
Een dramatisch
misverstand
Laatst vroeg een groep Iraanse Nederlanders: ‘de
PvdA is toch niet voor integratie?’ Helaas moest ik
zeggen dat dat wel zo is. Waarom helaas? De PvdA
is toch voor integratie? Het gaat om een misver-
stand. De Iraniërs willen niet integreren. Ze willen
meedoen op gelijkwaardige wijze. In hun ogen
stond het woord integratie gelijk aan assimilatie en
je kunt veel van immigranten verwachten, maar
niet dat ze Nederlander worden. Nederlander wor-
den is houden van aardappelen in plaats van rijst, is
Asterix en Obelix kennen, is in je jonge jaren voor
Ajax of Feijenoord gekozen hebben. Nederlander
worden is voor een allochtoon onmogelijk. Het is
onmenselijk het hen te vragen. Voor hun gevoel zeg
je dat ze moeten verdwijnen.

Het woord integratie heeft voor veel mensen de
betekenis en sfeer gekregen die academici en ge-
harde politici voor het woord assimilatie gebruiken.
Als de meeste mensen er iets anders onder ver-
staan, vind ik het tijd om andere woorden te ge-
bruiken. Als het mogelijk is en in dit geval is het
mogelijk. Het gaat om meedoen op gelijkwaardige
wijze. Om wederzijds begrip. Maar ook om weder-
zijdse terechtwijzing, zoals Nederlanders onderling
niet dulden dat je je vrouw slaat, kunnen Nederlan-
ders ook tegen allochtonen zeggen, dat zulk ge-
drag onduldbaar is. Dat is ook gelijkwaardigheid.

De PvdA-werkgroep Interculturele Samenleving
uit Groningen heeft dit proberen te zeggen aan de
ledenvergadering, toen ze een aantal moties in-
diende ter aanpassing van het manifest. Het mani-
fest is gelukkig in de goede richting aangepast,
maar het woord integratie is niet verdwenen. En dat
is jammer.

Op de ledenvergadering zijn twee argumenten
tegen het laten vallen van het woord integratie ge-
noemd. Eén argument was dat als het Nederlandse
volk het woord integratie verkeerd begrijpt, wij het
dan maar moeten uitleggen. Daar valt wat voor te
zeggen. De PvdA heeft opvoeding altijd als onder-
deel van haar beleid gezien. Maar je moet ook kij-
ken naar haalbaarheid. Ik zie niet hoe de PvdA in

staat is om tegenover het mediageweld van Barend
en Witteman, Barend en Van Dorp, en alle andere
televisieprogramma’s in, in staat is het Nederlandse
volk het juiste gebruik van woorden bij te brengen.
En bovendien, het is ook niet nodig. Er zijn andere
woorden geschikt. Ik vraag mij af, waarom de PvdA
een onmogelijke taalstrijd aan moet gaan, voor het
behoud van een woord, terwijl je het eenvoudig an-
ders kunt zeggen. Het gaat niet om taal, niet om
principes, maar om mensen en beleid.

Het tweede argument was dat de PvdA zou
zwabberen als ze de term, haar eigen term, ineens
zou laten vallen. Men zou kunnen vragen, waarom
de PvdA ineens tegen integratie is geworden. Dat
zou slecht bij verkiezingen kunnen uitpakken.

Dat lijkt logischer dan het is. Als we het woord
laten vallen, zeggen we nog niet dat we er ineens
tegen zijn. Mocht een slimme vvd-er vragen of we
nu tegen integratie zijn, dan is het antwoord dat
dat niet het geval is, maar dat we als PvdA geleerd
hebben om woorden te gebruiken die mensen in
het land gebruiken en niet de woorden die men op
de universiteit gebruikt.

Het derde argument dat ik later hoorde was dat
integratie duidelijker is, omdat het wetenschappe-
lijk verantwoord is. Dat is ook waar. Maar aange-
zien de meeste kiezers geen wetenschapper zijn,
denk ik dat we een minder scherp woord moeten
gebruiken. Het gaat bij verkiezingen niet om de
exactheid van je beweringen, maar hoe duidelijk je
overkomt. 

Het is goed om de kiezer te benaderen met de
meest exacte bewoordingen, zolang de kiezer die
woorden begrijpt. Als de kiezer een andere beteke-
nis geeft aan het woord dan de PvdA, dan werk je
misverstanden in de hand.

Een dramatisch misverstand zelfs, want terwijl
wij het ene zeggen, begrijpen kiezers wat anders.
De Iraniërs die ik sprak, die zich dag in dag uit aan
het aanpassen zijn, horen dat ze nog niet genoeg
hun best doen. Zij begrijpen dat de PvdA wil dat ze
Nederlanders moeten worden, terwijl de PvdA dat
niet bedoelt.

jan r. lunsing
Bestuurslid van de PvdA, afdeling Groningen
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