
PERSPECTIEF 

Multi-culturalisllle in een 
zich verenigend Europa 

Door Han Entzinger 

W ij leven in boeiende tijden. Na 
veertig jaar koude oorlog is 

Europa in snel tempo ontdooid, en daar
mee in beweging gekomen. Sinds 1989 
hebben we getuige kunnen zijn van de val 
van de Berlijnse muur en de vereniging 
van Duitsland, het verdwijnen van het 
communisme in geheel Oost-Europa, zelfs 
inclusief Albanië, het uiteenvallen van de 
Sowjet Unie, ingeluid door een klungelige 
maar toch ook wel spannende staatsgreep 
(rechtstreeks te volgen op de CNN-televi
sie), de komst van honderdduizenden 
Oosteuropeanen naar het Westen - vooral 
zogeheten etnische Duitsers, het ontstaan 

Diversiteit in Europa èn in de 
aparte staten, de behoefte 

bestaat aan een goed begrip 
van de verwarrende ontwikke
lingen. Wij vroegen het Han 
Entzinger. Hij behandelt de 

begrippen natie en staat 
en pleit voor integratie, met 
gevoel voor het belang van 

het culturele verschil. 

radigma echter niet fragmentatie, maar 
integratie. Waren we in het midden van 
de jaren '80 nog vertrouwd met termen 
als Euroscepticisme en Eurosclerose, 
thans heeft de eenwording binnen het 
kader van de Europese Gemeenschap een 
nieuw elan gekregen. Magische termen 
als '1992' en 'Maastricht' (binnenkort 
wellicht door iedereen uitgesproken als 
Máástricht) lijken symbolen te zijn ge
worden van schaalvergroting, economi
sche voorspoed en harmonie. Terwijl en
kele perifere lid-staten van de Europese 
Gemeenschap een paar jaar geleden nog 

van een kleine twintig nieuwe zelfstandi-
ge staten, en een aantal betreurenswaardige burgeroorlogen, 
met name in Joegoslavië en de Kaukasus. 
Drijvende kracht achter veel van deze ontwikkelingen is het na
tionalisme. In Europa was het al bijna doodgewaand: een relik
wie uit een verleden dat ons twee Wereldoorlogen - eigenlijk 
"Europese burgeroorlogen" - heeft opgeleverd en dat we nadien 
het liefst zo snel mogelijk wilden inruilen voor een ander stre
ven, de economische integratie, in het Westen onder kapitalisti
sche vlag, in het Oosten onder communistische. Nu in Midden
en Oost-Europa de uniformerende druk van het communisme is 
weggevallen, zien we het nationalisme opnieuw opbloeien en 
hier en daar angstwekkende proporties aannemen. Als je Serven 
over Kroaten hoort spreken of Kroaten over Serven, als je Azeri 
over Armeniërs hoort, of Armeniërs over Azeri, als je Esten over 
Russen hoort of Russen over Esten, dan vraag je je af of we iets 
van de geschiedenis hebben geleerd. Allen willen met het eigen 
volk onder elkaar zijn, een zelfstandige staat en liefst zo min mo
gelijk met de ander te maken hebben. Allen willen wèl nauwe 
banden met het westelijk deel van ons werelddeel, want daar 
moet de hulp vandaan komen voor de economische ontwikkeling 
die het materiële draagvlak van de nationalistische pretenties 
zou moeten vormen. 
Opmerkelijk is, althans op het eerste gezicht, dat het westen van 
Europa in een ander proces verwikkeld lijkt. Ook hier zijn de 
ontwikkelingen in een stroomversnelling beland. Hier is het pa-

Op 28 maart jl. vond aa" de Utrechtse universiteit de jaarlijkse 
Universiteitsdag plaats. Ee" va" de thema's va" deze dag luidde 
'Migratie, nW.derheden en etnische plurifommeit in ee" zich verelli
gelid Europa'. Over dit onderwerp werd gesproken e" gediscus
sieerd door mr. drs. F. Bolkesteu., fractievoorzitter van de VVD in 
de Tweede Kamer m prof. dr. Ha" E"tzu.ger, hoogleraar stltdies 
va" de multHlLllische sa",enlcvÏl.g aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht, tevem lid va" het algemeen bestultr van het 
Wete"schappelijk Bureau van D66. De mleidu.g va" Bolkestem 
verscheen daags IIa de bijeenkomst m NRC-Handelsblad. 
Deze, licht geredigeerde, tekst is de udeidmg va" Ha" E"tzu.ger. 

hun uittreden overwogen, is nu de rij van 
kandidaat-leden -in talloze gradaties

langer dan de rij van leden. 

Natie en staat 

Hoe zijn deze twee processen met elkaar te rijmen? 
Versnippering en oplevend nationalisme in het Oosten, tegen
over integratie en een nieuw Europees elan in het Westen? Voor 
een antwoord op deze vraag lijkt het zinvol terug te grijpen op 
enkele centrale begrippen uit de sociologie en hiermee verwante 
andere sociale wetenschappen, te weten de begrippen 'natie' en 
'staat'. Hoewel het begrip 'natie' en hiervan afgeleide termen, 
zoals bijvoorbeeld 'nationaal' of 'internationaal' velen in de mond 
liggen bestorven, valt het niet mee hiervan een wetenschappelij
ke definitie te geven.(l) Zelfs een van de grootste contemporaine 
auteurs over nationalisme, de Brit Ernest Gellner, heeft er moei
te mee. In zijn 'Nations and Nationalism' geeft hij twee werkde
finities, een culturele en een voluntaristische. Volgens de eerste 
omschrijving behoren twee personen tot dezelfde natie als, en al
léén als, zij dezelfde cultuur delen. Cultuur wordt hier niet opge
vat in de artistieke betekenis van 'schone kunsten', maar in een 
sociaal-wetenschappelijke: een stelsel van denkbeelden, waar
den, gedragsregels, verwachtingen en levenswijzen. De tweede, 
meer voluntaristische omschrijving van Gellner stelt dat twee 
mensen tot dezelfde natie behoren uitsluitend als zij elkaar her
kennen èn erkennen (het Engelse woord 'recognise' heeft deze 
beide betekenissen) als behorend tot die natie. Met andere woor
den: naties zijn artefacten, het produkt van overtuigingen, loya
liteiten en gevoelens van saamhorigheid van mensen.(2) 
Gellner's opvattingen worden in grote lijnen gedeeld door diverse 

(1) Zie bijvoorbeeld: Gil De/alloi & Pierre-A"dré Taguieff(1991) 
'Théories du nationalisme: Natum, nationalité, etlmicité , 
Paris :KlMÉ. 

(2) Emest Gellner (1983), 'Natious a"d Nationa/ism', Oxford: 
Basil Blackwell, p. 7 . 
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andere antropologen van naam, 
zoals Barth, De Vos en Ander
son.(3) De laatste noemde zijn 
boek 'Imagined Communities' , en 
deze titel geeft weer hoe hij 
denkt over naties en nationalis
me: sociale constructies, die ge
baseerd zijn op de algemeen 
menselijke behoefte tot het creë
ren van een 'wij' en een 'zij', van 
een in-group en een out-group.(4) 
De symbolen van saamhorigheid 
kunnen heel oud zijn: een ge
meenschappelijke godsdienst, 
taal, geschiedenis, vlag, volks
lied. De meeste van deze symbo
len zijn echter ook te constru
eren, of aan de vergetelheid te 
ontrukken en te herinterprete
ren, zoals thans met name in 
Oost-Europa gebeurt, of in een 
tamelijk recent verleden bijvoor
beeld ook in Israël of in de Vere-

geweld.(6) Niet dat de staat 
tegen alle burgers dagelijks ge
weld gebruikt (althans niet in 
onze contreien), maar zij bezit 
wel de m6gelijkheid om dit te 
doen indien de regels en wetten, 
die zij heeft gesteld, niet spon
taan worden nageleefd. Met an
dere woorden: de staat stelt re
gels voor het verkeer tussen bur
gers onderling en tussen burgers 
en de staat zelf (de overheid), en 
deze regels zijn bindend voor een 
ieder die zich op het territorium 
van die staat bevindt. De staat 
vormt aldus de politieke en be
stuursstructuur die dwingend 
van kracht is op een bepaald 
grondgebied. De natie, daarente
gen, verwijst veeleer naar de cul
turele dimensie, de saamhorig
heid die als draagvlak dient voor 
het functioneren van een samen
leving. nigde Staten is gebeurd: 'nation 

building' noemen we dit.(5) Een 
natie, aldus opgevat, is dus een 
verzameling mensen met een tot 
op zekere hoogte gemeenschap
pelijke cultuur en een gevoel van 
saamhorigheid. 

Kinderen van Migrantell in Perpignall, Frankrijk 

Kijken we nu naar de loop van 
de geschiedenis, dan zien we, al
thans in West-Europa, dat de be
grippen natie en staat steeds 

Wat ik tot dusverre heb genoemd als kenmerken van een natie 
geldt in feite ook voor het begrip 'etniciteit': de Turken in 
Nederland, de Italianen in de Verenigde Staten en de Westin
diërs in Groot-Brittannië voldoen aan de gegeven omschrijvin
gen, maar zij vormen toch geen natie. Wij betitelen hen veeleer 
als etnische groepen of etnische minderheden. Zij maken immers 
geen aanspraak op een bepaald territorium en op staatkundige 
autonomie. Dit is alleen al lastig omdat alle genoemde groepen 
nogal verspreid wonen. Dit laatste is in feite een van de hoofd
problemen waarmee men thans in Zuid-Afrika worstelt: hoe 
moet een staatsstructuur worden opgebouwd die recht doet aan 
de etnische diversiteit en aan gelijkheid voor de wet, maar die 
tegelijkertijd territoriale versnippering vermijdt? 

Het is niet mijn bedoeling hier dieper in te gaan op Zuid-Afrika, 
maar de ontwikkelingen dáár vormen wel een interessante illus
tratie van de samenhang tussen het begrip 'natie' en het andere 
kernbegrip dat ik u noemde, de 'staat'. De staat, in de bekende 
definitie van Max Weber, is de instelling binnen een samenle
ving die het monopolie bezit op het gelegitimeerd gebruik van 

(3) F. Barth (1969) 'rntroduction', in: F. Bnrtl. (Ed.) 'Et/wie 
Groups alld Boundaries', Lol/.don: George Allen and Vlllvin, p.9-38; 
G. De Vos (1975) 'Et/mic PI"rnlis",: COIljlict fJlldAcconwdfJtion', 
in: G. De Vos & L. Romal/nltcci (Eds.), 'Et/mic ldentity: Cultural 
cOl/til/uities nnd Chal/ge', PfJlo Alto: Mayfield, p.5-41. 
(4) B. Anderson (1983), 'lmagined Comlltltllities: Rejlectiol/s on 
the OrigiJlS and Spread of Nntionalism', London: Verso, p.15. 
(5) Zie O.a.: E. Roosens (1986), 'Micronationalisme: De (JIltropolo
gie van het etnische reveil', Leltvet/.: Acco. 

meer zijn gaan samenvallen. 
West-Europa bestaat grotendeels uit natie-staten. Toch is dit 
een betrekkelijk recente ontwikkeling.(7) Op enkele uitzonderin
gen na (bijvoorbeeld Frankrijk en Portugal) gaat zij niet veel ver
der terug dan de 19de eeuw. Pas toen zijn onder invloed van de 
industriële revolutie, die vroeg om schaalvergroting en taakver
deling, de afhankelijkheden binnen de diverse samenlevingen 
sterk toegenomen. De nieuwe verkeersmiddelen maakten het bo
vendien gemakkelijker om langere afstanden te overbruggen, 
zodat centrum en periferie meer op elkaar betrokken raakten. 
De sterke verbetering van het onderwijsstelsel en de groei van 
de wetgeving bevorderden de standaardisering van kennis en ge
drag, terwijl de invoering van de sociale rechtsstaat in de tweede 
helft van de 20ste eeuw de uniformerende invloed van de over
heid nog verder vergrootte: in Nederland wordt thans aanzien
lijk meer dan de helft van het Nationaal Inkomen via de over
heid herverdeeld. 
De regels waarop dit herverdelingsproces is gebaseerd, weerspie
gelen een bepaalde cultuur en bepaalde opvattingen, en bevorde
ren op hun beurt weer de uniformering van gedrag: cultuur en 
structuur, natie en staat gaan zo steeds meer samenvallen. 
Velen gebruiken de beide begrippen dan ook min of meer als sy
noniemen: nationaliteit en staatsburgerschap worden vaak als 
onderling inwisselbare termen gezien. Misschien is dit iets ver
anderd sinds we weten dat Joegoslavische staatsburgers de 

(6) Max Weber (1985) 'Wirtschaft and Gesellschaft', Tiibil/gen: 
MO/lr, p.30. 
(7) Zie hierboven Ol/der meer: TOl/lUS llamrnar (1990), 
'Democracy (LIld the Nation State'; Aldershot: Avebury, pp.41-68 
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Servische, Kroatische, of ... (vult u 
maar in) nationaliteit kunnen hebben, 
maar in West-Europa lijkt de tendens 
toch een andere. 

De natie-staat en de Europese 
integratie 

Van'daag ondervindt de 

verzuilde omroep druk 

van 'Luxemburg'; wat 

discussie te staan. Vandaag ondervindt 
de verzuilde omroep de druk van een 
Luxemburgse zender; wat zal er mor
gen met het de verzuilde onderwijs ge
beuren? 

De Nedel'landse identiteit 

gebeurt er morgen met 
De reactie kon niet uitblijven. Ook in 
Nederland woedt de discussie over de 
Nederlandse identiteit, en wat hiervan 

Is dit allemaal zo? Vallen natie en 
staat inderdaad steeds meer samen? 

het verzuilde onderwijs ? 
Allereerst kennen we in West-Europa 
enkele landen die een bewijs van het tegendeel bieden. 
Duitsland was tot aan de hereniging een voorbeeld van 'één 
natie-twee staten', al vraagt men zich, nu men elkaar in Oost en 
West beter leert kennen, wel af of het idee van die ene Duitse 
natie niet ook een 'imagined community' weerspiegelde. Ossies 
en Wessies blijken in veertig jaren danig uiteen gegroeid: cul
tuur is niet onveranderlijk. België en Zwitserland zijn de be
kendste voorbeelden van het omgekeerde: hier wonen meerdere 
naties op het grondgebied van één staat. Men heeft in de decen
tralisatie van belangrijke staatstaken een 'oplossing' gevonden. 
Maar er zijn meer serieuze tendensen tot regionalisering in 
West-Europa, ingegeven door gevoelens die men stellig als natio
nalistisch kan betitelen: de Catalanen en de Basken in Spanje, 
de Schotten in Groot-Brittannië, de Lombarden in Italië, de 
Corsicanen in Frankrijk.(8) 
Het concept van de natie-staat staat onder druk, niet slechts in 
Oost-Europa, waar het evident is, maar ook in West-Europa. 
Heeft de natie-staat haar langste tijd gehad, en waar gaan we 
naartoe, versplintering of integratie? 
Ik schetste zojuist in een notedop de ontwikkeling van de gecen
traliseerde natie-staat en de processen van schaalvergroting en 
uniformering die hiermee samengingen. Het lijkt erop dat wij in 
West-Europa thans in een volgende fase zijn aangeland: de 
schaalvergroting gaat verder, met name in de economie, en over
stijgt meer en meer het kader van de natie-staat. Wet- en regel
geving kunnen weinig anders doen dan dit proces volgen: steeds 
meer zaken worden thans in Brussel geregeld en besloten, en 
niet meer in de 'nationale' hoofdsteden. Schaalvergroting en uni
formering van bindende gedragsnormen, want dat zijn wetten 
(of, in het Brusselse jargon: verordeningen), vragen een zekere 
mate van culturele consensus. Opvattingen kunnen niet te ver 
uiteenlopen over bijvoorbeeld de aard en de omvang van over
heidsbemoeienis, de positie van man en vrouw in de samenle
ving, de wijze van omgaan met het milieu. 
Langzamerhand begint dit besef tot de Westeuropeanen door te 
dringen: het Europees integratieproces noopt tot veranderingen 
in gedrag en zal sommige oude zekerheden ondermijnen. Ik denk 
in dit verband aan de moeite die het de Nederlandse regering en
kele jaren geleden kostte om de richtlijnen toe te passen inzake 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zeker
heid, of aan de druk die wordt uitgeoefend op ons verzuilde om
roepbestel. Allerlei zaken die kenmerkend worden geacht voor 
Nederland, komen onder invloed van de Europese integratie ter 

(8) Een recente beschrijving van de snel veranderende situatie op dit punt 

geven: T. Zwaan et al. (1991), 'Het Eumpees labyrint: Nationalisme 
en natievonning in Europa', Meppe/JAmstenlam: Boom/S1SWO. 

behouden kan blijven in een zich ver
enigend Europa.(9) Sommigen stellen zich hierbij op het stand
punt dat, waar economie en politiek zich vereuropeaniseren, ten
minste de Nederlandse cultuur zou moeten blijven zoals zij is, 
mede gesymboliseerd door de taal, maar ook door een typisch 
Nederlands fenomeen als het maatschappelijk middenveld. 
Maarten Mourik, de vroegere ambassadeur voor internationale 
culturele samenwerking, is een van de krachtigste exponenten 
van deze visie en laat geen gelegenheid voorbij gaan om zijn op
vattingen kenbaar te maken: de Nederlandse natie moet zich 
'wapenen' (in overdrachtelijke zin uiteraard) tegen het geweld 
van onze grote buren en van Europa in het algemeen. Dit bete
kent onder meer: geen onderwijs in het Engels aan onze univer
siteiten.lk kan hier verklappen dat wij het 'stiekem' toch wel 
doen. Sommige colleges worden in het Engels gegeven en zij wor
den bijgewoond door een flink aantal studenten uit andere lan
den die, in het kader van het zo succesvolle ERASMUS-program
ma van de EG, hier enkele maanden tot een jaar doorbrengen. 
Velen onder hen leren in die tijd Nederlands, maar als wij hier 
geen Engels (of -helaas te weinig- Frans en Duits) spreken, dan 
zouden we, veel meer dan vroeger het geval was, in een isole
ment belanden dat, enigszins gechargeerd, Albanese proporties 
kan aannemen. 
Ik zie dan ook niet zo veel in geforceerde pogingen om "onze" 
Nederlandse cultuur te beschermen, nog daargelaten dat ik niet 
weet of hieronder Staphorst of de Amsterdamse grachtengordel, 
de VPRO of bisschop Gijsen wordt verstaan. Natuurlijk moet er 
ook in het geïntegreerd Europa een cultuurbeleid worden aange
houden dat het mogelijk maakt Nederlandstalige artistieke pro
dukten van goede kwaliteit aan de man te brengen, maar men 
dient te beseffen dat niets veranderlijker is dan cultuur. Onder 
invloed van het economisch, politiek en staatkundig, kortom het 
structureel integratieproces zal ook de cultuur veranderingen 
ondergaan, zonder dat hierbij trekken die wij als typisch Neder
lands ervaren verloren hoeven gaan. De Nederlandse cultuur 
van een eeuw geleden was ook niet dezelfde als die van nu; die 
van over een eeuw -want op dit soort telmijnen moeten wij den
ken- zal ongetwijfeld weer anders zijn. 
Wat kunnen wij op dit punt nu concluderen? Aan een integratie
proces is zowel een structurele (staatkundige, economische) als 
een culturele dimensie te onderscheiden. De geschiedenis van de 
ontwikkeling van de natie-staat leert ons dat er een samenhang 
bestaat tussen deze beide. Soms is die samenhang harmonieus, 
soms ook vol spanningen. Het recent oplevend nationalisme in 

(9) Zie o.a.: S. W. Conwenberg (1989) "Culturele illentiteit", in: 
S. W. Conwenberg (red.), 'Op de grens van twee eeuwen', 
/(ampen: /(ok/Agora, pp.189-211. 
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Oost-Europa is ongetwijfeld een reactie op de vier tot zeven de
cennia gedwongen integratie en uniformering in de naam van 
het communisme. In West-Europa lijkt thans het integratieden
ken te overheersen, maar ook hier treden tendensen in de rich
ting van meer culturele pluriformiteit naar voren. In een zeer re
cent artikel in 'New Statesman and Society' toont Francis 
Fukuyama, onlangs op bezoek in Europa, zich zeer verrast over 
de persistentie van het nationalisme in ons werelddeel.(10) Dit 
nationalisme dient mijns inziens niet alleen te worden gezien als 
reactie op de groeiende macht van "Brussel", maar ook als reac
tie op een op het eerste gezicht totaal ander fenomeen: dat van 
de immigratie. 

De integratie van immigranten 

Het is niet mijn bedoeling op deze plaats een uitvoerige beschou
wing te wijden aan het fenomeen van de internationale migratie 
en haar maatschappelijke gevolgen. Wel wil ik vaststellen dat 
zich door immigratie in de laatste decennia binnen de Westeu
ropese samenlevingen substantiële gemeenschappen hebben ont
wikkeld met een cultuur die, soms, op wezenlijke punten afwijkt 
van de dominante. Het aantal immigranten in de Europese 
Gemeenschap kan ruwweg op 20 miljoen worden gesteld, méér 
dan de bevolking van heel Nederland, maar toch niet meer dan 
zo'n zes procent van de EG-bevolking. Neemt men het begrip im
migrant echter ruimer, en telt men hierbij ook de tweede of zelfs 
de derde generatie op, dan komt men tot een veelvoud hiervan. 
Alleen al in Nederland wonen 2,5 miljoen mensen (ruim 16 pro
cent van de bevolking) die zelf in het buitenland zijn geboren of 
van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren. (11) 
In Frankrijk had één op de vier Franse staatsburgers tenminste 
één buitenlandse grootouder. Verreweg de meesten van deze "al
lochtonen" beschouwen zich absoluut niet als "vreemd" en wor
den zo ook niet gezien. Met andere woorden: culturen kunnen 
veranderen, zeker van generatie op generatie, zonder dat zij 
hierbij geheel verloren hoeven gaan. 
Tegelijkertijd zien wij dat zich overal in West-Europa ook inte
gratieprocessen hebben voltrokken en nog steeds voltrekken: mi
g1'anten hebben in toenemende mate, zij het soms nog verre van 
voldoende, deel aan het maatschappelijk leven in de hen omrin
gende samenleving: zij werken er, wonen er, gaan er naar school, 
krijgen er kinderen, die zich doorgaans al weer veel gemakkelij
ker in die samenleving kunnen bewegen dan hun ouders. 
Er dringen zich frappante parallellen op tussen het integratie
proces van Europa als zodanig en het integ1·atieproces van immi
granten binnen Europa. In beide gevallen zien wij een groeiende 
onderlinge afhanl~elijkheid, met name op het materiële vlak. Dit 
kan bij sommigen de behoefte oproepen zich van anderen te on
derscheiden in het immateriële, dat wil zeggen in cultureel op
zicht. Vanzelfsprekend valt hiertegen weinig in te brengen: ge
lukkig hebben g1·oepen en individuen de vrijheid zich op g1·ond 
van gemeenschappelijke waarden te organiseren, en dat moet 
vooral zo blijven. De natuurlijke spanningsrelatie tussen een-

(10) F. Fukuyamu (1992) 'An American in Paris', in: 'New 
Stalesman and Society', March, p.15 
(11) CJ.M. Prins (1991) 'Registertelliug mwr nationaliteit en ge
boorteland, 1 januari 1990', in: 'Maaudstatistiek van de Bevolking' 
(CBS), 199111, p.18-37 

heid en verscheidenheid signaleerde ik al eerder. 
Wat we echter zien, zowel in het Europees integratieproces als 
bij de integratie van migranten, is dat waar de integratie stroef 
verloopt of door één of beide partijen niet wordt geaccepteerd, 
men de neiging heeft terug te grijpen op oude waarden en zeker
heden, op het verleden dus. Voor Nederlanders kan dat de ver
zuiling zijn, voor mig1·anten bijvoorbeeld de oude waarden op het 
punt van de verhouding tussen mannen en vrouwen, tussen ou
ders en kinderen of tussen godsdienst en staat. De culturele ver
starring die dit met zich meebrengt, heeft op haar beurt weer 
een remmend effect op de integratie. 
De beste manier om dit proces van afglijding te voorkomen of te 
keren, is het bieden van voldoende integratiemogelijkheden: geef 
migranten een stevige rechtspositie en voldoende kansen op on
derwijs, werk en huisvesting, want door die participatie zullen 
ze zich allengs ook meer vereenzelvigen met de nieuwe samenle
ving. Dit is voor mij de ratio van een integratiebeleid voor immi
granten: het dient zich te richten op bevordering van de zelfstan
dige participatie aan de samenleving, niet op het handhaven of 
het overbruggen van verschillen in cultuur, zoals bij het huidige 
Nederlandse minderhedenbeleid nogal eens het geval lijkt. De 
staat manoeuvreert zichzelf zo in moeilijke culturele discussies, 
waar zij toch nooit uitkomt, en loopt bovendien het risico signa
len af te geven die op zichzelf weer verstarring in de hand wer
ken. 

Conclusie: onvennoede parallellen 

Het is opmerkelijk dat bepaalde parallellen tussen het Europees 
integratieproces en het integ1·atieproces dat mig1·anten doorma
ken niet algemeen worden onderkend. Velen die pleiten voor be
houd van de Nederlandse cultuur in Europa (wat deze te beteke
nen moge hebben), zijn tegelijkertijd tegen een al te vergaande 
erkenning van de culturele eigenheid van etnische minderheden, 
en stellen dat immigranten zich zo snel mogelijk moeten aanpas
sen ! (12) Nederlanders moeten hun culturele waarden kunnen · 
behouden, maar immigranten dienen ze op te geven. 
Ik proef hierin een paradox, een paradox die de spanningsrelatie 
weerspiegelt tussen de begrippen 'natie' en 'staat'. Een natie ten
deert per definitie naar homogeniteit, een staat kan cultureel 
pluriform zijn. De multi-nationale staat, of zo men wil de multi
culturele staat, aldus bezien, zou dan een contradictio in termi
nis zijn.(13) 
Gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten als ik haar nu op
dien. In de realiteit zijn er wel degelijk mogelijkheden voor diffe
rentiatie zonder dat, zoals thans nog in Zuid-Afrika, het gelijk
heidsbeginsel geweld wordt gedaan. West-Europa is deze moge
lijkheden aan het verkennen, zowel op Gemeenschapsniveau 
(het multi-nationale Europa?) als op het niveau van de lid-staten 
(de geregionaliseerde, maar ook de multi-etnische immigranten
samenlevingen?).(14) In die zin zijn we de laatste jaren inder
daad in een nieuwe fase beland. Hopelijk zal men ook in Oost-

(12) Zie in dit verbaud het artikel vanS. Rozemond in 'Socialisme 
en Democmtie ',februari 1992 
(13) Zie o.a.: Dombrique Sclmapper (1992), 'l'Europe des im
migrés', Pm·is: Frauçois Bouriu 
(14) Zie o.a.: ]eau Leca (1992) "Nationalité et citoyenneté dans 
l'Europe des immigmtions", in:]. Costa-Lascoux & P. Weü (réd.), 
'Logiques d'états et immigratioliS', Paris: l(JMÉ, p.13-57 
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Europa spoedig tot het inzicht komen dat de weg van het enge, 
meer klassieke nationalisme heilloos is. 
Er zijn echter grenzen aan de culturele pluriformiteit die men 
zich binnen één staatkundig verband kan veroorloven.(15) Die 
grenzen liggen evenwel ruimer dan vaak wordt verondersteld en 
bovendien liggen ze niet muurvast. De rechtsorde is zo'n grens, 
maar ook deze is niet onveranderlijk. Het debat over die grenzen 
en over de spanningsrelatie tussen natie en staat, tussen cultuur 
en structuur, tussen waarden en wetten, tussen meerderheid en 
minderheden zal zich in de komende jaren zonder twijfel intensi
veren. Gelukkig maar dat cultuur zo'n dynamisch begrip is en 
dat de gemeenschappen waartoe wij behoren in de termen van 
Anderson 'imagined communities' zijn: ingebeelde gemeenschap
pen. Veranderende tijden vragen immers om nieuwe loyaliteiten 
èn om nieuwe verbeeldingskracht. • 

(15) Zw hierover O.a.: Aleksandra Alund & Carl-Vlrik Schierup 
(1991), 'Paradoxes ofmulticulturalism', Aldershot: Avebury. 

Politiek als spiegel van de samenleving 
Rorty's fIlosofie en D66 

Door Pamela Kribbe 

Volgens de filosoof Wittgenstein 
dienen sommige hardnekkige 
problemen niet opgelost te wor

den door het tegen elkaar uitspelen van 
verschillende antwoorden. Veeleer moet 
men de oorspronkelijke vraagstelling 
laten 'ontploffen' door te laten zien dat ze 
op verkeerde premissen berust. Dit zou 
wel eens de aangewezen strategie kun
nen zijn in het ideologiedebat over D66, 
dat zich na vijfentwintig jaar heeft uitge
kristalliseerd in een aantal verstarde po
sities, die louter een herhaling van de
zelfde argumenten voortbrengen. 

Het anti-ideologisch van D66 zich vast te leggen op een ideolo
gisch statuut behoort immers tot haar 
identiteit. argument: aan de hand van 

de jüosofie van Rorty wordt 
een rechtvaardiging gegeven 

Ondanks het feit dat D66 nu door zowel 
vriend als vijand wordt bestookt met vra
gen omtrent haar identiteit, zal ik hieron
der betogen dat de partij alle reden heeft 
haar ideologie-neutrale uitgangspunt te 
beschouwen als een legitiem politiek 
wapen, in plaats van een zwaktebod. Er 
zijn zowel filosofische als politieke argu
menten voorhanden die de zo betwiste be
ginselloosheid van D66 kunnen herfor-

van een pragmatisme, als 
resultante van de noodzaak 

van reflexie, die 
het denwcratisch dictuur 

met zich meebrengt. 

Sinds haar oprichting hebben de traditio-
nele drie partijen D66 unaniem het gebrek aan een ideologische 
basis verweten. De partij heeft deze beschuldiging nooit afdoen
de kunnen ontzenuwen. Dit wordt nog eens pijnlijk bevestigd 
door de opmerkingen van de Jonge Democraat Bart Streumer, 
die in de Volkskrant van 13 januari 1992 het ontbreken van ide
ologische uitgangspunten bij D66 in niet mis te verstane bewoor
dingen hekelt. Het feit dat D66 zich niet op traditionele wijze 
wenst te beroepen op een ideologie noemt hij "gewoon belache
lijk": "D66 moet zichzelf gewoon binnen de grote stroom van een 
hedendaagse ideologie plaatsen". Als dit de conclusie moet zijn 
na vijfentwintig jaar, dan zou de oorspronkelijke impuls tot op
richting van de partij volledig teniet zijn gedaan. De weigering 

Pamela Kribbe studeert filosofie aan de Rijks Universiteit Leiden. 
De auteur dankt prof. J. W. de Heus , dr. R.C. Kloostennan en drs. 
A. Schimmel voor hun /tulp bij de totstandkomillg vun dit artikel. 

muleren als een bewuste politieke keuze, 
waarop zij zich juist en met name zou 

moeten profileren. Deze argumenten vloeien voort uit een nieu
we visie op het politieke grondslagendebat als zodanig. 
De aanzet tot zo'n nieuwe kijk op dit aloude debat is verrassend 
genoeg afkomstig van het prominente PvdA-lid Oele. In de 
Volkskrant van zaterdag 14 december 1991 maakt hij terloops 
de volgende opmerking: "Op Rorty heeft D66 zich nooit beroepen, 
maar zijn filosofie zou best de basis van die partij kunnen zijn". 
Achter deze uitspraak gaat een merkwaardige paradox schuil. 
De Amerikaanse filosoof Richard Rorty is namelijk een fervent 
bestrijder van de idee dat politieke programma's gebaseerd die
nen te worden op een wijsgerig of theologisch geïnspireerde le
vensbeschouwing. Het traditionele ideologiedebat beschouwt hij 
als een non-discussie en in het licht van zijn filosofie vormt de 
zogenaamde ongrijpbaarheid van D66 een schijnprobleem. Het 
beroep dat de traditionele politieke stromingen doen op extra-po
litieke beginselen, waaruit hun politieke standpunten als het 
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