest van de 

Republiek? Zo ja, moest men dan vasthouden aan het onderscheid tussen Fransen 

en niet-Fransen? 

Als het antwoord hierop nog steeds bevestigend was, diende men dan twee ver

schillende vormen van burgerschap in te stellen? Was het antwoord hierop ont

kennend, moest men dan komen tot gelijke politieke rechten voor Fransen en bui

tenlandse ingezetenen? Het verlenen van politieke rechten aan vreemdelingen of 

buitenlanders was voor sommige Fransen onaanvaardbaar. Zij vonden dat buiten

landers geen enkele reden hadden om uit naam van de Republiek in het Franse 

politieke leven in te grijpen, deels vanwege juridische obstakels maar ook door 

hun eigen onverschilligheid. Sommigen zagen in het verlenen van stemrecht aan 

buitenlanders een gevaarlijke aantasting van de integriteit van de natie, een argu

ment dat op verraderlijke wijze de scheiding tussen Fransen en niet-Fransen legiti

meerde. Deze visie kwam men vooral tegen bij extreem-rechts en rechts. Onder 

het motto 'De immigranten gaan ons de wet voorschrijven' gaven de tegenstan

ders van stemrecht verschillende redenen: het zou bergafWaarts gaan met de ge

meenschap, het zou gaan om cliëntelisme van de betreffende beweging en het zou 

leiden tot verlies van identiteit" Men diende het stemrecht voor buitenlanders dan 

ook categorisch afte wijzen (Oriol, 1992, p. 207). 

De Franse nationaliteit was altijd beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde 

voor de uitoefening van het burgerschap. De band tussen burgerschap en nationa

liteit gold dan ook als onverbrekelijk. Menigeen verschool zich achter dit beginsel, 

wat impliceerde dat buitenlanders het stemrecht alleen konden verwerven door 

de Franse nationaliteit aan te nemen.' Zo kwam de RPR (Rassamblement pour la 

République, een neo-gaullistische partij) in 1989 met een petitie onder de titel Om te 

stemmen moet men Frans zijn, een pleidooi voor het behoud van de nationale identi-
• 8 

telt. 

Diverse linkse politici, zoals Georgina Dufoix, stelden zich op hetzelfde stand

punt: 'Het stemrecht is onlosmakelijk verbonden met het staatsburgerschap en 

een grondwetswijziging hierover is op dit moment in het geheel niet aan de 

orde.'9 Door nationaliteit en burgerschap aan elkaar te relateren, kon men zich ge

makkelijk verschuilen en stemrecht voor buitenlanders afWijzen. 

Binnen minder categorische en meer op de belangen van minderheden gerichte 

discoursen overwoog men echter de toekenning van beperkte burgerrechten aan 

immigranten. In 1981 maakte François Mitterrand lokaal stemrecht tot program

mapunt in zijn campagne voor de presidentsverkiezingen en tijdens een congres 

in april 1985 nam ook de Bond voor de Mensenrechten (Ligue des droits de l'homme) 

dit in haar programma op. Hoewel sommigen lokaal stemrecht slechts zagen als 

een stap in de richting van volledig gelijke burgerrechten, was het anderen alleen 

te doen om lokaal burgerschap zonder verdere politieke doelstellingen. 

Deze middenkoers speelde mensen met een positieve en die met een negatieve 
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houding tegenover migranten enigszins tegen elkaar uit. De kwestie van het stem

recht gaf op lokaal niveau aanleiding tot het fenomeen van de op de gemeenschap 

betrokken burger: alle inwoners die al geruime tijd in een gemeente verblijven, 

zouden zonder uitzondering moeten worden geraadpleegd. Op lokaal niveau was 

er dus eigenlijk sprake van een andere definitie van burger. Bij de bepaling ofie

mand al dan niet zou moeten kunnen profiteren van stemrecht hield men er 

meer rekening mee of iemand behoorde tot de lokale gemeenschap dan wel tot de 

landelijke. Dit zette de deur open voor integratie (zie Rudder, 1989). 

Deze gedachtegang werd opgepakt door links, vanaf 1977 door de socialisten (Parti 

Socialiste) en vanaf 1985 door de communisten (Parti Communiste), overigens zonder 

dat zij voor volledig stemrecht waren. Was het echter mogelijk om het lokale kies

recht, een recht ontleend aan ingezetenschap, van andere politieke rechten te 

scheiden? Buiten de politieke arena streden vele groeperingen voor het lokale 

kiesrecht, met name in de periodes 1983-1985 en 1988-1989. In 1985 maakten GIS

T! en de Bond voor de Mensenrechten zich sterk voor deelname van vreemdelin

gen aan de lokale democratie; het lokale leven had immers onbetwistbaar invloed 

op immigranten. De campagnes in 1990 van het Stemrechtcollectiefvan FASTI en 

de Bond voor de Mensenrechten ('ik ben er, ik stem er'lO) ondersteunden die eis op 

krachtige wijze." In oktober 1988 lanceerde SOS Racisme een campagne voor stem

recht in het kader van de viering van de verjaardag van twee eeuwen Franse 

Revolutie, onder de naam '89 voor gelijkheid' (89 pour l'égaliteÎ- Dit initiatief werd 

door talloze groeperingen en bekende Fransen ondersteund. De mogelijkheid om 

buitenlanders alle politieke burgerrechten te verlenen, kreeg noch binnen de pu

blieke opinie noch binnen de politiek veel steun. De strijd daarvoor werd alleen 

gevoerd door migrantenorganisaties, anti-racismegroeperingen, extreem-links en 

enkele intellectuelen. Deze eis ging aanzienlijk verder dan het stemrecht en was 

een stimulans voor de gedachte over een multicultureel Frankrijk dat open en ge

nereus was, in de geest van de Revolutie van 1789. Degenen die opkwamen voor 

volledig gelijke rechten stonden kritisch tegenover de verlening van stemrecht bij 

lokale verkiezingen, omdat het te zeer deed denken aan de koloniale periode met 

zijn 'tweederangsburgers'. Als springplank naar algeheel burgerschap benadrukte 

het eigenlijk de discriminatie van vreemdelingen. 

Aangezien de pogingen om lokaal stemrecht te verwezenlijken geen succes had

den, zijn de gemeentelijke verkiezingen gedurende twee decennia steeds aanlei

ding geweest voor verdeeldheid onder de Fransen en heeft de stemrechtkwestie 

zich een plaats verworven in het publieke debat. In 1981, toen de socialisten aan 

de macht kwamen en de verwachting groeide dat een formele regeling nabij was, 

werd de discussie nieuw leven ingeblazen. Algemene problemen en een afwijzen

de houding van de publieke opinie hebben de afronding van het project echter 

verhinderd. In de landelijke politiek beschouwde men de stemrechtkwestie bij 

voorbaat als een splijtzwam, en dus kwam er nooit een oplossing in zicht. 
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Diverse politici en bestuurders hebben zich dan ook steeds meer gericht op de mo

gelijkheid van lokale maatregelen ter bevordering van de deelname van buiten

landse ingezetenen aan het openbare leven. In het kielzog van de gemeentelijke 

verkiezingen van 1971 probeerden enkele linkse burgemeesters buitenlanders bij 

het bestuur van hun gemeente te betrekken via werkgroepen over hun leefom

standigheden, hetzij om hen zo aan het woord te laten, hetzij ter meerdere eer en 

glorie van zichzelf (Wihtol de Wenden, 1976, 1978). Aan het begin van de jaren 

tachtig hadden ongeveer honderd gemeenten met meer dan 50.000 inwoners in

stellingen in het leven geroepen waarin vreemdelingen participeerden, vaak in de 

vorm van een gemeentelijke adviescommissie. Deze initiatieven waren echter van

wege allerlei intrinsieke tegenstrijdigheden een kort leven beschoren en verdwe

nen na de gemeentelijke verkiezingen van 1983 veelal weer zonder echt te hebben 

gefunctioneerd (Oriol, 1992, p. 203; Wihtol de Wenden, 1978, p. 65). 

Pas in 1977, tijdens de campagne voor de gemeentelijke verkiezingen, laaide de 

discussie over het stemrecht op door voorstellen van de Parti Socialiste (PS). In de

cember 1978 kwam de PS met een wetsvoorstel gericht op de deelname aan de ge

meentelijke verkiezing van alle vreemdelingen en hun familieleden die meer dan 

drie jaar in de gemeente woonachtig waren. 

Na de verkiezing van François Mitterrand kwam het stemrecht boven aan de agen

da te staan. Een uitspraak van de minister van Buitenlandse Zaken, Claude 

Cheysson, leidde echter tot een verhitte discussie op landelijk niveau. Op 8 augus

tus 1981, tijdens een officieel bezoek aan Algerije, kondigde hij aan te zullen ijve

ren voor de belangen van de geïmmigreerde arbeiders en dat zij voor de verkiezin

gen van 1983 lokaal stemrecht zouden krijgen." Deze uitspraak zorgde voor 

hevige opwinding in politieke kringen, waarbij vijandige reacties - van zowel 

rechts als links - overheersten. Deze slechte ontvangst was aanleiding tot het be

sluit van de PS om er samen met de regering voor te waken dat er geen enkele 

druk op dit punt uitgeoefend zou worden. De socialistische aarzeling maakte de 

discussie uiterst ondoorzichtig en de kwestie was nauwelijks een issue bij de lokale 

verkiezingen van 1983. De roep om stemrecht werd echter weer opgepakt door de 

antiracistische beweging en de tweede generatie immigranten. In mei 1984, naar 

aanleiding van de Europese verkiezingen, organiseerde een coalitie voor gelijke 

rechten van immigranten een campagne gericht op de kandidaten.!3 In december 

1984 eiste een forum van de Raad van immigrantenverenigingen in Frankrijk 

(CAIF) stemrecht voor vreemdelingen bij de gemeentelijke verkiezingen en in juni 

1985 ging de MRAP tijdens haar landelijke congres zelfs nog een stap verder door, 

zij het niet zonder interne oppositie, algeheel stemrecht voor te stellen. De socia

listische machthebbers werden opnieuw geprikkeld door een aantal ervaringen 

op lokaal niveau. Op symbolische wijze probeerden sommige gemeenten nieuwe 

ervaringen op te doen met het stemrecht voor buitenlanders, zoals Mons-en

Baroeul in 1985, Amiens in 1987 en Cerizay in 1989. 
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In de landelijke 
politiek 
beschouwde 
men de stem
rechtkwestie bij 
voorbaat als een 
splijtzwam, en 
dus kwam er 
nooit een 
oplossing in 
zicht. 

De discussie over het stemrecht, die aan het begin van de jaren negentig min of 

meer verstomd was, duikt sinds 1997 weer sporadisch op in het publieke debat. 

Behalve goede intenties is er echter al die tijd niet echt iets van de grond geko

men. Of de kwestie achterhaald is of niet, de huidige publieke opinie heeft er wei

nig oog voor. In de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2002 had slechts 

één kandidaat, Noël Mamère van de Groenen, in zijn programma aandacht voor 

de stemrechtkwestie. 

Hervorming van de nationaliteitswetgeving (1986-1993) 

In de jaren tachtig waren de Fransen verdeeld over de definitie van de natie, over 

de grenzen van deelname aan de gemeenschap van burgers. Het debat over immi

gratie heeft geleid tot reflectie op nationaliteit. De aanpassing van de voorwaar

den voor het verkrijgen van de Franse nationaliteit door een wijziging van de na

tionaliteitswetgeving was het gevolg van twee heftige discussies, tussen 1986 en 

1988 en in 1993, waarbij de publieke opinie verdeeld bleek te zijn. 

Vóór 1985 was de wet op de Franse nationaliteit slechts zelden onderwerp van dis

cussie. Het gaat om een ingewikkeld stelsel van principes, dat is gebaseerd op een 

mengsel van ius sanguinis (bloedrecht) en ius soli (recht gebaseerd op het in 

Frankrijk geboren zijn), als een erfenis van diverse eerdere wetgeving over dit on

derwerp. De wet dateert oorspronkelijk uit 1945 en werd in 1973 verruimd. De 

herziening van deze wetstekst in 1986-1988 en in 1993 was aanleiding voor een 

waar debat over multiculturalisme. De discussie ontstond in een periode met een 

zekere spanning rond het besefvan eigen identiteit en ontlokte, net als bij de 

stemrechtkwestie, overwegend reacties waarbij gepleit werd voor inperking. 

Tot 1985 bestond er in het publieke bewustzijn nauwelijks zoiets als nationali

teitswetgeving, de voorgestelde wijziging van wetsartikelen met betrekking tot de 

regels voor toegang van kinderen van vreemdelingen maakte hieraan echter een 

eind. Het initiatief ging uit van rechts, die het voorstel had opgenomen in haar 

programma voor de parlementaire verkiezingen van 1986. In minder dan drie 

maanden leek het alsof met dit wetsvoorstel een bom onder het politieke bestel 

was gelegd. De Fransen raakten verdeeld in twee kampen die de wetswijziging 

krachtig verdedigden dan wel radicaal verwierpen: rechts maakte van deze herzie

ning een speerpunt van haar politiek, terwijl links en het anti-racistische kamp, 

destijds zeer prominent aanwezig, zich tegen het initiatief keerden. 

In 1986 namen de RPR (neo-gaullisten) en de UDF (van christen-democratische sig

natuur) een reeks immigratiebeperkende maatregelen in hun programma op, 

waaronder de herziening van de nationaliteitswetgeving. Dit initiatief was niet al

leen verbonden met de groeiende aanwezigheid van jongeren van de tweede gene

ratie in de openbare ruimte, maar ook met de opkomst van extreem-rechts, dat 

wetsherziening eiste. Het idee om de toegang tot de Franse nationaliteit te beper

ken, leidde tot een akkoord tussen RPR en UDF: de maatregel werd opgenomen in 
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het programma voor de parlementaire verkiezingen. Vanaf mei 1986 begon de re

gering-Chirac aan de formele uitwerking van het voorstel. Het doel was de auto

matische verwerving van de nationaliteit af te schaffen. De 'jonge vreemdeling' 

moest voortaan een 'actieve' stap zetten door tussen zijn 16e en 20ste jaar de 

Franse nationaliteit aan te vragen bij de juridische autoriteiten. Dit initiatief van 

de UDF en de RPR inspireerde het Front National, dat de Franse nationaliteit be

schouwde als 'een eer die men moest najagen en verdienen,.14 Sinds de behaalde 

electorale successen sprak de partij van Jean-Marie Le Pen zich uit voor een wijzi

ging van de nationaliteitswetgeving, die de verwerving ervan zou afschaffen. De 

'nationale band' diende men te zien als een verlengstuk van de familieband en 

van het 'geslacht', en derhalve moest de wet zijn gebaseerd op het bloedrecht: 'Zij 

die uit Franse ouders zijn geboren, in Frankrijk of elders, zijn Frans,.!5 In april 

1986 diende Jean-Marie Le Pen een wetsvoorstel in bij het secretariaat van het lan

delijke parlement. Binnen rechts maakte men een erezaak van deze herziening: 

de Franse nationaliteit was iets om 'trots' op te zijn en de poging om die te verwer

ven een teken van de heropleving van het daarbij behorende gevoel.'6 De aanvrager 

verwierf de nationaliteit echter niet altijd; het bemoeilijken van de toegang tot 

Frankrijk vormde het bewijs dat de Fransen hun gevoel van waardigheid hadden 

hervonden en dat zij niet wilden dat hun nationaliteit te grabbel werd gegooid. 

Tussen 1986 en 1988 bestond er in de publieke opinie allerminst consensus over 

deze politiek. De vijandigheid waartoe zij aanleiding gaf, leidde tot de verwerping 

van de door de toenmalige regering-Chirac voorgestelde maatregelen, wat bij di

verse belangrijke gelegenheden duidelijk werd. Een eerste hinderpaal in het oor

spronkelijke voorstel was de verplichting de eed afte leggen. Tegen dit beginsel 

stond een krachtige oppositie op. Een eed bewees niets, integendeel zelfs, het hit

ste de kinderen van immigranten op en vernederde hen.
17 

De Raad van State 

bracht op 30 oktober 1986 een negatief advies uit over het voorstel de nationali

teitswetgeving te amenderen, in het bijzonder ten aanzien van de eedaflegging.
1S 

Dit veto bracht de meerderheid in verlegenheid: moest zij doorgaan? De regering 

en de rechtse partijen aarzelden, te meer daar de kerkelijke autoriteiten
19 

en presi

dent Mitterrand het standpunt van de Raad deelden. De teleurgestelde regering 

schreef een nieuw wetsvoorstel dat op 12 november 1986 door de ministerraad 

werd aanvaard en dat het beginsel van de eed verliet, maar vasthield aan het be

ginsel dat voor in Frankrijk uit buitenlandse ouders geboren kinderen de Franse 

nationaliteit moest worden aangevraagd.
20 

Door het herhaalde uitstel van de regering verhevigde de strijd rond deze kwestie, 

waarbij onder meer werd aangevoerd dat de voorgestelde wettekst de kloof tussen 

Fransen en vreemdelingen groter maakte. President Mitterrand behoorde tot de 

eersten die hun reserves uitspraken over de wettekst. Hij gaf te kennen de onder

liggende filosofie niet te delen en de maatregelen te betreuren." Hij stelde zich 

zelfs zo afwijzend op dat de politieke cohabitation met de rechtse regering erdoor 
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op het spel kwam te staan. Gesterkt door het symbolische verzet van de president 

van de Republiek, wisten de tegenstanders van wetsherziening hun oppositie te 

vergroten. SOS Racisme keerde zich tegen het regeringsvoorstel met de beschuldi

ging dat het zou leiden tot het 'fabriceren' van vreemdelingen" en startte een lan

delijke campagne gericht op het verhinderen van een stemming over het voor

ste!.23 Parallel hieraan mobiliseerden ook de kerken zich tegen het voorstel. 

Op 3 december 1986 organiseerden de tegenstanders na een oproep van 150 organi

saties en talloze vooraanstaande personen een bijeenkomst in de Mutualité in Parijs 

onder de noemer 'Faut pas décoder avec la France', erop zinspelend dat men van de 

wet moest afblijven. Dit vormde de aftrap van de actie tegen de herziening van de 

nationaliteitswetgeving. Bovendien gaf het studentenverzet van december 1986 

een geheel onverwachte wending aan het kader voor de wetsherziening. Het stu

dentenprotest tegen de regering naar aanleiding van de voorgestelde selectie voor 

toegang tot de universiteit raakte ook de discussie over de nationaliteitswetgeving, 

nadat het deze discussie bij een eerdere gelegenheid had overschaduwd. De strijd 

van de studenten tegen selectie en zij die zich verzetten tegen de wijziging van de 

nationaliteitswetgeving vonden elkaar in de verwerping van uitsluiting: het voor

behoud van de mogelijkheid om te studeren aan een elite van studenten en het re

serveren van de nationaliteit voor een elite van de eigen 'stam' waren twee verge

lijkbare doelen. De rol van SOS Racisme was beslissend voor de antiracistische 

connotatie die het studentenverzet kreeg. De belangrijke aanwezigheid van scho

lieren en studenten van buitenlandse afkomst was opvallend: niemand kon ont

kennen dat de demonstraties van 1986 aanmerkelijk 'gekleurder' waren dan die 

van mei 1968. 

De tragische dood van Malik Oussekine versnelde de intrekking van de betwiste 

voorstellen. Deze jonge, geïmmigreerde Fransman werd tijdens een demonstratie 

in Parijs door de politie gemolesteerd en overleed later aan een hartstilstand." Dit 

nieuwsfeit maakte in het hele land heftige emoties los. De symbolische suggestie 

van het drama had als effect dat de aandacht zich richtte op de immigratiekwestie 

en vervolgens op de nationaliteitswetgeving. Het verzet van de studenten, aanvan

kelijk gericht op een louter universitaire kwestie, groeide uit tot een veel bredere 

actie en eindigde als een ware burgerrechtenbeweging. Op 10 december waren er 

in Parijs en heel Frankrijk demonstraties met als motto 'Dat nooit meer' ('Plus ja

mais ça') om te protesteren tegen de repressie van de politie en ter nagedachtenis 

aan Malik Oussekine. De wankelende regering besloot tot uitstel van verder onder

zoek van het voorstel tot wijziging van de nationaliteitswetgeving.
2S 

Door de polarisatie binnen de publieke opinie rond het wijzigingsvoorstel besloot 

de regering een 'commissie van wijzen' te benoemen met als opdracht na te den

ken over toegang tot de Franse nationaliteit, om zo het debat te sussen. De com

missie met zestien leden onder leiding van Marceau Long bestond ongeveer zes 

maanden (Commission de la nationalité, 1988, p. 17). Door het tijdelijke en onafhan-
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kelijke karakter van de commissie fungeerde zij als een speler binnen de publieke 

opinie, maar ook als een reflectie daarop." De televisie-uitzendingen van de hoor

zittingen waren een manier om de Fransen bij het debat te betrekken. Het was 

een nieuw procédé: voor de eerste keer in Frankrijk won een door de regering be

noemde commissie informatie in onder het toeziend oog van het publiek terwijl 

zij tegelijkertijd die publieke opinie stuurde." De hoorzittingen boden aldus een 

kader voor een uitgebreid debat over de nationaliteitswetgeving. Hoge overheids

functionarissen, adviseurs van de regering, hoogleraren en onderzoekers, 

vertegenwoordigers van belangenverenigingen, volksvertegenwoordigers, verte

genwoordigers van de kerken en kerkelijke organisaties, landelijke onderwijs

vertegenwoordigers - ze hadden allemaal iets over de kwestie te melden. Er kwa

men vier hoofdthema's aan de orde: de juistheid van de voorgestelde 

wetsherziening, het vrijwillige karakter ervan, en de kwesties van dubbele natio

naliteit en integratie. 

In september 1987 kondigde Premier Jacques Chirac officieel aan dat herziening 

van de nationaliteitswetgeving pas na de presidentiële verkiezingen opnieuw aan 

bod zou komen. Deze omzichtige houding, ingegeven door het krachtige protest, 

had tot effect dat de gemoederen konden bedaren. Na de herverkiezing van 

François Mitterrand zwakte de discussie inderdaad af en de wet bleef zoals die was. 

De daaropvolgende socialistische regeringen zouden de kwestie niet aansnijden. 

Uit wraak werd de discussie tijdens de tweede cohabitation, ten tijde van de rege

ring-Balladur, opnieuw aangezwengeld. Het platform van de 'Union Pour la France' 

(UPF), kwam met een discussiestuk, getiteld Een staat die de immigratie in toom houdt 

(Un Etat qui maîtrise l'immigration). Hierin stond een nieuw voorstel voor herziening 

van de nationaliteitswetgeving, gericht op het inperken van het recht dat ont

leend kon worden aan het in Frankrijk geboren zijn. 

Na de vernietigende overwinning van rechts bij de parlementsverkiezingen maak

te de regering-Balladur immigratie tot haar belangrijkste beleidsvraagstuk. De be

scherming van de nationale identiteit werd aangenomen op basis van beperkende 

maatregelen, waaronder de aanpassing van de nationaliteitswetgeving. Dit voor

stel ontmoette nauwelijks tegenstand, omdat het politieke klimaat gunstig was 

en, in tegenstelling tot 1986-1987, de linkse oppositie en de anti-racistische groe

peringen er niet in slaagden de publieke opinie in beweging te krijgen. 

De door Edouard Balladur aangenomen tekst was geen nieuw wetsvoorstel, maar 

de tekst zoals deze in 1990 door de Senaat in stemming was gebracht. Dit wijzi

gingsvoorstel, geïnspireerd op het rapport van de 'commissie van wijzen', werd in 

mei 1993 aangenomen. De in Frankrijk uit buitenlandse ouders geboren kinderen 

zouden voortaan tussen hun 16e en 21ste jaar formeel persoonlijk hun wens moe

ten uiten om de Franse nationaliteit te verkrijgen. Voorheen verwierven zij die na

tionaliteit op 18-jarige leeftijd automatisch, zonder formaliteit, met als enige 

voorwaarde dat de betrokkene minstens vijf jaar in Frankrijk woonde. 
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Sinds 22juli 
1993 heeft het 
debat over de 
Franse nationa
liteit geen ver
volg gehad en 
heeft de publieke 
opinie zich afge
wend van dit as
pect van de 
kwestie rond im
migratie. 

De volksvertegenwoordigers van de nieuwe meerderheid bleken een meer ideolo

gische dan praktische opvatting van de nationaliteitswetgeving te koesteren en zij 

hielden vooral rekening met de symbolische waarde van de wetsherziening voor 

de Franse identiteit. Op impliciete wijze neigde de ideologie van de rechtse parle

mentariërs ertoe het ius soli minder hoog aan te slaan dan het ius sanguinis. Maar 

meer nog dan trouw aan beginselen bracht wantrouwen tegenover vreemdelin

gen de parlementariërs ertoe om de wilsuiting te formaliseren. De verwerving van 

de Franse nationaliteit was een eer. Men kon dan ook moeilijk begrijpen hoe de 

eis van een expliciete wilsuiting hinderlijk zou kunnen zijn voor de betrokkenen. 

Door de eis van een positieve wilsuiting streefden de voorstanders van hervor

ming twee doelen na: het leggen van een symbolische barrière voor de toegang tot 

de Franse nationaliteit en de publieke opinie geruststellen ten aanzien van de toe

komst van haar eigen identiteit. 

De oppositie was minimaal. en slechts een enkele keer ontmoette de regering ver

zet. Vanuit anti-racistische hoek was er echter wel degelijk verweer. Zo'n vijftig or

ganisaties kwamen met steun van diverse politieke oppositiepartijen in beweging. 

Maar een op 10 mei in Parijs georganiseerde protestdemonstratie trok niet meer 

dan ruim 4.000 mensen en een tweede bijeenkomst, gepland op de ochtend na de 

discussie van de tekst in het parlement, liep uit op een totale mislukking. 

Tegenover de vastberadenheid van rechts en de steun die zij kreeg van de publieke 

opinie, slaagden links en de anti-racistische groeperingen er niet in een effectieve 

oppositie te voeren. De desillusie bij links en haar nieuwe rol als parlementaire 

minderheid, het relatieve échec van de anti-racisme-beweging en de inmiddels ge

vorderde integratieprocessen droegen bij aan de geleidelijke ontmanteling van de 

meer kritische, gepolitiseerde publieke opinie op dit vlak. Het krachtigst bleef nog 

het verweer van de kerkelijke autoriteiten. De onmacht van links kwam duidelijk 

naar voren tijdens het debat over de wet in de Senaat. De door socialisten en com

munisten ingediende moties van afkeuring waren vergeefs: de herziening werd 

met overweldigende meerderheid aangenomen en bij stemming door de Raad van 

State tot wet bekrachtigd, op 22 juli 1993. Sinds die datum heeft het debat over de 

Franse nationaliteit geen vervolg gehad en heeft de publieke opinie zich afgewend 

van dit aspect van de kwestie rond immigratie. 

De scheiding van kerk en staat ter discussie: de hoofddoekjes
l<westie (vanaf 1989) 

Tussen oktober en december 1989 raakte de publieke opinie in de ban van een 

nieuwsbericht, dat directe repercussies had voor de problematiek rond immigra

tie, de waarden van de Republiek en het multiculturalisme. Op 4 oktober 1989 wa

ren drie islamitische meisjes verwijderd van een school in Creil (Oise), omdat zij 

ondanks het verbod van de schooldirecteur hun hoofddoekjes bleven dragen. In 

minder dan een week tijd bleek dit onbeduidende incident de aanleiding te zijn 

CDV I LENTE 2003 



De hoofddoek
jes-kwestie stelde 
de problematiek 
van het multi
culturalisme op 
scherp, terwijl 
de erdoor opge
roepen tegenstel
lingen dwars 
door de traditio
nele politieke 
scheidslijnen 
heen liepen 

voor een van de meest brede publieke discussies tijdens de Vijfde Republiek. De 

media schonken volop aandacht aan de gebeurtenissen en de Fransen werden 

nogmaals aangespoord om over de immigrantenproblematiek na te denken. Al 

snel ging de discussie over veel meer dan een eenvoudig nieuwsbericht en was er 

zelfs meer in het geding dan de algemene kwestie van de plaats van de islam in 

Frankrijk. De basisprincipes van de organisatie van de Franse samenleving zouden 

het object worden van een verhitte discussie, waarbinnen het beginsel van de 

scheiding van kerk en staat, immigratie en nationale identiteit direct aan elkaar 

werden gerelateerd. Het debat ontwikkelde zich bovendien in een periode dat tal

loze andere belangwekkende gebeurtenissen - zoals de herdenking van twee eeu

wen Franse Revolutie, de Rushdie-affaire en de val van de Berlijnse Muur - zich 

voltrokken. 

Het debat speelde conservatieven en liberalen, rekkelijken en preciezen, tegen el

kaar uit en maakte bovenal duidelijk dat de Fransen op krampachtige wijze wor

stelden met hun identiteit. Deze werd op zijn beurt gekenmerkt door een zekere 

'nationalistische behoudendheid'." De hoofddoekjes-kwestie stelde de problema

tiek van het multiculturalisme op scherp, terwijl de erdoor opgeroepen tegenstel

lingen dwars door de traditionele politieke scheidslijnen heen liepen. 

Toch leek het incident een week later voorbij te zijn, toen de schooldirecteur en de 

drie scholieren een compromis sloten: de meisjes zouden hun hoofddoek mogen 

blijven dragen behalve in de klaslokalen, waar zij hem op hun schouders zouden 

laten rusten. Omdat de meisjes zich niet aan deze afspraak hielden, werden ze 

echter opnieuw van school verwijderd. 

Vanaf 20 oktober, nadat twee bekende personen stelling hadden genomen ten 

gunste van het dragen van de hoofddoek, barstte vervolgens de eigenlijke discus

sie los. Op 23 oktober sprak de echtgenote van de president van de Republiek, 

Danielle Mitterrand, zich in een perscommuniqué uit tegen de schorsing van de 

meisjes en op 25 oktober stelde de minister van Onderwijs. Lionel ]ospin. in reac

tie op een vraag uit het parlement. dat hij de meisjes niet van school zou hebben 

verwijderd.
29 

En in een interview met de Nouvel Observateur gaf]ospin met de uit

spraak 'Verwelkom de hoofddoekjes' ('Accueillez les foulards') feitelijk de opdracht de 

meisjes weer tot de school toe te laten.
3o 

De stellingname van ]ospin en mevrouw Mitterrand maakte uiteenlopende reac

ties los. De reactie van laatstgenoemde werd beschouwd als ontijdig en mis

plaatst. maar de eveneens zwaar bekritiseerde ]ospin kreeg op 5 november de 

voorzichtige steun van premier Michel Rocard
31 

en op 23 november ook die van 

president Mitterrand. die zich aanvankelijk afzijdig had gehouden." De vakantie 

rond Allerheiligen bracht de polemiek allerminst tot zwijgen. Dagelijks werden 

nieuwe argumenten aangedragen en de discussie hield aan tot het moment waar

op de Raad van State. na door de minister van Onderwijs te zijn geconsulteerd, 

hem weliswaar geen gelijk gaf. maar de zaak wel nuanceerde: het dragen van 

godsdienstige kentekens door scholieren was niet strijdig met het beginsel van de 
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scheiding van kerk en staat, op voorwaarde dat het geen 'ostentatief of dwingend 

karakter' had.
33 

De enig mogelijke oplossing was dat de plaatselijk verantwoorde

lijken deze kwestie per geval beoordeelden. Er was dus geen sprake van een wet op 

dit gebied. In een schrijven van 6 december legde minister Jospin de verantwoor

delijkheid bij de schooldirecteuren die de kwestie naar eigen goeddunken konden 

regelen." Vanaf dat moment verloor de discussie haar intensiteit. 

Het epicentrum van deze affaire was de middelbare school in Creil, maar andere 

onderwijsinstellingen worstelden met dezelfde problematiek. Op diverse scholen 

in het beroepsonderwijs werd het talloze leerlingen verboden een sluier of hoofd

doek te dragen, zoals in Marseille op 9 oktober" en in Montpellier op 20 oktober.
36 

In Avignon weigerde een leerlinge bij een les te assisteren, omdat zij haar sluier 

niet langer mocht dragen"? en op een school in Poissy lieten docenten lessen niet 

doorgaan uit protest tegen het dragen van een hoofddoek door een van hun leer

lingen." In Noyons (Oise) sprak het onderwijzend personeel zijn verontwaardiging 

uit over dertig leerlingen die bij de gymles weigerden te helpen en die tijdens de 

biologieles hun oren dichtstopten.'9 Aan de universiteit van Pau werd het een jon

ge Marokkaanse verboden colleges te volgen:o 

Diverse elementen droegen bij aan een verscherping van de discussie over deze af

faire, die de bestaande politieke en maatschappelijke verhoudingen aanzienlijk 

beschadigde en onder verschillende groeperingen verdeeldheid zaaide: 

- onder het onderwijspersoneel: een meerderheid van de leerkrachten en docen

ten was volgens hun belangrijkste belangenverenigingen tegen het dragen van de 

hoofddoek. Op talloze scholen werden actiebijeenkomsten georganiseerd, zonder 

dat men overigens uit was op stakingen en demonstraties. Toch was er ook een 

niet te verwaarlozen deel van het onderwijspersoneel dat de tegenovergestelde 

mening was toegedaan. 

- binnen de anti-racistische beweging: de MRAP en SOS Racisme
4l 

stonden welwil

lend tegenover het dragen van de hoofddoek en verzetten zich tegen de overwe

gend negatieve mening in Frankrijk en dat gold ook voor LICRA.
42 

Harlem Désir en 

Arezki Dahmani gaven hun visie op de zaak in een in Libération gevoerde discussie:' 

De advocate Gisèle Halimi en de schrijver Claude Mauriac,44 die tegen het dragen 

van hoofddoekjes waren, gingen op luidruchtige wijze weg bij SOS Racisme. 

- onder socialisten: het evenwicht in de partij kwam in gevaar. Premier Michel 

Rocard, minister van Onderwijs LionelJospin, minister van Binnenlandse Zaken 

Pierre Joxe, minister van Cultuur Jack Lang, minister van Bouwzaken Michel 

Delebarre, en ook Jacques Delors en Julien Dray stonden niet vijandig tegenover 

het dragen van een hoofddoek, terwijl anderen, zoals Laurent Fabius, Jean-Pierre 

Chevènement, en staatssecretaris van Transport Georges Sarre zich ertegen uit

spraken. Tijdens de bijeenkomst van de uitvoerende stafvan de PS wist Jospin 

slechts met moeite zijn positie te verdedigen en de uiterst breekbare eenheid bin

nen de gelederen te bewaren: in een formele verklaring van het partijbureau van 
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26 oktober werd het dragen van hoofddoekjes getolereerd:' 

- binnen rechts: Jacques Chirac,46 Valéry Giscard D'Estaing, Bernard Pons, Charles 

Pasqua, en Raymond Barre spraken zich uit tegen het dragen van de hoofddoek, 

terwijl Philippe De Villiers, Michel Durafour en François Léotard niet afWijzend 

waren. Tijdens het politieke beraad van de COS op 21 oktober ontstonden er twee 

kampen van nagenoeg gelijke sterkte. 

- onder intellectuelen: vijf filosofen, namelijk Alain Finkielkraut, Elisabeth 

Badinter, Régis Debray, Elisabeth de Fontenay en Catherine Kintzler, publiceerden 

op 2 november in Le Nouvel Observateur een betoog tegen het dragen van de hoofd

doek onder de titel 'Profs, ne capitulons pas'. Deze felle aanklacht, geschreven in de 

vorm van eenj'accuse, maakte reacties bij andere intellectuelen los. In Politis ver

scheen een ander stuk, getiteld 'Pour une laïcité ouverte' waarin Harlem Désir, Joëlle 

Kauffmann, René Dumont, Gilles Perrault en Alain Touraine, ondersteund door 

Bernard-Henry Levy, pleitten voor een tolerante opstelling in de kwestie." 

Als gevolg van de grote verdeeldheid binnen de diverse facties en partijen is er re

gelmatig een individuele standpuntbepaling in de media verschenen in plaats 

van officiële beslissingen over deze kwestie afkomstig van het leiderschap van 

partijen en maatschappelijke organisaties. Dit bemoeilijkte op zijn beurt een ra

tionele reflectie op de immigratieproblematiek. 

De kwestie rond het al dan niet dragen van de hoofddoek heeft duidelijk gemaakt 

dat er twee tegengestelde visies op het beginsel van de scheiding van kerk en staat 

bestonden: de ene, op grond van haar universele geldigheid, strikt en dogmatisch, 

de andere meer flexibel en tolerant. Het ging om een tegenstelling die opnieuw 

dwars door alle geledingen heen liep. In beide gevallen meende men dat de inte

gratie van de immigrant tot stand moest komen door gemeenschapstradities en 

door de uitgangspunten van het openbaar onderwijs met elkaar te verbinden. Alle 

betrokkenen legden de prioriteit bij de scheiding van kerk en staat door iedere 

vorm van godsdienstige bekeringsdrang afte wijzen. Maar was de hoofddoek nu 

wel of niet een teken van bekeringsdrang? 

De argumenten van de voorstanders van een strikte scheiding van kerk en staat 

hadden betrekking op principes en zij werden door de kwestie van de hoofddoek 

hierin ook bevestigd: de basisprincipes van de Republiek zijn onaantastbaar, met 

inbegrip van het beginsel van de scheiding van kerk en staat; het gedrag binnen 

het onderwijs is uniform; het islamitische conservatisme is destabiliserend; en 

verdraagzaamheid tegenover andere leefWijzen kent grenzen. Voor degenen die 

het hoofddoekje en de sluier afWezen, waren de republikeinse basisprincipes hei

lig: er kon niet aan worden getornd. De oproep van de vijffilosofen aan het onder

wijspersoneel om de 'dragers van hoofddoekjes' niet te accepteren, plaatste het 

beginsel van de scheiding van kerk en staat, als iets waarmee niet kon worden ge

schipperd, tegenover 'de duisternis van het geloof:' De ondertekenaars wilden 

'het licht van de rede' verdedigen, waarbij het openbaar onderwijs een absolute 
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waarde vertegenwoordigde. Net als de onbuigzame Communistische Partij onder

schrevenjacques Chirac en Raymond Barre deze 'historische opvatting' van het 

beginsel van de scheiding van kerk en staat, alsmede de noodzaak van respect 

voor de Republikeinse principes, en zij stonden dan ook zeer kritisch tegenover de 

standpunten van LionelJospin'" 

Volgens de voorstanders van een strikte scheiding van kerk en staat diende de 

schoolpopulatie verenigd te zijn. Dit argument, dat het recht op verschil afWijst, 

vond men terug in de oproep van de vijf filosofen om de scheiding van kerk en 

staat te verdedigen: het openbare onderwijs moest scholieren verplichten afte 

zien van bijzonderheden en men diende 'zich gezamenlijk open te stellen voor de 

gedeelde wereld van de cultuur,.5o Het hoofddoekje was een abnormaal 'teken van 

verschil' binnen de openbare school, terwijl integratie, zoals Jean Poperen aangaf, 

plaatsvond door middel van een leerperiode rond een 'gedeelde nationale kern,.51 

Immigranten en hun kinderen dienden de wetten en waarden van het land van 

ontvangst te respecteren en hun integratie zou mislukken als zij de basisprincipes 

van het openbaar onderwijs zouden verwerpen.
52 

De opkomst van het islamitisch conservatisme vormde een zwaarwegend argu

ment om de hoofddoek afte wijzen. Talloze weekbladen publiceerden plaatjes 

van gesluierde meisjes met opgeheven vuist. Reeds op 5 oktober 1989 drukte Le 

Nouvel Observateur een verontrustende foto afvan een jong meisje uit de Maghréb 

met chador onder de titel 'Fanatisme, la menace religieuse,.53 Vervolgens ging de ge

dachte dat het dragen van een sluier voortvloeide uit een islamitisch-fundamenta

listische bekeringsdrang een eigen leven leiden. Met als kop 'Faut-illaisser entrer l'is

lam à l'école?,54 speelde Le Point de islam uit tegen de Republiek,55 en Le Figaro-Magazine 

schreef dat de hoofddoek het symbool was van een strijdlustige vorm van islambe

leving." Voor een deel van de publieke opinie vervulde de nationale smeltkroes 

zijn rol niet meer en men zag het als een vergissing te dromen van een op de 

scheiding van kerk en staat gebaseerde islam, dan wel uit te gaan van een multi

culturele samenleving.
57 

Die vrees leek gerechtvaardigd, want door hun arrogan

tie tartten de scholieren de Franse gastvrijheid. Toen de directeur van de school in 

Creil medio november met de dood werd bedreigd, verdubbelde de kracht van dit 
58 

argument. 

Aanvaarding van het dragen van hoofddoekjes op school had veel weg van een ca

pitulatie, die op den duur bovendien het verlies van de eigen nationale identiteit 

mee zou brengen. De scheiding van kerk en staat zag men als het 'onmisbare 

schild van onze identiteit'." Jean-Marie Domenach beschouwde het dragen van de 

sluier als een teken van retribalisation en in tegenspraak met de constructie van de 

Franse nationale identiteit.
60 

Zich verzetten tegen de sluier stond gelijk aan verzet 

tegen obscurantisme."' De wil van islamitische immigranten om te integreren 

werd betwijfeld. Er leek juist een tendens naar fundamentalisme te groeien, waar

door moslims, zoals Annie Kriegel het formuleerde, 'immigranten voor altijd' 
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dreigden te worden. 

De tegenstanders van de uitsluiting van gesluierde jonge meisjes, tussen oktober 

en november 1989 in de minderheid, bekritiseerden de kille houding van de voor

standers van de absolute scheiding van kerk en staat. Zij bepleitten een nuchtere 

dialoog om tot een beter besef van de etnische vermenging in de Franse samenle

ving te komen. 

Een deel van de publieke opinie tolereerde het dragen van de hoofddoek omdat zij 

een 'leken-godsdienst' zagen ontstaan die even onverzoenlijk was als die van dege

nen die voor uitsluiting waren. Het 'leken-fanatisme':' het 'leken-fundamentalis

me' (Etienne, 1991) en de 'leken-ayatollahs' werden om dezelfde reden verworpen 

als het godsdienstige fundamentalisme." Kardinaal Lustiger keurde de activisti

sche houding van de voorstanders van het beginsel van de scheiding van kerk en 

staat af en wierp tegen dat het niet nodig was een zaak te dramatiseren die op 

zichzelf nauwelijks betekenis leek te hebben. Het verbieden van de hoofddoek 

werd gezien als een uiting van onderhuidse xenofobie. Alain Touraine sprak van 

een etnocentrisme van 'kleinburgelijke Fransen' die, geconfronteerd met andere 

godsdienstige opvattingen, 'op hun achterste benen gaan staan,.64 Als de sluier 

zou worden verboden, dan zou alles moeten worden verboden, met inbegrip van 

het joodse kalotje en de dooppenning ofhet hugenotenkruis voor de christenen. 

Lionel Jospin hield vast aan het belang van een dialoog met de gesluierde meisjes, 

omdat hun scholing voorop diende te staan." Het ging erom hen te overtuigen dat 

ze er zorg voor zouden dragen dat hun aansluiting bij de basiswaarden van de 

Republiek toch tot stand zou komen. SOS Racisme zette vraagtekens bij deze bena

dering. Wanneer deze meisjes geen toegang kregen tot de openbare school wer

den zij gedwongen een moeilijke keuze te maken tussen enerzijds hun ouders en 

godsdienst en anderzijds het openbaar onderwijs. Een risico dat samenhing met 

uitsluiting van scholieren door openbare scholen was de ontwikkeling van koran

scholen.
66 

Het was bovendien van belang de islamitische inwoners die aan de 

waarden van de Franse samenleving gehecht waren niet te ontmoedigen, maar 

naar hen te luisteren en het praktiseren van een 'rustige islam' te gedogen." Het 

beginsel van de scheiding van kerk en staat moest de verschillen niet uitvlakken, 

maar ervoor zorgen dat men ermee kon leven.
68 

Voor dit deel van de publieke opi

nie getuigde het gedrag van de jonge meisjes van hun gehechtheid aan republi

keinse waarden: deze moslims zagen zichzelf als voldoende aangepast aan de sa

menleving om zich hun geloof en het dragen van een hoofddoek te kunnen 

permitteren: in plaats van een archaïsch verschijnsel was hun gedrag een bewijs 

van integratie-in-ontwikkeling. 

Sinds 1989 hebben zich verschillende hoofddoek-affaires voorgedaan, waarbij elke 

keer opnieuw een polemiek ontstond, ook al was de intensiteit van de aanvanke

lijke discussie verdwenen. Naarmate de publieke opinie zich radicaler opstelde 

vóór een verbod op het dragen van de hoofddoek, werden de genomen maatrege

len met meer instemming begroet (zoals Robert Solé in Le Monde, 13 september 
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Bij feestelijke 
gelegenheden en 
op sterke 
momenten heeft 
men het 
pluralistische 
Frankrijk ge
vierd, maar de 
institutionalise
ring ervan heeft 
nog een lange 
weg te gaan 

1994; Lacoste-Dujardin, 1995, p. 113). 

In het geval van de verwijdering van vijf gesluierde meisjes in de herfst van 1990 

van een school in Montfermeil kwam het tot een uitspraak van de Raad van State. 

Deze verklaarde in een arrest van november 1992 het besluit tot uitsluiting 

nietig." Dit leidde begin 1993 tot rumoer, omdat er meer meisjes een sluier droe

gen.'o De Fransen waren verontrust over het groeiende aantal dispensaties aan is

lamitische meisjes om niet aan de gymles te hoeven deelnemen," over hun deel

name aan cursussen hoe zich 'geheel islamitisch te gedragen,n of over de eis van 

enkele leerlingen dat ze konden beschikken over een eigen gebedsruimte, zoals in 

Sevran en Nanterre (Kepel, 1994, p. 305). Meer was er niet nodig om het onderwijs 

en de publieke opinie opnieuw in beroering te brengen, overtuigd als men ervan 

was dat het openbaar onderwijs langzaam werd opgeslokt door het islamitische 

conservatisme." In dit gespannen klimaat barstten er tijdens de herfst van 1993 in 

de regio Rh6ne-Alpes twee affaires los rond het dragen van de hoofddoek. De eer

ste had betrekking op vier middelbare scholieren van Turkse en Marokkaanse af

komst in Nantua (Ain), die sinds het begin van het schooljaar een hoofddoek droe

gen.'· De meerderheid van de docenten besloot op 12 oktober uit verbittering tot 

een staking: het dragen van de hoofddoek bracht de vrijheid van alle leerlingen in 

het geding. In december werden de meisjes definitief van school verwijderd, een 

besluit dat in 1994 werd goedgekeurd door het ambtenarengerecht van Lyon. De 

andere affaire had betrekking op een leerlinge van de eindexamenklas, een 

Française van Marokkaanse afkomst op een school in Grenoble. Zij werd in decem

ber 1993 verwijderd, omdat ze weigerde het bij de gymles verplichte tenue te dra

gen. In beide gevallen bracht de verdediging van de meisjes door invloedrijke per

sonen de publieke opinie in beroering. Zo werd naar aanleiding van de zaak in 

Nantua een Turkse imam het land uitgezet, omdat hij de meisjes zou hebben aan

gezet de hoofddoek te blijven dragen." 

Het nieuwe schooljaar van 1994 kende een roerig begin. Terwijl de verschillende 

hoofddoek-affaires in 1989 slechts betrekking hadden op een twintigtal scholie

ren,'6 1eek het injuni 1994 om meer dan 700 meisjes te gaan." Andere cijfers spre

ken van 2.000 hoofddoekdraagsters (Gaspard & Khosrokhavar, 1995, p. 30), terwijl 

l'Express en L'Evénement du Jeudi, zich baserend op door het Renseignement Généraux 

opgestelde rapporten, uitkwamen bij een aantal van zo'n 10.000 tot 15.000 geslui

erde meisjes." In diverse media werden immigratie, fundamentalisme en onder

wijs stelselmatig aan elkaar gekoppeld. Onderwijsminister François Bayrou teken

de in september 1994 een rondschrijven dat het dragen van hoofddoekjes in de 

klas regelde. De schooldirecteuren dienden het te verbieden, omdat het werd op

gevat als een 'opzettelijk teken van bekeringsijver,.79 Al bestond er binnen de poli

tiek een zekere consensus, deze beslissing maakte nauwelijks een einde aan de on

rust. 

Sinds die tijd is de kwestie herhaaldelijk teruggekeerd in openbare discussies, wel-
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Sinds enige ja
ren kenmerkt 
het publieke de
bat zich door 
een zekere vol
wassenheid. 
Men is zich er
van bewust in 
een multicultu
rele samenleving 
te leven, al be
grijpt men nog 
niet wat die re
aliteit precies in
houdt en voelt 
men zich nog 
niet vertrouwd 
met de prakti
sche vormen en 
mechanismen 
ervan. 

iswaar zonder de intensiteit van het begin in 1989, maar op diverse scholen bleef 

het een bron van conflicten. Evenals in de discussie over de Franse nationaliteit 

was er in de discussie over de hoofddoek sprake van een zekere somberheid die 

voortvloeide uit het politieke echec van links en de anti-racismebeweging. De 

kwestie heeft geleid tot een gespannen verhouding rond het beginsel van de schei

ding van kerk en staat als deel van de nationale identiteit. De botsing die zich af

tekende tussen de islam en het openbaar onderwijs werd vergeleken met de situ

atie aan het eind van de negentiende eeuw toen jules Ferry en de katholieken 

tegenover elkaar stonden."o Diverse commentatoren herinnerden eraan dat als 

men het gisteren tegen de kerk opnam om de scheiding van kerk en staat te ver

wezenlijken, dat men dan ook vandaag tegen de islam moest vechten om het prin

cipe van die scheiding in stand te houden." In het debat stonden niet zozeer ver

dedigers en vijanden van openbaar onderwijs tegenover elkaar, als wel 

verschillende aanhangers van het beginsel van de scheiding van kerk en staat. De 

kwestie van het dragen van hoofddoekjes op school bracht de publieke opinie er

toe zich te verzetten tegen verdraagzaamheid en het recht op verschil omwille 

van de maatschappelijke cohesie binnen de Republiek, alsmede om een keuze te 

maken tussen strikte, algehele assimilatie en de verwerping ervan. 

Balans 

De diverse gebeurtenissen rond migranten in de jaren tachtig hebben ertoe geleid 

dat in de Franse publieke opinie drie, nauw met de Franse identiteit verbonden as

pecten ter discussie zijn komen te staan: burgerschap, nationaliteit en het begin

sel van de scheiding van kerk en staat. Dit heeft geleid tot een verscherping van 

het debat over immigratie. Het oproepen van een van deze kwesties leidde onmid

dellijk tot discussie over de plaats van immigranten en hun kinderen in de multi

cultureel geworden Franse samenleving. 

De verscherping van het discours over immigratie liep gelijk op met een discussie 

over de waarden van de Republiek. Dit had enerzijds een negatief effect: de kloof 

tussen Fransen en immigranten is vergroot door slecht beleid en de vele etnische 

stereotypen en waanvoorstellingen die in de debatten figureerden. Anderzijds was 

er ook een positief effect: de Fransen weten nu van het bestaan van de migranten, 

met name van de beter geïntegreerde jongeren onder hen. 

In de media heeft dit alles geleid tot het ontstaan van een beeld van het multicul

turele Frankrijk. Bij feestelijke gelegenheden en op sterke momenten heeft men 

dit pluralistische Frankrijk gevierd, maar de institutionalisering ervan heeft nog 

een lange weg te gaan. Op symbolisch niveau doet de Franse samenleving alle 

moeite om in haar politieke en juridische structuren multicultureel te worden. In 

het afgelopen decennium is de situatie op dit gebied echter relatief onveranderd 

gebleven. Het debat over het multiculturele Frankrijk, getemperd door grote ge

beurtenissen, zoals de overwinning van het Franse nationale elftal bij de wereld-
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kampioenschappen voetbal in 1998, en de overheersende indruk dat het integra

tieproces zich min of meer vanzelf zal doorzetten, heeft sedertdien geen echte op

levingen meer gekend. Zelfs de gebeurtenissen van 11 september 2001 konden 

geen afbreuk doen aan de bestaande stabiliteit. Sinds enige jaren kenmerkt het 

publieke debat zich door een zekere volwassenheid. Men is zich ervan bewust in 

een multiculturele samenleving te leven, al begrijpt men nog niet wat die reali

teit precies inhoudt en voelt men zich nog niet vertrouwd met de praktische vor

men en mechanismen ervan. 

Yvan Gastaut is als historicus werkzaam aan het Centre de Mediterranée Moderne et 

Contemporaine (CMMC) van de Universiteit van Nice. 

Vertaling: Ton Brouwers. 

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit: Baukje Prins en Boris Slijper 

(red.), 'Hoe tolerant zijn we eigenlijk?', themanummer van Migrantenstudies (18de 

jaargang 2002, nummer 4). Naast het artikel van Gastaut (p. 255-273) zijn in het 

nummer artikelen te vinden over de integratiedebatten in België, Duitsland, 

Nederland, Noorwegen, Australië en Canada. 
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2 Le Nouvel Observateur, 14 december 1984. 
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met een onvoldoende nierfunctie tot zijn dood. Zie Prévost, 1989. 
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27 Le Monde, 8 januari 1988, op. cit .. 
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45 De tekst onderschreef het beginsel van de scheiding van kerk en staat en ver

dedigde de afhandeling van afzonderlijke zaken op basis van dialoog; zie Le 

Monde, 27 oktober 1989. 
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48 Zie 'Profs, ne capitulons pas' in Le Nouvel Observateur, 2 november 1989. 

49 Zie Claude Cabanes in L'Humanité, 26 oktober 1989 en L'Humanité-dimanche, 3 

november 1989. 

50 Le Nouvel Observateur, 2 november 1989, op. cito 
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