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Binnen., lllaar nog niet thuis 
Idee is niet alleen het woord om een denkbeeld of ingeving te benoemen, het is ook een letterwoord dat tot uit
zetting kan leiden. Of tot marginalisering en verstoting. Want een geldig identiteitsbewijs (ID, aidie in Ameri
kaanse politieseries) is op zich onvoldoende om gladjes, zonder drempels toe te treden tot de mensenmassa die 
we samenleving noemen. Binnen, maar nog niet thuis. 

Niet toevallig gaat een doortimmerde studie van Wouter-Jan Oosten naar de historische samenhang tussen 
grond, staat en de individuele burger daarom vooraf aan het themadeel van dit nummer, gewijd aan integratie. 
Van Oosten onderkent dat de snelle ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie en het einde 
van de maakbaarheidsgedachte het leven in verregaande mate virtueel hebben gemaakt, de burger leeft zelfs 
'foot-Ioose'. Maar de technologische en sociale ontwikkelingen leiden niet eenduidig naar een eindpunt zonder 
bestuur in en over de ruimte. We blijven met de voeten op de grond, en daar wordt inderdaad nog altijd bestuurd 
en politiek bedreven. 

Niet on line, maar meer aan een lijntje gehouden ondervond dat bijvoorbeeld de Roma-familie Nicolich in de pro
vincie Utrecht. Woonwagenbewoners worden doorgaans beschouwd als een randverschijnsel. Hun marginale 
positie is te wijten aan hun gebrekkige socialisatie en integratie. Voor het sociaal beleid lijken ze daarom vooral 
een politiek ordeningsprobleem. Maar Sjaak Khonraad draait die probleemstelling om: de politiek is zelf het 
ordeningsprobleem. Het streven van de overheid om minderheden een bepaalde levensstijl op te dringen, beperkt 
juist hun mogelijkheden om zich te ontplooien en te emanciperen. Khonraad citeert voormalig PvdA-Kamerlid 
Van Ooijen, auteur van de dissertatie Je moet weg, hier komen mensen wonen. Zijn studie naar de situatie van 
woonwagenbewoners is volgens hem exemplarisch voor het gehele minderhedenbeleid. 

Discriminatie betekent letterlijk 'verwerpend onderscheid maken' en dat kan dus even goed over geslacht, 
geaardheid of geloof gaan als over ras en herkomst. Spookbeelden, schuldvragen en vage angsten worden ermee 
gevoed, en sommige media varen daar wel bij, net zoals duistere politici. Denk aan Rwanda, aan het 'multicul
turele' Joegoslavië. In ons land was de verkrachter en moordenaar van Marianne Vaatstra snel gevonden, leek 
het toch. Er stond immers een asielzoekerscentrum. Maar er kwam een ander 'profiel' van de dader. Een 'wit' pro
fiel , zogezegd. Een Irakees is intussen even Europide als een Fries. 

Integratie begint waar geen verschil (meer) wordt gemaakt. Het bedrijfsleven lijkt daarin al een stuk verder dan 
politiek en openbaar bestuur. Maar goed, daar denken ze ook maar aan één ding. Studentes Hadassa Kruithof 
en Terry Bot onderzochten vorig jaar de 'zin en onzin' van succesfactoren van een aantal multiculturele teams bij 
drie grote zakelijke dienstverleners. Sommige teamleden vonden het vervelend dat dit onderscheid werd 
gemaakt, maar anderen waren juist blij. Er was immers nog een hardnekkig idee dat eens opgeruimd moest wor
den. Hun conclusie: 'Het vooroordeel dat multiculturele teams minder goed functioneren, klopt niet.' 

Volgens staatssecretaris Gerrit Ybema gaat het ook goed met het etnisch ondernemen. Hij roept de Turkse groen
teboer in herinnering, die Kees van Kooten in de jaren '80 op televisie neerzette. In schitterende Nederlandse vol
zinnen, maar met accent, trachtte deze groenteboer De Bie als Nederlandse klant wegwijs te maken in zijn win
kel. Deze deed goed zijn best om langzaam te spreken en vooral geen moeilijke woorden te gebruiken. Niet in de 
gaten hebbend dat de groenteboer veel beter Nederlands sprak dan hijzelf. De kleinschaligheid (detailhandel) en 
de miscommunicatie door culturele verschillen waren kenmerkend voor die tijd, zegt Ybema. Dat beeld is intus
sen behoorlijk veranderd. Gelukkig, want het succes van allochtonen in het economisch leven geeft voor een deel 
ook de mate van integratie in onze maatschappij weer. En wie geïntegreerd is, wordt vervolgens ook niet meer 
als zodanig opgemerkt. Om maar eens iets te noemen: hoeveel DNA van het Nederlandse voetbalelftal steekt met 
zijn roots in Hollandse klei? Het is overigens een historisch gegeven, dat succesvolle beschavingen altijd een 
smeltkroes van culturen zijn geweest. Dat onderkent zelfs de nieuwe Amerikaanse president, George W. Bush, 
die in zijn inauguratiespeech zei dat met de komst van elke vreemdeling zijn land méér Amerika is. Tres 
enchanté de se trouver ensemble. 
De wandelingen van Peter van der Knaap door de Haagse Spoorwijk en Schilderswijk, en van Warner Hemmes 
door de Amsterdamse wijk SlotervaarVOvertoomse Veld, lijken soms wat minder opbeurend. Maar om met 
Hemmes te spreken: 'Natuurlijk moeten we "ettert jes" aanpakken, maar aandacht voor al die voorbeelden waar 
het wél goed gaat, zou veel in de beeldvorming kunnen veranderen. Laat de kracht maar zien!' En geldt dat eigen

lijk niet voor iedereen? 

Arthur Olof 

3 
IDEE -FEBRUARI 2001 


