
5 R7 
_ungg7Eitt 

Justitiële verkenningen 
wozgog~ @meld pge Nat 

Justitie 

jaargang &33 

Wetenschappelijk 

Onderzoek- en 

Documentatiecentrum 

Gouda Quint 



Colofon 

Justitiële verkenningen is een gezamen-
lijke uitgave van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatie Centrum 
van het Ministerie van Justitie en Gouda 
Quint BV. Het tijdschrift verschijnt negen 
keer per jaar. 

Redactieraad 
drs. A.C. Berghuis 
drs. L. Boendermaker 
prof. dr. H.G. van de Runt 
dr. A. Klink 
dr. A. Klijn 
drs. I. Passchier 

Redactie 
drs. M.A.V. Klein-Meijer 
dr. RAM. van Stokkom 
mr. P.B.A. ter Veer 

Redactieadres 
Ministerie van Justitie, WODC 
Redactie Justitiële verkenningen 
Postbus 20301 
2500 EH 's-Gravenhage 
Fax: 070-370 79 48 
Tel: 070-370 71 47 

WODC-documentatie 
Voor inlichtingen: 070-370 65 53. 
E-mail adres: infodesk@wodc.minjust.n1 
Internet-adres: www.minjust.nl .wodc 

Abonnementen 
Justitiële verkenningen wordt gratis 
verspreid onder personen en instellingen 
die beleidsmatig werkzaam zijn ten 
behoeve van het Ministerie van Justitie. 
Degenen die in aanmerking denken te 
komen voor een gratis abonnement 
kunnen zich uitsluitend schriftelijk 
wenden tot bovenstaand redactieadres. 
Andere belangstellenden kunnen zich 
tegen betaling abonneren. Zij dienen 
zich te wenden tot: 
Uitgeverij Gouda Quint BV 
Postbus 1148 
6801 MK Arnhem 
tel: 026-445 47 62 

Administratie en adreswijzigingen 
De abonnementenadministratie wordt 
verzorgd door: 
Libresso BV 
Postbus 23 
7400 GA Deventer 
tel: 0570-6331 55 
Adreswijzigingen kunnen worden door-
gegeven door het adresstrookje toe te 
zenden aan Libresso. 

Advertentie-exploitatie 
Bureau Van Vliet bv 
Postbus 20248 
7302 HE Apeldoorn 
tel.: 055-35341 21, fax: 055-53411 78 

Beëindiging abonnement 
Betaalde abonnementen kunnen tot 
uiterlijk 31 december van het lopende 
abonnementsjaar worden opgezegd. Bij 
niet tijdige opzegging wordt het abon-
nement automatisch voor een jaar 
verlengd. Gratis abonnementen kunnen 
desgevraagd te allen tijde beëindigd 
worden. 

Abonnementsprijs 
De abonnementsprijs bedraagt f 105,- 
per jaar; studenten en AIO's f 84 
(gedurende maximaal vijf jaar). Betaling 
geschiedt bij voorkeur met de te 
ontvangen stortings-acceptgirokaarten. 

Nabestellingen 
Losse nummers kunnen worden nabe-
steld bij Libresso of Uitgeverij Gouda 
Quint (bij meer dan dertig exemplaren). 
De prijs van losse nummers bedraagt 
f16,- (exclusief verzendkosten). 
Een oude jaargang kost f95. 

Ontwerp en drukwerk 
Hans Meiboom, Amsterdam 

ISSN: 0167-5850 

Opname van een artikel in dit tijdschrift 

betekent niet dat de inhoud ervan het 

standpunt van de Minister van Justitie 

weergeeft 



Inhoud 	 3 

Voorwoord 

dr. L.A.C.J. Lucassen 
Niets nieuws onder de zon? De vestiging van vreemdelingen in 
Nederland sedert de zestiende eeuw 10 

dr. M.P. Lindo 
Integratie op kousenvoeten; het snelle succes van de Zuid-
Europeanen in Nederland 21 

drs. M. van Niekerk 
Surinaamse Nederlanders; dilemma's van integratie 36 

prof. dr. J. Veenman 
De sociaal-economische dimensie van de integratie 49 

prof. dr. C.J.M. Schuyt 
Naar een multistructurele samenleving 61 

dr. R. Gowricharn 
Integratiekolder? Over de dynamiek van de multiculturele 
samenleving 73 

dr. M. Galenkamp en drs. S. Tempelman 
Cultuur terug in het minderhedenbeleid; naar een islamitische 
zuil? 83 

dr. N. Landman 
Islamisme in de West-Europese context 95 

dr. T. Sunier 
Islamitisch integreren? Visies van Turkse jongens op integratie 
en islam 107 

drs. A.B.L. El Manouzi 
Moslims in de Nederlandse samenleving; herbezinning op de 
islam en loyaliteit aan de democratie 118 

mr. C. girtiz 
De Nederlandse imam-opleiding; een onontbeerlijke voorwaarde 
voor integratie 130 

M. Sini 
De multiculturele samenleving; een kwestie van normen en 
waarden 142 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 6, 1997 	 4 

dr. G.C. Quispel 
Getto's en concentratiewijken; segregatie in Nederland en de 
Verenigde Staten 150 

Summaries 161 

Journaal 165 
mr. F. de Zeeuw 
Juridisering; tijd voor concrete voorstellen 

Literatuuroverzicht 171 
Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 

Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en -delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Boeken en rapporten 188 



Voorwoord 	 5 

Wat betekent integratie? Een greep uit de omschrijvingen die momenteel 
veel gebruikt worden — assimilatie, aanpassing, participatie — leert dat 
nieuwkomers hun levenswijze op de onze moeten afstemmen. Begrip-
pen als gastvrijheid en acceptatie lijken momenteel minder in zwang. 
Kennelijk zijn velen van mening dat minderheden te weinig integreren. 
Dat is ook niet zo verwonderlijk omdat de cijfers over werkloosheid, 
schooluitval en criminaliteit onder allochtone groepen niet gerust stel-
len. 

Het beleid zet momenteel alle kaarten op inpassing in de arbeids-
markt. Maar is betaald werk de oplossing voor het integratie-vraagstuk? 
Dat beleid loopt immers de kans te blijven steken in symptoombestrij-
ding als de doeleinden en middelen ervan niet worden gedeeld door de 
etnische groepen in kwestie. Integratie faalt wanneer het zelfbeeld van 
de groepen forse deuken oploopt. Het gangbare beleid dreigt deze cultu-
rele factor te verwaarlozen. Soms wordt de cultivering van een eigen 
identiteit zelfs als belemmering gezien. 

Opvallend is, zo stelt C. Cdrbz in dit nummer, dat het woord integratie 
bijzonder vaak gevolgd wordt door het woord 'moeten'. Allochtonen 
moeten integreren, zo niet dan ontstaan de grootste problemen. De 
dwang die het 'moeten' integreren impliceert, is volgens Cdrbz de Neder-
landse democratie onwaardig. Men gaat ten onrechte uit van een-
richtingsverkeer in plaats van dialoog. Bovendien deugen de uniforme 
uitgangpunten van 'de' Nederlandse en 'de' allochtone cultuur niet. 

Het is daarom interessant te weten hoe moslims en andere allochtone 
gemeenschappen zelf denken over hun toekomstperspectief in Neder-
land. Welke visies hebben zij op integratie? Hoe kan integratie worden 
bevorderd? Bestaat er angst cultureel te vervreemden? Is daarom verster-
king van de eigen identiteit de aangewezen manier om te integreren (is-
lamitische zuilvorming)? Wat zijn de risico's daarvan? Maakt men zich 
wel voldoende de Nederlandse taal eigen? Kan bescherming en cultive-
ring van eigen identiteit samengaan met openheid? 

De redactie hecht zoveel belang aan dit vraagstuk dat een aanzienlijk 
aantal auteurs is uitgenodigd hun visie te vertolken. Uit de zeer uiteenlo-
pende bijdragen is een trend te signaleren dat het huidige beleid te een-
zijdig leunt op sociaal-economische doelstellingen. Er lijkt behoefte te 
zijn aan een heroriëntatie op de sociaal-culturele factoren van integratie 
zoals identiteitsvorming. 

De dertien bijdragen zijn gegroepeerd in drie delen. In het tweede en 
derde gedeelte worden respectievelijk de sociaal-culturele wegen naar 
integratie en de spanningen tussen de islam en een pluralistische sa-
menleving belicht. Maar eerst volgt een meer beschrijvend gedeelte over 
integratiepatronen en -processen. Wat zijn de belangrijkste obstakels 
gebleken voor integratie? En ter contrast: wat zijn de kenmerken van een 
geslaagd integratieproces? Want Indonesiërs en Zuid-Europese immi-
granten hebben uiteindelijk zonder veel problemen ingang gevonden in 
de Nederlandse samenleving. 
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De historicus L.A.C.J. Lucassen beklemtoont in zijn openingsbijdrage 
dat de Nederlandse samenleving reeds vanaf de zestiende eeuw in feite 
een 'multiculturele samenleving' is geweest. Het culturele verschil werd 
weliswaar niet zozeer op basis van herkomst gevoeld en gemaakt, alswel 
op grond van religie en klasse. Lucassen constateert dat het percentage 
in het buitenland geborenen in de zeventiende en achttiende eeuw bijna 
twee keer zo hoog lag als hedentendage. In sommige plaatsen zoals Lei-
den raakten de autochtonen in korte tijd zelfs in de minderheid. Hij con-
stateert verder dat negatieve beeldvorming het lot is geweest van vrijwel 
alle eerste generaties immigranten. Voor de tweede en derde generaties 
van immigranten lag dat anders. Onder andere door een hoger 
opleidingsniveau wisten ze de achterstanden snel in te lopen. Kortom, 
het vestigingsproces van immigranten vertoont door de eeuwen heen 
opvallend regelmatige patronen. 

M.R Lindo gaat in zijn bijdrage na hoe de succesvolle integratie van 
Zuid-Europese migranten te verklaren is. Volgens hem is het betere 
onderwijsniveau van Zuid-Europese migrantenvrouwen een doorslagge-
vende factor. In vergelijking met Turkse en Marokkaanse vrouwen heb-
ben zij meer kennis van de omringende samenleving en meer invloed op 
de beslissingen die binnen het gezin worden genomen. Zij zijn daardoor 
beter in staat het reilen en zeilen van hun kinderen op school te volgen 
zodat hun onderwijsloopbaan minder wordt geblokkeerd. Bovendien is 
de 'vernederlandsing' van de kinderen — onder andere door het kiezen 
van een Nederlandse partner — minder een schrikbeeld dan in Turkse en 
Marokkaanse gezinnen. 

M. van Niekerk beschrijft in haar artikel hoe de integratie van Surina-
mers sinds de jaren zeventig is verlopen. Hoewel hun loopbaankansen 
zijn toegenomen, is de werkloosheid onder Surinamers nog altijd hoog. 
De auteur maakt een onderscheid tussen Creoolse en Hindoestaanse 
groepen. De eerste groep gaat relatief veel met Nederlanders om, maar 
lang niet allen slagen er in een reguliere loopbaan te ontwikkelen. Veel 
Creoolse jongemannen neigen ertoe in reactie op uitsluiting overlevings-
strategieën te ontwikkelen waardoor ze in de marge van de samenleving 
belanden. Kenmerkend voor de tweede groep is de relatief grote groeps-
cohesie. De strakkere disciplinering draagt er wellicht toe bij dat 
randgroepvorming en kleine criminaliteit minder voorkomen. 

Vervolgens gaat Prof. J. Veenman in op de lage sociaal-economische 
positie van etnische minderheden. Hij betrekt daarbij onderwijs, ar-
beidsmarkt, inkomenspositie en huisvestingspositie. Tevens gaat hij in 
op de vraag of die lage positie ook geldt voor de tweede generatie. Hij 
concludeert dat er voor deze generatie nog steeds achterstand is, maar 
deze is geringer terwijl er ook aanzienlijke verschillen zijn binnen de 
groepen. Men kan daarom moeilijk spreken over 'de' etnische minderhe-
den, groepen die per definitie een lage sociaal-economische positie zou-
den hebben. Veenman pleit tenslotte voor een gedifferentieerd 
allochtonenbeleid dat rekening houdt met deze verschillen en dat aan- 
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grijpt daar waar de noodzaak bestaat en waar de mogelijkheden zich 
voordoen. 

Prof. C.J.M. Schuyt betoogt dat een geslaagde integratie soms het beste 
verloopt via 'een bepaalde duur van bewust gewilde segregatie, het her-
ontdekken en bewust erkennen van de eigen cultural roots'. Het middel 
hiervoor is wat hij een 'multistructurele samenleving' noemt: het opbou-
wen en verder ontwikkelen van alternatieve structuren, met name 'para-
instituties', dat wil zeggen instellingen en organisaties die naast de be-
staande officiële instellingen opereren en waarin allerhande activiteiten 
worden verricht: eigen onderwijs verzorgen, eigen bedrijven oprichten, 
dienstverlening organiseren. Alleen op die manier kan de eenzijdigheid 
van het huidige beleid — werk en nog eens werk — worden doorbroken. 
Door zo sterk één activiteit te benadrukken, zegt Schuyt, valt iedereen 
die er niet aan kan voldoen uit de boot. 'Insluiting op basis van één di-
mensie brengt maatschappelijke uitsluiting en marginalisering voort, 
terwijl men die juist tracht te voorkomen.' 

R.S. Gowricharn trekt deze lijn van redeneren door. Het problemati-
sche van de arbeidsmarkt is dat deze een beperkte opnamecapaciteit 
heeft en veel werkende allochtonen 'uitspuwt' of de instroom van werk-
loze allochtonen blokkeert. Volgens de auteur kan het niet de bedoeling 
zijn dat 'integratie' gelijk staat aan 'overleven in de marktarena'. In veel 
gevallen leidt de beoogde integratie in de Nederlandse samenleving — 
door bij voorbeeld allochtone vrouwen aan te sporen te gaan werken — 
tot desintegratie van de eigen etnische gemeenschap. Integratie kan vol-
gens Gowricharn beter worden opgevat als acceptatie. Concreet: moge-
lijkheden bieden tot expressie van eigen opvattingen en leefwijzen. In-
sluiting is vooral afhankelijk van of we in staat zijn bruggen te slaan 
tussen diverse culturen en nieuwe loyaliteiten te creëren. 

De identiteitsvorming die in de betogen van Schuyt en Gowricharn 
reeds wordt benadrukt, wordt in de bijdrage van M. Galenkamp en S.G. 
Tempelman expliciet aan de orde gesteld. De schrijfsters bespreken eerst 
drie visies op integratie, een sociaal-economische, een politiek-
juridische en een multiculturele. Hoewel de drie benaderingen elk hun 
voor- en nadelen hebben, achten ze de eerste twee benaderingen te be-
perkend: migranten worden gedwongen zich aan te passen aan 'de' 
Nederlandse cultuur. Deze dwang tot assimilatie kan tot een backlash 
leiden met alle gevaren vandien. Beide visies gaan teveel voorbij aan de 
factor 'cultuur' in het integratieproces. De auteurs menen dat de multi-
culturele benadering van integratie te snel is afgeschreven en houden 
een gematigd pleidooi voor een islamitische zuil. Zuilvorming geeft min-
derheden zelfvertrouwen zodat faalangst en isolement worden tegenge-
gaan. 

N. Landman gaat in op de vraag in hoeverre de politiek-ideologische 
islam — ook wel islamisme genoemd — in West-Europa een grotere aan-
trekkingskracht heeft gekregen. De auteur keert zich tegen het idee dat 
islamisme als het ware automatisch uit de islam voortvloeit en dus ook 
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in West-Europa automatisch de kop op moet steken. Hij acht die ziens-
wijze niet ongevaarlijk omdat deze kan leiden tot pleidooien voor de in-
perking van godsdienstvrijheid. Maar dat wil nog niet zeggen dat hier 
een voedingsbodem voor een ideologische interpretatie van de islam zou 
ontbreken. Want West-Europa is wel degelijk een missiegebied voor isla-
mitische bewegingen: er worden kantoren geopend en geld en mens-
kracht gemobiliseerd voor de politieke strijd in de landen van herkomst. 
Anderzijds blijkt dit geïmporteerde islamisme maar zeer ten dele toepas-
baar in West-Europa waar moslims slechts een minderheid vormen. Dat 
het islamisme versterkt wordt door sociaal-economische achterstelling, 
zoals velen veronderstellen, kan Landman slechts ten dele bevestigen. 

T. Sunier gaat in zijn bijdrage na in hoeverre de veronderstelling dat 
islamitische organisaties hun leden zouden ontmoedigen om met Ne-
derlanders om te gaan, juist is. Op basis van gesprekken met Turkse jon-
gens stelt Sunier vast dat de jonge aanhang van islamitische organisaties 
vaak om heel andere redenen is toegetreden dan de ouderen. Hun oriën-
tatie op Nederland is sterker en hun verwachtingen hoger. Ze zijn gevoe-
liger voor uitsluitingsmechanismen en eerder bereid de strijd daartegen 
aan te binden. Ook de betekenis van de eigen organisaties is gewijzigd: in 
de jaren negentig vormen deze organisaties steeds minder eilanden 
waarop men zich terugtrekt uit gevoelens van vervreemding. 

A.B.L. El Manouzi constateert daarentegen dat veel moslim-
organisaties niet goed functioneren omdat ze zich de principes van de 
democratische rechtsstaat (pluraliteit; autonomie) onvoldoende eigen 
hebben gemaakt. De onbekendheid met of de miskenning van die 
grondwaarden vergroot de negatieve beeldvorming rond moslim-
organisaties. Moslims zouden zich volgens de auteur dienen te her-
oriënteren op hun godsdienst en levenswijze. Omdat zij in een 'vreemd' 
land vertoeven worden ze daar ook toe gedwongen: ze zijn steeds meer 
op zichzelf aangewezen om theologische denkkaders te ontwikkelen los 
van de leergezagcentra buiten de grens. Net  als andere religies staan 
moslims voor een fait accompli: gelovigen leven naast en met elkaar on-
der democratische verhoudingen. Mede gezien de technologische ont-
wikkelingen, zegt El Manouzi, staan de drie monotheïstische tradities 
onder toenemende druk het eens te worden over een minimale sociale 
moraal. 

C. Ciirilz constateert dat 'moskee' en 'integratie' gewoonlijk als tegen-
polen worden gezien. Dat de moskee een belangrijke maatschappelijke 
rol vervult is voor velen een onwennige gedachte. Maar Nederlandse 
moskeeën zijn veel meer dan alleen gebedshuizen. Zo vervullen ze een 
rol bij het beheer van de openbare ruimte en geven steun aan gezinnen 
in achterstandsituaties. De meeste imams, constateert Ceirtiz, zijn niet 
berekend voor deze taken. Omdat zij in het buitenland worden geworven 
(of van daaruit worden uitgezonden) spreken ze geen Nederlands en 
hebben ze geen kennis van de Nederlandse cultuur. Daarom pleit hij er-
voor de 'pendelimam' te vervangen door een in Nederland opgeleide 
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imam die goede contacten kan onderhouden met de jongere generaties 
migranten en kan bijdragen aan de kentering in de beeldvorming over de 
islam in het algemeen en de moskee als een 'broeinest van fundamenta-
lisme' in het bijzonder. 

M. Sini constateert in zijn bijdrage dat de vorming van een multicultu-
rele samenleving vooralsnog door vele factoren wordt gehinderd. Vol-
gens hem staat het minderhedenbeleid tot op heden teveel in het teken 
van een sociaal-economisch beleid. Het sociaal-culturele spoor zou 
meer aandacht verdienen. Daartoe behoort op de eerste plaats een be-
tere toerusting van moslim-ouders; zij zouden hun opvoedingswaarden 
dienen te herinterpreteren en in overeenstemming moeten brengen met 
het feit dat hun kinderen in een niet-islamitisch land worden grootge-
bracht. Om projecten met ouders te laten slagen, vervolgt Sini, is het van 
belang dat een kader wordt ingezet, bestaande uit prominente allochto-
nen met overredingskracht en een reputatie. Dit kader zou ouders uit 
hun isolement kunnen halen en hun zelfredzaamheid en weerbaarheid 
kunnen bevorderen. Moslims zijn hierdoor beter in staat de taken van 
burgerschap uit te oefenen. 

G.C. Quispel sluit het nummer af met een vergelijking tussen Ameri-
kaanse en Nederlandse vormen van segregatie. De auteur wijst erop dat 
de weigering van Amerikaanse blanken om in dezelfde buurten als zwar-
ten te wonen tot een extreme vorm van segregatie heeft geleid. Na de 
jaren zestig zijn de omstandigheden in de getto's verder verslechterd om-
dat veel industrie uit het centrum van de steden wegtrok. Door de handel 
in crack en de war on drugs steeg het aantal zwarten dat achter de tralies 
werd gezet tot grote hoogte. In de Nederlandse steden daarentegen is de 
lijm die de samenleving bij elkaar houdt nog niet opgedroogd. Boven-
dien beschermt de verzorgingsstaat mensen tegen armoede en gebrek. 
De Bijlmer lijkt een uitzondering te zijn. Hoewel niet vergelijkbaar met 
een Amerikaanse getto is de segregatie er bijzonder hoog. 



Niets nieuws onder de zon? 

De vestiging van vreemdelingen in Nederland sedert de zestiende 
eeuw 

dr. L.A.C.J. Lucassen s  

10 

De interesse voor de historische achtergronden van het vestigingsproces 
van vreemdelingen in de Nederlandse samenleving is de laatste jaren 
groeiende. Historici wordt steeds vaker gevraagd om hun licht over de 
positie van nieuwkomers te laten schijnen en parallellen met het verle-
den te trekken. Deze ontwikkeling is natuurlijk alleen maar toe te jui-
chen. De geschiedenis van Nederland is immers een Fundgrube als het 
om informatie over immigratie en vestiging gaat. Het gevaar bestaat ech-
ter dat voorbeelden uit het verleden weliswaar interessant, maar vooral 
toch ook als amusant en curieus worden gezien. Zo beschouwt men his-
torici nog (te) vaak louter als antropologen van een voorbije tijd (Tolle-
beek en Verschaffel, 1992). Ze laten zien hoe we de toenmalige samenle-
ving kunnen begrijpen, maar de relevantie voor het heden blijft 
doorgaans onduidelijk. Sterker nog, velen - historici niet uitgezonderd - 
zijn opvallend sceptisch over het nut van geschiedenis om hedendaagse 
processen van migratie en vestiging te begrijpen. De huidige situatie is 
immers zó anders dat een vergelijking met het verleden geforceerd is, zo 
wordt vaak gesteld. 

Nu is die neiging om het verleden als een lezenswaardig, maar afgeslo-
ten hoofdstuk te beschouwen, op zich begrijpelijk. Hugenoten zijn im-
mers geen Turken en de federale Republiek is iets anders dan de huidige 
natiestaat. Dat moge zo zijn, het wil niet zeggen dat vergelijken zinloos is 
en dat er geen continuïteiten zouden zijn aan te wijzen. Om die op het 
spoor te komen, moeten we bereid zijn te aanvaarden dat het verleden 
meer is dan een verzameling fairs divers. Wanneer we geschiedenis niet 

__zouden opvatten als het louter opdiepen en interpreteren van wat 'ge-
schied' is, maar als de wetenschappelijke bestudering van lange termijn 
processen (zie Lucassen en Lucassen, 1997), dan kan deze discipline wel 
degelijk een volwaardige bijdrage leveren aan het actuele debat over de 
integratie van nieuwkomers in de samenleving. 

Let wel, daarmee wil ik niet beweren dat de geschiedenis zichzelf her-
haalt of dat er geen grote verschillen zijn tussen heden en verleden, inte-
gendeel. Waar het om gaat, is op zoek te gaan naar constanten en terug-
kerende patronen: de longue durée van het vestigingsproces, om het 

* De auteur is als universitair docent werkzaam bij de Vakgroep Geschiedenis van de 

Rijksuniversiteit Leiden. Daarnaast is hij verbonden aan het Centrum voor de Geschiedenis 

van Migranten (p/a IMES, Universiteit van Amsterdam). 
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maar eens duur te zeggen. Op die zoektocht zal ik eerst aandacht beste-
den aan de Nederlandse multiculturele samenleving vanaf de zestiende 
eeuw, vervolgens aan de komst en de ontvangst van nieuwkomers, om te 
eindigen met de uitkomsten van het integratieproces na meerdere gene-
raties. 

De multiculturele samenleving 

Een van de buzz words van het huidige debat over nieuwkomers is de 
kreet 'multiculturele samenleving', waarbij het er vooral om gaat of die er 
moet komen en hoe die er uit zou dienen te zien. Discussies over de 
voor- en nadelen van integratie met behoud van de eigen cultuur of isla-
mitische scholen hebben al ontelbare krantenkolommen, beleidsnota's, 
en notulen van de Tweede Kamer gevuld (Lucassen en Kiibben, 1992; 
Rath e.a., 1996; Fermin, 1997). De vaak impliciete gedachte hierbij is dat 
we met een geheel nieuw fenomeen te maken hebben. Multiculturaliteit 
in Nederland zou iets van de laatste decennia zijn en nauw verbonden 
met de komst van immigranten met een vreemde cultuur, zoals de 'gast-
arbeiders', Surinamers en asielzoekers uit verre werelddelen. Hun cultuur 
zou zo verschillen van de Nederlandse dat het vestigingsproces per defi-
nitie anders en moeizamer zal verlopen dan bij voorbeeld dat van de 
Zuid-Nederlanders in de zeventiende en de Hugenoten in de achttiende 
eeuw. Sommigen gaan zelfs zo ver te spreken van een nakende clash of 
chdlizations tussen de Verlichte westerse en duistere culturen daarbuiten 
(Huntington, 1996). 

Op dit perspectief valt echter nogal wat af te dingen. Om te beginnen 
dienen we ons te realiseren dat de Nederlandse samenleving, zeker vanaf 
de losmaking van Spanje aan het einde van de zestiende eeuw altijd een 
multiculturele samenleving is geweest. Alleen werd het culturele verschil 
niet zozeer op basis van herkomst gevoeld en gemaakt, alswel op grond 
van religie en klasse. Katholieken, doopsgezinden, lutheranen en joden 
tot aan de Franse tijd — en vaak ook nog daarna — werden bij voorbeeld 
gediscrimineerd en uitgesloten van (staats)functies en de joden daaren-
boven van bepaalde beroepen. 

De diepe culturele kloven die er tussen de verschillende religieuze 
groeperingen in Nederland gaapten, werden in de negentiende eeuw nog 
dieper. Vooral na het midden van die eeuw begonnen religieuze en an-
dere levensbeschouwelijke groepen (zoals de socialisten) zich in toene-
mende mate in hun eigen wereld te organiseren (Van Rooden, 1996; Te 
Velde en Verhage, 1996). Dit zeer complexe proces, dat doorgaans met de 
term 'verzuiling' wordt aangeduid, leidde ertoe dat de Nederlandse sa-
menleving na 1815 op politiek gebied weliswaar aaneen werd gesmeed 
door de nationale staat, maar daarbinnen in hoge mate een multicultu-
rele samenleving bleef. In feite koesterden de verschillende groeperingen 
(katholieken, protestanten en liberalen) tot ver in de twintigste eeuw hun 
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eigen nationalisme, waarin weinig oog was voor andersdenkenden 
(Wintle, 1996). 

Leden van de verschillende religieuze gezindten ontmoetten elkaar 
weliswaar in het dagelijkse leven, bij voorbeeld op het werk, maar de 
contacten bleven doorgaans afstandelijk en leidden slechts nu en dan tot 
een verdere toenadering. Pas vanaf de jaren twintig van deze eeuw nam 
het percentage gemengde huwelijken langzaam toe, althans onder joden 
en protestanten. Katholieken betraden pas na 1960 de multiculturele 
huwelijksmarkt (Hondius, 1997). Vanaf die tijd raakte religieus verschil 
als culturele afgrenzing definitief in verval, al begon het proces van secu-
larisering (in de zin van scheiding tussen kerk en staat) veel eerder. 

De gescheiden werelden waarin veel Nederlanders tot voor kort leef-
den, leidden ook tot wederzijdse vijandbeelden. Vooral joden en katho-
lieken zijn tot in de twintigste eeuw met vooroordelen geconfronteerd, 
die soms een treffende gelijkenis met de negatieve beeldvorming over de 
huidige vreemdelingen vertonen. Antisemitisme bij voorbeeld moge in 
de negentiende en twintigste eeuw in vergelijking met andere landen 
tamelijk mild zijn geweest, een latent gevoel van onbehagen bij de 
meeste niet-joodse Nederlanders bleef een rol spelen en zorgde er onder 
meer voor dat joden tot na de Tweede Wereldoorlog op subtiele wijze uit 
allerlei verenigingen en clubs werden geweerd (Ramakers, 1990; Berg 
e.a., 1996). 

Maar ook anti-papisme en anti-protestantisme staken, met name na 
het midden van de negentiende eeuw, op veel plaatsen weer de kop op. 
De nationale viering op 1 april 1872 van de inname van Den Briel door 
de watergeuzen driehonderd jaar eerder leidde in diverse plaatsen in Ne-
derland tot opstootjes tussen katholieken en protestanten. De laatsten 
weigeren veelal aan de festiviteiten deel te nemen, tot ergernis van veel 
protestanten. Waar in het Westland diverse katholieke gezinnen onder 
dreiging van geweld werden gedwongen de nationale driekleur uit te 
hangen (Groot, 1992, p. 124), was in het katholieke Brabant de protes-
tantse minderheid het mikpunt. In Grave en Oosterhout bekogelden en 
verwondden menigten van honderden personen militairen en mare-
chaussee met stenen onder de leuze 'Weg met de geuzen, slaat ze dood!', 
terwijl in laatstgenoemde plaats een vooraanstaande protestantse in-
woonster de volgende dreigbrief ontving: 'Deze oranje honden en geu-
zen hebben ook gevlagt en veest geviert om dat zij onze heilige priesters 
vermoord hebben, maar eer wij twee of drie jaar verder zijn zullen wij 
ook wraak nemen, dan zullen wij een vuur aanleggen en de ketters daar 
op verbranden en zingen er een mooi lied bij, weg met die geuzen hon-
den weg met die oranje donders roeit ze uit dat uitvaagsel en verdelg ze 
overal waar of ze zich ophouden en nestele. Leve de paus de heilige god 
en leve de katholieken [...] en als paus Petrus niet op de troon komt dan 
zullen wij hier in Oosterhout slag levere aan de geuzen dan zullen wij ze 
over de Moerdijk heen jage [etc.] ' (Algemeen Rijksarchief, Justitie 1813- 
1876, doos 5016, dossier 29 april 1872 no. 153). 
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Dit soort acties - die we nu eerder met anti-buitenlander sentimenten 
zouden associëren - passen goed in wat Knippenberg recent treffend de 
'etnisering van katholieken en protestanten' heeft genoemd (Knippen-
berg, 1996). Hij laat zien dat de nationale integratie van Nederland vanaf 
circa 1850 onlosmakelijk is verbonden met de institutionalisering van 
het religieus verschil. Door de verzuiling werden de tegenstellingen tus-
sen de religieuze gezindten alleen maar benadrukt en van een etnische 
lading voorzien. 

Behalve op basis van religie werd en wordt er in Nederland onder-
scheid gemaakt op grond van sociaal-economische achtergrond. Hoewel 
de inkomensongelijkheid na de Eerste Wereldoorlog aanmerkelijk is af-
genomen - sommigen spreken in dit verband van de 'egalitaire revolutie' 
(Van Zanden, 1997) -, gapen er nog steeds aanmerkelijke kloven tussen 
lagere en hogere milieus. Niet alleen waar het gaat om inkomen en sta-
tus, maar ook in culturele oriëntatie. Lager opgeleiden kijken doorgaans 
naar andere televisieprogramma's, lezen andere boeken en praten deels 
over andere onderwerpen dan hoger opgeleiden en ook tussen beroeps-
groepen bestaan er dit soort culturele verschillen. 

Hoe verder we terug gaan in de tijd, hoe meer van elkaar verschillende 
subculturen we aantreffen. En dan bedoel ik niet alleen het obligate on-
derscheid tussen de elite en `het volk', maar juist ook de veel verfijndèr 
onderscheiden daarbinnen. Zo waren de meeste ambachtslieden in de 
zeventiende en achttiende eeuw verenigd in gilden. Wevers, spinners, 
kleermakers, timmerlieden; allemaal hadden ze hun eigen vereniging die 
sterk bijdroeg aan een gedeelde identiteit. Ze werkten het grootste deel 
van dag samen en ook de vrije tijd brachten ze veelal met elkaar door. 
Bovendien waren ze te herkennen aan kleding en taalgebruik en soms, 
zoals matrozen, zelfs in hun manier van lopen (Dekker, 1992, p. 126). Tot 
slot zorgden ze in veel gevallen voor een onderlinge verzekering tegen 
ziekte en begrafeniskosten (Lourens en Lucassen, 1996). 

Deels overlappend met de beroepsidentiteit was de verbondenheid 
met het dorp of in steden de buurt. Buurten waren sterk op zichzelf ge-
richt en kenmerkten zich veelal door een eigen dialect. De Leidenaar Van 
Berkhey constateerde bij voorbeeld aan het einde van de achttiende 
eeuw opvallende verschillen tussen Amsterdamse buurten, met name 
tussen de Kattenburgers en de Haarlemmerdijkers (Roodenburg, 1992, 
p. 231). Vandaar dat men bewoners van andere buurten in de stad, die in 
veel gevallen ook nog eens een ander beroep hadden en soms een ander 
geloof, als vreemd en anders ervoer. 

Hier nauw mee verbonden zijn de regionaal bepaalde identiteiten. Pas 
in de loop van de negentiende eeuw werd het nationale gevoel in bij 
voorbeeld de provincies Noord-Brabant en Limburg op grotere schaal - 
en dan nog schoorvoetend - aanvaard. Tot die tijd was 'Holland' het 
symbool van de kolonisator, de uitbuiter die het 'Zuiden' als wingewest 
gebruikte en zijn waarden en normen probeerde op te leggen (Van den 
Brink, 1996, p. 219). 
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De Nederlandse samenleving vanaf de zestiende eeuw kende dus maar 
zeer ten dele een homogene cultuur. De bevolking van de Republiek en 
later van de eenheidsstaat was veeleer een conglomeraat van verschil-
lende subculturen, met religie en sociale status als belangrijkste scheids-
lijnen. Daarbinnen overheersten eigen waarden- en normenpatronen, 
en werden de verschillen nog versterkt door aparte kleding, taalgebruik 
en omgangsvormen. In de loop van de negentiende en vooral de twintig-
ste eeuw ging het idee van een gedeelde Nederlandse of vaderlandse cul-
tuur een belangrijker rol spelen, niet in het minst door het proces van 
staatsvorming (Knippenberg en De Pater, 1990) en nationalisme. Niette-
min bleven subculturen op basis van religie en levensvisie (bij voorbeeld 
het socialisme), maar daarnaast en daarbinnen ook sociaal milieu, tot 
ver na de Tweede Wereldoorlog groepsculturen beheersen. 

Vreemdelingen en cultureel verschil 

De vreemdelingen die zich in de loop der eeuwen in Nederland vestig-
den kwamen dus in een samenleving terecht die tal van verschillende 
lagen en groepen kende. In hoeverre werden zij nu als groep anders be-
schouwd en behandeld en welke overeenkomsten zijn er met de huidige 
tijd aan te wijzen? Beperken we ons eerst even tot de vroegere periode. 

Na de afscheiding van Spanje aan het einde van de zestiende eeuw 
nam de immigratie naar de Republiek een hoge vlucht (Lucassen en Pen-
ninx, 1994). Enerzijds ging het om groepen die — deels gedwongen door 
politieke omstandigheden — vrij plotseling en massaal naar de Republiek 
kwamen, zoals de Zuid-Nederlanders vanaf circa 1580, de sefardische 
joden omstreeks 1600 en de Hugenoten bijna een eeuw later. Anderzijds 
betrof het een minder opvallende maar getalsmatig veel belangrijker 
stroom immigranten, met name uit Duitsland en Scandinavië, die hier 
hun brood kwamen verdienen. De toestroom van nieuwkomers was zo 
groot dat het percentage in het buitenland geborenen in de zeventiende 
en achttiende eeuw bijna twee keer zo hoog lag dan heden ten dage. Bo-
vendien was de immigratie voor het overgrote deel gericht op een aantal 
grote steden in de gewesten Zeeland en Holland. In sommige plaatsen, 
zoals Leiden, raakten de autochtonen in korte tijd zelfs in de minder-
heid. Zo groeide deze stad door de influx van Zuid-Nederlanders uit het 
Frans-Belgische grensgebied in de buurt van Lille van 12.000 inwoners in 
1581 naar 45.000 in 1622. Bijna een verviervoudiging in veertig jaar, die 
voor het merendeel op het conto van vreemdelingen kwam (Lucassen en 
De Vries, 1996), maar ook Amsterdam en Haarlem herbergden grote 
groepen immigranten. 

De reactie op de komst van deze grote groepen nieuwkomers vari-
eerde. Sommige stadsbesturen beijverden zich om kapitaalkrachtige en 
geschoolde immigranten tot vestiging binnen de vesten over te halen, 
soms door uitzondering van belastingen aan te bieden. Deze positieve 
discriminatie zoals we het nu zouden noemen gold voor relatief weini- 
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gen. De meesten werd weliswaar weinig in de weg gelegd, maar bevoor-
deling was er niet bij. De reactie van de bevolking was veelal negatiever. 
De meeste nieuwkomers mochten dan uit aangrenzende gebieden ko-
men, we dienen ons goed te realiseren dat de verschillen in taal en cul-
tuur tussen bij voorbeeld Duitsers en Nederlanders destijds vele malen 
groter waren dan vandaag de dag. 

De beeldvorming ten aanzien van Duitsers en Zuid-Nederlanders was 
dan ook weinig vleiend. In de Spaansche Brabander van Bredero worden 
Zuid-Nederlanders afgeschilderd als verwaande, arrogante en bemoei-
zieke ruziezoekers (Al en Lesger, 1995). Voelden de Hollandse inboorlin-
gen zich enigszins minderwaardig aan de ontwikkelde Zuid-Nederlan-
ders, bij de Duitsers, die uit minder ontwikkelde plattelandsstreken 
kwamen, lag dat precies omgekeerd. Zij werden in de veelvuldig opge-
voerde 'moffenkluchten' afgeschilderd als dom, lomp en achterlijk, een 
beeldvorming die overigens ook gold voor bewoners van de oostelijke 
provincies van de Republiek. Hoezeer men de oosterburen als anders 
beschouwde, blijkt verder uit de fysieke afkeer die men soms koesterde. 
Een goede illustratie vormt het stuk Die Stiefmoer van Thomas Asselyn 
uit 1684, waarin een van de 'moffinnen' wordt uitgemaakt voor 'vuile 
stinkende Westfaalse moffin, half blanks Juffrouw' (Lucassen, 1987, p. 
35). 

Kijken we naar de laatste twee eeuwen, dan zien we dat negatieve 
beeldvorming het lot is geweest van vrijwel alle eerste generatie immi-
granten, met uitzondering van kleine groepen politieke vluchtelingen 
zoals de Hongaren in 1956. Een staalkaart treffe men aan in de bundel 
Vreemd Gespuis van de Anne Frankstichting uit 1987. Uit de vele voor-
beelden (Chinezen, zigeuners, Indische Nederlanders, Ambonezen) 
blijkt telkens weer dat autochtonen de nieuwkomers in eerste instantie 
als volstrekt anders beschouwen en denken dat hun cultuur onverenig-
baar is met de Nederlandse (wat die dan ook moge zijn). 

Een goed voorbeeld zijn de Indische Nederlanders, vooral zij bij wie 
het 'oosterse element overheerste'. Ambtenaren en politici waren bang 
dat deze 'kinderen van de tropen' door hun specifieke oosterse eigen-
schappen niet mee zouden kunnen in de Nederlandse prestatie-
maatschappij (Cottaar en Willems, 1987, p. 128). Nauwelijks een kwart 
eeuw later echter zouden deze 'oosterlingen' bekend staan als de beste 
en snelst geïntegreerde groep in de Nederlandse samenleving. 

Tot slot zij gewezen op de kloof die er zou gapen tussen Nederlanders 
en recente immigranten uit Turkije en Marokko wier gehechtheid aan de 
islam integratie zou blokkeren. Net  als bij alle andere groepen vóór hen 
wordt dit debat sterk beïnvloed door stereotiepe ideeën over de islam en 
ongefundeerde verwachtingen voor de toekomst. Studies die dieper in-
gaan op de relatie tussen de institutionalisering van de islam en het 
integratieproces, schetsen een genuanceerder een optimistischer beeld 
(Doomernik, 1991; Sunier, 1996, Rath e.a., 1996). 
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De algemene conclusie is dat negatieve beeldvorming ten aanzien van 
de eerste generatie een welhaast tijdloos fenomeen is. Verschillen met 
eerste generatie nieuwkomers zijn altijd aanwezig, maar in de praktijk 
blijken die in de meeste gevallen snel te verdwijnen of ze worden als 
minder bedreigend ervaren. In dit verband is het frappant dat hoe groter 
de historische afstand tot een groep immigranten wordt, des te roos-
kleuriger het beeld. De beeldvorming over Duitsers in de zeventiende 
eeuw krijgt bijna iets aandoenlijks en komisch, terwijl die voor de be-
trokkenen allerminst plezierig geweest moet zijn en in het huidige tijds-
gewricht tot veroordelingen wegens het aanzetten tot racisme opgele-
verd zouden hebben. 

Meerdere generaties 

16 

Willen we werkelijk zicht krijgen op het integratieproces van immigran-
ten in Nederland, dan kunnen we ons niet beperken tot de wederwaar-
digheden van eerste generatie. Het vestigingsproces van immigranten 
heeft nu eenmaal twee en vaak minimaal drie generaties nodig. Pas 
daarna zijn uitspraken over het integratie- of assimilatieproces mogelijk 
(Lucassen en Penninx, 1994; Vermeulen en Penninx, 1994; Lucassen, 
1997a). 

Vanuit deze gezichtshoek kunnen we constateren dat, voor zover we 
over drie generaties 'beschikken', vanaf de zestiende eeuw vrijwel alle 
immigranten zijn geassimileerd. Dat wil zeggen dat de nakomelingen 
niet meer met het land van herkomst van hun (over)grootouders worden 
geïdentificeerd, zij zichzelf in de eerste plaats Nederlander voelen en 
geen duidelijk afwijkende positie op de arbeidsmarkt innemen. Dit 
lange-termijn proces is voor de meest recente immigranten, zoals Suri-
namers, Turken, Marokkanen en uiteenlopende groepen vluchtelingen 
nog niet afgerond, maar ook hier zien we aanwijzingen dat het platgetre-
den assimilatiepad nog volop wordt gebruikt (Vermeulen en Penninx, 
1994). Zo stijgt het opleidingsniveau van alle groepen naarmate men lan-
ger in Nederland is en nemen ook de kansen op de arbeidsmarkt toe. Uit 
recent onderzoek naar de schoolloopbaan van tweede generatie Surina-
mers in Amsterdam die geboren zijn in Nederland vóór 1976, blijkt dat zij 
gemiddeld zelfs een hoger opleidingsniveau hebben dan de rest van de 
hoofdstedelingen (Van Heelsum, 1997). De situatie van Turken en Ma-
rokkanen, maar ook die van de meer recent geïmmigreerde Antillianen 
en Surinamers, is minder rooskleurig. Hoewel ook hier vooruitgang te 
bespeuren is, kan pas over zo'n dertig jaar blijken of er minderheids-
vorming over meerdere generaties zal optreden. 

Dit alles neemt niet weg dat met name de huidige hoge werkloosheid 
bij de hiervoor genoemde groepen veel beleidsmakers terecht zorgen 
baart. De historicus kan op basis van de ervaringen in het verleden wij-
zend niet louter als een soort Colijn roepen dat het allemaal wel goed 
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komt, als we maar geduld hebben. Daarvoor is de situatie op de arbeids-
markt te ernstig. 

Anders dan in de eerste helft van deze eeuw, is een omvangrijk deel 
van de immigranten — met name de arbeidsmigranten uit het Middel-
landse zeegebied — vanaf de jaren zestig terecht gekomen in het secun-
daire segment van de arbeidsmarkt, met weinig kansen op sociale stij-
ging (Lucassen, 1997b). Daar komt nog bij dat juist deze groepen 
geconcentreerd raken in zogenaamde 'uitkeringswijken', gekenmerkt 
door een hoog percentage mensen met een uitkering, die maar zeer ge-
deeltelijk profiteren van de economische opbloei in de jaren negentig 
(Engbersen, 1997, p. 18). 

De enige uitzonderingen op het algemene proces van assimilatie tot 
nu toe zijn groepen die door de overheid duidelijk apart zijn behandeld: 
joden tot aan de gelijkstelling in 1796 en zigeuners tot in de jaren tachtig 
van deze eeuw (Willems en Lucassen, 1990). In beide gevallen werden 
deze nieuwkomers (en hun nakomelingen) door de overheid als onge-
wenst behandeld, met als gevolg minderheidsvorming, die in het geval 
van de joden pas in de eerste helft van de twintigste eeuw langzaam ver-
dween. Hierbij zij aangetekend, dat het begrip assimilatie zoals in dit 
artikel gehanteerd niet een eenzijdige aanpassing inhoudt van de immi-
granten en hun nakomelingen. Ook de samenleving verandert onder in-
vloed van de immigratie. De Republiek heeft een belangrijk deel van haar 
economische bloei zelfs aan de komst en arbeid van nieuwkomers te 
danken (Van Zanden, 1991). Daarnaast zorgden zij voor uiteenlopende 
culturele veranderingen. Bekend in dit verband is de invloed van de 
rechtzinnige predikanten uit de Zuidelijke Nederlanden die voor een be-
langrijk deel het taalgebruik in de Statenbijbel bepaalden en zo aan de 
wieg stonden van het Algemeen Beschaafd Nederlands (Lucassen en 
Penninx, 1994, p. 32). 

Conclusie 

In dit artikel is een aantal constanten behandeld in het vestigingsproces 
van immigranten vanaf de zestiende eeuw. Daarbij is betoogd dat indien 
we geschiedenis opvatten als een wetenschap die zich toelegt op de ana-
lyse van lange-termijn processen, bestudering van het verleden ook voor 
de huidige 'integratie-problematiek' uiterst relevant kan zijn. Zo valt op 
dat het assimilatieproces van nieuwkomers door de eeuwen heen een 
grote mate van eenvormigheid vertoont en dat de naoorlogse immigratie 
vooralsnog geen uitzondering op dit 'algemeen menselijk patroon' lijkt te 
vormen. 

Daarmee is niet gezegd dat er geen belangrijke en interessante ver-
schillen zijn aan te wijzen in de verschillende behandelde perioden, 
maar wel dat de einduitkomst na een aantal generaties opvallend gelijk-
luidend is. Dit is vooral een opmerkelijke conclusie wanneer we beden-
ken dat het politieke, sociale en ideologische kader waarin de verschil- 
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lende immigraties plaatsvonden ingrijpend zijn veranderd. Veran-
deringen waarvan je op het eerste oog zou verwachten dat die nadelig 
voor het vestigingsproces uitpakken. 

De natiestaat zoals die na 1815 tot stand kwam legt immers de nadruk 
op het onderscheid tussen autochtonen en vreemdelingen en is erop 
gericht de onderlinge verschillen tussen autochtonen te verkleinen door 
het kweken van een saamhorigheidsgevoel op basis van vermeende et-
nologische en culturele wortels (Hobsbawm, 1990). Daardoor zouden de 
aan het begin van dit artikel beschreven lokale, regionale en religieuze 
verschillen op de achtergrond gedrongen worden. 

Nu is het nationale gevoel, zeker vanaf de eeuwwisseling zeker toege-
nomen in Nederland (Bossenbroek, 1996). Bovendien is de overheid — in 
nauwe samenspraak met de vakbeweging — na de Eerste Wereldoorlog 
begonnen met een 'eigen volk eerst' beleid door het weren van buiten-
landse migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt (Lucassen, 1996). 
Niettemin hebben deze ontwikkelingen het integratieproces veel minder 
bemoeilijkt dan we zouden verwachten. Wel is het karakter van de beeld-
vorming ten aanzien van de eerste generatie veranderd, onder meer door 
de nadruk op vermeende raciale en/of statisch-culturele verschillen, 
maar het integratieproces zelf lijkt er nauwelijks door te worden beïn-
vloed. 

Een mogelijke verklaring voor deze paradox is dat het geaccepteerde 
en geïnstitutionaliseerde verschil dat Nederlandse samenleving lange 
tijd kenmerkte na de Tweede Wereldoorlog is verdrongen door een ideo-
logie van sociale gelijkheid en anti-racisme. Daar komt bij de veel grotere 
unificerende invloed van de welvaartsstaat waardoor ook nieuwkomers 
eerder in aanraking komen met de gezamenlijke cultuur. Met name de 
school speelt hierin een niet te onderschatten rol. Hoewel deze centrifu-
gale krachten worden tegengewerkt door verschijnselen als trans-
nationalisme (het over generaties gericht blijven op het land van her-
komst), vergemakkelijkt door satelliettelevisie, is het de vraag of dit 
fenomeen op de langere duur het integratieproces wezenlijk zal vertra-
gen. 
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De geschiedenis leert, dat vrijwel alle immigrantengroepen op termijn in 
de Nederlandse samenleving worden opgenomen (Lucassen en Penninx, 
1994). In feite verschilt alleen de termijn waarop men kan spreken van 
een succesvolle integratie. 

De vroegste naoorlogse immigranten, de Indische Nederlanders, be-
vestigen deze stelling. De derde en vierde generatie is inmiddels vrijwel 
volledig in de autochtone bevolking opgegaan. Dit is wellicht ook niet zo 
verbazend, gezien de achtergrond van deze groep, en het feit dat zij arri-
veerden op het moment dat de opbouw van de Nederlandse economie 
een aanvang nam (De Vries, 1996). 

Ook van de andere 'koloniale' migrantengroepen, zoals de Surinamers, 
de Antillianen en de Molukkers, behoren aanzienlijke categorieën in 
sociaal-economisch opzicht tot de middenklasse, en lijken ook op veel 
andere terreinen volwaardig te participeren in Nederlandse instituties. 
Het succes van deze deelgroepen lijkt sterk samen te hangen met de po-
sitie die zij in het herkomstland bekleedden. 

Ten aanzien van de mediterrane arbeidsmigranten die na de Tweede 
Wereldoorlog naar Nederland zijn gekomen, is het om verschillende re-
denen voor de hand liggend om, voor de categorie als geheel, een langer 
integratietraject te veronderstellen. Zij zijn afkomstig uit samenlevingen 
met een andere taal en een ander onderwijssysteem. Daarbij is er tussen 
en binnen de groepen relatief weinig variatie in hun over het algemeen 
lage sociaal-economische - en scholingsachtergrond. 

Daarnaast is hun vestigingsgeschiedenis recent. Toch vertonen ook 
deze groepen diversificatie in termen van sociale stijging. Ook binnen de 
grotere groepen van Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten kan men 
jongeren tegenkomen die, ook vergeleken met hun Nederlandse 
leeftijdsgenoten, een succesvolle onderwijs- of arbeidsloopbaan doorlo-
pen. Deze migranten en hun nakomelingen lijken zich te gaan onder-
scheiden door de snelheid waarmee zij succes bereiken: binnen twee 
(soms drie) generaties. Binnen de Turkse en Marokkaanse migranten-
populaties is dit echter tot op heden een kleine groep.' 

Op groepsniveau zijn het met name de Zuid-Europese arbeids- 
migranten die zich van de andere migrantengroepen onderscheiden. 

• De auteur is werkzaam aan het Leids Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek 
(USW°, Rijksuniversiteit leiden) en het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES, 

Universiteit van Amsterdam) te Amsterdam. 
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Hun succes is vanwege een aantal redenen uitzonderlijk te noemen 2 : 
— Het is een snel succes: het onderwijsniveau van de kinderen van de eer-
ste generatie (met inbegrip van diegenen die zijn geboren in het 
herkomstland) was eind jaren tachtig al gelijk aan dat van Nederlandse 
leeftijdgenoten. 3  
— Het behalen van dit niveau betekent een zeer sterke intergenerationele 
sociale stijging de eerste generatie heeft in het herkomstland in over-
grote meerderheid nauwelijks meer dan de lagere school gevolgd, en 
vaak niet afgemaakt. 
— Ofschoon niet ieder individu binnen de Zuid-Europese migranten-
populatie even succesvol is, betreft het toch een succes dat over de gehele 
breedte van de verschillende gemeenschappen is te constateren. Het 
geldt zowel mannen als vrouwen. 

Er zijn, in tegenstelling tot veel andere migrantenpopulaties, geen sub-
categorieën onder de jongeren met aanwijsbare maatschappelijke pro-
blemen. Het succes lijkt bovendien alle Zuid-Europese groepen te betref-
fen. 

De breedte van het succes is mede zo interessant omdat er, naast over-
eenkomsten, ook belangrijke verschillen zijn in het karakter van de ver-
schillende Zuid-Europese migrantenpopulaties. Deze verschillen betref-
fen juist karakteristieken die vaak worden geassocieerd met barrières of 
stimulansen voor integratie en maatschappelijk succes, zoals een al of 
niet sterke groepscohesie, of het al of niet vaak voorkomen van ge-
mengde huwelijken binnen de groep. In feite worden dergelijke karakte-
ristieken zelfs gezien als indicatoren voor integratie. Dit werpt de vraag 
op of, en zo ja op welke wijze, participatie op verschillende terreinen met 
elkaar samenhangt. Daarom is het zinvol om onderscheid te maken tus-
sen verschillende 'vormen' van integratie. 

1 Op grond van een klein aantal (kwalitatieve) onderzoeken dat onlangs verricht werd onder 

Turkse en Marokkaanse scholieren is het mogelijk positievere verwachtingen koesteren 

over het eindniveau van deze nieuwe lichting jongeren, die zich onderscheiden van hun 

oudere broers en zussen in dat zij voor het overgrote deel in Nederland zijn geboren (Crul, 

1994; Nelissen en Bilgin, 1995). 

2 Onder Zuid-Europese arbeidsmigranten versta ik migranten afkomstig uit Portugal, Spanje, 

Italië, Griekenland en voormalig Joegoslavië. De positie van de meeste van deze groepen is 

vastgesteld in survey-onderzoek (Lindo en Pennings, 1992; Tinnemans, 1991). Het 

onderzoek onder de Grieken in Nederland is van oudere datum, maar het is niet waar-

schijnlijk dat de positie van deze groep sterk afwijkt van die van de andere Zuid-Europese 

groepen (Vermeulen e.a., 1985). Met betrekking tot recente politieke vluchtelingen uit het 

voormalige Joegoslavië valt nog weinig te zeggen over intergenerationele sociale stijging. 

3 Ook de arbeidsmarktparticipatie van de Zuid-Europese schoolverlaters wijkt niet af van het 

landelijk gemiddelde. Het functieniveau van degenen die werken blijft nog wel wat achter 

bij dat van hun Nederlandse leeftijdgenoten, maar is aanzienlijk beter dan dat van Turkse 

en Marokkaanse jongeren (Lindo en Pennings, 1992). 
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Integratie 

Integratie in de meest algemene zin heeft het betrekking op alle denk-
bare sociale velden. Het is zinvol een onderscheid te maken tussen struc-
turele en sociaal-culturele integratie (Vermeulen en Penninx, 1994). 
Structurele integratie heeft betreklcing op positieverbetering op de 'harde 
sectoren' zoals onderwijs, arbeidsmarkt, inkomen en woonsituatie. In 
het geval van de mediterrane arbeidsmigranten en hun nakomelingen in 
Nederland moeten we ons, als we iets willen zeggen over positieverbete-
ring over de generaties heen, beperken tot een enkele indicator van 
structurele integratie. De tweede generatie staat nog maar aan het begin 
van zijn maatschappelijke loopbaan. De arbeids- en inkomenspositie 
van deze jonge mensen is nog in ontwikkeling, zodat ik vooral van hun 
schoolprestaties zal uitgaan bij het waarderen van hun maatschappelijke 
positie. 

Sociaal-culturele integratie wordt ook wel participatie genoemd. Hier 
gaat het, globaal, om de mate waarin men deelneemt aan instituties van 
de omringende samenleving, of de mate waarin, en de wijze waarop men 
nu juist deze instituties zelf ontwikkelt. Op een meer informeel niveau 
betreft sociaal-culturele integratie de mate waarin men interpersoonlijke 
contacten ontwikkelt in de omringende samenleving, of deze contacten 
juist beperkt tot de eigen groep. Etnische cohesie en participatie in de 
samenleving sluiten elkaar echter niet uit: personen die veel met leden 
van de eigen groep omgaan hoeven om die reden nog niet minder con-
tacten te hebben met mensen en instituties buiten de eigen groep. Ook 
de mate waarin men gedragspatronen overneemt die gebruikelijk zijn in 
de omringende samenleving, en de mate waarin de eigen leefwijze, ge-
woontes en gebruiken worden geaccepteerd door de omringende sa-
menleving, behoren tot het domein van de sociaal-culturele integratie. 

Het stille succes 
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De opmerkelijke prestatie van Zuid-Europese jongeren heeft eigenlijk 
weinig aandacht gekregen; hun structurele integratie heeft zich in rela-
tieve stilte voltrokken. Enerzijds is dit gelegen in het feit dat Zuid-
Europeanen zelf het blijkbaar niet zien als een wapenfeit; de ideologi-
sche trom wordt nauwelijks geroerd. Dit hangt misschien samen met de 
geringe behoefte van de meeste Zuid-Europese migranten en hun gezin-
nen om zich te profileren in termen van etnisch verschil. 

Anderzijds zijn ook Nederlanders tegenwoordig geneigd de 'culturele 
afstand' tot Zuid-Europeanen, in tegenstelling tot die tot bij voorbeeld de 
Turken en de Marokkanen, als klein te bestempelen. Hiermee lijkt het 
idee te hebben postgevat dat de veelbelovende sociale positie van de 
Zuid-Europese jongeren niet zo verbazingwekkend is, en dus verder ook 
geen commentaar behoeft. 
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Nader bezien is de relatief onproblematische maatschappelijke stij-
ging wel degelijk verrassend. Gemeten naar een aantal, over het alge-
meen van belang geachte, factoren hebben de Zuid-Europese arbeids-
migranten in Nederland namelijk een uitgangspositie die belangrijke 
overeenkomsten vertoont met die van minder succesvolle mediterrane 
migrantengroepen. Zo is het onderwijs dat Zuid-Europese en Turkse va-
ders in het herkomstland hebben genoten vergelijkbaar. Ook de wijze 
waarop de immigratie van Zuid-Europese, Turkse en Marokkaanse 'gast-
arbeiders' aanvankelijk verliep verschilt nauwelijks. Ten slotte is de posi-
tie die deze arbeidsmigranten in Nederland kregen toegewezen in ter-
men van beroepssoort en functieniveau soortgelijk (Lindo en Pennings, 
1992, pp. 9-30). 

Geplaatst naast vergelijkingen die in de Verenigde Staten en Engeland 
worden gemaakt tussen, bij voorbeeld, succesvolle Aziaten en minder 
succesvolle zwarten (zie bij voorbeeld Ogbu, 1987; Sowell, 1981; Stein-
berg, 1989), lijken de verschillen in uitgangspositie in feite klein. Zeker in 
de eerste periode van hun vestiging in Nederland bezetten Zuid-
Europese, Turkse en Marokkaanse gezinnen dezelfde plaats in de econo-
mische structuur van Nederland. Natuurlijk zijn er wel verschillen, met 
name in de wijze waarop de immigratie en de arbeidspositie van de ver-
schillende groepen zich verder ontwikkelde. Hieronder zal ik beschrijven 
in hoeverre en op welke wijze de positie van de eerste generatie Zuid-
Europeanen zich afwijkend ontwikkelde van die van de andere mediter-
rane arbeidsmigranten. Daarna zal worden bezien of deze afwijkende 
ontwikkeling van de eerste generatie Zuid-Europeanen een verklaring 
kan bieden voor de successen van de tweede generatie. 

De eerste generatie: vestiging en structurele integratie 

Migratie 

Men neemt vaak aan dat de naoorlogse immigratie van Zuid-Eupeanen 
voorafging aan die van Turken en Marokkanen. Dit is slechts ten dele 
waar. 4  De immigratie van Spaanse, Portugese en Griekse arbeids-
migranten kwam begin jaren zestig op gang, ongeveer gelijktijdig met die 
van de Turken en Maroklcanen. 5  Met name de komst van Spanjaarden 
nam massale vormen aan: zo kwamen in 1965 bijna tienduizend Span-
jaarden Nederland binnen. In 1970 werd het aantal Spanjaarden in Ne-
derland voor het eerst overtroffen door het aantal Turkse arbeids-
migranten. 

Het belangrijkste onderscheid tussen de Zuid-Europese immigratie 
enerzijds en de Turkse en Marokkaanse immigratie anderzijds is, dat de 

4 Tot de jaren zestig kwamen zo'n 2500 Italianen naar Nederland, voornamelijk om in de 

Limburgse mijnen te gaan werken (Lindo, 1994). 

5 Arbeidsmigratie uit Joegoslavië kwam pas rond 1970 echt op gang. 
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laatste in de jaren zeventig en tachtig sterk doorzette, terwijl de omvang 
van de Zuid-Europese populaties in Nederland juist afvlakte, of, zoals in 
het geval van de Spanjaarden, zelfs terugliep. Halverwege de jaren zeven-
tig waren de meeste Zuid-Europeanen al met hun gezinnen herenigd — 
als zij geen Nederlandse vrouwen hadden getrouwd. Gezinsvormende 
immigratie en andere vormen van — bij voorbeeld illegale — volgmigratie 
vonden onder Zuid-Europeanen, in contrast met Turken en Marokka-
nen, nauwelijks plaats. 

De vroege gezinshereniging onder Zuid-Europese migranten bete-
kende niet dat men accepteerde permanent in Nederland te zullen blij-
ven. Het idee dat mediterrane immigranten 'gastarbeiders' waren bleef 
mede zo lang bestaan omdat de meeste Zuid-Europeanen in Nederland 
het zelf moeilijk vonden afstand te doen van de notie van het tijdelijk 
verblijf. 

Achtergrond 

De overgrote meerderheid van de Zuid-Europese mannelijke arbeids-
migranten van de eerste generatie heeft in het herkomstland niet meer 
dan een lagere-schoolopleiding afgemaakt. 6  Hun onderwijsprofiel lijkt 
daarmee sterk op dat van de Turkse mannen van de eerste generatie. Het 
onderwijsniveau van Zuid-Europese vrouwen verschilt wel van dat van 
hun Turkse en Marokkaanse leeftijdsgenotes. Turkse en Marokkaanse 
vrouwen van de eerste generatie hebben vaker dan Zuid-Europese vrou-
wen het lager onderwijs niet afgemaakt, of zijn in het geheel niet naar 
school geweest. In vergelijking met de Turkse en Marokkaanse migranten 
zijn de verschillen in onderwijsniveau tussen mannen en vrouwen van 
de eerste generatie bij de Zuid-Europeanen dus veel kleiner (Lindo en 
Pennings, 1992). 

Het merendeel van de Zuid-Europese migranten is afkomstig uit dor-
pen of provinciestadjes. Men werkte, voordat men naar Nederland 
kwam, in het boerenbedrijf en in allerlei ongeschoolde, dienstverlenende 
beroepen. 7  Geen van de Zuid-Europese migrantengroepen werkte in 
meerderheid in het boerenbedrijf. 8  

6 Dit geldt met name voor de Spaanse, Portugese Griekse en Italiaanse immigranten. Van de 

eerste generatie Zuid-Europese arbeidsmigranten hebben de Joegoslaven gemiddeld de 

hoogste opleidingen in het herkomstland voltooid. Dit geldt zowel voor de vrouwen als voor 

de mannen. 

7 Ook hier vormen de Joegoslavische immigranten een uitzondering: een meerderheid van 

hen (waaronder ook veel vrouwen) was in het toenmalige Joegoslavië in de industrie 

werkzaam. 

8 Portugese mannen werkten voor 13% en Spaanse mannen voor 26% in het boerenbedrijf. 

Ook van de Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten werkte voor hun komst naar 

Nederland een minderheid in het boerenbedrijf, maar toch voor een groter deel dan de 

hierboven genoemde Iberische migranten, namelijk 39% en 33% respectievelijk (CBS, 

1986). 
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Sociaal-economische incorporatie 

Eind jaren zestig was nog nauwelijks diversificatie opgetreden in het 
functieniveau en de beroepssoort van Zuid-Europese arbeidsmigranten. 
Net  zoals hun Turkse en Marokkaanse lotgenoten was het overgrote deel 
van hen nog steeds werkzaam als ongeschoold arbeider, meestal in ver-
ouderde bedrijfstakken van de industrie. Er zijn echter aanwijzingen dat 
in de jaren daarna een niet weg te cijferen minderheid van de eerste ge-
neratie Zuid-Europeanen zijn arbeidspositie in Nederland wist te verbe-
teren, onder meer door het behalen van één of ander Nederlands getuig-
schrift. Anderen wisselden het productiewerk in voor werk in de 
dienstensector (vooral schoonmaakwerk), en onder de Grieken en de 
Italianen waren er velen die voor zichzelf begonnen. 

Toen de traditionele industrieën in de jaren zeventig de poorten slo-
ten, waren de gevolgen daarvan voor Zuid-Europeanen op termijn veel 
minder ernstig dan voor Turken en Marokkanen. De ook onder Zuid-
Europeanen begin jaren tachtig snel gestegen werkloosheid liep op het 
einde van het decennium weer terug tot drie procent boven het landelijk 
gemiddelde, en was daarmee drie tot vier keer lager dan die onder Tur-
ken en Marokkanen. 

Het is moeilijk om een duidelijk antwoord te vinden op de vraag 
waarom, in een verslechterende economische conjunctuur en een ver-
schuivende economische structuur, de Zuid-Europese eerste generatie 
beter standhield dan hun Marokkaanse en Turkse lotgenoten. Het is naar 
alle waarschijnlijkheid een combinatie van factoren. 

Het is mogelijk dat de bij- en omscholing van een minderheid van de 
eerste generatie Zuid-Europeanen hím arbeidspositie heeft veiliggesteld. 
Daarbij komt dat veel Turken en Marokkanen eenvoudig niet in staat wa-
ren om hun positie in het bedrijf waar zij werkten te verbeteren, omdat 
zij er nog niet zo lang werkten: zij behoorden tot de grote groep Turken 
en Marokkanen die naar Nederland bleven komen ook nadat de in-
stroom van Zuid-Europeanen vrijwel was opgehouden. Toen de econo-
mische terugslag kwam, was de positie van deze later gearriveerden 
waarschijnlijk kwetsbaarder dan die van de eerdere lichtingen migran-
ten, waaronder de Zuid-Europeanen. Daarnaast hebben, zoals hierboven 
al werd gezegd, landelijk gezien waarschijnlijk relatief meer Zuid-
Europeanen dan Turken en Marokkanen werk weten te vinden in de 
dienstensector toen de traditionele industrieën de poorten sloten. Dit 
betekende overigens lang niet altijd een verbetering, soms zelfs een te-
ruggang in termen van functieniveau en status, bij voorbeeld als het 
nieuwe werk een schoonmaakbaan was, hetgeen vaak het geval was. 9  

9 Elders heb ik mijn beredeneerde twijfels uitgesproken over de stelling dat selectieve 

retourmigratie de relatief gunstige maatschappelijke positie van de eerste generatie 

Zuid-Europeanen kan verklaren (Lindo, 1994, 1996). 
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Hierboven ging het steeds over de arbeidspositie van de eerste genera-
tie Zuid-Europese mannen. Kenmerkend van alle Zuid-Europese 
migrantengroepen is de opvallend hoge beroepsdeelname van de eerste 
generatie vrouwen. Ofschoon veel van hen inmiddels arbeidsongeschikt 
zijn geraakt, is deze beroepsdeelname nog steeds hoog vergeleken met 
Nederlandse vrouwen, en zeer hoog vergeleken met hun Marokkaanse 
en Turkse leeftijdsgenoten. Zuid-Europese vrouwen waren en zijn vooral 
werkzaam in de dienstverlenende beroepen, in het bijzonder in het 
schoonmaakwerk. 

Deze hoge arbeidsparticipatie van echtgenotes wordt door henzelf in 
de eerste plaats verklaard vanuit de ratio van de geplande terugkeer; in 
de ogen van de migranten is men immers pas succesvol als men in rela-
tief korte tijd met een zo groot mogelijk kapitaal repatrieert. De grote ver-
schillen in arbeidsparticipatie tussen Zuid-Europese vrouwen enerzijds 
en Turkse en Marokkaanse vrouwen anderzijds hangen zowel samen met 
gedragspatronen in het herkomstland als met de specifieke migratie-
geschiedenis en gemeenschapsvorming van de betreffende groepen (zie 
Lindo, 1996). 

De hoge arbeidsparticipatie van echtgenotes van Zuid-Europese im-
migranten beïnvloedde natuurlijk het gezinsinkomen positief. Het is mo-
gelijk dat dit mede aan de basis ligt van de relatief goede huisvestings-
situatie van Zuid-Europeanen. Eind jaren zeventig woonden zij al 
minder gesegregeerd van de Nederlandse bevolking dan Turken en Ma-
rokkanen. Op het punt van de woningkwaliteit streefden zij in de jaren 
zeventig en tachtig niet alleen de Turken en Marokkanen, maar ook de 
Surinamers voorbij. Zuid-Europeanen konden zich waarschijnlijk ook 
een betere woning veroorloven, omdat deze meestal tegelijkertijd niet 
ook ruim hoefde te zijn. Zij hebben gemiddeld aanzienlijk kleinere gezin-
nen dan die van Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten van de eerste 
generatie. 

Beeldvorming en discriminatie 

In hoeverre speelt beeldvorming een rol in deze relatief goede structurele 
integratie van de Zuid-Europese eerste generatie? Is het mogelijk dat de, 
in vergelijking met Marokkanen en Turken betere positie van Zuid-
Europeanen te danken is aan het feit dat de laatsten, in tegenstelling tot 
de grote groepen mediterranen, minder te lijden hadden van discrimina-
tie? 

Er zijn voldoende indicaties dat Zuid-Europeanen in de jaren zestig en 
ook nog de jaren zeventig werden gestereotypeerd. Deze stereotypering 
vond plaats in alle geledingen van de maatschappij. Uitingen ervan zijn 
bij voorbeeld te vinden in bedrijfsrapportages en vakbondspublicaties. 
Vooral ten aanzien van Italianen bestond nogal wat vooringenomenheid. 
Voordat de eersten in Nederland aankwamen werden zij al door een 
plaatselijke afdeling van de vakbeweging getypeerd als 'warmbloedige, 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 6, 1997 	 28 

druk gebarende lanterfanters'. 10  De angst bestond toen dat de nieuwe 
collega's de onderhandelingspositie van de vakbonden ten opzichte van 
de werkgevers zouden ondergraven. Maar ook in notities van bedrijven 
werden zij omschreven als 'verwende kinderen', 'op het punt van de li-
chamelijke gesteldheid weekhartig', en 'minder gediciplineerd'. 11  Uit on-
derzoek blijkt dat ook buren en collega's een negatieve houding innamen 
tegenover Italianen. Maar ook Spanjaarden en andere Zuid-Europeanen 
werden gestereotypeerd (Bagley, 1972; Coenen en Ter Hoeven, 1973). 
Deze negatieve beeldvorming heeft de Zuid-Europeanen niet afgehou-
den in te burgeren in Nederland. 

De periode van stigmatisering van Italianen en andere Zuid-
Europeanen lijkt nu ver achter ons te liggen. Hagendoorn (1986) consta-
teerde in een onderzoek onder scholieren en studenten dat men, van een 
aantal minderheidsgroepen, tot Turken de grootste sociale afstand 
wenste te bewaren. Spanjaarden (andere Zuid-Europese groepen werden 
in de vragenlijst niet opgevoerd) namen in deze etnische hiërarchie een 
veel minder lage plaats in. 

Het is mogelijk dat deze verschuiving in acceptatie van groepen mede 
samenhangt met de groei van migrantengemeenschappen, zoals de 
Turkse en de Marokkaanse, wier cultuur in onze ogen verder van ons af-
staat. Vooral als deze groepen zich hier in zulken getale vestigen dat het, 
met name vanuit het perspectief van bewoners van oude volkswijken, 
begint te lijken op een invasie (Bovenkerk e.a., 1985). Hiermee vergele-
ken zijn de Zuid-Europeanen ons meer vertrouwd geworden, en komen 
zij als groep minder bedreigend over. 

Deze grotere vertrouwdheid kan ook samenhangen met wat de Zuid-
Europeanen als groep in termen van integratie op verschillende terreinen 
heeft bereikt. Het gaat hier niet alleen om de stabilisering van de arbeids-
positie van de eerste generatie maar ook wat de groep, ondanks de over 
hen bestaande vooroordelen, zelf aan initiatieven neemt om te participe-
ren aan de omringende samenleving, ook op de meer informele terrei-
nen. De hoge arbeidsparticipatie van Zuid-Europese vrouwen van de 
eerste generatie geeft bij voorbeeld aan dat deze vrouwen ook op andere, 
informele terreinen aan de Nederlandse samenleving participeren. Zij 
hebben van hun werk vaak contacten overgehouden met Nederlandse 
(vrouwelijke) collega's, maken ook gemakkelijker dan Turkse en Marok-
kaanse vrouwen contact in de buurt. En ofschoon men zich nu ook weer 
niet te veel van dergelijke contacten moet voorstellen, weten zij daarom 
relatief goed — soms zelfs beter dan hun echtgenoten—wat 'er in de (Ne-
derlandse) wereld te koop is'. 

10 Limburgse vakbeweging eind jaren veertig (Schneider, 1984). 
11 Bedrijfsnotities van Hoogovens, zie Van Eiteren, 1986. 
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De eerste generatie: participatie 

Inburgering betekent voor de meeste leden van de eerste generatie Zuid-
Europeanen gewenning aan een leven met relatief weinig contacten in 
Nederland. De familie is meestal achtergebleven in het land van her-
komst, en behalve voor familierelaties is er ook voor de andere inter-
persoonlijke relaties in de herkomstomgeving geen gelijkwaardige ver-
vanging gekomen, niet met Nederlanders, en vaak ook niet met 
landgenoten. Geldt dit ook voor Zuid-Europeanen die met een Neder-
landse zijn getrouwd? Op het punt van de gemengde huwelijken zijn er 
verschillen tussen de diverse nationaliteiten. Het merendeel van de Itali-
anen van de eerste generatie (rond de tachtig procent) heeft een Neder-
landse partner getrouwd, Portugezen huwden vrijwel uitsluitend landge-
notes, en van de andere Zuid-Europese groepen is een niet onaanzien-
lijke minderheid gemengd gehuwd. 

Gemengd gehuwde Italianen blijken inderdaad meer dan de anderen 
contacten met Nederlanders te hebben. Tegelijkertijd ervaart men deze 
contacten niet als bevredigend, en voelt men zich vaak binnen het eigen 
half-Nederlandse gezin in zekere zin geïsoleerd (Beukenhorst e.a., 1987). 
Of dit ook het geval is bij gemengd gehuwde Spanjaarden, Grieken en 
Joegoslaven is niet bekend; wel maakt dit duidelijk dat 'objectief' geme-
ten sociaal-culturele integratie niet hoeft gepaard te gaan met een over-
eenkomstige perceptie. 

Ook wat gemeenschapsvorming betreft zijn er grote verschillen tussen 
de verschillende Zuid-Europese nationaliteiten. Portugezen en Grieken 
zijn plaatselijk en landelijk goed georganiseerd. 12  Spaanse verenigingen 
zijn wat minder actief, en de gemeenschappen van de Italianen zijn het 
minst hecht. Dit kan samenhangen met het feit dat zo veel van hen met 
Nederlandse vrouwen zijn getrouwd. Ook bestaat er onder Italianen, 
meer dan onder de andere nationaliteiten een regionaal chauvinisme dat 
gemeenschapsvorming over streekgroepgrenzen heen in de weg staat, 
terwijl de omvang van de Italiaanse populatie in Nederland te klein is om 
plaatselijk groepsbinding op basis van regio's te organiseren. Portugezen 
van de eerste generatie gaan daarentegen significant vaker met elkaar 
om dan andere Zuid-Europeanen. In iets mindere mate geldt dit ook 
voor Grieken. 

Zowel bij de Portugezen als de Grieken speelden politieke ontwikkelin-
gen in het herkomstland een belangrijke rol bij de opbouw van de ge-
meenschappen. De opstelling tegenover dictatoriale bewinden en in het 
algemeen hartstocht voor de politiek in het herkomstland waren motie-
ven voor zowel organisatie als opdeling van gemeenschappen. De strijd 
tegen de dictatuur èn de strijd voor een betere positie van de `gastarbei- 

12 Ook de Joegoslaven hadden voor de opdeling van Joegoslavië goed georganiseerde 

plaatselijke en landelijke organisaties. 
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der' genereerde ook relaties met Nederlanders en Nederlandse organisa-
ties. 

Plaatselijk was een belangrijk motief voor het ontstaan van eigen vere-
nigingen de sterk gevoelde noodzaak voor het stichten van schooltjes 
voor het onderwijzen van de eigen taal aan de kinderen. In verschillende 
plaatsen in Nederland zijn de lokale gemeenschappen van Zuid-
Europeanen opgebouwd rond dergelijke schooltjes. Deze belangstelling 
voor dit moedertaalonderwijs aan de kinderen was in het begin sterk ver-
bonden met het voornemen om terug te keren, een voornemen dat 
geenszins was afgenomen na voltooiing van het proces van gezins-
hereniging. Ook de eerder genoemde politieke motieven geven aan dat 
gemeenschapsvorming niet samen hoeft te vallen met het besef, of de 
wens, van permanente vestiging. 

Zowel het ontwikkelen van eigen netwerken als van netwerken met de 
omringende samenleving kunnen gezien worden als een ongepland pro-
ces, in die zin dat (blijvende) integratie in de Nederlandse samenleving 
nooit het vooropgezette doel was. De participatie van Zuid-Europese 
eerste generatie migranten in Nederlandse netwerken en instituties had 
— en heeft — niettemin meer om het lijf dan die van Turkse en Marok-
kaanse arbeidsmigranten. Verscheidene factoren spelen hier een rol; hier 
zal slechts een enkele worden aangestipt. 

Onder Turken genereren de eigen, hecht aan de streek van herkomst 
gebonden gemeenschappen een veel effectievere sociale controle dan de 
Zuid-Europese gemeenschappen. Deze sociale controle versterkt de 
reeds aanwezige morele kritiek op de leefwijze van Nederlanders, en de 
al te grote lankmoedigheid die in hun ogen de Nederlandse samenleving 
kenschetst (Lindo, 1996; De Vries, 1987). Dit staat de ontwikkeling van 
informele contacten met Nederlanders in de weg. 

Ook Marokkanen van de eerste generatie ontwikkelen nauwelijks ban-
den met Nederlanders. In hun geval is dit niet gekoppeld aan een grote 
etnische cohesie; de meeste Marokkanen gaan ook maar weinig om met 
landgenoten, zo blijkt uit een recente studie. Wel werd een sterke betrok-
kenheid op de islam geconstateerd. Het uitblijven van informele contac-
ten binnen de Nederlandse samenleving wordt in deze studie in verband 
gebracht met een gebrekkige structurele integratie; met name de hoge 
werkloosheid onder de eerste generatie Marokkanen zou deze geïso-
leerdheid voortbrengen (Kemper 1996). Welke factoren hier de doorslag 
geven is niet geheel duidelijk. Negatieve beeldvorming over en weer zou 
een belangrijke belemmerende factor kunnen zijn voor het ontstaan van 
informele contacten tussen Turken en Marokkanen enerzijds en Neder-
landers anderzijds. 

De tweede generatie 

Is het de eerste generatie Zuid-Europeanen in vergelijking met andere 
groepen arbeidsmigranten niet slecht vergaan, het werkelijke succes van 
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de Zuid-Europese groepen in Nederland komt op het conto van hun kin-
deren. In hoeverre staat dit succes nu in verband met wat hun ouders in 
termen van structurele en sociaal-culturele integratie hebben bereikt? 
Kan de betere structurele integratie van een deel van de Zuid-Europese 
eerste generatie gezien worden als een indicatie van een relatief goede 
sociaal-culturele integratie van Zuid-Europese gezinnen in Nederland? 

Uit survey-onderzoek blijkt, dat kinderen van Zuid-Europese migran-
ten in Nederland successen boeken in het onderwijs ongeacht de 
arbeidsparticipatie, het opleidings- en het functieniveau van hun ouders 
(Lindo en Pennings, 1992). Tussen het schoolsucces van de tweede gene-
ratie en de structurele integratie van hun ouders lijkt dus geen direct ver-
band te bestaan. Bestaat dit verband er wel met hun sociaal-culturele 
integratie? 

Hierboven werden verschillen in huwelijkspatronen van de eerste ge-
neratie aangegeven tussen de verschillende Zuid-Europese groepen. 
Deze hebben geen invloed op de maatschappelijke prestaties van de kin-
deren. Kinderen uit homogeen Zuid-Europese huwelijken doen het bij 
voorbeeld even goed op school als kinderen uit een gemengd huwelijk. 
Ook de mate waarin de gezinnen zijn opgenomen in de eigen gemeen-
schap hangt niet samen met de onderwijs- en arbeidsmarktpositie van 
de jongeren. 13  Blijkbaar is de wijze waarop de relatief grote groeps-
cohesie in sommige gemeenschappen — zoals de Portugese — is georgani-
seerd, niet nadelig voor een carrière langs de belangrijkste maatschappe-
lijke stijgingskanalen. Maar een pósitieve invloed valt ook niet te 
ontdekken: Portugese jongeren zonder contacten met landgenoten pres-
teren niet minder goed op school en op de arbeidsmarkt. 

Er zijn andere aspecten van de gezinssituatie van Zuid-Europeanen op 
het vlak van de sociaal-culturele integratie, die inzicht geven in het suc-
ces van de kinderen uit die gezinnen. Hierboven maakte ik al melding 
van het, in vergelijking met andere mediterrane groepen, ietwat betere 
onderwijsniveau van Zuid-Europese vrouwen van de eerste generatie, en 
hun zeer hoge arbeidsparticipatie. Deze kenmerken vereenvoudigen het 
leggen van contacten buiten het gezin, en zijn op zich ook een indicatie 
van de positie van Zuid-Europese migrantenvrouwen in hun gezin. Zij 
hebben, in vergelijking met Turkse en Marokkaanse vrouwen, meer ken-
nis van de omringende samenleving, en meer invloed op beslissingen die 
binnen het gezin worden genomen. 

De betere sociaal-culturele integratie van met name de Zuid-Europese 
moeders lijkt te zijn verbonden aan het maatschappelijk succes van hun 
kinderen. De elementaire en praktische informatie die zij bij voorbeeld 
via hun informele contacten opdoen over het Nederlandse onderwijs, 

13 Hieruit kan men afleiden dat Zuid-Europese gemeenschapsvorming in Nederland de 

structurele integratie in ieder geval niet negatief beïnvloedt Elders betoog ik dat dit wel het 

geval is met gemeenschapsvorming onder Turkse migranten, met name waar het 

netwerkvorming op streekgroepbasis betreft (Lindo, 1996). 
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stelt hen, beter dan Turkse en Marokkaanse moeders, in de gelegenheid 
het reilen en zeilen van hun kinderen op school te volgen, en ontwikkelt 
bij hen begrip voor de noden van de kinderen - ook op het sociale vlak - 
bij hán participatie aan de Nederlandse samenleving. 

De belangstelling voor het onderwijs van hun kinderen en voor de so-
ciale setting rond de school komt niet voort uit een Zuid-Europese versie 
van het 'Yiddische Mammeh syndroom': een door de 'cultuur' gedicteerd 
hoog verwachtingenpatroon dat de nadruk legt op prestatie en uitge-
stelde behoeftebevrediging (zie Ellemers, 1990). Deze belangstelling is in 
aanzet ongepland, en begeleidt een schoorvoetend geaccepteerd besef 
dat het verblijf in Nederland niet langer kan worden opgevat als tijdelijk, 
en dat zeker de kinderen hier zullen blijven. Uit mijn onderzoek onder 
Portugese en Spaanse jongeren bleek dat in het merendeel van de geval-
len de interesse van de moeders voor de onderwijsloopbaan van hun 
kind pas is ontstaan nadat bleek dat hij of zij plezier had in het onder-
wijs, en in de (reguliere) sociale activiteiten rond school. Omdat moeders 
ten opzichte van hun echtgenoten geen informatieachterstand hebben 
over schoolse activiteiten, kunnen zij de wensen van hun kinderen hier-
omtrent beter bij hun echtgenoten bepleiten, en worden minder vaak 
dan bij voorbeeld in Turkse gezinnen beslissingen genomen die, bedoeld 
of onbedoeld, een negatieve uitwerking hebben op de onderwijs-
loopbaan van de kinderen (Lindo, 1996). 

Daarbij komt dat, ondanks het dilemma dat integratie in de Neder-
landse samenleving voor ouders betekent, zij het verschil met de Neder-
landers en de Nederlandse samenleving minder sterk beklemtonen dan 
Turken en Marokkanen. De 'vernederlandsing' van de kinderen wordt 
niet toegejuicht, maar is toch minder een schrikbeeld dan onder de grote 
mediterrane groepen. Ook het feit dat Zuid-Europese kinderen aanzien, 
lijk vaker een Nederlandse partner kiezen, is een indicatie dat hun 
ouders toch gemakkelijker omgaan met etnisch verschil (Lindo, 1996). 

Conclusies 

In dit artikel heb ik nogal wat aandacht besteed aan de ontwikkeling van 
de positie van de eerste generatie Zuid-Europese arbeidsmigranten, om 
het toch wel verrassende succes van hun kinderen in Nederland te kun-
nen begrijpen. Daarbij is gekeken naar hun integratie op het structurele 
en het sociaal-culturele vlak. Deze domeinen van integratie kunnen na-
tuurlijk niet los van elkaar worden gezien. Dat ouders informele contac-
ten ontwikkelen met de directe omgeving buiten de eigen groep lijkt be-
langrijk te zijn voor de inpassing van hun kinderen in hán (Nederlandse) 
sociale omgeving, en daarmee voor hun prestaties op school. Maar deze 
ouderlijke informele contacten hangen bij voorbeeld voor een deel weer 
samen met hun relatief weinig gesegregeerde woonsituatie, en hun rela-
tief hoge arbeidsparticipatie. En deze zijn weer indicatoren voor de 
structurele integratie van vaders èn moeders. 
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Het aangeven van dergelijke relaties is één ding, ze plaatsen in een ke-
ten van oorzaak en gevolg is een andere, veel moeilijker opgave. Bij de 
Zuid-Europese eerste generatie zelf bestond er in ieder geval geen voor-
opgezet plan om zich in de Nederlandse samenleving een positie te ver-
werven, laat staan dat men ideeën had middels welke opeenvolging van 
sociale domeinen dat het best kon geschieden. Ook aan succesvolle inte-
gratie ligt een ambivalente houding van de betrokkenen ten grondslag. 

Toch lijkt sociaal-culturele integratie van de eerste generatie, hoe on-
bedoeld ook tot stand gekomen, een belangrijke rol te spelen bij het suc-
ces van de tweede generatie. Begrippen als sociale cohesie of participa-
tie, geoperationaliseerd als de mate waarin men met groepsleden dan 
wel met leden buiten de groep omgaat, zijn echter geen goede of vol-
doende indicator voor sociaal-culturele integratie. Wat betreft sociale 
cohesie bij voorbeeld gaat het niet alleen om de hechtheid van de eigen 
gemeenschap gemeten naar het aantal contacten, maar ook om de wijze 
waarop deze gemeenschap is gestructureerd: gemeenschapsvorming 
onder Zuid-Europese arbeidsmigranten stond de ontwikkeling van 
(emotionele/vriendschappelijke en strategische) contacten met perso-
nen en instituties in de omringende samenleving niet in de weg. 

Ongeacht de mate van 'opgenomenheid' in de eigen gemeenschap, 
lijken vooral ook de relaties binnen het gezin een rol te spelen bij de inte-
gratie van het gezin in de meer informele domeinen van de omringende 
samenleving. De relatief invloedrijke positie van de echtgenote en moe-
der in het Zuid-Europese migrantengezin lijkt banden met Nederlanders 
te genereren in de directe omgeving van het gezin. En ofschoon we ons 
nu ook weer niet een te grote voorstelling moeten maken van deze ban-
den, kunnen dergelijke contacten voor opgroeiende kinderen in het ge-
zin nu juist een noodzakelijke steun in de rug zijn bij het vinden van hun 
weg in de Nederlandse samenleving. Ook de ideologische stellingname 
tegenover de Nederlandse maatschappij speelt een rol. Ofschoon er on-
der de Zuid-Europese eerste generatie kritiek bestaat ten aanzien van 'de 
Nederlandse leefwijze', staan zij in het algemeen veel minder afhoudend 
tegenover de Nederlandse samenleving dan Turken en Marokkanen van 
de eerste generatie, 
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Vreemdelingen met een Nederlands paspoort: dat was de status van Suri-
namers ten tijde van de massale immigratie in de jaren zeventig. Surina-
mers zelf verwachtten een goede toekomst tegemoet te gaan in het voor-
malige moederland, maar ontdekten dat hun komst dikwijls met grote 
argwaan om niet te zeggen vijandigheid werd bekeken. Van overheids-
wege werd de exodus uit Suriname als een historische vergissing be-
schouwd. En het moment van aankomst in een tijd van economische 
recessie betekende een buitengewoon ongelukkige start. 

Hoe is de integratie van Surinamers in de Nederlandse samenleving 
sindsdien verlopen? Waren zij in het voordeel vanwege de historische en 
culturele verwantschap tussen beide landen? Vergemakkelijkte dat hun 
integratie in de Nederlandse samenleving? Of overheerste de economi-
sche problematiek dusdanig dat alle goede bedoelingen ten spijt de inte-
gratie in de Nederlandse samenleving ernstig werd bemoeilijkt? 

In dit artikel bespreek ik deze en andere vragen over de integratie van 
Surinamers in de Nederlandse samenleving.' Nu is de diversiteit onder 
de Surinaamse bevolking buitengewoon groot, zowel naar sociale klasse 
als in etnisch-cultureel opzicht. Dergelijke verschillen zijn van invloed op 
de integratie in de Nederlandse samenleving, naast bij voorbeeld ver-
schillen naar sekse, leeftijd of generatie. Ik besteed aandacht aan deze 
diversiteit, maar zal mijn betoog vooral toespitsen op verschillen naar 
etnische herkomst. Ik beperk me daarbij tot de Creolen en Hindoes-
tanen. Zij vormen de twee grootste bevolkingsgroepen onder de Surina-
mers, naast onder meer de Javanen, de Chinezen en de boslandcreolen. 

Eerst ga ik hier achtereenvolgens in op de migratie, de culturele oriën-
tatie van Surinamers op Nederland, en de arbeidsmarktsituatie ten tijde 
van de komst van Surinamers. Dit vormt de achtergrond waartegen ik de 
sociaal-culturele integratie van Surinamers in de Nederlandse samenle-
ving zal belichten. Meer in het bijzonder besteed ik aandacht aan de uit-
eenlopende wijzen van sociaal-culturele integratie van Creoolse en Hin-
doestaanse Surinamers, en de invloed hiervan op hun maatschappelijke 
positie in Nederland. Daarbij zal blijken dat cultuurbehoud en etnische 
bindingen geen obstakels hoeven te zijn voor positieverbetering, maar 
dat anderzijds sociaal-culturele integratie geen voldoende voorwaarde is 

* De auteur is werkzaam aan het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) te 
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voor verbetering van de eigen positie. Aan het slot ga ik in op deze 
schijnbare tegenspraak. 

De Surinaamse migratie 

De Surinaamse migratie was geen arbeidsmigratie in strikte zin, zoals het 
geval was bij de mediterrane arbeiders die hier in de jaren zestig, en aan 
het begin van de jaren zeventig arriveerden. In de jaren zestig kwamen er 
weliswaar Surinamers die waren geworven, zoals verpleegsters en vaklie-
den, maar dat waren er heel weinig op het totaal. De grote migratie-
stromen vanuit Suriname waren veeleer op gang gebracht door politieke 
gebeurtenissen van de jaren zeventig: de onafhankelijkheid in 1975 en de 
invoering van de visumplicht in 1980. 

Toch kent de migratie vanuit Suriname naar Nederland al een veel lan-
gere traditie. Onderwijs speelde daarbij een belangrijke rol. Wie wilde 
stijgen op de maatschappelijke ladder moest dat vaak via Nederland 
doen. Aldus kwam migratie naar Nederland in de loop der tijd te staan 
voor positieverbetering, en studie werd het standaardmotief (Bovenkerk, 
1975). Was aanvankelijk migratie alleen bereikbaar voor een elite en de 
middenklasse, in de jaren zeventig en daarna volgden er velen uit de Su-
rinaamse volksklasse. Geheel in lijn met de migratietraditie kwamen ook 
deze Surinamers naar Nederland op zoek naar een betere toekomst voor 
henzelf en hun kinderen. De voortgaande migratie in de jaren tachtig en 
negentig komt voornamelijk op het conto van de snel verslechterde si-
tuatie in Suriname. 

Zoals veel immigranten kwamen ook Surinamers niet met het idee om 
voorgoed te blijven. Maar daar is het voor de meesten inmiddels wel op 
neer gekomen. De retourmigratie is altijd laag gebleven. Wie afgaat op de 
ideologie van remigratie van Surinaamse organisaties - vooral in de jaren 
zeventig, begin tachtig - zou echter een geheel andere indruk krijgen. 
Surinamers in Nederland werden gezien als onlosmakelijk deel van het 
Surinaamse volk, die terug zouden keren en mee zouden helpen bij de 
opbouw van het pas onafhankelijke Suriname. Deze visie vertoonde een 
opmerkelijke parallel met het standpunt van voorstanders van 
immigratiebeperking. De overheid heeft ook lange tijd gedacht dat de 
Surinaamse migratie op een soort vergissing berustte (Van Amersfoort 
en Penninx, 1993, p. 66). 

Niet alleen het Surinaamse kader, ook veel 'gewone' Surinamers ge- 
loofden dat zij eens zouden terugkeren naar hun vaderland. En ook nu 
nog zegt bijna veertig procent terug te willen keren naar Suriname (Mar- 
tens en Verweij, 1997, p. 58). Vooral ouderen hangen erg aan de droom 

1 Voor een uitgebreider overzicht zie: Van Niekerk, 1994. Dit artikel is mede gebaseerd op 
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van terugkeer; sommigen stellen die beslissing uit en zien kans om regel-
matig heen en weer te 'pendelen' tussen beide landen. Voor veel jonge-
ren is Suriname een leuk vakantieland waar weliswaar hun roots liggen, 
maar dat ze nauwelijks kennen uit eigen ervaring. Inmiddels is er een 
snel groeiende - zij het nog zeer jeugdige - tweede generatie 2  die nooit in 
Suriname heeft gewoond. Zij zien zichzelf vaak als Nederlander (Van 
Heelsum, 1997). Dit alles wil niet zeggen dat ook de emotionele en mate-
riële bindingen met Suriname afnemen. De stroom van personen, geld 
en g—oecler-e-  n die met grote frequentie de oceaan over vliegt getuigt van 
deze transnationale binding. Het één gaat echter gemakkelijk samen met 
het ander: de band met het herkomstland blijft, maar men ziet zijn toe-
komst hier in Nederland. 

Oriëntatie op Nederland 

Vanouds kende Suriname een sterke oriëntatie op Nederland, wat na-
tuurlijk alles te maken had met de koloniale relatie tussen beide landen. 
Die gerichtheid op Nederland en de Nederlandse cultuur kwam onder 
meer tot uiting in het op Nederlandse leest geschoeide onderwijs en het 
feit dat het Nederlands de officiële taal was en nog steeds is. Maar die 
relatie was altijd ambigue, vooral voor de Creolen. 

Deze Surinaamse bevolkingsgroep is een gemengde groep van 
Afrikaans-Europese afkomst, zoals ook de Creoolse cultuur een menge-
ling is van Afrikaanse en westerse elementen. Bij hen treffen we bij voor-
beeld moeiteloos de christelijke religie aan naast winti - de Afro-
Surinaamse religie (zie bij voorbeeld Venema, 1992). En de meeste 
Creolen zijn ook tweetalig: zij switchen met het grootste gemak van het 
Nederlands naar het Sranan Tongo, het Surinaams. 

Afhankelijk van de klassepositie overheersen de westerse dan wel de 
Afro-Surinaamse elementen; in het algemeen: hoe hoger op de maat-
schappelijke ladder, hoe meer verwesterd of 'verhollandst' men is. De 
houding tegenover dit 'verhollandsen' is ambivalent: het kan positief of 
negatief gewaardeerd worden, afhankelijk van wat er precies mee be-
doeld wordt en afhankelijk van de context. Evenzo is de houding tegen-
over wat Surinamers noemen 'vernegeren': het houdt afkeuring in, ter-
wijl men tegelijkertijd de Afrikaanse oorsprong van de Creoolse cultuur 
hogelijk kan waarderen. In de Surinaamse samenleving als geheel heb-
ben de Nederlandse taal en cultuur echter altijd de hoogste status gehad. 

De Hindoestanen - tegenwoordig de grootste bevolkingsgroep van Su-
riname - zijn de nakomelingen van de contractarbeiders uit het toenma-
lige Brits-Indië. Zij werden rond de eeuwwisseling gecontracteerd om 
arbeid op de plantages te verrichten na de afschaffing van de slavernij. 

2 Ruim een derde van de Surinaamse bevolking in Nederland behoort tot de tweede 
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Mede door hun sociale en geografische isolement hebben zij lange tijd 
veel van hun culturele tradities weten te behouden (Speckmann, 1965). 
Met de trek naar Paramaribo, hun groeiende participatie in het onderwijs 
en hun toegenomen beroepsdifferentiatie, zijn ook zij 'westerser' of lie-
ver gezegd 'Surinaamser' geworden. Hindoestanen uit Paramaribo zijn 
bij voorbeeld dikwijls drietalig: zij spreken naast hun moedertaal, het 
Sarnami Hindi, ook het Surinaams en Nederlands. Dat neemt niet weg 
dat velen juist in de creools-stedelijke omgeving bewust streefden naar 
behoud van de eigen cultuur. 

Al met al kwamen Surinamers in Nederland niet in een totaal vreemde 
samenleving terecht, althans minder dan bijvoorbeeld de mediterrane 
arbeidsmigranten. Surinamers migreerden naar het voormalige moeder-
land, een land dat een sterke historische verwantschap had met het va-
derland dat zij verlieten. Verreweg de meeste Surinamers in Nederland 
(naar schatting negentigprocent) hebben de Nederlandse nationaliteit. 
Hierdoor hebben zij ook een veel sterkere rechtspositie dan de meeste 
andere immigranten. 

Immigratie en de Nederlandse arbeidsmarkt 

Voor velen bleek 'Holland' na aankomst toch niet het beloofde land waar 
men het voor gehouden had. Men had weliswaar de Nederlandse natio-
naliteit, maar voelde zich dikwijls behandeld als vreemdeling. Vooral in 
de jaren zeventig - in de periode van massamigratie - bemerkten Surina-
mers die hier al langer waren een verandering in de houding en het ge-
drag van Nederlanders en werd het beeld over Surinamers negatiever 
(Vermeulen, 1984). Niet alleen kwamen Surinamers toen in grotere aan-
tallen naar Nederland, maar het waren steeds vaker ook mensen uit de 
volksklasse van Suriname. Velen van hen waren laag- of ongeschoold. 

Bovendien arriveerden deze Surinamers juist in een periode van eco-
nomische teruggang. De twee grootste migratiegolven - die van 1974- 
1975 en 1979-1980 - vielen beide keren precies na de twee oliecrises die 
voor Nederland zulke desastreuze gevolgen hadden. De werkloosheid 
steeg snel. Waar Nederland in de jaren zestig nog behoefte had aan bui-
tenlandse arbeiders, was dat nu geenszins het geval. In dit opzicht kwa-
men de Surinamers dus op een uiterst ongelulddg moment. Dat bemoei-
lijkte hun integratie van meet af aan. Bovendien moesten Surinamers 
concurreren met autochtone nieuwkomers op de arbeidsmarkt: vrouwen 
en jongeren (Kloosterman en Elfring, 1991). Werkgevers konden het zich 
daardoor permitteren om selectiever te zijn, en dat heeft zeker ook ten 
nadele van Surinamers gewerkt. Ook onder Nederlanders liep de werk-
loosheid in die tijd hoog op, maar vanaf 1983 trok de Nederlandse econo-
mie weer aan en daalde de algehele werkloosheid. Onder Surinamers 
steeg de werkloosheid toen echter onverminderd voort en keerde het tij 
pas in 1988. Sindsdien is de arbeidsmarktsituatie van Surinamers gelei-
delijk verbeterd: de werkloosheid nam af en er zijn meer Surinamers aan 
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de slag gekomen. Momenteel bedraagt de geregistreerde werkloosheid 
onder Surinamers twintig procent, nog altijd ruim drie keer zoveel als 
onder autochtone Nederlanders (Martens en Verweij, 1997, p. 34). 

Surinamers zijn als groep evenwel nooit eenzijdig aangewezen geweest 
op laaggeschoolde arbeid. De Surinaamse bevolking in Nederland is in 
de loop der jaren steeds meer een getrouwe afspiegeling geworden van 
het Surinaamse volk en kent dus ook zijn sociale gelaagdheid. Zeker on-
der de vroege migranten van de jaren zestig, maar ook onder de latere 
migranten treffen we hoger geschoolden aan. Naast een brede categorie 
van laagopgeleiden is er dus onder de Surinamers ook een middenklasse 
van goed opgeleiden. In die zin verschilde de uitgangspositie van Surina-
mers aanzienlijk van de arbeidsmigranten uit de mediterrane landen. Dit 
verklaart mede waarom Surinamers gemiddeld een betere maatschappe-
lijke positie innemen dan Turken en Marokkanen. 

Niettemin hebben Surinamers op de arbeidsmarkt in verschillende 
opzichten nog steeds een achterstand ten opzichte van autochtone Ne-
derlanders. Kennelijk bood de tamelijk grote bekendheid van Surinamers 
met de Nederlandse taal en cultuur geen voldoende garantie voor een 
snelle integratie. Natuurlijk heeft deze culturele verwantschap onmis-
kenbaar zijn voordelen gehad, maar het had ook nadelen. Het leidde 
soms tot onderschatting van de problemen van Surinaamse jongeren in 
het onderwijs (Mungra, 1990) en op de arbeidsmarkt (Sansone, 1992). 
Maar een allesoverheersende rol speelde toch de arbeidsmarktsituatie in 
de jaren zeventig en tachtig. Het stelde alle beleidsinspanning op het ter-
rein van welzijn en cultuur om de integratie te bevorderen in de scha-
duw. 

Groepscohesie en sociaal -culturele integratie 

De deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt vormt echter slechts één 
aspect van integratie. Tezamen met de deelname aan andere maatschap-
pelijke instituties wordt dit ook wel structurele integratie genoemd, ter 
onderscheiding van de sociaal-culturele integratie (Vermeulen en Pen-
ninx, 1994, p. 3). Sociaal-culturele integratie heeft betrekking op de so-
ciale contacten van individuen en organisaties met de wijdere samenle-
ving, en de culturele aanpassing aan die samenleving. Op enkele 
aspecten daarvan ga ik nu nader in. 

Etnische infrastructuur 

De etnisch-culturele diversiteit onder Surinamers is buitengewoon groot 
en dat blijkt ook uit het Surinaamse organisatiewezen dat zich in de loop 
der tijd heeft ontwikkeld. Surinamers hebben weliswaar hun landelijke 
organisaties, vooral in de sfeer van de belangenbehartiging, en eens per 
jaar op onafhankelijkheidsdag, ontmoeten Surinamers elkaar op Brasa 
De, maar voor het overige kan eigenlijk moeilijk gesproken worden van 
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een Surinaamse gemeenschap. In feite telt de Surinaamse 'gemeenschap' 
evenzovele gemeenschappen als er etnische bevolkingsgroepen in Suri-
name zijn. Hindoestanen, Creolen, Javanen en Chinezen kennen elk hun 
eigen organisaties. 3  

Als tegenhanger van de overwegend Surinaams-Creoolse organisaties 
die vanaf de jaren zeventig ontstonden in de sfeer van welzijn en 
belangenbehartiging, richtten Hindoestanen hun eigen organisaties op. 
Het Hindoestaanse organisatieleven had een meer exclusief religieus-
culturele inslag (Van der Burg, 1990). Sinds die beginperiode is er veel 
veranderd. Terwijl Surinaamse organisaties zich voorheen vaak keerden 
tegen het overheidsbeleid wanneer zij hierin iets meenden te bespeuren 
van een integratiestreven, richten zij zich nu juist sterk op integratie en 
positieverbetering van Surinamers in de Nederlandse samenleving. 

Voor een deel heeft dit ongetwijfeld te maken met de politieke gebeur-
tenissen in Suriname in de jaren tachtig en de daarop snel verslechte-
rende economische situatie. Mede hierdoor wijzigde het perspectief van 
remigratie zich in een sterkere gerichtheid op Nederland. Bij de Hindoe-
stanen zien we een sterkere profilering op basis van religie - het hin-
doeïsme dan wel de islam. Geheel in lijn met de Nederlandse 
verzuilingstraditie zijn er inmiddels verschillende hindoe- en moslim-
scholen opgericht en beschikken de hindoes over een eigen omroep (zie 
over hindoescholen bij voorbeeld Bloemberg en Nijhuis, 1993; zie ook 
Schwencke, 1994). Voor de Creolen is religie niet de meest aangewezen 
grondslag voor integratie: zij behoren merendeels tot één van de christe-
lijke kerken. De voorzieningen die men zich heeft verworven op basis 
van winti, de Afro-Surinaamse religie, liggen vooral op het terrein van de 
gezondheidszorg (Van Wetering, 1990). 

Ook op het terrein van cultuur in engere zin zijn de Hindoestanen 
meer naar binnen gekeerd dan de Creolen. Beide groepen kennen 
cultuur-uitingen die teruggaan op de eigen roots. Bij de Hindoestanen 
heeft dat betrelddng op allerlei klassieke en populaire cultuur-uitingen 
uit India, variërend van muziek en dans tot film. Deze vormen van popu-
laire cultuur worden niet alleen aanschouwd of beluisterd in het theater, 
maar ook doorgegeven aan de volgende generatie. In Den Haag zijn er bij 
voorbeeld diverse mogelijkheden voor jongeren om lessen klassieke In-
diase dans, muziek en Hindi te volgen. In zekere zin is er sprake van een 
herildëntatie op India, het land van hun voorouders, dat veel Hindoe-
stanen toch minstens eenmaal in hun leven willen bezoeken. Maar daar-
naast ontwikkelen jongeren ook een eigen stijl, bij voorbeeld in de mu-
ziek met de hindi-pop. 

Bij de Creolen zien we ook een dergelijke interesse in de oorsprong van 
de eigen cultuur, en wel de Afrikaanse elementen daarvan. Dat blijkt bij 
voorbeeld uit de nog steeds levende winti-praktijken. Het blijkt ook uit 

3 Zie voor een beeld van de Javanen in Nederland bij voorbeeld Patmo, 1993; voor de 
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de voorheen populaire rasta-subcultuur onder jongeren. Naast de her-
interesse in Afrika had deze subcultuur evenwel ook een duidelijk mo-
derne component in de reggae-muziek, die hiermee veel niet-zwarte 
jongeren aansprak. Meer in het algemeen geldt dat het Creoolse muziek-
en danscircuit zelden een exclusief Surinaamse aangelegenheid is. En in 
kringen van jongeren al helemaal niet. In het grootstedelijke vrijetijds-
milieu vervullen Creoolse jongeren in veel opzichten zelfs een 
voortrekkersrol (Sansone, 1992). 

Sociale contacten 

Surinamers wonen tamelijk geconcentreerd in de Randstad, en daarbin-
nen vooral in de drie grote steden. Amsterdam en Rotterdam tellen veel 
Creoolse Surinamers, Den Haag kent een grote Hindoestaanse gemeen-
schap. Uiteraard zijn hier de mogelijkheden voor ontmoeting en onder- 
ling contact groot, zowel in organisatieverband als informeel. Surina-
mers in deze grote steden blijken inderdaad meer contacten met 
landgenoten te hebben dan Surinamers elders in het land (CBS/UvA, 
1988, p. 83). Als geheel is de Surinaamse bevolkingsgroep echter weinig 
gesloten wat betreft sociale contacten met Nederlanders, in vergelijking 
met bij voorbeeld Turken en Marokkanen (zie Vermeulen en Penninx, 
1994). Het spreekt voor zich dat dit veel te maken heeft met de bekend- 
heid van Surinamers met de Nederlandse taal en samenleving, ook al 
vóór de komst naar Nederland. 

Ook hier zijn er evenwel verschillen tussen Surinamers onderling. 
Doorgaans gaan Creolen vaker om met Nederlanders dan Hindoestanen 
(vergelijk Martens en Verweij, 1997, p. 60). In dit opzicht is de Creoolse 
gemeenschap dus minder gesloten dan de Hindoestaanse. De verschil-
len in inter-etnische contacten hebben echter niet alleen te maken met 
etnische herkomst. Tal van andere sociale scheidslijnen spelen ook een 
rol. In het algemeen blijken degenen die al lang in Nederland zijn, een 
hogere opleiding hebben en beschikken over een arbeidsinkomen min-
der contact te hebben met andere Surinamers, en betrekkelijk veel met 

---Nederlanders (CBS/UvA, 1988). 

Familie, huwelijk en gezin 

Vooral op het terrein van familie, huwelijk en gezin doen zich tamelijk 
grote verschillen voor tussen Creolen en Hindoestanen. Het familie-
patroon van Hindoestanen vertoont een hechtere structuur en minder 
individualisme dan dat van Creolen. Vanouds kennen de Hindoestanen 
een familiestructuur, met een vader aan het hoofd en een hiërarchische 
gezagsverhouding (Specicmann, 1965). Idealiter bleef de zoon na zijn hu-
welijk inwonen bij zijn familie, maar dit traditionele patroon komt thans 
veel minder voor. Toch zijn er nog wel sporen van te zien. Hindoestaanse 
huishoudens bestaande uit een echtpaar, kinderen en eventuele anderen 
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komen veel vaker voor dan bij Creolen of bij autochtone Nederlanders 
(Martens en Verweij, 1997, p. 74). Het Creoolse huishoudenstype lijkt in 
dit opzicht dus meer op dat van autochtone Nederlanders. Dat geldt ook 
voor wat betreft het aandeel eenpersoonshuishoudens: bij Creolen en 
autochtone Nederlanders komt dat twee keer zo vaak voor als bij 
Hindoestanen (Martens en Verweij, 1997, p. 74). Bij Hindoestanen is het 
niet erg gebruikelijk dat kinderen ongehuwd het ouderlijk huis verlaten, 
en voor dochters nog minder dan voor zonen. 

Een typisch Creools gezinstype dat bij Hindoestanen nagenoeg niet 
voorkomt is het matrifocale gezin bestaande uit een ongehuwde moeder 
met kinderen. Het ontstaan ervan is deels nog terug te voeren op de sla-
vernij — waarin het slaven verboden was te huwen — maar het voortbe-
staan ervan heeft veel te maken met armoede en economische instabili-
teit. Mannen waren dikwijls niet in staat hun rol van kostwinner te 
vervullen, waardoor vrouwen een dubbele taak hadden (Buschkens, 
1974). Deze Creoolse traditie van matrifocaliteit lijkt na migratie in Ne-
derland niet af te nemen (Lenders en Van Vlijmen, 1983; Van Niekerk, 
1992). Wel zien we dat onder Hindoestaanse gezinnen het aantal een-
oudergezinnen sterk is gegroeid en zelfs even vaak voorkomt als bij Creo-
len. De achtergrond ervan is echter een geheel andere: eenouder-
gezinnen bij Hindoestanen ontstaan door echtscheidingen 4  en niet door 
het ongehuwd moederschap. Als geheel komen eenoudergezinnen veel 
vaker voor bij Surinamers dan bij autochtone Nederlanders (Martens en 
Verweij, 1997, p. 10), al zijn Surinaamse alleenstaande moeders in de 
grote steden lang geen uitzondering meer op de regel. 

Etnisch gemengde huwelijken zien we frequenter bij Creolen dan bij 
Hindoestanen. Van de tweede generatie — de hier geborenen dus — heeft 
de helft één Surinaamse en één Nederlandse ouder (Harmsen en Van der 
Heijdt, 1993). Deze Surinaamse ouders zijn meestal Creolen. Creoolse 
ouders hebben ook veel minder bezwaar tegen een Nederlandse schoon-
dochter of schoonzoon (Martens en Verweij, 1997, p. 92). Hindoestaanse 
ouders hebben meer problemen met de verhoudingen tussen de seksen 
in Nederland en het in hun ogen te vrije gedrag van Nederlandse jongens 
en meisjes ten opzichte van elkaar (Mungra, 1990). Het 'verhollandsen' 
van hun kinderen wordt door zowel Creoolse als Hindoestaanse ouders 
met gemengde gevoelens bekeken, maar de culturele afstand tot Neder-
landers is in dit opzicht voor Hindoestaanse ouders groter. 

4 Bovendien is het de vraag of de cijfers over eenoudergezinnen bij Hindoestanen de realiteit 
goed weergeven. Daaraan wordt getwijfeld. Mungra constateerde in ieder geval een vrij 
grote discrepantie: het aantal eenoudergezinnen in zijn steekproef uit het bevolkingsregis-

ter bleek veel lager dan de officiële cijfers aangaven (1990, pp. 45-46). De Omroep Hindoe 
Media (OHM) suggeerde in een radio-uitzending van 26 mei 1997, getiteld Scheiden om 

extra bijstand, dat er onder Hindoestanen relatief vaak echtscheidingen worden voltrokken 

om in aanmerking te komen voor een sociale uitkering. 
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Sociaal-culturele integratie en sociale mobiliteit 

De onderlinge sociale cohesie is bij Creolen dus zwakker en de integratie 
in Nederland in de sociaal-culturele sfeer sterker dan bij Hindoestanen. 
De Hindoestanen kennen een vrij sterke groepscohesie en een beperk-
tere integratie op het sociaal-culturele vlak. De vraag is nu hoe dit van 
invloed is op de integratie in belangrijke maatschappelijke sectoren als 
het onderwijs en de arbeidsmarkt. Is er een verband tussen een en ander, 
en hoe verhouden zich beide aspecten van integratie tot elkaar? De eer-
ste vraag is niet met een eenvoudig ja of nee te beantwoorden. Maar laat 
ik eerst kort aangeven hoe Creolen en Hindoestanen ervoor staan op dit 
moment. 

Op het terrein van het onderwijs hebben Hindoestanen een achter-
stand ten opzichte van de Creolen: als geheel is hun opleidingsniveau 
lager. 5  Maar de verschillen tussen de jongeren van beide groepen worden 
minder. Kennelijk is er een verschil in tempo van vooruitgang: hoewel 
beide groepen in het Nederlandse onderwijs vooruitgang boeken lijken 
Hindoestanen wat sneller vooruit te gaan. Gezien het hogere onderwijs-
niveau is het niet verwonderlijk dat Creolen op de arbeidsmarkt ook op 
een hoger functieniveau werkzaam zijn dan Hindoestanen. We mogen 
echter aannemen dat Hindoestanen ook deze achterstand in de nabije 
toekomst zullen inlopen. Qua werkloosheid verschillen beide groepen 
als geheel nagenoeg niet van elkaar, maar er is wel een groot verschil als 
we afzonderlijk naar mannen en vrouwen kijken. Creoolse mannen zijn 
vaker werkloos dan vrouwen en ook vaker dan Hindoestanen. Creoolse 
vrouwen zijn het meest actief op de arbeidsmarkt: hun beroepsdeelname 
is hoog in vergelijking met andere vrouwen en zij zijn minder vaak werk-
loos dan Creoolse mannen én Hindoestanen. 

Hoewel Hindoestanen dus nog in een achterstandspositie verkeren is 
er wel duidelijk sprake van opwaartse mobiliteit. De grotere groeps-
cohesie en de cultureel behoudender opstelling van Hindoestanen is dus 
geen belemmering voor positieverbetering in deze samenleving. Inte-
gendeel, het zou zelfs in sommige opzichten juist daartoe kunnen bijdra-
gen. De strakkere discipline die kinderen van huis uit gewend zijn en de 
ouderlijke controle zijn elementen die hen in de 'goede' richting kunnen 
sturen. Hindoestaanse ouders zijn soms bevreesd voor verwestersing van 
hun kinderen en dat geeft aanleiding tot conflicten, maar het houdt jon-
geren wel in het gareel. Het draagt er wellicht toe bij dat randgroep-
vorming, kleine criminaliteit en marginalisering bij Hindoestaanse jon-
geren minder voorkomen. 

5 Ik concludeer dit uit cijfermateriaal van het Survey Sociale Positie en Voorzieningengebruik 

van Allochtonen 1994, dat mij ter beschikking werd gesteld door het Instituut voor 

Sociologisch-Economisch Onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook de 

overige gegevens in deze alinea zijn afkomstig van mijn analyse van dit databestand. 
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Bij de Creolen is het beeld niet zo rechtlijnig wat betreft hun maat-
schappelijke stijging. In het onderwijs en op de arbeidsmarkt wordt er 
wel degelijk ook vooruitgang geboekt, maar er is ook sprake van stagna-
tie. Het meest duidelijk is dit bij jongemannen in de grote steden. Onder 
hen is er altijd een hardnekkige werkloosheid geweest (zie bij voorbeeld 
Biervliet, 1975; Buiks, 1983; Sansone, 1992) Twee zaken lijken hier van 
doorslaggevend belang. In de eerste plaats de verhouding tussen vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt, waardoor allerlei selectiemechanismen 
ten nadele van Creoolse jongemannen een rol gingen spelen. In de jaren 
zestig — toen er nog een arbeidstekort was — was dit veel minder het ge-
val. Bayer (1965) beschrijft weliswaar dat de toegang tot de arbeidsmarkt 
toen ook niet vlekkeloos verliep en dat er zich allerlei strubbelingen op 
de werkvloer voordeden, maar het verkrijgen van werk was op zichzelf 
toen niet zo moeilijk. 

Een tweede element is wat Sansone (1992) zelfuitsluiting noemt. Als 
reactie op hun uitsluiting ontwikkelen Creoolse jongens overlevingsstra-
tegieën die hun weliswaar status en geld verschaffen in eigen kring, maar 
die hen op den duur steeds verder afbrengen van een meer reguliere 
loopbaan. Hoewel deze jongeren in Nederland zijn opgegroeid, beter zijn 
opgeleid en in zekere zin meer zijn geïntegreerd dan een oudere lichting 
jongemannen stagneert hun integratie op de arbeidsmarkt. Een betrek-
kelijk grote mate van sociaal-culturele integratie gaat hier samen met 
marginalisering. 

Tot slot 
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Ondanks de historische en culturele verwantschap tussen Suriname en 
Nederland verliep de integratie van Surinamers aanvankelijk niet een-
voudig. De snel oplopende werkloosheid in een tijd van verhoogde im-
migratie was hier mede debet aan. Maar ook het feit dat er juist in deze 
periode veel lager geschoolden naar Nederland kwamen speelde een rol. 
Zij waren minder vertrouwd met de Nederlandse taal en cultuur dan de 
eerdere immigranten. In het algemeen hield de sociale klasse waaruit 
men afkomstig was nauw verband met de mate waarin men bekend was 
met de Nederlandse taal en cultuur. 

Maar daarnaast was ook de etnische herkomst van invloed. Het onder-
scheid dat ik heb gemaakt tussen de integratie van Creolen en Hindoe-
stanen heeft natuurlijk een enigszins schematisch karakter, in die zin dat 
het niet noodzakelijkerwijs van toepassing is op elk individu uit beide 
bevolkingsgroepen. Het geeft een globaal beeld op groepsniveau, maar 
de groepsgrenzen zijn niet absoluut; ze worden doorsneden door allerlei 
andere sociale scheidslijnen als sociale klasse, sekse of leeftijd. Het ge-
schetste beeld laat niettemin zien dat er verschillende wijzen van inte-
gratie mogelijk zijn (vergelijk Vermeulen en Penninx, 1994). Bij de 
Hindoestanen blijkt een sterke sociale cohesie — zowel op het niveau van 
de familie als de etnische gemeenschap — geen belemmering voor maat- 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 6, 1997 	 46 

schappelijke stijging, zoals soms wordt verondersteld. Omgekeerd lijkt 
de geringere groepscohesie en de grotere sociaal-culturele integratie bij 
Creolen lang niet altijd te leiden tot maatschappelijke positieverbetering. 

Toch is deze kwestie complexer dan zich op het eerste gezicht laat aan-
zien. Wanneer Hindoestanen — althans op de korte termijn — voordeel 
blijken te hebben van hun vasthouden aan eigen tradities en etnische 
bindingen, dan wil dat niet zeggen dat die tradities en bindingen niet 
veranderen met de maatschappelijke stijging (zie bij voorbeeld Mungra, 
1990). Cultuur is niet alleen maar een erfenis uit het verleden, maar ook 
een adaptatie aan nieuwe omstandigheden op basis van de ervaringen 
van betrokkenen. Waar verlies aan culturele traditie een gevolg kan zijn 
van maatschappelijke integratie, kan een gebrek aan maatschappelijke 
integratie leiden tot versterking van culturele tradities. Dit laatste lijkt het 
geval met tradities van de Creoolse volksklasse in Nederland. De overle-
vingsstrategieën van Creoolse mannen en het matrifocale gezinstype zijn 
niet zonder meer een erfenis van vóór de migratie, maar verschijnselen 
die in Nederland kennelijk niet verdwijnen zoals met andere culturele 
tradities wel gebeurt. In deze zin zijn cultuur en maatschappelijke positie 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De conclusie als zou het vasthouden aan de eigen cultuur een obstakel 
zijn voor integratie is in zijn algemeenheid echter niet houdbaar. Immi-
gratie en vestiging in een nieuwe samenleving brengen vaak op de lange 
termijn assimilatie met zich mee (Lucassen en Penninx, 1984). Maar er 
zijn ook voorbeelden van immigrantengroepen die economisch geslaagd 
zijn te noemen zonder dat zij evenwel geheel zijn opgegaan in de samen-
leving. De hier geschetste ontwikkelingen beslaan nog slechts een korte 
tijdsperiode. De meeste Surinamers verblijven hier nog maar zo'n vijftien 
tot twintig jaar en behoren nog tot de eerste en zogenoemde anderhalve 
generatie. Pas na meerdere generaties kan beoordeeld worden of de inte-
gratie van Surinamers succesvol is verlopen en wat daarvoor de beste 
condities waren. 
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In Nederland is in het onderzoek en het beleid de traditie ontstaan om 
bevolkingsgroepen als 'etnische minderheid' te beschouwen indien ze 
voldoen aan vier voorwaarden, te weten: 
— de sociaal-economische positie is overwegend laag; 
— de etnisch-culturele positie is duidelijk anders; 
— door haar geringe omvang kan de groep weinig invloed in de samenle-
ving uitoefenen; en 
— de drie eerstgenoemde voorwaarden gelden voor meer generaties (bij 
voorbeeld Penninx, 1988, pp. 48, 242). 1  

Op grond van deze omschrijving is een aantal bevolkingsgroepen aange-
wezen als 'etnische minderheid'. De discussie spitste zich vervolgens 
vooral toe op de vraag hoe de leden van de bevolkingsgroep nu en in de 
toekomst te identificeren zijn: met het nationaliteitscriterium, met 
geboortelandcriteria of toch (ook) met zelfidentificatie? Een technische 
kwestie die de inhoud van de begripsomschrijving buiten de discussie 
laat. Maar ondanks haar brede acceptatie en lange looptijd, is de gebe-
zigde definitie niet zonder problemen. 

Neem bij voorbeeld de tweede voorwaarde; ze is geoperationaliseerd 
als 'prioriteit geven aan het behoren tot de eigen bevolkingsgroep boven 
andere sociale indelingen en/of door (grote delen van) de samenleving 
beschouwd worden als een primair aparte groep' (Penninx, 1988, p. 48). 
Het gaat hier dus niet om objectieve maar om (inter)subjectieve indica-
toren, die naar omstandigheden (tijd en plaats) een andere inhoud kun-
nen krijgen. Kortom, hoe weten we precies wanneer aan deze voor-
waarde is voldaan? En wanneer is een etnisch-culturele positie 
voldoende 'duidelijk anders' om van een minderheid te spreken? 

De derde voorwaarde roept ook vragen op. Is de mogelijkheid om in 
een samenleving invloed uit te oefenen uitsluitend afhankelijk van de 
groepsomvang? De invloed op het overheidsbeleid van de betrekkelijk 
kleine Molukse bevolkingsgroep kan als voorbeeld dienen om het tegen-
deel te beweren. En als omvang ertoe doet, is het dan uitgesloten dat alli-
anties en coalities het getal compenseren? Bovendien: hoe gering is mo-
menteel eigenlijk het aantal en aandeel allochtonen in onze grote 

• De auteur is directeur van het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISE0) en 

als hoogleraar verbonden aan de economische faculteit van de Erasmus Universiteit te 

Rotterdam. 
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steden? Voldoende vragen om ook de derde voorwaarde van een vraagte-
ken te voorzien. 

In deze bijdrage richt de aandacht zich vooral op de beide andere 
voorwaarden. Om van een 'etnische minderheid' te kunnen spreken zou 
de sociaal-economische positie overwegend laag moeten zijn. Hoe is het 
gesteld met deze positie? Bovendien zou zo'n lage positie voor meer ge-
neraties moeten gelden. Is daarover iets te zeggen in een land dat, voor 
wat betreft de groepen die momenteel als minderheden worden be-
schouwd, toch een betrekkelijk 'jong' immigratieland is? Allereerst komt 
het antwoord op de vraag naar (de ontwikkeling van) de sociaal-
economische positie aan de orde. Vervolgens verschuift de aandacht 
naar het generatie-aspect. Afsluitend volgt een interpretatie van de be-
vindingen en een conclusie. Daar komt dus ook het antwoord op de 
vraag of ons land wel 'etnische minderheden' kent. De beschouwing 
daaromtrent leidt tot uitspraken over de wenselijke beleidsmatige aan-
pak; ik zal pleiten voor een gedifferentieerd allochtonenbeleid dat reke-
ning houdt met de soms grote verschillen tussen en binnen etnische 
groepen. 

De sociaal - economische positie 

Bij een schets van (de ontwikkelingen in) de sociaal-economische positie 
van allochtone groepen moeten eerst twee vragen worden beantwoord: 
over welke indicatoren spreken we en over welke groepen? Om met de 
tweede vraag te beginnen: de beschikbare informatie betreft vooral de 
vier grootste allochtone groepen in ons land, te weten: de Surinamers 
(280.000 ingezetenen), de Turken (270.000), de Marokkanen (225.000) en 
de Antillianen, hier steeds inclusief Arubanen (95.000). 

Juist vanwege hun omvang komt over deze groepen voldoende infor-
matie beschikbaar bij landelijke surveys. Dit geldt niet voor kleinere 
groepen, zoals de Molukkers en de Zuid-Europeanen. Dat is vooral spij-
tig voor de beoogde generatie-vergelijking, omdat juist deze groepen al 
een derde generatie kennen. We missen voorts de qua herkomst hetero-
gene categorie van vluchtelingen en asielzoekers die weliswaar pas be-
trekkelijk kort in ons land verblijft, maar politiek en maatschappelijk veel 
betekenis heeft. Waar mogelijk zullen we de kleinere groepen bij onze 
schets betrekken, maar deze blijft grotendeels beperkt tot de 'grote vier'. 
In numerieke zin is het verlies beperkt; de vier groepen omvatten circa 
80% van de 'etnische minderheden' in ons land. En vanwege hun con-
centratie in de grote steden bepalen zij in nog sterkere mate dan uit dit 
percentage blijkt, het gezicht van de multiculturele stadssamenlevingen. 

Wat de eerste vraag betreft, dient vooropgesteld te worden dat de 
sociaal-economische positie uiteen te leggen is in de onderwijspositie, 
de arbeidsmarktpositie, de inkomenspositie en de huisvestingspositie. 

1 Deze traditie is geënt op het werk van Van Amersfoort (1974). 
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Elk van deze dient derhalve in de beschouwing betrokken te worden, 
maar de vraag is: op grond van welke indicatoren? Voor de onderwijs-
positie kan worden gedacht aan gerealiseerde opleidingsniveaus, drop-
out- rates, en — wat de schoolgaanden betreft — aan huidige opleidings-
niveaus, doorstroomprofielen, schoolprestaties en mogelijke 
leeftijdsachterstand. Voor de arbeidsmarkt ligt het voor de hand te kijken 
naar de bruto en netto participatiegraden (hoevelen melden zich op de 
arbeidsmarkt en hoevelen van hen vinden daadwerkelijk een baan?), aan 
de duur van de werkloosheid en — wat de werkenden betreft — aan ken-
merken van de arbeidspositie, zoals het functieniveau, het arbeidsin-
komen, de aard van de aanstelling en de kwaliteit van de verrichte ar-
beid. En zo voorts en zo verder, voor het inkomen (welke soort, bruto of 
netto, individueel of gezinsinkomen?) en de huisvestingspositie (welke 
kenmerken van de woning, ook de woonomgeving?). 

Het moge duidelijk zijn dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat 
zelfs dan de mogelijkheid blijft bestaan de lezer te overstelpen met cijfer-
materiaal; per indicator, per groepering en voor verschillende perioden. 
Dit ligt niet in de bedoeling; de ware liefhebber kan terecht in de litera-
tuur (bij voorbeeld Veenman, 1994; Huls en Van der Laan, 1995, 1996; 
Tesser e.a., 1996; Dagevos e.a., 1996; Martens en Verweij, 1996, 1997). Het 
zijn deze bronnen die gebruikt worden om in kort bestek de sociaal-
economische positie van potentiële minderheidsgroepen te schetsen. 

Het algemene beeld 

Uit de veelheid van gegevens over de sociaal-economische positie van 
potentiële minderheidsgroepen in Nederland vloeit het volgende beeld 
voort: 
— er is verschil in uitkomsten per maatschappelijke sector; de 
arbeidsmarktpositie is bij voorbeeld veel ongunstiger dan de 
huisvestingspositie; 
— er is verschil in uitkomsten tussen groepen; de sociaal-economische 
positie van Turken en Marokkanen is bij voorbeeld beduidend slechter 
dan die van Surinamers en Antillianen; 
— er is in toenemende mate verschil in uitkomsten binnen groepen; de 
jongeren doen het bij voorbeeld in het algemeen beter dan de ouderen; 
— de verschillen in uitkomst met de autochtonen zijn nog niet verdwe-
nen. 

Kortweg zouden we kunnen zeggen dat er nog altijd sprake is van 
sociaal-economische achterstand, maar dat differentiatie een minstens 
zo belangrijk kenmerk is geworden. Dit laat zich per maatschappelijke 
sector als volgt illustreren. 
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Het beeld per sector 

Wat het onderwijs betreft, blijft het opleidingsniveau van Turken en Ma-
rokkanen duidelijk achter bij dat van de autochtone Nederlanders, ter-
wijl de achterstand van de Surinamers en Antillianen veel minder groot 
is. Sedert het midden van de jaren tachtig is het opleidingsniveau van de 
meeste minderheidsgroepen enigermate gestegen. Het opleidingsniveau 
van de autochtone bevolking steeg echter evenzeer, en misschien wel in 
grotere mate. 2  In dat geval is de achterstand niet af- maar toegenomen. 

Nochtans is gunstig dat onder de jongere allochtonen een veel groter 
aandeel dan onder de ouderen een diploma van het voortgezet onder-
wijs weet te behalen. De rangorde van de verschillende groepen blijft 
binnen ieder leeftijdscohort nagenoeg ongewijzigd: de autochtonen heb-
ben de gunstigste positie, de Marokkanen de minst gunstige. Bij de 
schoolgaanden zien we in het basisonderwijs bij de minderheden sedert 
eind jaren tachtig onverminderd slechtere prestaties dan bij autochtone 
leerlingen. 

Toch is er in het voortgezet onderwijs bij de mediterrane groepen 
sprake van een duidelijke daling van het aandeel vbo-ers en een stijging 
van het aandeel mbo-ers. Onder de Surinamers doet zich dezelfde gun-
stige ontwikkeling voor, nog eens versterkt door een duidelijke toename 
van het aandeel hbo/wo-ers. Bij de Antilliaanse jongeren is het beeld niet 
scherp, mede als gevolg van de minder gunstige recente instroom. Voor 
alle minderheidsgroepen geldt ook voor het voortgezet onderwijs dat er 
minder goede prestaties worden geleverd dan door autochtone leerlin-
gen. Het aandeel voortijdig schoolverlaters is onder de minderheden 
eveneens fors hoger, al lijkt het de laatst jaren iets terug te lopen. Bij de 
mediterranen is het aandeel van degenen zonder enig diploma van het 
voortgezet onderwijs (de drop outs) het hoogst. De Surinamers en Antilli-
anen nemen ook in dit opzicht een positie in tussen hen en de autoch-
tone Nederlanders. 

De arbeidsmarkt weerspiegelt voor een deel de onderwijspositie. Het is 
dan ook geen verrassing dat de allochtone groepen op nagenoeg alle in-
dicatoren 'op achterstand' staan en dat het patroon bijna steeds het be-
kende is: Turken en Marokkanen op de grootste achterstand, de groepen 
uit het Caraïbische gebied dichter bij de autochtonen. Dit geldt in de eer-
ste plaats voor de bruto participatiegraad (de mate waarin men op de 
arbeidsmarkt verschijnt). Deze is sedert het midden van de jaren tachtig 
'in den brede' toegenomen, maar de onderlinge verschillen zijn nauwe-
lijks veranderd. 

Dit impliceert bij voorbeeld dat de mediterrane vrouwen nog steeds 
naar verhouding weinig op de arbeidsmarkt verschijnen, terwijl de Ca-
raïbische vrouwen de vergelijking met de autochtone vrouwen goed kun- 

2 Onze voorzichtigheid betreft het feit dat de desbetreffende (SPVA-)data vooral de grote 

steden betreffen en dus niet representatief zijn voor de totale autochtone bevolking. 
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nen doorstaan. Ook de oudere mediterrane mannen kennen (al langer) 
een opvallend lage participatiegraad. Op de arbeidsmarkt verschijnen 
betekent nog niet dat men een baan weet te vinden. Terwijl de werkgele-
genheid ook voor allochtonen in de afgelopen jaren opmerkelijk is toege-
nomen, is de werkloosheid onder hen nog onevenredig hoog. Het pa-
troon is bekend: de ongunstigste uitkomsten gelden voor de Turken en 
Marokkanen, de gunstigste voor de autochtone Nederlanders en de tus-
senpositie is voor de Surinamers en Antillianen die in de jaren negentig 
een deel van hun achterstand wegwerkten. 

Onder de langdurig werklozen (langer dan twee jaar zonder betaald 
werk) zijn de Turken en Marokkanen het sterkst oververtegenwoordigd, 
meer dan de Antillianen en daarna pas de Surinamers. De laatsten wis-
ten hun positie in dit opzicht te verbeteren, voor de Antillianen geldt het 
tegendeel (mede door de minder gunstige recente instroom). Bij de Tur-
ken en Marokkanen bleef het aandeel langdurig werklozen ongeveer 
twee keer zo hoog als onder de autochtone Nederlanders. Over de wer-
kenden tenslotte is te melden dat het patroon op nagenoeg alle indicato-
ren weer bekend voorkomt. De Turken en Marokkanen bekleden bij 
voorbeeld vaker een lage beroepspositie, ze verdienen een geringer 
arbeidsinkomen en hebben (bij gelijke leeftijd en gelijk geslacht) vaker 
tijdelijk werk en/of een flexbaan. De Surinamers en Antillianen lijken in 
al deze opzichten meer op de autochtone Nederlanders dan op de medi-
terranen, zonder een gelijk niveau te behalen. Wel worden de verschillen 
geleidelijk aan kleiner. 

De inkomenspositie betreft meer dan het arbeidsinkomen, en juist 
voor groepen met een hoog aandeel inactieven zijn overdrachtsinko-
mens van belang. Door het lagere werkloosheidsniveau dan bij voor-
beeld midden jaren tachtig, is arbeidwel de voornaamste inkomensbron 
geworden van een groeiend aandeel allochtonen. Het aandeel dat een 
werkloosheids- of bijstandsuitkering ontvangt, is dienovereenkomstig 
afgenomen. Bij iedere inkomensbron, uitgezonderd de tegemoetkomin-
gen in studiekosten, realiseerden de autochtonen sedert eind jaren tach-
tig een hogere toename dan de minderheidsgroepen. Ondanks dat zich 
bij hen dus wel inkomensgroei voordoet, is de achterstand op de au-
tochtonen in dit opzicht vergroot. 

De huisvestingspositie tenslotte is veel minder ongunstig. Bovendien is 
sedert de jaren tachtig een steeds gelijkmatiger beeld ontstaan, zowel 
binnen de minderheidsgroepen als tussen hen en de autochtone bevol-
king. Nochtans is de woontevredenheid bij de allochtone groepen nog 
geringer dan bij de autochtonen. Dit betreft zowel hun woning als de 
woonomgeving. Het oordeel over de buurt waarin men woont (vaker dan 
bij autochtonen een oude stadswijk), speelt hierbij een duidelijke rol. 
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Generaties vergeleken 

Ontwikkelingen in de sociaal-economische positie van bevolkings-
groepen kunnen op verschillende manieren worden vastgesteld. Het 
meest voor de hand liggend is de vergelijking van verschillende jaren. 
Een stap verder gaat de vergelijking van cohorten, bij voorbeeld jongeren 
en ouderen of kort-verblijvenden en lang-verblijvenden. De informatie 
die daaruit voortkomt, is verwerkt in het zojuist geschetste algemene 
beeld. 

Een volgende mogelijkheid, de vergelijking van generaties, is nog niet 
besproken. Toch is zij van veel belang, gezien de omschijving van 'etni-
sche minderheden' waarin continuïteit van de zwakke sociaal-
economische positie, etnisch-culturele positie en machtspositie over ge-
neraties heen een wezenlijk element is. Op deze plek zal ik daar nader op 
ingaan. 

Een probleem hierbij is dat Nederland voor wat betreft de huidige 
minderheidsgroepen een betrekkelijk 'jong' immigratieland is; de meeste 
leden van deze groepen zijn pas na de Tweede Wereldoorlog in ons land 
gearriveerd of geboren. Dit kan worden geïllustreerd met het gegeven dat 
van de vier grootste allochtone groepen in ons land slechts ongeveer een 
derde hier is geboren, en dus behoort tot de tweede generatie (de aande-
len lopen uiteen van 33% bij de Antillianen tot 37% bij de Turken). Bo-
vendien is de tweede generatie nog zo jong, dat het merendeel school-
gaand is. Over hun schoolloopbaan en schoolprestaties is dus wel iets te 
zeggen, over hun eindniveaus veel minder en over hun beroepsloopbaan 
nauwelijks iets. 

Bij enkele kleinere allochtone groepen liggen de getalsmatige verhou-
dingen al anders. Zo bestaat de Molukse bevolkingsgroep in ons land 
voor circa een derde uit de eerste generatie, voor circa een derde uit de 
tweede generatie en voor een gelijk deel uit de derde generatie, die nu de 
arbeidsmarkt begint binnen te stromen. Maar over de sociaal-
economische positie van deze groepering zijn weer veel minder recente 
gegevens beschikbaar (de laatste dateren uit 1990). 3  Het zal duidelijk 
zijn: wanneer we iets willen zeggen over 'continuïteit over generaties 
heen', kan dit slechts met forse beperkingen. 

Een lastige kwestie die daaraan verbonden is, betreft het volgende. De 
fraaiste vergelijking tussen generaties betreft die tussen ouders en hun 
kinderen. Is er in dat geval binnen een groepering sprake van sociale stij-
ging of daling, en hoe verhoudt deze zich tot andere bevolkingsgroepen? 
Nu is zo'n vergelijking van intergeneratiemobiliteit altijd al lastig doordat 
het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt (bij voorbeeld de 
werkgelegenheidsstructuur en de beroepenstructuur) aan verandering 
onderhevig zijn. 

3 Zie Veenman en Martens, 1991. 
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We lossen dit doorgaans op door odds-ratio's te gebruiken: eenvoudig 
gezegd worden de veranderingen tussen grootvader en vader, vergeleken 
met die tussen vader en zoon. In het geval van de allochtone groepen in 
ons land staat die mogelijkheid niet open, omdat de context waarin de 
eerste generatie opgroeide (in het land van herkomst) totaal verschillend 
kan zijn — en vaak zal zijn — van die waarin de tweede generatie opgroeit 
(in Nederland). Dit betreft het onderwijssysteem (soms was er zelfs geen 
mogelijkheid om onderwijs te volgen), de arbeidsmarkt (bij voorbeeld in 
een laag ontwikkelde rurale omgeving) zowel als het culturele systeem 
(zoals voorschriften die vrouwen beletten om aan het onderwijs of de 
arbeidsmarkt deel te nemen). 

Bij zulke verschillen in context is een directe vergelijking van ouders en 
hun kinderen zinloos. Daarom vergeleken wij tweede-generatie jongeren 
met leeftijdgenoten uit de eerste generatie (Veenman en Martens, 1995; 
Veenman, 1996a). De eersten zijn hier geboren en de laatsten zijn later 
gekomen, al zijn ze even jong. Een vergelijking met autochtone leeftijd-
genoten is nodig om iets te kunnen zeggen over eventuele sociaal-
economische achterstand. Ook in die vergelijking is voorzien. Ze betreft 
in dit geval niet de huisvestingspositie, maar wel een breed scala van in-
dicatoren betreffende de onderwijspositie, en voorts de werkloosheid en 
het arbeidsinkomen. 4  

Het algemene beeld 

De uitkomst van de vergelijkingen waarbij de tweede generatie is betrok-
ken, kan als volgt kort worden weergegeven. De tweede generatie doet 
het in het onderwijs duidelijk beter dan de eerste generatie, maar blijft 
tegelijkertijd achter bij de autochtone leeftijdgenoten. 'Zij-instroom' (in-
stroom in het Nederlandse onderwijs ná het begin van het basisonder-
wijs) verklaart derhalve niet de gehele onderwijsachterstand. Het ver-
schil in werkloosheid met de eerste generatie (ook nu in het voordeel van 
de tweede generatie) is niet groot, behalve bij de Antillianen met hun 
ongunstige recente instroom. Het verschil met de autochtonen is wél 
groot, ook nu met uitzondering van de tweede-generatie Antillianen die 
het qua arbeidskansen dus goed doen. 

Wat het arbeidsinkomen betreft, zien we bij de eerste-generatie jonge-
ren wel onderbenutting (dat is: directe loondiscriminatie), en bij de 
tweede generatie niet of nauwelijks. Dit betekent dat tweede-generatie 
werkende jongeren er bijna net zo vaak als autochtone leeftijdgenoten in 
slagen om werkzaam te zijn op het niveau waarvoor ze zijn opgeleid. De 
eerste-generatie werkende jongeren slagen hierin dus minder vaak. Di-
recte loondiscriminatie (minder loon voor hetzelfde werk) kon noch bij 
de eerste noch bij de tweede generatie worden vastgesteld. 

4 De tweede generatie is vanwege haar jeugdige leeftijd nog vooral schoolgaand en 

thuiswonend, wat een verdere vergelijking van inkomens zinledig maakt. 
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Al met al bestaat er ook voor de tweede generatie nog steeds sociaal-
economische achterstand, maar deze is geringer dan voor de geïmmi-
greerde leeftijdgenoten uit dezelfde groepen, en bovendien bestaat bin-
nen de tweede generatie een toenemende sociaal-economische 
differentiatie. 

Het beeld per sector 

Het beeld per maatschappelijke sector is zojuist al redelijk uit de verf ge-
komen, al kunnen we over het onderwijs nog het volgende toevoegen. De 
vergelijking tussen eerste- en tweede-generatie Turkse, Marokkaanse, 
Surinaamse en Antilliaanse jongeren toont aan dat de tweede generatie 
op alle gebruikte indicatoren betere resultaten boekt. Dit betreft: de sco-
res op taal- en rekentoetsen van basisschoolleerlingen, leeftijds-
achterstand aan het einde van de basisschool, het opleidingsniveau van 
scholieren in het voortgezet onderwijs, het drop-outpercentage in het 
voortgezet onderwijs en tenslotte het gerealiseerde eindniveau. 

Op de meeste van deze indicatoren bestaat nog achterstand op 
autochtone leeftijdgenoten, in het bijzonder voor de Turken en de Ma-
rokkanen. Bij Molukkers levert de vergelijking tussen de (bij hen rele-
vante) derde en tweede generatie geen noemenswaardige verschillen in 
onderwijspositie op. Ook bij hen is de achterstand op de autochtonen 
nog aanzienlijk. 

Dat we over de arbeidsmarktpositie geen andere uitspraken doen dan 
die welke de werkloosheid en het arbeidsinkomen betreffen, heeft er 
vooral mee te maken dat de tweede generatie nog aan het begin van haar 
beroepsloopbaan staat. Opnieuw is de jeugdige leeftijd hier van belang. 
Ze impliceert dat we vooral over 'starters' op de arbeidsmarkt spreken en 
dat deze starters overwegend personen zijn die relatief kort hebben deel-
genomen aan het onderwijs. Dit relativeert de uitkomsten van de verge-
lijkingen naar werkloosheid en arbeidsinkomen, omdat mag worden 
aangenomen dat tweede-generatie jongeren die langer in het onderwijs 
verblijven, een gunstiger startpositie zullen verwerven. 

Interpretatie en conclusie 

De hier besproken allochtone groepen kennen wel degelijk een sociaal-
economische achterstand ten opzichte van de autochtone Nederlanders. 
Wat echter niet kan worden volgehouden, is dat deze achterstand alge-
meen is, dat wil zeggen: geldt voor alle of bijna alle leden van deze groe-
pen en voor alle maatschappelijke sectoren. Beoordeeld naar dit crite-
rium, kunnen dé Surinamers en dé Antillianen zeker niet eenvoudigweg 
als 'etnische minderheden' worden beschouwd. Als de term al van toe-
passing is, dan eerder voor de Turken en Marokkanen. Al doet zich bij 
hen eveneens in toenemende mate sociaal-economische differentiatie 
voor en is de huisvestingspositie niet langer zorgwekkend te noemen. 
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Figuur 1: Analysemodel sociaal-economische positie 
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Of de term 'etnische minderheden' terecht wordt gebruikt, is mede af-
hankelijk van de continuïteit van achterstand over generaties. Daarover 
bestaat weinig duidelijkheid, en wel om twee redenen. In de eerste plaats 
zijn we in Nederland nauwelijks in staat om generaties met elkaar te ver-
gelijken, behalve voor enkele kleinere allochtone groepen. Binnen de vier 
grootste groepen is uitsluitend een vergelijking van de onderwijspositie 
mogelijk. En ook met deze vergelijking moet voorzichtig worden omge-
sprongen, omdat veel tweede-generatie jongeren zich nog in het onder-
wijs bevinden waardoor weinig zeker is over het door hen te behalen 
eindniveau. 

Interessant is wel dat we juist binnen het onderwijs een duidelijk gun-
stiger positie zagen voor de tweede dan voor de eerste generatie. Er kan 
derhalve enige twijfel bestaan over de 'continuïteit van de achterstand', 
ook al blijven de tweede-generatie jongeren achter bij hun autochtone 
leeftijdgenoten. Maar ook hier manifesteert zich sociaal-economische 
differentiatie, binnen zowel als tussen groepen. Het zijn de mediterranen 
die opnieuw de grootste achterstand laten zien. 

De conclusie moet zijn dat het voorbarig is om bij dé Turken, Marok-
kanen, Surinamers en Antillianen in Nederland te spreken van 'etnische 
minderheden', in de zin zoals gedefinieerd bij de aanvang van dit artikel. 
Zelfs bij de Turken en Marokkanen is de achterstand niet algemeen, en 
bovendien is (nog) onbekend of ze zich over generaties voortzet. Dit laat 
de vraag open of deze groepen zich tot zulke minderheden zouden kun-
nen ontwikkelen. Het is een dreiging die bij de mediterrane groepen aan-
wezig lijkt. Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig, want afhanke-
lijk van een samenstel van factoren die elkaar bovendien wederzijds 
kunnen beïnvloeden. In figuur 1 zijn deze factoren abstract weergege-
ven. 5  

5 De afleiding van dit model is te vinden in Veenman, 1997, pp. 35-3. 
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De gedachte achter deze figuur model is de volgende. De ontwikkeling 
van de maatschappelijke positie van een bevolkingsgroep, welke ook, is 
primair afhankelijk van ontwikkelingen in de kansenstructuur. Gedoeld 
wordt op veranderingen in het onderwijssysteem, op werkgelegenheids-
groei of —afname, op wijzigingen in het stelsel van sociale zekerheid als-
mede op veranderingen in de woningmarkt of in het verdelingssysteem 
dat daarbinnen wordt gebruikt. Dergelijke ontwikkelingen vertalen zich 
in veranderingen in gedragsregels of in een gewijzigde toepassing van 
zulke regels door de gate keepers van de verschillende instituties. In het 
onderwijs kunnen dit leerkrachten zijn of onderwijsinspecteurs, op de 
arbeidsmarkt personeelsselecteurs of arbeidsbemiddelaars/ 
intercedenten, in het sociale-zekerheidssysteem bijstand- 
maatschappelijk werkers of fraudebestrijders, en op de woningmarkt 
woningeigenaren of huisvestingsambtenaren. Zij bepalen de mate van 
in- of uitsluiting van individuen en groepen, het tweede niveau van het 
model. Dezen zullen hierop reageren. Dit kan door aanpassing van hun 
hulpbronnen aan de nieuwe omstandigheden. Zulke hulpbronnen be-
treffen het economisch-menselijke kapitaal (kwalificaties), het 
informatiekapitaal (kennis), het sociaal kapitaal (netwerken) en het cul-
tureel kapitaal (normen en waarden, betekenissystemen). 

Aanpassing aan de nieuwe situatie kan in twee richtingen lopen. De 
eerste betreft de poging om hulpbronnen aan te passen zodanig dat be-
ter aansluiting wordt gevonden bij de kansenstructuur en de verande-
rende eisen. De tweede richting betreft de poging om beter te kunnen 
omgaan met de sociale uitsluiting (coping behaviour). Dergelijke reacties 
op het derde niveau van het model hebben weer repercussies op het 
tweede niveau: de gate keepers reageren op veranderingen in hulpbron-
nen bij de subjecten. Op de arbeidsmarkt bij voorbeeld nemen de 
arbeidskansen toe wanneer individuen en groepen investeren in hun 
employability, door passender scholing te ondergaan en/of door werk-
ervaring op te doen. De arbeidskansen nemen daarentegen af wanneer 
degenen die slachtoffer zijn van sociale uitsluiting, zich afwenden van 
reguliere arbeid, daarop minder georiënteerd raken en 'alternatieve rou-
tes' zoeken in informele arbeid of criminele activiteiten. 

Uit recent onderzoek onder tweede-generatie jongeren in Amsterdam 
en Rotterdam blijkt dat verschillende reactietypen voorkomen. De groot-
stedelijke arbeidsmarkt heeft zich zo ontwikkeld dat hoger opgeleiden 
steeds betere kansen krijgen en lager opgeleiden steeds minder kansen. 
Bovendien heeft zich een sterke transformatie voorgedaan naar een 
diensteneconomie. Bij de laag opgeleiden zijn de allochtone jongeren 
sterk vertegenwoordigd. Zij zijn derhalve mede slachtoffer geworden van 
veranderingen in de kansenstructuur. 

De sociale uitsluiting is nog versterkt door een minder gunstige beeld-
vorming bij personeelselecteurs, die overigens vaak verbonden is met de 
eerste generatie (Veenman, 1995). De geschetste ontwikkelingen verei-
sen van veel allochtone jongeren een andere en nieuwe oriëntatie op 
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scholing en arbeid, gegeven de in veel van hun herkomstgezinnen be-
staande gerichtheid op industriële arbeid. Een flink aantal slaagt hierin; 
zij proberen hun beroepenspectrum te verbreden en oriënteren zich 
sterker op geschoold werk in de dienstensector. 

Opvallend hierbij is de snelle ontwikkeling die veel Turkse en Marok-
kaanse jonge vrouwen doormaken (Veenman, 1996b, 1996c). Tegelijker-
tijd zijn er subgroepen die zich afwenden van de kerninstituties van de 
samenleving; in het onderwijs zijn het de drop outs, op de arbeidsmarkt 
degenen die irregulier werk zoeken of inactief blijven omdat zij partici-
peren in criminele circuits (Veenman, 1996b, 1996c). Dit betreft vaker de 
jongens, met name in Marokkaanse kring, maar zeker niet alleen daar. 

Het hier kort geschetste empirische beeld bevestigt de algemene be-
vinding van deze bijdrage: er is sprake van een sterke en toenemende 
differentiatie, ook in reactie op nieuwe kansverdelingen. Wie daarop het 
accent legt, zal eerder optimistisch dan pessimistisch zijn over de drei-
ging van minderheidsvorming in de tweede of derde generatie. Wie daar-
entegen de ongelijke-kansenstructuur benadrukt en tegelijkertijd som-
ber is over de hardnekkigheid van stereotype beeldvorming en daarmee 
samenhangende sluitingsmechanismen, alsook over de mogelijkheden 
van allochtonen om hun hulpbronnen 'positief' aan te passen, zal vooral 
pessimistisch zijn. Wie tenslotte het zekere voor het onzekere wenst te 
nemen, zal pleiten voor beleidsingrepen. Deze kunnen zich richten op 
de kansenstructuur, op de arbeidsmarkt bij voorbeeld in de vorm van 
werkgelegenheidsbeleid, en op beïnvloeding van de in- en uitsluitings-
mechanismen (zie de Wet BEAA of positieve-actiebeleid). Tevens kan het 
beleid rechtstreeks gericht worden op beïnvloeding van de hulpbronnen 
van individuen en groepen, bij voorbeeld door middel van scholings-
beleid. Gezien het voorgaande ligt het niet voor de hand bij dergelijk be-
leid te kiezen voor categoriaal doelgroepenbeleid, dat zich richt op ge-
hele bevolkingsgroepen. Dit is zinloos vanwege de besproken 
differentiatie. Veeleer zou gemikt moeten worden op subcategorieën in 
kwetsbare posities — in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, in het sociale-
zekerheidsstelsel en/of op de woningmarkt. Het is de grondslag van een 
pleidooi voor de overgang van specifiek minderhedenbeleid naar een 
gedifferentieerd allochtonenbeleid dat aangrijpt daar waar de noodzaak 
bestaat en waar de mogelijkheden zich voordoen. 

Literatuur 

Amersfoort, J.M.M. van 	 Dagevos, J.M., E.P. Martens e.a. 
Immigratie en minderheidsvorming; een 	Scheef verdeeld; minderheden en hun 
analyse van de Nederlandse situatie 	maatschappelijke positie 
1945-1973 	 Assen, Van Gorcum, 1996 
Alphen aan den Rijn, Samsom, 1974 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 6, 1997 

Huls, F.W.M., P. van der Laan (red.) 
Allochtonen in Nederland 1995 
Voorburg/Heerlen, CBS, 1995 
Huls, F.W.M., P. van der Laan (red.) 
Allochtonen in Nederland 1996 
Voorburg/Heerlen, CBS, 1996 
Martens, E.P., A.O. Verweij 
Marokkanen in Nederland; kerncijfers 
7996 
Rotterdam, ISEO/EUR, 1996 
Martens, E.P., A.O. Verweij 
Turken in Nederland; kerncijfers 1996 
Rotterdam, ISEO/EUR, 1997 
Martens, E.P., A.O. Verweij 
Surinamers in Nederland; kerncijfers 
1996 
Rotterdam, ISEO/EUR, 1997 
Martens, E.P., A.O. Verweij 
Antillianen en Arubanen in Nederland; 
kerncijfers 7996 
Rotterdam, ISEO/EUR, 1997 
Penninx, R. 
Minderheidsvorming en emancipatie; 
balans van kennisvelwerving ten 
aanzien van immigranten en 
woonwagenbewoners 
Alphen aan den Rijn, Samsom, 1988 
Tesser, P.T.M, F.A. van Dugteren e.a. 
Rapportage minderheden 1996; 
bevolking, arbeid, onderwijs, huisvesting 
Rijswijk. SCP, 1996 
Veenman, J. 
Participatie in perspectief; ontwikkelin-
gen in de sociaal-economische positie 
van zes allochtone groepen in 
Nederland 
Houten/Zaventem/Lelystad, Bohn 
Stafleu Van Loghum/Koninklijke 
Vermande, 1994 
Veenman, J. 
Onbekend maakt onbemind; over 
selectie van allochtonen op de 
arbeidsmarkt 
Assen, Van Gorcum, 1995 
Veenman, J. 
Keren de kansen? Tweede-generatie 
allochtone jongeren in Nederland 
Assen, Van Gorcum, 1996a 

60 

Veenman, J. 
Heb je niets, dan ben je niets; 
tweede-generatie allochtone jongeren 
in Amsterdam 
Assen, Van Gorcum, 1996b 
Veenman, J. 
Als de toekomst naar je toekomt; 
tweede-generatie allochtone jongeren 
in Rotterdam 
Rotterdam, ISEO/EUR, 1996c 
Veenman, J. 
Arbeidsmarkt en maatschappelijke 
ongelijkheid; over oorzaken en gevolgen 
Assen, Van Gorcum, 1997 
Veenman, J., E.P. Martens 
Een lange weg; Molukkers op de 
arbeidsmarkt 1990 
Den Haag, OAV, 1991 
Veenman, J., E. Martens 
Op de toekomst gericht; tweede 
generatie allochtonen in Nederland 
's-Gravenhage, VUGA, 1995 



Naar een multistructurele 

samenleving 

prof. dr. C.J.M. Schuyt *  

Het overheidsbeleid ten aanzien van minderheden wordt gekenmerkt 
door een streven naar een multiculturele samenleving. Ook de organisa-
ties van minderheden zelf, zoals verenigd in FORUM, streven dat na. 
'Streven naar' betekent het bevorderen van iets dat er nog niet of nog 
niet in voldoende mate, bij voorbeeld gelijke kansen voor iedereen. Ik 
meen echter dat de multiculturele samenleving er al is. Zij is een gege-
ven, geen opgave. Het is een empirisch feit. Aanwijzingen hiervoor zijn 
de niet-Nederlandse herkomst van vele ingezetenen en de daarmee ge-
paard gaande feitelijke uitingen van verschillende culturele levenswijzen 
in één samenleving. De omvang van minderheidsgroepen bij de samen-
stelling van de gehele bevolking is het belangrijkste criterium. Nederland 
is zodoende een multi-culturele samenleving, zoals zij dit ook al lange 
tijd geweest is. 

Men kan de 'multiculturele samenleving' natuurlijk ook als een nor-
matief begrip gebruiken, waarmee dan bedoeld wordt dat elke culturele 
minderheidsgroep een eigen culturele identiteit mag en moet bewaren 
met gelijktijdige inpassing in de wijdere cultuur en samenleving. Dit le-
vert spanningen op. De verhouding tussen dominante cultuur en subcul-
turen kan op verschillende manieren worden opgelost, zoals schema 1 
laat zien (Schuyt, 1995). 

Integratie is één van de mogelijkheden bij de botsing van culturen en 
in zekere zin de moeilijkste. Het vergt veel flexibiliteit zowel van leden 
van subculturen als van de vertegenwoordig(st)ers van de dominante 
cultuur. Tweetaligheid, bi-culturalisme, de mogelijkheid tot een dubbele 
nationaliteit en geestelijke lenigheid om per dag verschillende keren te 
switchen van cognitieve schema's en van handelingsrepertoire, zijn alle-
maal nodig voor succesvolle integratie. Assimilatie lijkt gemakkelijker, 
maar vergt vaak een ontkenning van de eigen ziel of identiteit. Segregatie 
is gericht op versterking van de eigen culturele wortels en handhaving 
van de eigen gebruiken, dus op ziels- en lijfsbehoud, maar de prijs die 
hiervoor betaald wordt is afzondering. Marginalisering, tenslotte, is de 
veelvuldig voorkomende situatie, waarin veel leden van culturele min-
derheden komen te verkeren. Ze geven een eigen identiteit en maat- 
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Schema 1: Reacties van subculturen op de dominante cultuur 

Erkenning van 
dominante 
cultuur 

ja 

nee 

Multicultureel: wat wordt bedoeld? 

Behoud van eigen subcultuur 

ja 

integratie 

segregatie 

nee 

assimilatie 

marginalisering 

schappelijke veerkracht, ontleend aan hun eigen cultuur, op en weten 
geen aansluiting te vinden bij de wijdere samenleving. Marginalisering 
gaat frequent gepaard met verlies aan zelfrespect. 

In het vervolg van deze bijdrage wil ik betogen dat een geslaagde inte-
gratie, vanuit een situatie van marginaliteit, soms het beste verloopt via 
bewust gewilde segregatie van bepaalde duur, het herontdekken en be-
wust erkennen van de eigen cultural roots. Het middel hiervoor is wat ik 
de multi-structurele samenleving zou willen noemen. De andere route 
die loopt van marginalisering via assimilatie naar integratie is meestal 
een doodlopende weg, immers zonder eigen identiteit komt men niet toe 
aan reële integratie. Niettemin levert assimilatie, mits niet gedwongen, 
voor sommige immigranten een aanvaardbare manier van bestaan op. 

De manier waarop in Nederland over de multiculturele samenleving 
wordt gesproken verschilt drastisch van de discussie over multi-
culturalisme in de Verenigde Staten. In Nederland heeft de multicultu-
rele samenleving een wenselijke, enigszins sympathieke en nastrevens-
waardige klank gekregen. In de Verenigde Staten is het begrip omstreden. 
Daar slaat het op overdreven letten op politieke correctheid voor elke 
minderheidsgroep. Zo mag men bij voorbeeld een gehandicapte niet 
meer gehandicapt noemen, maar moet men zeggen: 'in een van zijn of 
haar lichamelijke functies niet volledige florerende medemens'. Afgezien 
van de taalkundige lenigheid die hier steeds vereist is, verdoezelt een 
dergelijk taalgebruik de werkelijkheid. Natuurlijk moet men correct zijn 
ten opzichte van medemensen, maar dat mag geen verstikkende publie-
kelijk afgedwongen correctheid zijn. 

De Amerikaanse discussie over multiculturalisme staat in het teken 
van groepsseparatisme en segregatie: het benadrukken van de eigen cul-
turele wortels waarbij het blootfeitelijke gegeven dat men toch in een 
moderne westerse samenleving leeft, opgegroeid is, woont en werkt, ver-
waarloosd wordt. In de Amerikaanse discussie ligt het accent sterk op de 
negatieve kanten van een subcultuur en op slachtofferschap; op het be-
nadrukken van de zielige kanten in het bestaan van een minderheids- 
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groep, niet op de onafhankelijke, dynamische en ondernemende kanten 
ervan. De schrijver Robert Hughes (1995) heeft in zijn boek De klaag-
cultuur deze zielige en negatieve aspecten van wat hij de 'multi-culti's' 
noemt naar voren gebracht. 

De Nederlandse discussie over de multiculturele samenleving kan een 
geheel andere kant uitgaan. Het is een gegeven, geen streefdoel, hoewel 
men natuurlijk wel kan discussiëren over streefcijfers van deelname van 
leden van minderheidsgroepen aan maatschappelijke instituties. Geen 
overdreven politieke correctheid is vereist, wel zorgvuldig gekozen taal-
gebruik. Geen uitsluitend beroep op tolerantie als deugd van de multi-
culturele samenleving, waar het in acht nemen van (grond)rechten en 
zorgen voor een versterkte rechtspositie voor leden van minderheids-
groepen veel effectievere middelen zijn voor inburgering. 

De multiculturele samenleving gedijt het beste door er zo weinig mo-
gelijk over te praten. Ze moet vanzelfsprekend worden. Het zal een zegen 
zijn als het onderscheid allochtoon/autochtoon drastisch in gebruiks-
frequentie zal afnemen en vooral in het overheidsbeleid niet als domine-
rende maatstaf zal worden gebruikt. Het is een onhanteerbaar onder-
scheid geworden, met als gevolg juist een versterking van 
groepsonderscheidingen, waar die mogelijk al niet meer aanwezig zijn. 

Een voorbeeld: een vriendin van mij in Leeuwarden woont samen met 
een heel aardige blonde jongen uit België. In het vredelievende straatje 
wordt de Belgische vriend als autochtoon, als één van ons ervaren, ter-
wijl zij, geboren en getogen in Nederland, als allochtoon, als een van hen 
wordt ervaren. Juridische en sociale onderscheidingen lopen steeds min-
der met elkaar in de pas. Het geforceerd vasthouden aan het onderscheid 
allochtoon/autochtoon brengt veel problemen met zich mee. Het is een 
ouderwetse uitdrukking die de feitelijk gegroeide situatie in de sociale 
werkelijkheid al lang niet meer volledig dekt. Het is in de politieke arena 
een eigen leven gaan leiden, met wetten ondersteund en het werkt voor 
de praktijk van emancipatie van minderheidsgroepen soms verstikkend. 
Hetzelfde kan gebeuren met het begrip multicultureel, wanneer dit in 
politiek en beleid ruim wordt uitgesponnen. Wat bedoelt men er nu pre-
cies mee en wat verdoezelt men er mee? 

Het belang van zelfrespect 

Is het multiculturalisme een manier aan het worden om niet over de vele 
huidsldeuren in onze samenleving te hoeven spreken? Is het waar dat 
zo'n opvallend uiterlijk kenmerk als huidskleur in onze samenleving nog 
steeds grote problemen kan opleveren zoals discriminatie, discriminatie-
gevoelens, een laag zelfrespect en nog veel meer? Als dat het geval is ben 
ik geneigd meer en eerder aandacht te schenken aan de zojuist ge-
noemde fenomenen (discriminatie and all that) dan aan het bevorderen 
van een multiculturele samenleving. 
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Zelfrespect is één van de belangrijkste, misschien wel dé belangrijkste 
eigenschap, die mensen nodig hebben, niet eens zozeer om te slagen in 
het leven, maar gewoon al om overeind te blijven en een beetje plezier te 
hebben in hun leven. Vreemd genoeg wordt het op school niet geleerd of 
bijgebracht. Sterker zelfs: het kan daar juist worden afgeleerd door reac-
ties van onderwijzers, onderwijzeressen en medeleerlingen. Veel hangt 
dus af van de wijze waarop men in de discussie over de multiculturele 
samenleving situaties, problemen en wensen formuleert. Te hoogdra-
vende taal en te idealistische politieke doelen leiden af van de werkelijke 
problemen en pijnpunten. Ik wil dit nog verder verduidelijken. 

Als socioloog denk ik bij een multiculturele samenleving zonder meer 
aan zeer uiteenlopende normen, waarden, gewoonten en gebruiken, ma-
nieren van doen. Het meest opvallende kenmerk van elke samenleving is 
de diversiteit van mensen. Mensen verschillen zeer van elkaar. Mensen 
zijn tegelijk ook verschrikkelijk inventief in het bedenken en benoemen 
van sociale verschillen. Als er geen verschillen zijn, worden ze ogenblik-
kelijk ter plekke uitgevonden: de roden tegen de blauwen, deze straat 
tegen die straat, deze kant tegen die kant, die van ons tegen die van jullie. 
Waar het op aankomt in een samenleving is dat de dynamiek van deze 
vaste en variabele verschillen, van bestaande of uitgevonden groeps-
kenmerken niet een zodanige vaste hiërarchie van waardering krijgen, 
een vaste bedding, dat de nadruk op verschillen voor bepaalde groepen 
en groepsleden systematisch zeer grote nadelen gaat opleveren. 

Als ik spreek van een vaste bedding waarin groepsverschillen worden 
gefixeerd, heb ik het, in andere woorden, over de structuur van een sa-
menleving. De structuur van levenskansen als de meest bepalende factor 
in iemands leven. Dit brengt mij tot de volgende stelling: een multicultu-
rele samenleving moet worden gedragen door een multistructurele sa-
menleving. 

Een multi-structurele samenleving 

Wat wordt hiermee bedoeld? De huidige structuur van de moderne (Ne-
derlandse) samenleving wordt steeds meer gekenmerkt door uni-
dimensionaliteit. Wat Marcuse in de jaren zestig zo treffend 'one dimen-
sional man' noemde, is langzamerhand praktijk geworden. Mensen 
worden gemeten, gewogen, volwaardig geacht op grond van slechts één 
kenmerk: hoeveel leveren ze op? Wat is hun precieze in getallen uit te 
drukken bijdrage aan de winst-en verliesrekening? Bij verlies moeten ze 
weg, bij winst gaan ze door, net als bij een tennistoernooi of Europees 
voetbalkampioenschap. 

Maar anders dan bij deze sporten is de samenleving geen spel, maar 
een harde levenszaak - of een halszaak. Alle aandacht gaat tegenwoordig 
naar één dimensie, betaalde arbeid buitenshuis. Alle politici willen maar 
één ding: werk, werk en nog eens werk. Maar door zo sterk het belang 
van één activiteit te benadrukken, ontstaat het paradoxale gevolg dat een 
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ieder die niet zo goed aan die eendimensionale maatstaf kan voldoen per 
definitie uit de boot valt. Insluiting op basis van één dimensie brengt 
maatschappelijke uitsluiting en marginalisering voort, terwijl men dit 
juist tracht te voorkomen. 

De dynamiek van deze paradox zit in de eenzijdigheid van de maat-
schappelijke structuur. Als de enige weg naar maatschappelijke partici-
patie én maatschappelijke acceptatie gelegen is in betaald werk buitens-
huis en het enige beleid voor emancipatie van minderheden geacht 
wordt te liggen in de sfeer van arbeidsparticipatie, dan wordt telkenmale 
opnieuw de afvaller in deze arbeidsrace voorgehouden dat hij of zij faalt. 
Zelfs het vrijwillig op zich nemen van andere taken, bij voorbeeld het 
door een jonge Turkse vrouw verzorgen van een zieke en gebrekkige 
oude moeder, wordt dan gezien als een maatschappelijk falen, als een 
achterblijven. 

Dat brengt me tot de stelling dat minder nadruk op arbeid als de enige 
weg voor maatschappelijke participatie, uitsluiting en marginalisering 
van minderheden meer zal tegen gaan. Natuurlijk onderschat ik het be-
lang van werk voor maatschappelijke acceptatie niet. Ik wil er slechts 
mee aangeven dat een multi-structurele samenleving een veelheid van 
wegen naar maatschappelijke participatie en acceptatie omvat. Verschil-
lende structuren leiden tot verschillende vormen van maatschappelijke 
deelname, tot andere maatschappelijke kansen en tot anders gedefini-
eerde successen. Het gaat niet om één maatstaf voor succes en falen, 
maar om verschillende, liefst tien of meer: in de sport, in vrijwilligers-
organisaties, in de reclassering, in de wereld van de bejaarden is veel zin-
volle arbeid te vinden. Een samenleving die niet één competitie heeft, 
maar liefst meer dan één strijdperk, meer arena's tegelijk, is een mul-
tistructurele samenleving. Daarin floreren mensen en komen ze tot hun 
recht. 

In zekere zin kennen we al, maar nu in negatieve zin, zo'n multistruc-
turele samenleving, als men de zwarte markt en de wereld van de kleine 
en grote drughandel beschouwt als alternatieve structuren voor 
inkomensverwerving. Aan deze alternatieven zijn echter veel persoonlijk 
en maatschappelijk leed verbonden. Het gaat er om in positieve zin alter-
natieve structuren te bouwen en verder te ontwikkelen. Het gaat hierbij 
om para-instituties, dat wil zeggen instellingen en organisaties die op 
eigen initiatief en kracht naast de bestaande officiële instellingen aller-
hande activiteiten verrichten: eigen onderwijs verzorgen, eigen werk-
maatschappijen opzetten, zelf vrijwillige dienstverlening organiseren. 
Dit alles los van een subsidiërende overheid, die hooguit kan bijdragen 
door een startsubsidie. 

Veelal zullen deze para-instituties sterk verbonden zijn met de eigen 
cultuur en identiteit van een minderheid. In sociologische zin dus gese-
gregeerde activiteiten behelzen. Via deze route van segregatie is het mo-
gelijk om een sterk zelfbewustzijn te creëren, onder andere door de eigen 
succesvolle activiteiten op diverse terreinen. Wat is gunstiger voor jonge 
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leden van minderheidsgroepen: ontplooiing in een enigszins vertrouwde 
omgeving of een op zeer jonge leeftijd doorvoelde herhaaldelijke con-
frontatie met en achterstelling bij (de vertegenwoordigers van) de domi-
nante cultuur? 

De confrontatie met en de integratie in de wijdere samenleving kan 
eveneens soepeler en met minder negatieve bijverschijnselen verlopen. 
De emancipatie van de katholieken in Nederland is via dit model verlo-
pen: eigen instituties zorgden voor een goede scholing en opleiding, ver-
volgens voor eigen opwaartse mobiliteit, resulterend in zelfwaardering. 
Daarna zijn katholieken bijna geruisloos en in grote getale in de wijdere 
samenleving ingestroomd. De kern van deze geslaagde emancipatie was 
de aanwezigheid van verschillende structuren tegelijk om te slagen en 
zich te ontplooien. 

De verschillen met de huidige zich emanciperende minderheids-
groepen zijn echter ook aan te wijzen: de emancipatie van katholieken 
speelde zich af in economisch gunstige tijden en werd geleid door een 
reeds bestaande eigen elite. Hedendaagse emancipatie vindt plaats in 
een economisch ongunstiger klimaat en veel groeperingen missen he-
laas nog een effectieve eigen elite. 

Probleemdefinities in de multiculturele samenleving 

Mijn benadering van de multiculturele samenleving is primair 
probleemgericht, niet beleidsgericht in de zin van het herhalen van wat 
beleidmakers zelf al zo vaak als wenselijkheden op papier gezet hebben. 
Een probleembenadering kan het beleid uit de cliché-sfeer halen en 
dwingt om feiten, ook de onaangename feiten, mede in ogenschouw te 
nemen. Het geeft ook de mogelijkheid tot verandering van probleem-
definities, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor organisaties van 
minderheden zelf. 

In de sociologie van sociale problemen is er een discussie gaande over 
de objectieve of de subjectieve definiëring van sociale problemen. Bij 
een objectieve definiëring kan men denken aan aantallen probleemge-
vallen, aan gevaarzettingen voor gezondheid en integriteit, inter-
generationele overdracht van probleemkans en dergelijke. Bij een sub-
jectieve definiëring kan men denken aan de mate waarin de groep zelf de 
situatie als problematisch ervaart of niet. Er zijn verschillende combina-
ties denkbaar, bij voorbeeld een situatie, waarin de overheid iets niet als 
probleem definieert en een minderheidsgroep dat wel doet en omge-
keerd een situatie waarin de overheid iets als een probleem ziet, van iets 
een probleem maakt, maar waarin de groep zelf er niet wakker van ligt. 

Bij de subjectieve definiëring van problemen is een grotere mate van 
vrijheid en inventiviteit van de minderheidsgroep te verwachten. De ei-
gen rol bij probleemonderkenning en -definiëring wordt sterker geacti-
veerd. Om die inventiviteit te benadrukken en aan te moedigen heb ik 
voor mezelf een opsomming van problemen van de multiculturele sa- 
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menleving gemaakt. Het is een lexicografische opsomming, een ABC van 
problemen, in de trant van Voltaire's Filosofisch woordenboek. De keuze 
is persoonlijk en daarom enigszins willekeurig, maar iedereen die deel-
neemt aan de discussie over de multiculturele samenleving kan een ei-
gen alfabet van problemen formuleren. De vergelijking van deze ABC's 
kan zodoende hoogst interessant worden. 

Een lexicon van de multiculturele samenleving 

A: Arbeid 
Is er sprake van geringere betaling van leden van minderheidsgroepen 
voor hetzelfde werk? Vindt er objectief aantoonbaar discriminatie plaats 
op de arbeidsmarkt jegens leden van minderheidsgroepen? Hoe is deze 
directe of indirecte discriminatie tegen te gaan? Daarnaast is een streven 
naar een ruimere definitie van zinvolle arbeid en daarbij behorende 
financieringswijzen hard nodig. 

A: Andersgezindheid en andersgeaardheid 
Onderschat niet de mate waarin het probleem van homoseksualiteit on-
der sommige etnische minderheden onbespreekbaar is. 

B: Beroepsonderwijs 
Een van de stiefkinderen van het algemeen onderwijsbeleid. Beroepson-
derwijs is van zeer groot belang voor de beroepskansen van leden van 
zich emanciperende groepen, maar is helaas uit de aandacht van over-
heid en bedrijfsleven verdwenen, ondanks herhaaldelijke verzuchtingen 
over die verdwijning. Op plaatselijk niveau kunnen er afspraken worden 
gemaakt tussen het plaatselijke en regionale bedrijfsleven en scholen 
voor beroepsonderwijs om het aandeel van minderheidsgroepen in de 
toekomstige beroepsbevolking te verbeteren. 

B: Bejaardentehuizen 
Een van mijn vrienden wees als bewijs van zijn volkomen integratie in de 
Nederlandse samenleving op het feit dat hij zijn oude vader, tegen de 
cultuur van zijn groepering in, had opgegeven voor een plaats in het be-
jaardentehuis. 

C: Criminaliteit 
Sinds het verslag van de commissie Van Traa waarin een bijdrage van de 
criminoloog Bovenkerk is opgenomen, is de discussie over de relatie cri-
minaliteit - etniciteit opnieuw losgebarsten. Bovenkerk en zijn collega's 
hebben de percentages criminelen onder minderheidsgroepen ingeschat 
maar nagelaten zich af te vragen waarom deze criminaliteit onder min-
derheden optreedt en onder de tweede generatie groter wordt. Hoe ver-
houdt zich de weg van de criminaliteit tot andere wegen van inkomens-
verwerving en het verkrijgen van aanzien en macht? 
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D: Discriminatie 
Een heel complex verschijnsel, waarin het gevoel van discriminatie en de 
objectieve intenties van het discrimineren vaak niet te onderscheiden 
zijn. Als lid van een vroeger gediscrimineerde minderheid heb ik dat zelf 
ervaren. Als er iets niet naar je zin gebeurt, dacht ik steevast dat dat 
kwam door een van mijn uiterlijke kenmerken. Hetgeen constant werd 
ontkend. Zo gaat het ook vaak in relaties tussen mensen van zeer ver-
schillende kwaliteiten en kenmerken: men denkt dat 'het' opzettelijk is, 
maar die opzet is vaak afwezig. Waar ze echter wel aanwezig is en duide-
lijk zichtbaar, zullen juridische middelen nodig zijn om er tegen op te 
treden. 

E: Etniciteit 
Moet je dat vergeten of moet je dat juist niet vergeten? Mijn suggestie is 
dat je het allebei moet doen, vergeten en niet vergeten. Leren leven met 
twee werkelijkheden. Dit is een opgave die veel leden in een multicultu-
rele samenleving hebben. Dubbele loyaliteiten, dubbele nationaliteiten 
en dubbele etniciteiten, geen fixatie op één kenmerk. 

F: Filevorming 
Niet op wegen, maar filevorming in maatschappelijke instituties: de 
wachtlijsten bij bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen 
en de gewone huizen om in te wonen. Het fenomeen van het elkaar ver-
dringen, van voordringen en achtergesteld worden bij de vele pogingen 
om in dergelijke instellingen binnen te komen, (zie ook: discriminatie). 

G: Gettovorming 
Er is in de grote steden van Nederland nog geen sprake van getto's in 
Amerikaanse zin. De condities ervoor zijn echter wel aanwezig vanwege 
de concentratie van problemen in enkele wijken: achterstallige huisves-
ting, hoge percentages langdurige werkloosheid, onderwijs-
achterstanden, criminaliteit en drugoverlast. Het sociale zekerheids-
systeem in Nederland werkt als een fuik. Bij ongewijzigd beleid zijn 
getto's binnen tien jaar een feit. 

H: Hollanders 
In een spelletjesprogramma op de tv werd aan iemand met een getinte 
huid op het podium gehaald en gevraagd of hij mee wilde doen. De eer-
ste vraag van de presentator luidde: 
presentator: mijnheer, waar komt U vandaan? 
mijnheer: Uit Zaandam 
presentator: nee, waar bent U geboren? 
mijnheer: Zaandam 
presentator: En Uw ouders? 
mijnheer: Moeder Leeuwarden, vader Groningen 
presentator: eeehhh, en Uw voorouders? 
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I: Illegaliteit 

Het is vreemd gegaan met het begrip illegaliteit. Nog geen vijftig jaar ge-
leden was het een geuzennaam. Illegaliteit was goed. Nu hebben we aan 
het begrip een problematische lading gegeven en met een hopeloze si-
tuatie verbonden. Toch is er wel degelijk een relatie te leggen tussen de 
problemen van de illegaliteit toen en de illegaliteit van nu. 

J: Jeugdwelzijn 
Jongeren uit de minderheidsgroepen hebben de opgave van een dubbele 
emancipatie: zoals adolescenten zelfstandig worden ten opzichte van 
hun ouders en een eigen plaats vinden in de wijdere, meestal niet erg 
vriendelijke samenleving. Loskomen van hun oude cultuur staat soms op 
gespannen voet met het verwerven van een plaats in hun nieuwe cul-
tuur. Zij voelen zich als vreemdelingen: vertrokken uit de ene plaats, nog 
niet aangekomen in de andere. Het jeugdwelzijnsbeleid zou van deze 
dubbelzinnige positie meer doordrongen kunnen zijn. 

K: Kleur bekennen 
Een onduidelijke en omfloerste manier van spreken om het koloniale 
verleden (ook met een K) te vergeten. 

L: Langdurige werkloosheid 
Onevenredige vertegenwoordiging van leden van minderheidsgroepen 
in de werkloosheidsstatistieken. Naast slechte of onafgemaakte scholing 
spelen buitenschoolse vaardigheden een grote rol bij het niet verwerven 
van schaarse arbeidsplaatsen. Speciale trainingsprogramma's voor lang-
durig werklozen kunnen belemmeringen voor in dienstneming wegne-
men. Daarnaast verdient ook het wegnemen van vooroordelen bij werk-
gevers een grote prioriteit, alsmede het verminderen van discriminatie 
op de werkvloer. 

M: Media 
Media en minderheden vormen een problematisch span. Er zijn minder-
heden (Turken, Marokkanen) die bijna uitsluitend kijken naar hun eigen 
televisiekanaal. Daarmee weerspreken ze de vaak geprezen mogelijkhe-
den van de moderne media om te fungeren als communicatiekanaal tus-
sen culturen. Tegelijkertijd zijn er maar weinig programmamakers van 
niet-Nederlandse herkomst, weinig etnische kunstenaars, een enkele 
presentatrice. Het beeld van buitenlanders op de Nederlandse buis is 
nog altijd vertekend. De reclameboodschappers beginnen dit door te 
krijgen en hebben deze groep als normale consument ontdekt. 

N: Nederlandse taal 
Iedereen moet Nederlands spreken. Deze eis geldt voor alle immigran- 
ten, in het bijzonder ook voor moeders van opgroeiende immigranten- 
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kinderen. Ze moeten gezag en overwicht behouden op de tweede gene-
ratie. Waar dat niet gebeurt, vinden snel onaangename dingen plaats 
zoals criminaliteit op jeugdige leeftijd. Maar niet iedereen spreekt The 
Queens Dutch en dat hoeft ook niet. Dialecten en accenten, creolisering 
horen bij een levende taal. 

0: Ondernemerschap 
Ongeveer de helft van startende ondernemers gaat binnen drie jaar weer 
failliet. Bij startende etnische ondernemers ligt dit percentage iets hoger. 
Dit mag echter niet ontmoedigen. Het ontstaan van een economisch 
sterke elite van minderheidsgroepen is de noodzakelijke voorwaarde 
voor verdere integratie in de Nederlandse samenleving. Dat was zo in de 
zeventiende eeuw. Het zal ook zo blijken te zijn in de eenentwintigste. 

P: Probleemgezinnen 
Vroegsignalering is een van de modernste beleidslijnen van het ministe-
rie van VWS. Dit wordt sterk gesteund door de minister van Justitie. Dit 
roept de volgende vragen op: weten we zeker hoe we (hun) kinderen 
moeten opvoeden? Is de relatie tussen vroeg gesignaleerde problemen 
en later optredend justitieel probleemgedrag reeds onomstotelijk vastge-
steld? Geschiedt de interventie op basis van vrijwilligheid? Met welk doel 
wordt de interventie ondernomen: louter instrumenteel-preventief of 
omwille van een gezonde ontwikkeling van deze gezinnen en gezinsle-
den, los van de eventuele latere gevolgen? 

Q: Quota-regelingen 
Het goede doel, verbetering van arbeidskansen van minderheden, gaat 
gepaard met het constant benadrukken van het anders-zijn. Personen 
willen niet uitsluitend als lid van een groep, maar als verdienstelijk indi-
vidu gewaardeerd worden. Quota's kunnen als beleidsmaatregel verschij-
nen om daarna, na een bepaalde duur, weer even snel te verdwijnen (zie 
ook: Registratie). 

R: Registratie 
Zie: Quota-regelingen. De Wet Bevordering Evenredige Arbeids-
participatie Allochtonen (Wet BEAA) riep onaangename herinneringen 
op en is terecht, maar te laat, teruggenomen. Een brug te ver. 

S: Schooluitval 
Een niet afgemaakte school is een hindernis voor het leven. Psycholo-
gisch is het niet goed voor het zelfvertrouwen en het zelfrespect. Maat-
schappelijk is het niet goed voor de participatiekansen. Maar het ligt niet 
uitsluitend aan de leerlingen of aan de gezinnen, waar ze vandaan ko-
men. Wie durft het schoolklimaat of het lesmateriaal radicaal aan de 
leerlingbehoeften aan te passen? Gevraagd: een Nelson Mandela voor 
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het onderwijs, de Universiteit van Robbeneiland verplaatst naar de Bijl-
mer. 

T: Terugkeer 
Een van mijn Molukse vrienden, geslaagd welzijnswerker in Nederland, 
ging met zijn vrouw terug naar de Molukken. Kijken wat hij daar met zijn 
ervaring kon doen. Het was een moeilijke keuze: afscheid nemen van 
welvaart en comfort in ruil voor onzekerheid. Ik neem mijn hoed af voor 
deze twee. 

U: Uithuisplaatsingen 
Waar zou het aan liggen dat de laatste tien jaar de uithuisplaatsingen bij 
immigrantengezinnen vele malen hoger liggen dan die bij Nederlandse 
gezinnen? Vooroordelen van hulpverleners of een ongunstig en autoritair 
gezinsklimaat, waarin weinig plaats is voor vrouwen en meisjes? Strekt 
de botsing van culturen zich ook uit tot de huis- en slaapkamers van im-
migranten? Gelden de rechten van de mens ook voor minderjarige Mos-
lim meisjes? Ja, zou ik zeggen. 

Voorrangsbeleid 
Wat heeft de voorrang: een sterke of een zwakke variant van het 
voorrangsbeleid? Voorrang bij voldoende geschiktheid of voorrang bij 
gebleken gelijke geschiktheid? Zijn twee mensen ooit van gelijke ge-
schiktheid en hoe kan men dit uitmaken? 

W: Woonwagenbewoners 
Een minderheid onder de minderheden. Een van de belangrijkste pro-
blemen van het minderhedenbeleid is dat men moet oppassen dat ge-
organiseerde minderheden een ongeorganiseerde minderheid over het 
hoofd zien. 
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X: Xenofobie 
De X valt meestal weg uit elk overzicht. Maar bij de multiculturele sa-
menleving is het woord xenofobie van toepassing: de angsten van geves-
tigde groepen voor nieuwkomers en mensen die er anders uit zien. De 
angst voor het onbekende. 

Y: Ijverzucht 
De onderlinge jaloezie van groepen die van elkaar verschillen. 'Die' groep 
heeft wel gekregen wat wij niet hebben gekregen en dus zal de overheid 
er voor moeten zorgen dat wij diezelfde rechten, diezelfde voorzienin-
gen, diezelfde subsidies of diezelfde garanties krijgen. Een bijna onont-
koombaar probleem, dat derhalve in het woordenboekje van de multi-
culturele samenleving wordt opgenomen. 
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Z: Zonder status 
Mensen zonder status zijn degenen, die buiten alle grenzen vallen. 
Statenlozen verblijven tussen staten en worden in geen samenleving 
meer toegelaten. Voor hen is grote solidariteit vereist van al degenen die 
al of niet als lid van een minderheidsgroep in de multiculturele samenle-
ving hun plaats reeds hebben gevonden. Een gedicht van Willem Hus-
sem uit 1964 brengt het trefzeker onder woorden: 

Waar hij komt 
Wordt zijn vertrek 
Gereed gemaakt. 

Dit kan slaan op een woord van welkom aan de statuslozen. Een kamer 
wordt voor hen gevonden. Of ze worden niet welkom geheten en hun 
vertrek wordt alvast door ambtenaren van de IND gereed gemaakt. Deze 
dubbelzinnigheid van aankomst en vertrek van mensen zonder status, 
zonder toekomst, lijkt mij een juiste afsluiting van het lexicon van de 
multiculturele samenleving. 
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Het moet niet verwonderen als na een telling blijkt dat een miljoen 
autochtone Nederlanders ijverig bezig is een miljoen allochtonen te inte-
greren. In sectoren als arbeidsmarkt, huisvesting, onderwijs, sport, wel-
zijnswerk, gezondheidszorg, criminaliteitsbestrijding, advieswerk, mar-
keting, ondernemerschap, vrouwenemancipatie, religie, media, 
ouderenzorg, wetenschap, beleid, vrijwilligerswerk, management, poli-
tiek, peuterzorg is Nederland betaald en onbetaald vlijtig bezig allochto-
nen een plaats toe te wijzen. Van oudsher een nijver volk, die Nederlan-
ders. In de afgelopen jaren heeft dat zelfs geleid tot een aparte tak van 
bedrijvigheid: de integratie-industrie. 

Waar koerst deze industrie op af? Of beter: wat is integratie? Het alge-
meen gevoelen is dat integratie duidt op een proces waarin een burger 
geworteld raakt in deze samenleving. Die worteling, vooral nodig voor 
immigranten en hun nazaten, is af te lezen aan hun participatie in de 
samenleving. In de officiële opvatting wordt hierbij een belangrijke be-
perking aangebracht. De participatie is vooral wenselijk in de kern-
instituties van de samenleving, met name de sectoren arbeid, huisves-
ting en onderwijs. In dit perspectief van structurele integratie staat het 
welvaartsniveau centraal. Culturele integratie (welzijn) is weliswaar wen-
selijk maar eerder een private aangelegenheid. 

De centrale stelling in deze bijdrage is dat de factoren leidend tot inte-
gratie niet helder genoeg zijn gedefinieerd en onvoldoende zijn door-
dacht. Integratie is bovenal een gevoel van geworteld zijn, wat wordt be-
paald door ontwikkelingen in de culturele sfeer. Anders gesteld, 
geworteld voelen is niet alleen een kwestie van de bereikte positie zoals 
de heersende definitie wil, maar van het gevoel aanvaard te zijn in de 
nieuwe samenleving. Voor dit gevoel is het onvoldoende dat de aanvaar-
ding is gebaseerd op individuele prestaties. De aanvaarding van groeps-
culturen en -identiteiten is evenzeer van belang. De acceptatie van spe-
cifieke opvattingen, leefwijzen en tradities van etnische groepen is naast 
de beoogde structurele integratie noodzakelijk voor de multiculturele 
samenleving. Weglating van de culturele dimensie leidt tot een beperkte, 
zelfs weinig realistische, opvatting van integratie. 

Allereerst bespreek ik in het navolgende de officiële conceptie van in-
tegratie. Die is mijns inziens gebaseerd op de ideologie van een open sa- 

" De auteur is werkzaam bij de wetenschappelijke afdeling van de Dienst Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam. 
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menleving en een oneigenlijke vergelijking tussen allochtonen en au-
tochtonen. Vervolgens betoog ik dat het integrerende gevoel van 
geworteld zijn vooral afhankelijk is van acceptatie. Deze acceptatie komt 
vooralsnog alleen tot stand wanneer allochtonen beantwoorden aan cul-
turele voorstellingen van autochtonen, normerende beelden die hun 
oorsprong vinden in de nog bestaande zuilencultuur. Dat leidt tot een 
miskenning van de cultuur van allochtonen waarbinnen eveneens een 
veelheid van culturele normbeelden bestaan. De mate waarin de norm-
beelden van allochtonen en autochtonen samengaan, bepaalt de sociale 
betrekkingen tussen allochtonen en autochtonen. Tenslotte probeer ik 
aannemelijk te maken dat sociale cohesie, oftewel acceptatie van ver-
schillende culturele groepen, niet alleen afhankelijk is van instituties als 
de arbeidsmarkt of het sociale zekerheidsstelsel, maar eerder van de on-
derlinge betrekkingen tussen groepen en personen. In de heersende op-
vattingen over integratie in wetenschappelijke en beleidsmatige kringen 
komt dat nauwelijks tot uitdrukking. 

Integratie: doel en norm 

Het officiële integratiedoel wordt doorgaans omschreven als de bevorde-
ring van zelfstandige en competente burgers in de samenleving. In een 
'open' samenleving - dus een samenleving zonder segmentaties of an-
dere blokkades - worden prestaties op onpersoonlijke gronden beoor-
deeld. Individuen hebben in principe de mogelijkheid zelf hun toekomst 
te bepalen; lotsverbetering is voor een ieder weggelegd. Dit is de voor-
stelling van een meritocratie waarin alleen prestaties tellen en gelijkelijk 
worden gewaardeerd, analoog aan de onpersoonlijke arbeidsmarkt waar 
alleen de productiviteit van belang is. Het is hier niet de plaats om de 
kritieken op deze sociologische propaganda van de moderne samenle-
ving samen te vatten. Van belang is dat het scheppen van 'gelijke kansen' 
voor iedere burger, al dan niet gecombineerd met een rechtvaardige ver-
deling van de welvaart, noodzakelijk is voor de instandhouding van een 
dergelijke samenleving. Ook allochtonen horen gelijke kansen te krijgen 

---opdat zij zelfstandige en competente burgers worden. 
Wellicht dat hierom de participatie van allochtonen volgens de offi-

ciële integratieconceptie 'evenredig' dient te zijn aan de participatie van 
autochtonen. Is de participatie van allochtonen niet evenredig, dan is er 
sprake van sociale achterstand - al dan niet teweeggebracht door achter-
stelling. Hoe sympathiek en logisch deze gedachtengang ook klinkt, bij 
nader inzien lijkt deze mij onhoudbaar. Drie typen van bezwaren laten 
zich formuleren, alle vanuit een verschillend perspectief maar met de-
zelfde uitkomst. 
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Evenredigheid 

Ten eerste gaat de vergelijking tussen allochtonen en autochtonen voor-
bij aan de historiciteit van de bereikte posities. Autochtonen hebben 
daar eeuwen of generaties over gedaan, kennen als gevolg van de markt-
samenleving een breder spectrum aan beroepen en bestrijken de hele 
hiërarchie van 'onderklasse' tot 'big bourgeoisie'. Allochtonen kwamen 
tijdens en na deze rit de ontwikkelde samenleving binnen. Deze ontwik-
kelingsgang verwijst niet alleen naar intrinsieke verschillen in aantallen 
en macht tussen allochtonen en autochtonen, maar ook in kapitaalbezit, 
onderwijsniveau, technologische kennis, culturele vaardigheden, net-
werken, leefstijlen en oriëntaties. De breuken als gevolg van migratie, de 
trauma's van politieke vluchtelingen, de afkomst uit veelal niet-verwante 
culturen — specifieke kenmerken van allochtonen — maakt een vergelij-
king met autochtonen curieus. Ook verschillen in bij voorbeeld bevol-
kingsgroei, gezondheid en ethos onderstrepen het zotte karakter van de 
vergelijking. Zij is even misplaatst als een vergelijking van een kolonie 
naar Peking gemigreerde Brabantse boeren met de aldaar geboren en 
getogen inwoners. 

Naast deze verschillen in historiciteit zijn er ook conceptuele bezwa-
ren en problemen in de toepassing van het begrip integratie. Het eerste 
betreft de analyse-eenheid. Is de echtgenote van een hoogopgeleide wer-
kende allochtoon, die thuis het huishouden doet en voor de kinderen 
zorgt, geïntegreerd? Is een allochtoon die na twintig jaar noeste arbeid in 
de WAO belandt, geïntegreerd? Zijn allochtone kinderen geïntegreerd? 
De nadruk op arbeidsparticipatie als integrerende categorie gaat niet 
alleen voorbij aan het feitelijk gegeven dat het grootste deel van de be-
volking buiten het arbeidsproces staat. Het feit dat de arbeidsmarkt een 
beperkte opnamecapaciteit heeft en veel werkende allochtonen uitspuwt 
of de instroom van werkloze allochtonen blokkeert geeft voorts aan dat 
de arbeidsmarkt eerder een probleem dan een oplossing is. Afgezien van 
dit praktische bezwaar blijft het de vraag waarom 'integratie' haast syno-
niem is met het overleven in de marktarena. 

Exclusiviteit 

Wanneer houdt een geëmancipeerde katholiek op katholiek te zijn? De 
vraag is bekend. Het tweede type bezwaar is analoog hieraan. Wanneer 
houdt een allochtoon op allochtoon te zijn? De definitie van allochtoon 
omvat (voorlopig) twee generaties: personen afkomstig uit het buiten-
land of van wie een ouder is geboren in het buitenland. De omschrijving 
is zo ruim dat zelfs de koningin eronder valt. Zij is tevens 'exclusief': je 
hoort er niet bij zolang een van je wortels een vertakking heeft naar het 
buitenland. In eerdere omschrijvingen zoals 'migranten', 'etnische min-
derheden', 'medelanders', 'aangepaste buitenlanders' bleef deze exclusi-
viteit krampachtig gehandhaafd. De verwijzing naar het 'vreemdschap' 
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blijft. Waarom niet een 'inclusieve' definitie: als een van de ouders in Ne-
derland is geboren, ben je autochtoon? 

De exclusieve positionering van allochtonen verwijst naar strenge toe-
latingseisen tot de Nederlandse ziel en zaligheid. Het streven naar even-
redige vertegenwoordiging gaat dan ook gepaard met sociale uitsluiting. 
De 'open samenleving' creëert een aparte categorie en sluit allochtonen 
minstens twee generaties daarin op, hetzij als een (beleids)doelgroep 
hetzij als een 'etnische' groep of een categorie 'niet-geassimileerden'. 
Deze benadering vertoont frappante overeenkomsten met het zuilen-
gedrag waarbij cultureel groepslidmaatschap alsmede groepsgrenzen 
met grote vanzelfsprekendheid en even grote precisie werden gedefini-
eerd. Groepsoriëntatie is hier niet alleen een functie van netwerken, 
maar vooral van affiniteit, van culturele verwantschap. In rond Hollands: 
'ons kent ons'. 

Zuilengedrag betekent dat het normaal is anderen uit te sluiten, het is 
cultureel en historisch legitiem. Vervagend of diepverankerd, in elk geval 
reflexmatig, maakt het begrip zuilengedrag ook begrijpelijk waarom bij 
autochtonen een aanvaring met hun rechtsgevoel en onverschilligheid 
om voorrang strijden wanneer allochtonen worden gediscrimineerd of 
langdurig opgesloten in de bijstand. Zij behoren immers (nog) niet tot 
een 'aangepaste' zuil. 

Dit zuilengedrag is geen sociaal relict zoals vaak te horen is. Politieke 
partijen, media, scholen, zorginstellingen, vakbonden, ondernemers-
verenigingen bij voorbeeld zijn nog steeds langs lijnen van oude zuilen 
georganiseerd. Zeker, de (ideologische) scherpte is er van af, maar het 
voert te ver om te stellen dat de samenleving ontzuild is. De opkomst van 
vergelijkbare organisatievormen voor vrouwen, homoseksuelen en ook 
allochtonen, zowel binnen als buiten de gevestigde instituties, kan bo-
vendien worden uitgelegd als een nieuwe vorm van verzuiling. Een der-
gelijke ontwikkeling — het Nederlandse emancipatiemodel bij uitstek — 
sluit andere groepen zowel in als uit, zij het minder dan vroeger. Een isla-
mitische leerkracht krijgt immers moeilijk toegang tot een katholieke 
school. Elke zuil-achtige instelling of organisatie is voor allochtonen een 
barrière, of in markttermen, een segmentatie. 

De paradox bestaande uit het streven naar evenredige vertegenwoor-
diging en gelijktijdige sociale uitsluiting stelt ook het idee van 'gelijke 
kansen' in een ander daglicht. Een ieder heeft de jure 'gelijke kansen', 
maar de facto zijn die alleen weggelegd voor groepsleden. Het lidmaat-
schap wordt pas dan verstrekt wanneer allochtonen zich aan de groep 
hebben aangepast, dat wil zeggen, zich het Hollandse culturele reper-
toire eigen hebben gemaakt. Vanuit een zuilenperspectief betekent dit 
een culturele assimilatie. In de discussie over inburgering wordt deze 
ontwikkeling voorgesteld als een ruilrelatie: tegenover de aanpassings-
plicht van allochtonen staan hun welvaartsrechten. 
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Miskenning allochtone waarden 

Het derde type bezwaar betreft de afwezigheid van de opvattingen van 
allochtonen over arbeid, gezag, familieleven in het officiële streven naar 
integratie. De eerder genoemde benaderingen in termen van evenredig-
heid en van exclusiviteit staan haaks op de gedachte van de multicultu-
rele samenleving waarin de waarden en normen van allochtonen een 
plaats heten te hebben. Dat is niet toevallig. Het dominante integratie-
gevoel is immers - conform de zuilencultuur - dat allochtonen zich 
'maar' dienen aan te passen, zich cultureel moeten assimileren. Terzijde 
zij opgemerkt dat de veelgeroemde Nederlandse tolerantie - anderen 
spreken liever van onverschilligheid - is gebaseerd op minuscule onder-
linge verschillen. Normen, waarden, geloofsovertuiging, rechtsbeleving, 
omgangsvormen zijn in landen als Suriname, de Verenigde Staten van 
Amerika, Israël en India aanzienlijk heterogener, de dagelijkse leefwereld 
is daardoor complexer en desondanks is multiculturaliteit in deze landen 
veel vanzelfsprekender. 

Naast de officiële normen bestaan er in de dagelijkse leefwereld speci-
fieke criteria ter beoordeling van de aangepastheid van allochtonen. In 
de buurt gelden maatstaven zoals de fatsoenlijke omgang met buren, het 
hebben van schone gordijnen of een verzorgde tuin. Ook de school eist 
actieve ouders die hun belangstelling en verantwoordelijkheid regelma-
tig laten blijken. Niet door kinderen te straffen voor slechte school-
prestaties, maar in de Nederlandse vorm, door af en toe acte de présence 
te geven bij de leerkracht. En zeker niet onbelangrijk is de behoefte van 
de eigen kinderen om 'moderne' ouders te hebben opdat zij zich niet 
generen voor hun kameraden. 

Nu is aan te voeren dat de overheid zich alleen bezig houdt met de 'pu-
blieke ruimte' en dat culturele behoeften in de privé-sfeer thuis horen. 
Dit onderscheid tussen het publieke domein en privé-domein is mijns 
inziens alleen op een hoog abstractieniveau vol te houden. In de praktijk 
van alledag is eerder een pragmatische en veelal ad hoc interventie in het 
privé-domein te bespeuren. De eis dat de arbeidsparticipatie van alloch-
tone vrouwen omhoog moet, is een diep ingrijpende interventie in de 
gezinsverhoudingen. Dat geldt ook voor de opvoedingseisen gesteld aan 
allochtone ouders in het kader van de 'achterstandsbestrijding' in de 
peuterzorg. Of voor het taboe op traditionele sancties die allochtone va-
ders soms toepassen. Ook door deze interventies in de privé-sfeer wordt 
gekoerst naar een cultureel evenbeeld, naar assimilatie. 

Integratie als acceptatie 

De miskenning van allochtone waarden, normen en ervaringen van al-
lochtonen gaat verder. In veel gevallen leidt de beoogde integratie in de 
Nederlandse samenleving tot desintegratie in de eigen gemeenschap. De 
aansporing dat allochtone vrouwen werk moeten aanvaarden heeft vaak 
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tot gevolg dat de vrijwillige zorg voor ouderen wegvalt. Participatie in het 
onderwijs leidt tot overname van Nederlandse omgangs- en expressie-
vormen, en correspondeert niet (helemaal) met de gangbare verhoudin-
gen in allochtone gezinnen. En voor het onderhouden van familiebetrek-
kingen en loyaliteiten — niet alleen omwille van praktische behoeften, ze 
raken ook zaken als eer en fatsoen — is er nauwelijks plaats. 

Zeker op micro-niveau is het onderscheid tussen structuur en cultuur 
of tussen publiek domein en privé-domein academisch. Opvattingen 
over eer en fatsoen, gedragingen voortvloeiend uit gewoonte, gezagsver-
houdingen en religie, kortom, de eigen expressies, houden zowel cultuur 
als structuur in stand en laten zich niet ontmantelen in het openbare 
domein. Recente publieke discussies over de hoofddoekjes, de abortus 
omwille van het geslacht, de besnijdenis, — en minder geruchtmakend — 
de nakoming van religieuze en familiale verplichtingen brachten pijnlijk 
aan het licht dat ondanks een beroep op de grondwet 'vreemde' 
expressievormen niet zonder meer worden geaccepteerd. Juist deze ac-
ceptatie is van belang. Geworteld voelen is weinig meer dan de mogelijk-
heid bezitten tot deze expressies en het besef dat die ook op scholen, in 
wijken of op de werkvloer niet worden gedoogd of getolereerd, maar ge-
accepteerd. 

Waarom dan die excessieve nadruk op arbeid? Geen Hollander zal het 
toegeven, maar aan de wortel van de plicht tot arbeidsparticipatie ligt 
een financiële zorg. Niet het ouderwetse gevoel 'wie werkt mag meer 
eten'. Eerder de gedachte dat elke werkende allochtoon een bijstandsuit-
kering minder is en tevens bijdraagt aan de schatkist. Een fiscalistische 
zorg die nauw is verbonden met de maatschappelijke waardering voor 
financieel zelfstandige individuen. Dat leidt tot acceptatie in abstracte 
zin: allochtonen kosten geen geld en zijn geen last, belangrijke ingre-
diënten om het morrende electoraat tevreden te stellen. Daar is een poli-
tieke noodzaak toe. Om een veelheid van redenen bestaat een toene-
mend deel van de bijstand uit allochtonen en de verdenking is 
wijdverbreid dat zij het sociale vangnet verwarren met een particuliere 
hangmat. Buitenlanders in de kost nemen, dat kan alleen voor korte 
duur. De abstracte — dat wil zeggen: algemene en onpersoonlijke — accep-
tatie is voor allochtonen niet onbelangrijk. Werkende allochtonen is niet 
te verwijten dat zij profiteren, wat hen financieel en anderszins minder 
kwetsbaar maakt. 

Mogelijkheden tot zelfexpressie 

De echte toelating tot het paradijs van Oranje, het gevoel hier geworteld 
en geaccepteerd te zijn, is zoals gesteld niet zozeer een marktproces, 
maar eerder een sociaal-cultureel proces. Het ontstaan van dat gevoel is 
afhankelijk van een tweetal grootheden: de mogelijkheden tot zelf-
expressie, en de verenigbaarheid van de toelatingseisen met de eigen 
cultuur. Zelfexpressie leidt tot het ontstaan van diverse cultuur- 
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specifieke voorzieningen waarvan de oprichting van moskeeën en tem-
pels het meest in het oog springen. De behoefte aan cursussen eigen taal, 
alternatieve genezers, 'publieke' ruimten om eigen rituelen en festivitei-
ten te organiseren zijn andere culturele behoeften. Ook de vraag naar 
cultuur-specifieke goederen, een markt waarop etnische ondernemers 
inspelen, maakt zelfexpressie mogelijk. Deze poging tot reproductie van 
de culturele eigenheid vormt zo langzamerhand een aparte allochtone 
zuil, zij het dat die sterk verbrokkeld is en beperkt tot het stedelijk ni-
veau. Dankzij deze voorzieningen is het voor allochtonen mogelijk de 
eigen identiteiten en gewenste leefstijlen te realiseren. 

Tot zelfexpressie behoort ook de voorkeur van culturele groepen voor 
bepaalde beroepen. Showbusiness, sport en ondernemerschap vormen 
goede voorbeelden hiervan. De genese van deze voorkeuren ligt meren-
deels in de geschiedenis van de samenleving waar de desbetreffende al-
lochtonen van afkomstig zijn. Manifestatie, de term zegt het al, is echter 
niet alleen een kwestie van preferentie. De mogelijkheid tot realisatie is 
eveneens een voorwaarde. Moeizame en langdurige onderwijstrajecten 
die bovendien niet leiden tot een garantie op redelijk betaalde banen, 
bevorderen de droom van een kortere 'alternatieve route' naar succes en 
rijkdom. Veel jongere allochtonen gokken eerder op talent dan op 
diploma's. Het succes van de talentvollen heeft belangrijke effecten naar 
leden van de 'eigen' groep: het versterkt de eigenwaarde en trots, biedt 
herkenning en identificatie en alternatieve rol- en succesmodellen (het 
Gullit-effect). 

Ruimte voor meerdere normbeelden 

De tweede omstandigheid die leidt tot acceptatie wordt gevormd door de 
verenigbaarheid van uiteenlopende culturele normbeelden. Deze norm-
beelden bestaan uit wenselijke voorstellingen omtrent gedrag: zowel ge-
drag dat voort-vloeit uit opvattingen over de aard van de mens, als gedrag 
dat moreel wenselijk is. Culturele normbeelden zijn gangbare mensbeel-
den die per concrete situatie een andere vorm en inhoud hebben, per 
sociale rol een aparte invulling krijgen. Aan de hand van deze norme-
rende — want wenselijke — sociale rollen worden feitelijke gedragingen 
beoordeeld. Een 'goede' werknemer, buur of kind, daar bestaan in de 
meeste culturen zowel impliciete als expliciete opvattingen over. Norm-
beelden kunnen zowel abstract als concreet zijn. Een abstract normbeeld 
zoals de plicht tot deugdzame arbeid, is kenmerkend voor de West-
Europese beschaving en kent weinig variatie. Concrete normbeelden 
daarentegen, zoals die over de rol van de vrouw, variëren per subcultuur 
en regio. 

Het beeld van 'harde werkers' is — generaliserend gesproken — terug te 
vinden bij Chinezen, Surinaamse Hindostanen en Turken. Andere groe-
pen, jongere creolen uit 'de West' bij voorbeeld, lijken moeite te hebben 
met de overdreven werklust van Nederlanders. De kloof in culturele 
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normbeelden ten aanzien van arbeid is evenwel niet statisch. In de loop 
der tijd treedt door acculturatie (onderwijs en omgang) een verschuiving 
op in de richting van het dominante normbeeld. Een menging van 
normbeelden is veelal het gevolg, hoewel de mogelijkheid dat norm-
beelden vervagen of verbrokkelen niet is uitgesloten. Reden temeer om 
integratie geenszins als een toestand op te vatten, maar als een proces 
van worteling dat zich in de tijd verdiept en vertakt. 

De omgekeerde ontwikkeling doet zich eveneens voor. De zwalkende 
zoektocht naar de eigen identiteit heeft veel allochtone jongeren gevoerd 
naar de traditionele religie en cultuur. Daarmee worden bepaalde ver-
schillen benadrukt en de kloof met de ontvangende cultuur scherp ge-
steld. Denk aan de traditionele dracht van de diverse islamitische groe-
pen, om nog eens een clichématig voorbeeld te gebruiken. Een 
vergelijkbare ontwikkeling was eerder te merken bij de creolen in de 
zoektocht naar hun roots die leidde tot tal van zichtbare identity markers. 
Niet minder belangrijk is dat voor Chinezen, Hindoestanen, Javanen — 
zoals ook bij Joden het geval is — het land van de voorvaderen een be-
langrijke referentiepunt blijft. Aan de culturele normbeelden kleven dus 
ook noties van eer, fatsoen, loyaliteit en eigenwaarde. Zij zijn zelfbeelden 
die op gespannen voet kunnen staan met de normbeelden van de ont-
vangende samenleving. 

Dergelijke botsingen, mengingen, convergenties en divergenties van 
normbeelden doen zich op tal van andere terreinen voor. In de buurten, 
op scholen, op de werkvloer, in de omgang met autoriteiten, met de an-
dere sekse, met vrienden, — praktisch van elke rol bestaan er een of meer-
dere normbeelden in de Nederlandse samenleving en in de eigen ge-
meenschap. En zoals de normbeelden ten aanzien van de arbeid per 
allochtone gemeenschap verschilt, zo bestaat er ook op de andere terrei-
nen een waaier van hele en halve, verbrokkelde en geïntegreerde, mo-
derne en traditionele normbeelden. De aansluiting met de Nederlandse 
cultuur is derhalve ongelijk, zowel per culturele (sub)groep als per le-
venssfeer. De implicatie hiervan is dat acceptatie niet op alle terreinen in 
dezelfde mate en voor alle groepen allochtonen plaats kan vinden. 

Sociale cohesie: dynamiek van normbeelden 

Tegen de acceptatietheorie kan worden ingebracht dat die het wijd ver-
breide streven naar tolerantie miskent. Tolerantie laat ruimte voor meer-
dere normbeelden, dus voor een culturele eigenheid. Acceptatie is zo 
beschouwd niet afhankelijk van de overname van Nederlandse norm-
beelden oftewel culturele assimilatie. Tot op zekere hoogte lijkt dit inder-
daad het geval te zijn. De zuilengeschiedenis leert evenwel dat er een 
wezenlijk verschil bestaat tussen tolerantie en acceptatie. Zolang groe-
pen van personen apart gezet (en eventueel verketterd) kunnen worden, 
is tolerantie of gedogen de regel. Acceptatie daarentegen, zoals tegen-
woordig het geval is tussen bij voorbeeld Amsterdamse katholieken en 
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protestanten, is een insluitingsproces. De identiteit van de ander wordt 
niet (meer) storend ervaren en is zeker geen grond voor in- noch uitslui-
ting. 

Deze ontwikkeling naar acceptatie is enerzijds afhankelijk van de 
kracht van abstracte waarden (gelijkheid, vrijheid, non-discriminatie) en 
de bijbehorende rechtsbeleving en -cultuur. Op dit niveau is er enige stu-
ring mogelijk door de overheid. Anderzijds vindt acceptatie plaats op het 
groepsniveau waar de leefwereld, de beleving en dus het gedrag sterk 
wordt bepaald door de zeden en gewoonten. Op dit niveau kenmerkt het 
gedrag jegens 'vreemdelingen' zich door twee uitersten. 

Het eerste bestaat uit een 'open' houding jegens allochtonen, veelal 
geïnspireerd door algemene waarden. Naastenliefde, gelijkheidsbeginsel, 
mensenrechten, antifascisme of -kapitalisme, zelfs verwijzing naar de 
Jodenvervolging vormen redenen om allochtonen aan de boezem te slui-
ten. Deze strijd voor de minst bedeelden, zwakkeren en slachtoffers ont-
aard vaak in een knuffelbehoefte, niettemin vormt zij een wezenlijk on-
derdeel van de activistische volkscultuur. Allochtonen kunnen het hun 
geschonken sociaal krediet zelden verspelen. Het andere uiterste bestaat 
uit gesloten groepshoudingen. Allochtonen zijn hier niet welkom, horen 
in elk geval tijdelijk in Nederland aanwezig te zijn en zeker geen gelijke 
rechten te hebben. Wantrouwen en antipathieën overheersen bij deze 
groepen. In de praktijk is deze typologie zelden terug te vinden. Ook hier 
geldt dat menging van oriëntaties — bij voorbeeld, voor algemene rechten 
'open' en voor vriendschappen 'gesloten' — het grote middengebied 
vormt. 

Het belang van zeden en gewoonten alsmede de noodzaak voor al-
lochtonen ook daarop aan te sluiten — overigens een gemis bij de 
inburgeringsprogramma's — heeft nauwelijks aandacht in het officiële 
integratiediscours. Dit gemis is een uitvloeisel van de ingebakken nor-
matieve universaliteit van het denken. De arbeidsmarkt — of algemener, 
de meritocratische samenleving — verdeelt posities op onpersoonlijke 
gronden, is universalistisch in haar werking. Zeden en gewoonten zijn 
particularistische aangelegenheden, en zijn niet relevant of horen dat 
niet te zijn in de marktgeleide integratie. De implicatie is dat een groep 
Marokkanen, ceteris paribus, op dezelfde wijze en in dezelfde mate wordt 
opgenomen in Nederland als in Frankrijk of Italië. Deze gedachtengang 
miskent de ervaring dat sociale uitsluiting ook, en wellicht juist, op parti-
cularistische gronden plaatsvindt. 

Als sociale acceptatie geen vanzelfsprekende ontwikkeling is, dan is de 
multiculturele samenleving een precair gegeven. De toekenning van for-
mele rechten en de regulering van het sociale verkeer in openbare ruim-
ten voorkomen sociale uitsluiting nog niet. Hier vindt het beleids- 
instrumentarium, verankerd in abstracte beginselen, zijn grenzen. De 
insluiting is vooral afhankelijk van de subjectieve bruggen die tussen de 
culturele groepen worden geslagen: de verwantschap of gemeenschap-
pelijkheid van normbeelden, en de daaruit voortvloeiende banden die 
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individuen en groepen samenbrengen. Deze banden kunnen loyaliteiten 
worden genoemd. In vriendschap, nabuurschap, collegialiteit, gemengde 
huwelijken, gezamenlijke sportbeoefening, godsdienstbeleving komen 
de loyaliteiten tot stand. Deze loyaliteiten ontstaan alleen dan wanneer 
normbeelden convergeren. 

Het voorgaande heeft een belangrijke implicatie voor de kwaliteit van 
de sociale cohesie. Die is minder economisch bepaald dan sinds Durk-
heim in de sociologie wordt aangenomen. Sociale cohesie is eerder een 
culturele aangelegenheid. De cohesie van het verzuilde Nederland was 
niet gebaseerd op een arbeidsdeling, het was een modus vivendi - zij het 
met een wankel evenwicht - van groepen met verschillende culturen en 
identiteiten. Conflict-dempende en acceptatie-bevorderende loyaliteiten 
bestonden destijds voornamelijk binnen de zuilen of werden daar afge-
dwongen. De dwarsverbindingen tussen de zuilen, een globale externe 
cohesie genererend, waren veelal abstract en hadden de vorm van alge-
meen geldige rechtsprincipes of afspraken tussen de politieke elites. 
Dankzij de zuilencultuur is er in het huidige Nederland geen tekort aan 
dergelijke cohesie-bevorderende principes of afspraken. Dankzij die-
zelfde cultuur ontbreekt het evenwel aan de loyaliteiten die de externe 
cohesie concreet gestalte geven. Nieuwe loyaliteiten ontstaan niettemin, 
zij het aarzelend en ongelijkmatig, met name bij de tweede generatie. Zij 
produceren het cement van de toekomstige samenleving. Deze ontwik-
keling is slechts in beperkte mate te begrijpen vanuit het perspectief van 
evenredigheid. Voor een adequate kijk op de dynamiek van de multicul-
turele samenleving moeten we daarom eerst de kolder in de polder zien 
kwijt te raken. 



Cultuur terug in het 

minderhedenbeleid 
Naar een islamitische zuil? 

dr. M. Galenkamp en drs. S. Tempelman *  

Er zijn van die ideeën waarvan je weet dat er van alles aan schort, maar 
die je toch te lief zijn om er zomaar afstand van te doen. Verzuiling lijkt 
zo'n idee. Terwijl Nederland zich stortte in de roaring nineties, waar wis-
selende contacten en het uiteenvallen van traditionele groeperingen on-
der het mom van 'individuele vrijheid' hoogtij vierden, rees vooral in 
CDA-kringen het idee dat verzuiling de beste weg is naar emancipatie en 
integratie van etnische minderheden. 

De toenmalige minister-president, Ruud Lubbers, lanceerde het con-
cept van 'emancipatie in eigen kring' als middel voor deze groepen om 
collectief te integreren in onze samenleving. Analoog aan de katholieke, 
protestantse en socialistische zuil van het vooroorlogse Nederland, zou 
een islamitische zuil moeten worden gecreëerd. Dit zou moeten plaats-
vinden door de ontwikkeling van op islamitische leest geschoeide orga-
nisaties binnen de sferen van arbeid, onderwijs, welzijn en de media. 

Vanuit wetenschappelijke hoek werd deze gedachte gesteund door de 
Rotterdamse hoogleraar Zijderveld (NRC Handelsblad, 23-12-1991), die 
meende dat, gezien de succesvolle emancipatie van met name katholie-
ken via het model van verzuiling en gezien het feit dat ons land, alle se-
cularisatie ten spijt, nog steeds verzuild is, het voor de hand lag 'ook de 
islamieten in ons land op te roepen via verzuiling te emanciperen en te 
integreren.' Zelfs de (liberale) goeroe van de verzuilingstheorie, Arend 
Lijphart (NRC Handelsblad, 10-12-1991) , achtte het verzuilingsmodel 
opnieuw bruikbaar bij de integratie van minderheden. In zijn ogen zou 
de oprichting van verzuilde organisaties de verankering van allochtonen 
in de Nederlandse maatschappij bevorderen. 

Kortom, in deze gedachtengang is integratie slechts mogelijk door dif-
ferentiatie, door zuilvorming. Op dit idee barstte vervolgens, onder aan-
voering van VVD-leider Frits Bolkestein, een storm van kritiek los in de 
media. De vorming van een aparte islamitische zuil zou niet mogelijk, 
niet wenselijk, en bovendien ook niet nodig zijn. Het debat is verzand in 
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tegengestelde posities en tenslotte met de wisseling naar 'Paars' naar de 
achtergrond verdwenen. 

Het debat over de vorming van een islamitische zuil was een typisch 
Nederlandse discussie. Maar ten grondslag aan de discussie lag een alge-
mene visie op de wijze waarop migranten kunnen en zouden moeten 
integreren in de samenleving. Deze visie kunnen we 'de multiculturele 
weg naar integratie' noemen. In deze visie wordt het accent gelegd op de 
verschillen tussen culturele groepen en op het belang deze te behouden. 

In dit artikel gaan we na of 'multiculturalisme' in het algemeen en de 
vorming van een islamitische zuil in het bijzonder een begaanbare weg 
naar emancipatie en integratie van minderheden oplevert. Deze vraag is 
interessant, aangezien vrij algemeen wordt aangenomen dat het huidige 
Nederlandse minderhedenbeleid is mislukt. Biedt het multiculturalisme-
model een betere benadering van integratie? Om deze vraag te beant-
woorden, contrasteren we haar met twee andere benaderingen: de 
sociaal-economische en de politiek-juridische. We bezien het Neder-
landse minderhedenbeleid in termen van deze driedeling en bespreken 
de voors- en tegens van elke visie. Naar onze mening is de recente aan-
dacht teveel doorgeschoten naar de laatste twee visies en is daardoor de 
waarde van het multiculturalisme uit het oog verloren. Aan het slot keren 
we terug naar de discussie over de islamitische zuil om te zien of deze 
weg naar integratie een goed alternatief biedt. We concluderen dat er 
weliswaar duidelijke nadelen en gevaren zijn verbonden aan zuil-
vorming, maar dat er ook voordelen zijn die het overwegen waard zijn. 

Drie visies op integratie 

84 

In het wetenschappelijke debat over het Nederlandse minderhedenbe-
leid wordt vaak een analytische tweedeling van soorten integratie gehan-
teerd. Zo maken Penninx en Vermeulen (1994, p. 3) het onderscheid tus-
sen 'structurele' en 'sociaal-culturele integratie'; Veenman (1994, p. 230) 
spreekt over 'participatie' en 'oriëntatie' en Van Doorn (1989, p. 77) heeft 
het over 'sociale emancipatie' versus 'culturele bevestiging'. Wij stellen 
echter - in navolging van Fermin (1997, p. 17 en p. 248) - een driedeling 
voor. Dit doen we vanuit de gedachte dat de politiek-juridische invals-
hoek een specifieke invalshoek vormt en om die reden een aparte behan-
deling verdient. 

De drie benaderingen zijn ideaaltypen: in werkelijkheid treft men 
meestal een combinatie aan. Iedere benadering heeft een andere visie op 
wat integratie inhoudt, maar ook een specifiek beeld van de samenleving 
als geheel, van migranten, van hun problemen en van eventuele oplos-
singen daarvan. 
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Sociaal-economische integratie 

In de eerste visie op integratie worden etnische minderheden be-
schouwd als een verzameling gemarginaliseerde en kansarme indivi-
duen. De samenleving verschijnt als een horizontaal gestructureerde 
klassensamenleving, waarin migranten zich in de laagste klasse of op de 
onderste tree van de maatschappelijke ladder bevinden. Dit is dan ook 
precies de reden waarom deze groepen speciale aandacht verdienen. 
Auteurs die vanuit deze optiek naar de samenleving als geheel en mi-
granten in het bijzonder kijken, vindt men vooral in kringen van empi-
risch georiënteerde sociale wetenschappers (onder andere J. Veenman 
en W Hofman). 

Het minderhedenvraagstuk verschijnt in deze visie als een probleem 
van maatschappelijke ongelijkheid. De problemen van migranten liggen, 
aldus bovengenoemde auteurs, op verschillende terreinen: onderwijs 
(gebrekkige taalvaardigheid, voortijdige schooluitval, geringe doorstro-
ming naar hogere onderwijsniveaus); arbeid en inkomen (hoge werk-
loosheid en laag inkomen); slechte gezondheid (zie het onderzoek naar 
sociaal-economische gezondheidsverschillen) en slechte huisvesting. 

De oplossing van deze problemen wordt gezocht in het opheffen van 
sociaal-economische achterstanden. Het uitgangspunt hierbij is echter 
niet de specifieke etniciteit van migrantengroepen, maar de deprivatie 
van kansarmen in het algemeen. Een specifiek doelgroepenbeleid in de 
vorm van een minderhedenbeleid — zo al noodzakelijk geacht — wordt 
gezien als een toespitsing van een algemeen achterstandsbeleid voor alle 
groepen burgers die in een zwakke sociaal-economische positie verke-
ren. 'Gelijke kansen', hét credo van de verzorgingsstaat, is hier de leus. 
Concrete voorstellen die in de lijn van deze visie zijn gedaan, behelzen 
onder meer: arbeidsmarktbeleid, waaronder het positieve actiebeleid 
(zie de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen) en 
beleid inzake sociale vernieuwing en stadsvernieuwing. 

Kortom: in deze eerste visie wordt integratie gezien als een individueel 
aanpassingsproces, plaatsvindend in het onderwijs, maar vooral op de 
arbeidsmarkt. Een migrant is volgens deze visie goed geïntegreerd wan-
neer hij of zij de Nederlandse taal goed spreekt, hoger onderwijs heeft 
gevolgd en een (goed) betaalde baan heeft. Het prototype van geslaagde 
integratie is hier de ondernemer of de hoog ingeschaalde werknemer van 
allochtone afkomst die 'het gemaakt heeft'. 

Politiek-juridische integratie 
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Een tweede visie op integratie betreft politiek-juridische integratie. Hier 
worden migranten niet zozeer beschouwd als groepen kansarmen maar 
als volwaardige Nederlandse staatsburgers met dezelfde rechten en 
plichten als de autochtone bevolking. Deze burgerschapsbenadering is 
individualistisch getint en geënt op het gelijkheidsdenken. De westerse 
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democratie wordt gezien als een liberale politieke gemeenschap, be-
staande uit burgers met gelijke rechten en plichten. Vooral in kringen 
van juristen, politicologen en politiek-filosofen komt deze visie nogal 
eens naar voren. Enkele namen: J. Rawls, R. Brubalcer en R. Baubëck en 
in Nederland: H. van Gunsteren, C. Choenni en I. de Haan. 

De kern van het minderhedenvraagstuk ligt er volgens deze benade-
ring in dat veel migranten nog geen volledige status als burger hebben. 
Met andere woorden, velen van hen worden tot op de dag van vandaag 
als tweederangsburgers behandeld. Problemen betreffen vooral de onge-
lijke behandeling die hen ten deel valt, soms zelfs resulterend in regel-
rechte discriminatie en racisme. Als oplossing voor deze problemen wor-
den formeel-juridische maatregelen voorgesteld. Te denken valt aan 
anti-discriminatiewetgeving en toekenning van gelijke rechten, maar 
ook aan pleidooien voor een ruimere interpretatie van bestaande grond-
rechten (als de godsdienstvrijheid) en maatregelen om de mondigheid 
en politieke participatie van deze groepen te vergroten via oprichting 
van allerhande inspraakorganen. Concrete voorstellen die de afgelopen 
jaren zijn gedaan, behelzen de uitbreiding van het (passieve en actieve) 
kiesrecht voor migranten en de vereenvoudiging van naturalisatie-
procedures. 

Centraal staat in deze benadering niet zozeer sociaal-economische 
integratie via arbeid als wel politiek-juridische integratie. In een formule 
samengevat: emancipatie door gelijke rechten. Het antwoord op de vraag 
wanneer een migrant geïntegreerd is, is dan ook anders dan in het eerste 
model. Men kan pas spreken van geslaagde integratie, aldus de pleitbe-
zorgers van deze visie, wanneer migranten gelijke burger- en politieke 
rechten hebben verworven en er ook 'wat mee doen'. Het prototype van 
een geslaagde integratie is hier de parlementariër van allochtone af-
komst. Of, om een voorbeeld uit ons buurland België te halen, de zus van 
Loubna die met haar moedig publiek optreden uit naam van haar ver-
moorde zusje de allochtone gemeenschap betrok bij de burgerbeweging 
die de Belgische politiek tracht wakker te schudden. 

(Multi)culturele integratie 

Lange tijd waren de voorgaande twee visies op integratie dominant in 
het wetenschappelijk onderzoek rond minderheden. De laatste jaren is 
er met name vanuit Amerikaanse hoek een derde en concurrerend per-
spectief in opmars. Dit zou men het (multi)culturele perspectief op inte-
gratie kunnen noemen. Waar gaat het in deze visie om? Migranten wor-
den in deze visie noch benaderd als economisch achtergestelden, noch 
als gediscrimineerde tweederangsburgers, maar als groepen burgers die 
een eigen (culturele) identiteit bezitten die beschermwaardig is. Net zo-
als in de sociaal-economische benadering wordt hier de samenleving 
gezien als bestaande uit verschillende groepen, maar in tegenstelling tot 
de eerste benadering gaat het hier om verticale structurering, oftewel om 
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zuilvorming. Westerse democratieën worden in deze visie beschouwd als 
(in toenemende mate) multiculturele samenlevingen, samenlevingen 
bestaande uit verschillende culturele groepen met elk hun eigen identi-
teit. Gelijkheid wordt opgevat als gelijkwaardigheid van de verschillende 
culturele en religieuze groepen. Pleitbezorgers van deze visies zijn vooral 
te vinden in kringen van (politiek-)filosofen en antropologen: in het in-
ternationale debat met name C. Taylor, W. Kymlicka en in de Neder-
landse discussie: M. Vestdijk-Van der Hoeven en WI. Duyvendak. 

De multiculturele benadering ziet als voornaamste probleem van mi-
granten de miskenning van hun specifieke culturele en religieuze identi-
teit. Als oplossing van dit probleem wordt een 'politiek van erkenning' 
voorgesteld. In concreto komt dit vaak neer op pleidooien voor de erken-
ning van speciale religieuze en culturele rechten van minderheden. Voor-
stellen die in de afgelopen jaren vanuit deze visie zijn gedaan behelzen 
onder meer het OETC (onderwijs in eigen taal en cultuur), de stichting 
van 'scholen met de Koran' en in algemene zin de oprichting van een is-
lamitische zuil. 

In dit laatste model ligt het accent dus op (multi-)culturele integratie, 
oftewel op integratie met behoud van de eigen identiteit. De gedachte 
hierbij is dat een integratieproces dat wil slagen, primair vanuit de eigen 
identiteit dient te verlopen. In een formule samengevat: integratie door 
differentiatie. Wanneer is volgens deze visie een migrant goed geïnte-
greerd? Wanneer hij of zij - hoewel al lange tijd in Nederland woonachtig 
- de eigen identiteit weet te behouden. Een voorbeeld van een geslaagde 
integratie volgens dit model is Hafid Bouassa, de Nederlandse schrijver 
van Marokkaanse afkomst die - in goed lyrisch Nederlands - een boek 
schreef over zijn jeugd in Marokko. 

De benaderingen: voors en tegens 
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Toen begin jaren tachtig duidelijk werd dat de met name Turkse en Ma-
rokkaanse gastarbeiders permanent in Nederland bleven en hun families 
lieten overkomen, werd de behoefte aan een minderhedenbeleid groter. 
Het antwoord was de Minderhedennota van 1983. De inzet van deze nota 
was hoog: naast het opheffen van maatschappelijke achterstanden (in 
onze termen visie 1), en het bereiken van juridische gelijkheid en bestrij-
den van racisme en discriminatie (visie 2) zouden we als samenleving 
ook op weg zijn naar een multiculturele samenleving (visie 3). De leuze 
'integratie met behoud van de eigen identiteit' verkreeg in die tijd grote 
ingang. In concreto betekende dit dat de aandacht voor het bevorderen 
van gelijkwaardige participatie van allochtonen aan de samenleving ge-
combineerd werd met het ondersteunen van specifieke voorzieningen 
en eigen instituties voor allochtone groepen: OETC, categoriaal welzijns-
werk en het aanpassen van slacht- en begrafeniswetten aan nieuwe reli-
gies. 
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Zoals bekend sloeg deze visie aan het eind van de jaren tachtig om 
toen het minderhedenbeleid op instigatie van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (zie het rapport Allochtonenbeleid uit 
1989) en van VVD-leider Bolkestein onder vuur kwam te liggen. De kri-
tiek op het minderhedenbeleid concentreerde zich vooral op de nadelen 
van de 'multiculturele' component van het beleid. De focus op cultuur 
zou niet alleen sociaal-economische ongelijkheden tussen groepen mas-
keren, maar ook ongelijke machtsverhoudingen binnen groepen legiti-
meren. Door cultuur als het belangrijkste aspect van het leven van mi-
granten te beschouwen, dreigen individuen te worden 'opgesloten' in 
hun eigen cultuur. Ook dreigt door cultuurspecifieke maatregelen het 
gevaar van 'verstening' van identiteiten. 

Tot slot was er de kritiek dat het maken van onderscheid tussen ver-
schillende etnische groepen het gevaar van gettovorming in zich draagt. 
Hierdoor zouden de cohesie van de samenleving en zelfs de basis-
waarden van rechtsstatelijkheid in het gedrang kunnen komen. Mede als 
gevolg van deze kritiek is het accent sindsdien verschoven in de richting 
van de eerste twee visies. Een saillant voorbeeld hiervan zijn de voorstel-
len in 1994 van Van der Zwan en Entzinger voor (verplichte) 
inburgeringscontracten. 

Tegenwoordig, bijna tien jaar na de Wende in het minderhedenbeleid, 
worden de nadelen van de multiculturele weg naar integratie steeds bre-
der uitgemeten. De sociaal-economische en politiek-juridische benade-
ring lijken het gelijk volledig aan hun kant te hebben. Je hoeft geen mar-
xist te zijn om te onderkennen dat verbeteringen op het terrein van 
arbeid, scholing en huisvesting belangrijk zijn voor de ontplooiing van 
migranten (zoals ze dat voor iedereen zijn!). In termen van Bertold 
Brecht: 'Erst komrnt das Fressen und dann kommt die Moral'. Ook hoef je 
geen jurist te zijn om het belang van gelijke rechten en participatie-
mogelijkheden in te zien voor de versterking van de positie van nieuwko-
mers. Toch is volgens ons de huidige nadruk op de sociaal-economische 
en politiek-juridische integratie beperkend. We noemen enige bezwaren. 

Allereerst behoeven de twee visies wederzijdse aanvulling. Enerzijds is 
het zo dat zonder toekenning van gelijke rechten en het tegengaan van 
discriminatie binnen de samenleving een sociaal-economische benade-
ring van het minderhedenbeleid 'modderen in de marge' blijft. Discrimi-
natie op grond van 'etniciteit' is nog steeds de belangrijkste factor ter 
verklaring van het niet krijgen van werk, van een goed huis enzovoorts. 
Deftiger geformuleerd: voor sociaal-economische gelijkheid is allereerst 
het statuut van 'burger' nodig. Anderzijds is het duidelijk dat formeel-
juridische gelijkheid een noodzakelijke, maar nog geen voldoende voor-
waarde voor materiële gelijkheid vormt. 

Voorts zijn er ook problemen met de twee visies zelf. Zo kun je je afvra-
gen of er in de sociaal-economische visie niet teveel waarde wordt ge-
hecht aan het hebben van een betaalde baan. Mensen lijken alleen mee 
te tellen als volwaardig lid van de samenleving als ze werk hebben. Niet 
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alleen is dit een beperkte visie op wat geslaagde integratie inhoudt 
(Gowricharn, 1995 en elders in dit nummer), dit zaligmakend verklaren 
van betaald werk versterkt ook een bepaald beeld van de samenleving. 
Impliciet worden mensen die geen plek kunnen of willen vinden op de 
arbeidsmarkt als tweederangsburger bestempeld. 

Een bezwaar tegen de strikt politiek-juridische benadering is dat een 
beeld wordt geschapen van een samenleving bestaande uit gelijke bur-
gers. Dat er ook verschillen zijn tussen mensen en groepen binnen de 
samenleving en dat deze verschillen vaak de moeite van het behouden 
waard zijn, komt in deze visie onvoldoende naar voren. Daardoor kan 
deze visie makkelijk aan de basis staan van een beleid dat vijandig staat 
tegenover verschillen en deze ongedaan probeert te maken. Voor mi-
granten betekent dit dat zij gedwongen worden zich aan te passen aan 
'de' Nederlandse cultuur van 'de meerderheid' (wat die ook moge zijn!). 
Deze impliciete dan wel expliciete dwang tot assimilatie kan echter op 
termijn ook leiden tot een backlash, waarbij het gevoel 'anders' te zijn 
juist wordt versterkt, met alle extremistische en fundamentalistische ge-
varen van dien. 

Ons grootste bezwaar is dat beide visies totaal voorbijgaan aan het be-
lang van de factor 'cultuur' in een integratieproces. Sterker nog, cultuur 
wordt als dé belemmerende factor bij uitstek gezien. In beide visies wor-
den de oorzaken van de geringe maatschappelijke participatie van mi- 
granten mede gezocht in culturele patronen en belemmeringen aan de 
kant van allochtonen, dan wel in onvoldoende kennis van de Neder-
landse taal en cultuur. Het is dan ook geen wonder dat in beide visies het 
allochtonenbeleid voornamelijk is gericht op onderwijsbeleid. 'Wij' moe-
ten 'hen' verheffen en los zien te maken uit hun van vooroordelen door-
drenkte wereldbeschouwing. 

Deze negatieve visie op cultuur is niet alleen bevoogdend, ze miskent 
ook het belang van de culturele identiteit voor integratie en emancipatie. 
De erkenning van deze identiteit van groepen is niet noodzakelijk be-
houdend of beperkend, noch hoeft ze groepen te isoleren. Integendeel, 
indien migranten hun culturen en gemeenschappen geaccepteerd we-
ten, krijgen zij het zelfvertrouwen en het zelfrespect die onontbeerlijk 
zijn om initiatieven te nemen en anderen zonder angst tegemoet te tre-
den. 

Kortom: wij menen dat de multiculturele benadering van integratie in 
Nederland eind jaren tachtig te snel en ondoordacht in de hoek is gezet. 
Het pleidooi voor de oprichting van een islamitische zuil is een voor-
beeld van een poging om deze benadering weer een plaats te geven, 
maar dan in een andere vorm dan de oude aanpak van 'integratie met 
behoud van de eigen identiteit'. Dit pleidooi kan, ongetwijfeld doordat 
zijn voornaamste voorstanders zich in de oppositiebanken bevinden, 
nog maar op weinig aandacht rekenen. Hier willen we toch nog eens na-
gaan in hoeverre islamitische zuilvorming een antwoord kan bieden op 
hierboven geschetste problemen. 
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Terug naar de islamitische zuil 
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Tegen de oprichting van islamitische instituties zijn, zoals we al aanga-
ven, veel punten van kritiek gerezen. Deze komen er op neer dat de op-
richting van een islamitische zuil voor de emancipatie en integratie van 
migranten niet mogelijk, niet nodig en niet wenselijk is. 

Veel critici wijzen het oprichten van een islamitische zuil bij voorbaat 
af omdat het niet mogelijk zou zijn. Niet alleen zijn veel migranten geen 
moslim, maar ook zijn de nationale, theologische en sociale verschillen 
binnen de moslimgemeenschap veel te groot om onder één noemer te 
brengen. Zo telde N. Landman onder Turkse moslims al acht verschil- 
lende geloofsrichtingen met bijbehorende organisaties en gebeds-
ruimten, variërend van de silleymanli's die een conservatieve maar niet 
politiek-activistische vorm van islam aanhangen, de alevieten, die een 
progressieve islam voorstaan met scheiding van kerk en staat en een re-
latief vrije positie voor de vrouw, en een kleine groep radicaal-
fundamentalistische organisaties die de staat volgens islamitische wet-
ten willen inrichten. 

Als het al zou lukken eensgezindheid te smeden is het de vraag of zo'n 
kleine zuil een emanciperende werking zou kunnen hebben. De nume-
rieke invloed van moslims is namelijk nog steeds niet erg groot. Een re-
cente prognose van het Sociaal en Cultureel Planbureau (NRC Handels-
blad, 19-6-1997) voorspelt dat moslims in het jaar 2020 ongeveer zeven 
procent van de Nederlandse bevolking zullen uitmaken. Dat percentage 
blijft onvoldoende om langs parlementaire weg grote invloed op het re-
geringsbeleid — essentieel voor succesvolle emancipatie — te bewerkstelli-
gen. 

Een laatste reden waarom critici een pleidooi voor de oprichting van 
een islamitische zuil geen reële optie achten, is dat Nederland de laatste 
decennia veranderd is in een ontzuilde samenleving. Het creëren van 
een nieuwe zuil is in de context van een geïndividualiseerde samenleving 
achterhaald en zou ook weinig effect sorteren. 

Zelfs als het vormen van een islamitische zuil mogelijk zou zijn, dan 
nog is het de vraag of het nodig is. Mede als gevolg van de zuilenstrijd in 
het verleden zijn de 'klassieke' emancipatiedoeleinden (gelijke politieke 
rechten en allerlei vormen van religieuze vrijheid) al bereikt. Zo is de 
overheid al verplicht om moslims financieel te ondersteunen bij het op-
zetten van eigen scholen, omroepen en gezondheidscentra. 

Tot slot, los van de eventuele mogelijkheid en noodzaak van zuil-
vorming, zijn er ook vraagtekens te plaatsen bij de wenselijkheid van de 
vorming van een islamitische zuil. Er lijken nogal wat nadelen aan ver-
bonden te zijn. Zo wees Hans van Mierlo er bij een D66-congres in 1992 
op dat het oude Nederlandse zuilensysteem juist verdween omdat de 
grote mate van discipline en sociale controle binnen de zuilen de eman-
cipatie van de leden van de verschillende zuilen (met name van sub- 
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groepen als vrouwen en jongeren) in de moderne samenleving belem-
merde. 

Een ander punt is dat de problemen van migranten tegenwoordig 
vooral van sociaal-economische aard lijken te zijn, wat nu juist het minst 
succesvolle aspect is van de verzuilingsgeschiedenis. Sommigen vrezen 
ook dat een verzuilde structuur het isolement van de groepen zal vergro-
ten. De communicatie met de buitenwereld wordt belemmerd en daar-
mee ook de integratie. Uiteindelijk kan de oprichting van een islamiti-
sche zuil zelfs leiden tot de eerder genoemde gettovorming en segregatie. 
Aangezien er geen natuurlijke grens is bij het proces van segregatie, 
doemt het gevaar op van een oneindige opdeling van de samenleving in 
steeds kleinere eenheden. 

Hoewel er duidelijke nadelen en gevaren verbonden zijn aan de op-
richting van een islamitische zuil, biedt zuilvorming volgens ons ook 
mogelijkheden die de moeite waard zijn om nader te bekijken. Het idee 
van zuilvorming heeft de voordelen van de multiculturele benadering 
van integratie. Het erkent dat (islamitische) minderheden here to stay 
zijn en dat ze een integraal onderdeel vormen van de Nederlandse sa-
menleving. Het idee heeft ook aandacht voor andere, meer emotionele 
en existentiële aspecten van het leven dan het hebben van betaald werk 
of gelijke rechten. Meer in het bijzonder erkent het de positieve rol die 
cultuur of religie kunnen spelen bij de integratie van minderheden. Het 
handhaven (of creëren) van een eigen culturele identiteit kan minderhe-
den een gevoel van zelfrespect geven dat hen wordt ontnomen wanneer 
ze alleen in negatieve zin als 'probleemgroepen' worden aangeduid. Zo 
kan de eigen zuil een soort thuisbasis of kweekvijver vormen van waaruit 
minderheden de samenleving betreden. Binnen de eigen zuil kunnen 
individuen zelfvertrouwen verwerven, een positief zelfbeeld vormen en 
zich ontwikkelen. 

Dat deze identiteit op religieuze basis wordt gestoeld, heeft ook voor-
delen. Het sluit aan bij de trend die de Duitse socioloog Heitmeyer (NRC 
Handelsblad, 3-5-97) ontwaart, namelijk dat religie in migrantengroepen 
niet verdwijnt - wat velen zouden verwachten - maar juist van groter 
belang lijkt te worden. Bovendien biedt de nadruk op religie de mogelijk-
heid om een groepsidentiteit te bouwen die de verschillende etnische 
groepen overstijgt, daarbij het hoofd biedend aan het probleem van frag-
mentatie en verstening van identiteiten die het oude model van 'integra-
tie met behoud van eigen identiteit' zo onaantrekkelijk maakte. Zuil-
vorming kan zo tevens het isolement van de aparte groepen doorbreken 
en ze een goede basis bieden om zich op de rest van de Nederlandse sa-
menleving te richten, niet in het minst doordat het Nederlands als lingua 
franca zal gaan fungeren. 

Last but not least, is het de vraag of men überhaupt iets zou kunnen 
inbrengen tegen islamitische zuilvorming. Op allerlei gebieden, met 
name op het gebied van religie, onderwijs en politiek, hebben zich reeds 
islamitische instituties gevormd: naast de bekende 'scholen met de Ko- 
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ran' hebben moslims hun eigen moskeeën en gebedsruimtes, slagerijen, 
begraafplaatsen en politiek-maatschappelijke organisaties. De wet, bij 
voorbeeld de bepalingen van godsdienstvrijheid en vrijheid van vereni-
ging in de grondwet, laat hen ook alle ruimte hiervoor. Bovendien vereist 
het gelijkheidsbeginsel dat deze organisaties gelijk behandeld worden 
aan hun niet-islamitische voorgangers, zodat bij voorbeeld scholen met 
de Koran in principe even subsidiabel zijn als scholen met een christe-
lijke signatuur. Deze rechten voor aparte organisaties vormen de basis 
van de Nederlandse (toch nog altijd behoorlijk verzuilde) maatschappij. 
Zoals Rath c.s (1996, p. 267) stellen: 'Wie moslims hun rechten wil ont-
zeggen, tornt aan de grondslagen van de eigen samenleving.' 

De grondslagen van onze samenleving kunnen dus juist worden ver-
sterkt door een beleid van zuilvorming. Tot nu toe hebben moslim-
groeperingen hun eigen instituties op poten gezet, veelal met hulp van 
overheden uit het land van herkomst. Door deze institutionalisering - 
die sowieso door zal gaan zolang moslims nu eenmaal rechtens daartoe 
de mogelijkheid hebben - actief te kanaliseren in een zuil, bijvoorbeeld 
door gerichte subsidies, kan de Nederlandse overheid groeperingen tot 
samenwerking stimuleren en ze meer bij de Nederlandse samenleving 
betrekken. Het is deze betrokkenheid - die evenwel ruimte laat voor het 
behoud van de eigen identiteit - die volgens ons dé basis vormt voor suc-
cesvolle integratie en emancipatie. 

Tot slot 

In dit artikel is nagegaan in hoeverre het multiculturele model van inte-
gratie - en met name het pleidooi voor de vorming van een islamitische 
zuil - een begaanbare weg naar emancipatie en integratie van migranten 
oplevert. Aan het eind van ons betoog willen we deze vraag voorzichtig 
positief beantwoorden. Hoe terecht de kritiek op de verzuilde samenle-
ving ook mag zijn - in de zin van 'opsluiting' van individuen in het keurs-
lijf van de zuil, van 'verstening' van de zuilen en van segregatie -, we 
moeten oppassen het kind niet met het badwater weg te gooien. De er-
kenning van culturele identiteiten is niet noodzakelijkerwijs behoudend 
of beperkend, noch hoeft het minderheidsgroepen te isoleren. Integen-
deel, deze erkenning zou wel eens een noodzakelijke voorwaarde kun-
nen zijn voor het behoud van zelfrespect van migranten en daarmee 
voor hun uiteindelijke emancipatie en integratie in de Nederlandse sa-
menleving. Ook vanuit de Nederlandse samenleving zelf bezien is het 
volgens ons hoog tijd om te erkennen dat Nederland een immigratieland 
(aan het worden) is. 

Kortom: 'cultuur' moet terug in het minderhedenbeleid. Wij pleiten 
dan ook voor een eerherstel van de befaamde, maar thans verguisde 
leuze van het Nederlandse minderhedenbeleid uit de beginperiode: 'in-
tegratie met behoud van de eigen identiteit'. Hoe moeilijk ook in de prak-
tijk te verwezenlijken, in zijn genuanceerdheid doet de leuze meer recht 
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Islamisme in de 

West-Europese context 
dr. N. Landman*  

Welke gevolgen heeft de opkomst en bloei van islamistische stromingen 
in landen als Turkije en Marokko op de situatie van moslims in Europa, 
en in het bijzonder Nederland? Leidt een verkiezingsoverwinning van 
een islamistische politieke partij in Turkije tot versterking van islamisme 
onder Turken in ons land? Of zijn dergelijke ontwikkelingen zozeer door 
de lokale politieke en sociale context bepaald dat repercussies in Neder-
land achterwege blijven? Krijgt het islamitische fundamentalisme ook in 
Nederland een voet aan de grond of is daarvoor geen voedingsbodem? 

In debatten over de islam in Nederland worden deze vragen met enige 
regelmaat gesteld. De antwoorden lopen sterk uiteen. We kunnen in de 
media globaal twee benaderingen onderscheiden. De eerste is sensatie-
gericht en speelt in op angsten voor dreiging van buitenaf. Te denken valt 
aan koppen als: islam in opmars, jihad in Holland, de hoca roept steeds 
scheller, imams creëren hun eigen Staphorst. Over de negatieve beeld-
vorming over de islam in de media is al veel gezegd en geschreven (zie bij 
voorbeeld Shadid en Van Koningsveld, 1992). 

Duidelijk is dat vooral sinds de islamitische revolutie in Iran de neiging 
bestaat om islam te associëren met fanatisme en geweld, onverdraag-
zaamheid jegens andersdenkenden en een antiwesterse houding. Dit 
alles wordt meestal gelabeld als islamitisch fundamentalisme. Vooral 
sinds de Rushdie-affaire in 1989 is vanuit perspectief ook over moslims 
in West-Europa geschreven. Door de anti-Rushdie demonstraties zagen 
velen bevestigd wat zij al vermoedden, namelijk dat het islamitisch fun-
damentalisme ook in Europa de kop op zou steken. Sindsdien zien we 
met enige regelmaat televisie-programma's of artikelen waarin de jour-
nalistiek erin is geslaagd islamitische leiders te betrappen op sympathie 
voor islamistische bewegingen, op een conservatieve moraal of op anti-
westerse uitlatingen. Als een islamitische beweging waar ook ter wereld 
betrokken is bij een politiek conflict en het wereldnieuws haalt, is dat 
een mooie aanleiding voor tientallen journalisten in Nederland om op 
zoek te gaan naar fundamentalistische of radicale moslims in ons land. 
Sinds de verkiezingsoverwinning van de Refah Partisi in Turkije hebben 
we diverse uitzendingen over de Milli Geortisbeweging kunnen zien 
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waarin vooraanstaande vertegenwoordigers van deze beweging zich kri-
tisch uitlieten over de West-Europese democratieën. 

Tegenover de soms wat hetzerige toonzetting van deze berichtgeving 
staan artikelen die proberen te nuanceren. Dan komen leiders van 
moslimorganisaties of wetenschappers aan het woord die mogen uitleg-
gen dat het wel meevalt met die gevreesde opmars van fundamentalisme 
in Nederland. Er wordt op gewezen dat radicale groepen maar een kleine 
minderheid zijn en dat de meerderheid van de moslims in Nederland 
niet fundamentalistisch is, niet tegen integratie en voor de gelijkberech-
tiging van mannen en vrouwen. 

De discussie over dit onderwerp wordt vertroebeld door het diffuse 
geheel van beelden en voorstellingen die met begrippen als fundamenta-
lisme en islamisme worden geassocieerd. Allereerst is er het beeld van 
Khomeini en de islamitische revolutie in Iran, dat wordt geassocieerd 
met religieus fanatisme en een onverzoenlijke, militante houding tegen-
over het geseculariseerde westen. Maar ook niet-militante en a-politieke 
vormen van islamitische actie worden met fundamentalisme in verband 
gebracht, zoals het vasthouden aan traditionele normen en waarden die 
afwijken van wat in Nederland gangbaar is. Zo worden uit Turkije of Ma-
rokko meegebrachte patriarchale man-vrouw verhoudingen, of ideeën 
over homofilie als fundamentalistisch bestempeld. Zichtbare uitingen 
van een islamitische identiteit, zoals het dragen van hoofddoeken, gel-
den ook al gauw als fundamentalistisch. Zelfs religieuze uitingen die gro-
tendeels tot de privé-sfeer beperkt blijven, zoals het verrichten van het 
plichtgebed kunnen als symptoom van oprukkend fundamentalisme 
worden Uitgelegd. 

Vaak wordt gesuggereerd of impliciet aangenomen dat dit allemaal 
uitingen zijn van hetzelfde fenomeen, namelijk een opleving van een 
conservatieve en radicale vorm van islam die slecht past binnen de Ne-
derlandse geseculariseerde samenleving. Dit op één hoop gooien van 
verschillende verschijnselen is problematisch omdat het weinig rekening 
houdt met wijd uiteenlopende visies, posities, gedragingen en motieven 
onder diverse groepen moslims in Nederland. Zo hoeft een nauwgezette 
naleving van de godsdienstige plichten allerminst samen te gaan met 
steun voor het Islamitisch Reddingsfront (FIS) in Algerije, of omgekeerd. 
Het onderzoek van Frank Kemper onder Marokkaanse leerkrachten in 
Nederland laat zien, dat 50% van zijn informanten in 1993 sympathi-
seerde met de FIS in Algerije. Het opmerkelijke was evenwel, dat die 50% 
niet religieuzer was dan de rest. Hun sympathie voor de FIS kwam voort 
uit hun kritische houding tegenover de nationalistische leiders in de Ara-
bische wereld, niet uit een sterke persoonlijke vroomheid of religieuze 
praxis (Kemper 1996a, pp. 110-112; Kemper, 1996b). 

Een nadere begripsbepaling en —afbakening is daarom noodzakelijk. 
Helaas heerst ook in de wetenschappelijke discussie veel verwarring en 
bestaat er anarchie in de gebruikte begrippen: fundamentalisme, isla-
misme, neo-fundamentalisme, integrisme, herleving, revitalisatie, poli- 
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tieke islam, islamitisch activisme, radicalisme. Iedere onderzoeker heeft 
zijn eigen voorkeur en geeft zijn eigen invulling aan de gekozen begrip-
pen. Waar de één islamisme en fundamentalisme als synoniemen ge-
bruikt, hanteert de ander ze als zorgvuldig te onderscheiden concepten 
(zie Lcke, 1993; Sunier en Termeulen, 1991). 

In navolging van Sunier en Termeulen ga ik ervan uit dat het islamisme 
verstaan moet worden vanuit de ingrijpende maatschappelijke verande-
ringen die zich de afgelopen honderd jaar in de islamitische wereld heb-
ben voltrokken (industrialisatie, urbanisatie, modernisering van het on-
derwijs, secularisatieprocessen, enzovoort), maar niet uitsluitend als een 
defensieve reactie. Het gaat om een herinterpretatie van het religieuze 
erfgoed, die zich presenteert als een alternatief maatschappijmodel. Het 
islamisme kan worden getypeerd als een ideologisering van de islam en 
het streven naar islamisering van staat en samenleving. De ideologie is 
vooral verwoord door schrijvers als de Egyptenaar Sayyid Qutb en de Pa-
kistaan Mawdudi en benadrukt dat de islam niet slechts de basis behoort 
te zijn van het religieuze of sociale leven van zijn aanhangers, maar ook 
van de staat waarin zij leven. Op grond daarvan wordt de legitimiteit van 
bestaande regimes ter discussie gesteld en soms actief bestreden. 

In deze bijdrage gaat het dus niet om eventuele conservatieve ideeën van 
Turkse en Marokkaanse moslims in Nederland, noch over de mate 
waarin zij de voorschriften van de islam in de praktijk brengen. Het gaat 
slechts over de vraag in hoeverre de politiek-ideologische islam, die zich 
de laatste decennia heeft gemanifesteerd, ook onder de moslims in Ne-
derland, en meer in het algemeen in West-Europa, aantrelcldngskracht 
heeft. In wetenschappelijke publicaties over de islam in Europa is druk 
gespeculeerd over een mogelijke voedingsbodem voor islamisme onder 
de migranten uit islamitische landen. Sommige auteurs menen dat we 
rekening moeten houden met een toename van islamisme, anderen gaan 
ervan uit dat er geen voedingsbodem voor bestaat. 

In deze publicaties kunnen we drie argumentatielijnen onderscheiden. 
De eerste betreft de aard van de islam zelf. Zo wordt wel gesteld dat de 
islam een theocratisch systeem is dat zich onmogelijk laat inpassen in 
een seculiere staat. Islamisme is in deze visie niet uit specifieke maat-
schappelijke omstandigheden te verklaren maar inherent aan de islam. 
Een tweede thema binnen de discussie is de band tussen islamitische 
gemeenschappen in West-Europa en islamisme in de landen van her-
komst. Opkomend islamisme in Algerije of Turkije zou gemakkelijk kun-
nen overslaan naar West-Europa. In de derde plaats wordt gewezen op 
de uitzichtloze sociaal-economische positie van migranten in West-
Europa, die ertoe zou kunnen leiden dat men zich afkeert van de West-
Europese samenleving en — in het geval van islamitische migranten — zijn 
toevlucht neemt tot radicalisme en islamisme. 
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Islamisme als de ware islam 

In het werk van sommige oriëntalisten en islamologen vinden we de stel-
ling dat islamisme een logische consequentie is van basisideeën in de 
islam. Zo kent de islam geen scheiding van kerk en staat. De stichter van 
de islam, de profeet Mohammed, bracht niet slechts een religieuze bood-
schap, maar probeerde een staat en een samenleving te creëren die was 
ingericht overeenkomstig Gods wil en waarin politiek en religieus leider-
schap samen zouden vallen. Het ontbreken van een scheiding tussen 
religieus en wereldlijk gezag in de islam kreeg zijn vertaling in de sjarie'a, 
de islamitische wet. Daarin werden namelijk niet alleen religieuze ritue-
len en plichten voor de gelovigen vastgelegd, maar ook de maatschappe-
lijke, economische en politieke verhoudingen gereguleerd. De sjarie'a is 
geen mensenwerk, maar Gods wil. 

Dit theocratische ideaal verdraagt zich slecht met moderne ideeën 
over individuele vrijheid, volkssouvereiniteit en wettelijke gelijkheid van 
verschillende religieuze groepen. De hele islamitische geschiedenis 
wordt dan ook gekenmerkt door pogingen om het openbare leven en de 
overheid te islamiseren (Jansen, 1987, p. 171). 

Toegepast op de Europese context moet deze analyse van de islam en 
het islamisme wel tot de conclusie leiden dat de secularisatie van staat 
en samenleving die in Europa ver is voortgeschreden, de islamitische 
migranten voor grote problemen moet stellen. Deze veronderstelling 
wordt uitgewerkt door Britse islamoloog Hiskett. Hiskett beschouwt de 
moslims in West-Europa en hun religieuze leiders als theocraten, van wie 
de ideeën op gespannen voet staan met de fundamenten van de mo-
derne democratische samenleving, waaronder het principe van religieus 
pluralisme. Volgens Hiskett (1993) is het dan ook van groot belang dat 
nieuwe generaties immigranten zo snel mogelijk in de mainstream cul-
tuur worden geassimileerd. Anders blijven ze steken in een cultuur die 
volkomen haaks staat op West-Europese traditie en krijgt een theocrati-
sche godsdienst steeds meer invloed. 

Een vergelijkbaar geluid valt in Nederland te beluisteren bij de colum-
nist en pamflettist Pim Fortuyn in zijn boek Tegen de islamisering van 
onze cultuur. Kernwaarden van onze joods-christelijke en humanistische 
cultuur, zoals de scheiding van kerk en staat en individuele vrijheden, 
zouden onder druk staan van een fundamentalistisch geïnterpreteerde 
islam. Zelfs in zijn meest liberale variant zou de islam de seculiere staat 
niet erkennen (Fortuyn, 1997, p. 36). 

Een bezwaar tegen deze analyses van islamisme in West-Europa is in 
de eerste plaats dat de empirische basis vrij zwak is. Hiskett komt welis-
waar met talloze anti-Europese en antisecularistische uitspraken van 
moslims, maar niet zelden gaat het om losse citaten die uit hun verband 
zijn gerukt en vervolgens met een gekleurde bril gelezen. Zo worden uit-
spraken van gematigde islamitische denkers als Ali Merad over 
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bedreigingen voor de islamitische identiteit die uitgaan van de domi-
nante geseculariseerde cultuur, uitgelegd als een afwijzing van indivi-
duele godsdienstvrijheid. 

Een tweede empirische zwakte is dat niet wordt gevraagd naar de re-
presentativiteit van de door hem geciteerde uitlating. Aan die vraag lijkt 
hij geen behoefte te hebben, omdat ze aansluiten bij kernmomenten in 
de islam zelf. Ze zijn daardoor 'per definitie' representatief. Op die ma-
nier worden alternatieve geluiden genegeerd. 

Daarmee kom ik bij het een ander bezwaar tegen de analyse van een 
theocratische islam, die in een geseculariseerde context wel voor een 
islamistische reactie moet zorgen. De stelling is essentialistisch, dat wil 
zeggen, dat ze het islamisme tot het wezen van de islam herleid. Deze 
essentialistische benadering doet geen recht aan de variatie die er in de 
loop van de geschiedenis van de islam heeft bestaan in de relaties tussen 
staat en godsdienst. In de praktijk zijn er tal van compromissen gesloten 
tussen religieuze idealen en maatschappelijke en politieke werkelijkheid. 
De essentialistische benadering geeft bovendien geen enkel inzicht in de 
tijden, plaatsen en omstandigheden waarbinnen het islamisme is opge-
komen en floreert (vergelijk Sunier en Termeulen, 1991). De sociaal-
economische factoren die de opkomst van islamistische bewegingen ver-
klaren, blijven bij auteurs als Hiskett onderbelicht. Daardoor ontstaat de 
onjuiste indruk dat islamisme altijd en overal zal opduiken waar de sa-
menleving niet volgens de islam is ingericht. 

De gedachte dat islamisme als het ware automatisch uit de islam 
voortvloeit en dus ook in West-Europa wel de kop op moet steken, is niet 
ongevaarlijk, omdat hij leidt tot pleidooien voor de inperking van gods-
dienstvrijheid en tot een beschavingsoffensief dat culturele en godsdien-
stige tegenstellingen zou kunnen aanwakkeren. Hiskett roept dan ook op 
tot snelle assimilatie aan de dominante cultuur. Ook Fortuyn voelt zich 
geroepen de moslims in krachtige bewoordingen duidelijk te maken 
waar de grenzen van het toelaatbare liggen. 

Islamisme 'daar' en 'hier' 
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De tweede argumentatielijn richt de aandacht op het overwaaien van 
ideeën, inclusief het islamisme, uit de landen van herkomst naar de mos-
lims in West-Europa. Volgens sommigen zijn de islamitische organisaties 
in Europa nauw verbonden met organisaties in de landen van herkomst 
en heeft versterking van islamisme 'daar' rechtstreekse gevolgen voor 
islamisme 'hier'. Een voorbeeld van deze analyse is te vinden bij de 
Duitse Turkoloog Binswanger. 

Binswanger wijst op de nauwe betrekkingen die de diverse Turks-
islamitische organisaties in Duitsland onderhouden met zuster- of 
moederinstellingen in Turkije en beschouwt de meeste als religieus-
politieke organisaties. Hij schetst op basis van uitlatingen van leiders 
binnen deze bewegingen in Turkse kranten een ideologie waarin de is- 
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lam de enig ware religie is, maar ook de enige legitieme politieke, econo-
mische, juridische en sociale orde biedt. Volgens deze ideologie zouden 
moslims vriendschap met niet-moslims moeten vermijden en zich te-
genover de Europese samenleving vooral als zendelingen van de islam 
moeten beschouwen. De bewegingen zijn ontstaan in reactie op het pro-
westerse en secularistische beleid van de Turkse staat sinds Mustafa Ke-
mal Atatrk. Ze zijn hiërarchisch georganiseerd en worden vanuit Turkije 
gestuurd. Daarom wordt ook hun agenda voor een belangrijk deel be-
paald door de Turkse politieke situatie. 

Een zwak punt in deze benadering, waarin ideologieën en strategieën 
in Turkije of andere landen van herkomst centraal staan, is dat hij weinig 
rekening houdt met de specifieke West-Europese context waarbinnen 
genoemde bewegingen opereren. Ze mogen dan hun wortels hebben in 
Turkije of andere landen van herkomst, hun doelgroep leeft in West-
Europa. Om succes te hebben zouden ze toch mede op de West-
Europese context moeten inspelen om relevant te zijn voor het dagelijks 
leven van de potentiële aanhang. Ook gaat Binswanger nauwelijks in op 
de tweede en derde generatie, die in Europa is opgegroeid en veel min-
der vertrouwd is met de religieus-politieke situatie in Turkije dan de eer-
ste generatie immigranten. Beide aspecten — het contextuele karakter 
van islamistische bewegingen en de eigen keuzen van nieuwe generaties 
onder de moslims — zijn uitgewerkt door auteurs die zich verzetten tegen 
een te simplistische voorstelling van overwaaiend islamisme. 

Zo stelt Husayn Abderrahman (1987), dat het islamisme in Nederland 
geen voedingsbodem heeft. Hij gaat vooral in op islamisme onder Ma-
rokkanen. Hij constateert islamistische sympathieën bij een beperkte 
groep hoger opgeleiden, die in staat zijn islamistische geschriften in het 
Arabisch te lezen. Niettemin heeft het islamisme volgens hem geen toe-
komst onder de Marokkanen in Nederland omdat de functie van de is-
lam in Nederland een totaal andere is dan in Marokko. In Marokko speelt 
hij een politieke rol, namelijk om het bewind te legitimeren. Dit leidt er-
toe dat ook de politieke oppositie zich op de islam gaat baseren. In Ne-
derland daarentegen zou de islam slechts een toevluchtsoord in bedrei-
gende omstandigheden zijn en geen politieke rol spelen. Ook vanwege 
het beperkte aantal moslims in Nederland zou een politieke rol van de 
islam uitgesloten zijn, anders dan in Marokko waar de meerderheid van 
de bevolking moslim is. 

Een aanvullend argument van Abderrahman is dat islamisme gedijt in 
situaties van politieke onderdruldcing. In de democratische verhoudin-
gen van Nederland wordt de islam niet onderdrukt zodat er geen aanlei-
ding is voor radicalisme en islamisme. Tenslotte wijst Abderrahman op 
het ontbreken van een georganiseerd kader onder islamisten en de ge-
brekkige toegang van de tweede generatie tot de bronnen van de islam. 
De kern van argumentatie ligt in het contextuele karakter van het isla-
mistische bewegingen. De specifieke maatschappelijke rol die zij in Ma- 
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rokko, Egypte of Turkije spelen is niet goed denkbaar in de Nederlandse 
verhoudingen. 

Dit grote onderscheid tussen de Marokkaanse en de Nederlandse si-
tuatie is inderdaad een sterk argument om te betogen dat islamisme 
'daar' niet zomaar kan overwaaien naar 'hier', en dat de politieke agenda 
van een concrete islamistische beweging uit Marokko niet toepasbaar is 
in Nederland. Zo is invoering van de islamitische wet in Nederland geen 
realistische optie. 

Toch valt op Abderrahmans redenering het een en ander af te dingen. 
Is het waar dat islamisme alleen gedijt als het wordt onderdrukt? Inder-
daad heeft bij voorbeeld in Egypte een radicalisering plaatsgevonden 
onder islamisten, juist toen zij in de gevangenis zaten. Onderdrukking 
kan de vastberadenheid van aanhangers van een beweging doen toene-
men en ook hun radicalisme. Maar dat islamisme alleen in zo'n onder-
drukte situatie zou gedijen, is niet juist. Islamistische bewegingen in de 
wereld functioneren in een grote verscheidenheid aan maatschappelijke 
contexten. Daarom moeten we niet te snel zijn met de conclusie dat 
West-Europa er immuun voor zou zijn. 

Abderrahman wijst terecht op de minderheidspositie van moslims in 
Nederland, waardoor politieke machtsvorming veel minder perspectie-
ven biedt dan in Marokko. De functie die de islam in Nederland vervuld 
wordt mede bepaald door deze situatie van een religieuze minderheid. 
Maar de conclusie dat er voor politieke, ideologische interpretatie van de 
islam geen voedingsbodem is, is daarmee nog niet gestaafd. 

Aan de ene kant vinden we dus auteurs als Binswanger, die een con-
tinuïteit veronderstellen tussen de landen van herkomst en Europa: isla-
mistische bewegingen waaien over, vooral doordat ze in Europa met suc-
ces dochterorganisaties opzetten. In die visie wordt weinig rekening 
gehouden met de Europese context waarbinnen deze bewegingen opere-
ren en wordt er onvoldoende gekeken naar eventuele verschuivingen in 
de ideologieën, doelstellingen of strategieën van deze bewegingen en 
naar de wijze waarop zij inspelen op de situatie van de moslims in West-
Europa. Het verschil in maatschappelijke context tussen 'daar' en 'hier' 
wordt genegeerd. Aan de andere kant vinden we, bij voorbeeld bij Abder-
rahman, een zo sterke beklemtoning van de verschillen tussen 'daar' en 
'hier' dat een succesvol functioneren van een islamistische beweging in 
West-Europa vrijwel onmogelijk wordt geacht. Maar ook in dat geval 
wordt weinig rekening gehouden met het inspelen van islamistische be-
wegingen op de specifieke situatie van moslims in West-Europa. 

Het is wellicht vruchtbaarder niet te vragen of 'het' islamisme wel of 
niet een voedingsbodem heeft in West-Europa — waarbij het islamisme 
als een statische grootheid wordt gezien, maar te vragen of er vormen 
van islamisme mogelijk zijn die wel in de West-Europese context passen, 
hetzij doordat islamistische bewegingen uit de landen van herkomst hun 
doelstellingen bijstellen, hetzij doordat de West-Europese verhoudingen 
hun eigen vormen van politieke islam voortbrengen. 
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De West-Europese context en het Islamisme 

Lijnrecht tegenover de veronderstelling dat West-Europa geen voedings-
bodem heeft voor islamisme staat de hypothese dat juist de uitzichtloze 
situatie van islamitische migranten in veel grote West-Europese steden 
een radicale afwijzing van de westerse samenleving teweeg kan brengen 
en leiden tot islamisme. De Binnenlandse Veiligheidsdienst van de staat 
der Nederlanden heeft enkele jaren geleden al zijn bezorgdheid over een 
mogelijke radicalisering en fundamentalisering van moslim-
gemeenschappen elders in de wereld die ook zijn weerslag kan hebben 
op Nederland, vooral als er een sociale onderklasse van allochtonen ont-
staat (BVD, 1993). 

Dit is een Verelendungstheorie die ervan uitgaat dat een falend 
integratiebeleid een voedingsbodem voor islamisme creëert. Recentelijk 
heeft ook Pim Fortuin zich op dat standpunt gesteld. Hij schetst een inkt-
zwart beeld van achterstandswijken die worden gekenmerkt door gigan-
tische werkloosheid en afhankelijkheid van sociale voorzieningen, ver-
loedering van de openbare ruimte, een buitenproportioneel aandeel in 
de bevolking van gevangenissen en opvoedingsgestichten, slecht onder-
wijs op voornamelijk zwarte scholen, enzovoort. Dit zijn tevens de wij-
ken waar verhoudingsgewijs veel moslims wonen. Deze buurten zijn vol-
gens hem de ideale kweekvijvers voor criminaliteit, maar ook voor 
fundamentalistische bewegingen. Hij meent dat in het fundamentalisme 
— door hem gedefinieerd als een politieke houding op basis van een ab-
soluut genomen maatschappijbeschouwing of een religieuze overtui-
ging, die ernaar streeft andere opvattingen over normen en waarden in 
het publieke domein uit te schakelen en onmogelijk te maken — in Ne-
derland nog onder de oppervlakte is gebleven, maar zich in de ge-
noemde wijken ontwikkelt en bij ongewijzigd beleid in de toekomst voor 
grote problemen gaat zorgen. Nogal tendentieus voegt hij daaraan toe 
dat de moskeeën als natuurlijke religieuze en sociale structuren daarbij 
een doorslaggevende rol zullen spelen. 'Wat er in al die moskeeën ge-
beurt, weten we niet, maar er wordt zeker niet alleen gebeden' (Fortuyn, 
1997, p. 92). 

Hoewel er in dit betoog uiterst suggestieve en daarom bedenkelijke 
trekken zitten (als we niet weten wat er in die moskeeën gebeurt, dan is 
het misplaatst om ze niettemin verdacht te maken, zoals hij doet) wijst 
Fortuyn op een problematiek die serieuze aandacht verdient, namelijk 
de mogelijke aantrekkingskracht van islamistische bewegingen op 
migrantenjongeren die het slachtoffer zijn van maatschappelijke 
uitsluitingsmechanismen. 

De Turkse sociologe Fulya Atacan, die veldwerk deed onder de 
radicaal-islamistische beweging van Cemalettin Kaplan in Duitsland en 
Nederland, brengt de militante ideologie van de beweging in verband 
met de sociaal uiterst zwakke positie van de meeste aanhangers. Het ver-
blijf in West-Europa dat hen weinig goeds heeft gebracht, wordt geherin- 
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terpreteerd als een fase in de strijd tegen een goddeloos regime in Turkije 
en krijgt daardoor een zin en betekenis, die ver uitgaat boven de grauwe 
alledaagse werkelijkheid (Atacan, 1993). 

De Franse politicoloog en Arabist Gilles Kepel meent eveneens dat er 
in Frankrijk een reële kans bestaat op een radicalisering en versterking 
van een islamistische beweging onder de jongeren in de banlieus, de 
voorsteden met grote aantallen migranten. De weg van islamisering 'van 
bovenaf', dat wil zegen door een machtsgreep, is vrijwel overal in de isla-
mitische wereld, en zeker in Europa, onbegaanbaar gebleken. Frankrijk 
kreeg aan het begin van de jaren tachtig te maken met pro-Iraanse acti-
visme, dat tot gewelddadige acties overging. Het bleef echter beperkt tot 
kleine groepen studenten en de politie slaagde erin hun netwerken te 
ontmantelen. Maar een islamisering 'van onderop' blijkt meer succesvol. 
Hiermee bedoelt Kepel de opbouw van een netwerk van gemeenschap-
pen die zich isoleren van hun goddeloze omgeving en zich strikt houden 
aan de voorschriften van de sjarie'a. Hoewel het uiteindelijke doel nog 
steeds de islamisering van de hele samenleving is, wordt zo een confron-
tatie met de machthebbers uit de weg gegaan. 

Ook Jocelyne Cesari, die jarenlang veldwerk verrichtte in Marseille, ziet 
vanaf het begin van de jaren negentig een proces van re-islamisatie on-
der jongeren in de Franse voorsteden. Deze jongeren maken na een pe-
riode van engagement in anti-racistische groepen of mensenrechten-
organisaties een nadrukkelijke keuze voor islamitisch activisme. Zoals 
Atacan doet bij de Kaplanbeweging, brengt Cesari deze tendens in ver-
band met de uitsluitingsmechanismen waarvan deze jongeren het 
slachtoffer worden. Ze slagen er niet in werk te vinden, voelen zich gedis-
crimineerd, storen zich aan de uiterst negatieve houding van de Fransen 
tegenover de islam en interpreteren deze houding in het licht van verha-
len die binnen de familie worden doorverteld over de vernederingen uit 
de koloniale periode. 

Zowel Kepel als Cesari laten zien dat islamisme uit de Arabische we-
reld niet simpelweg 'overwaait' naar Frankrijk, maar dat islamitische be-
wegingen hun doelen en werkwijzen hebben afgestemd op de Franse 
situatie. De Franse context bepaalt de agenda van islamitische bewegin-
gen en stelt grenzen aan hun mogelijkheden. 

De Nederlandse context staat centraal in het onderzoek van ThijI 
Sunier naar Turks islamitische jongeren en hun relatie tot islamitische 
organisaties in Nederland, met name in Rotterdam (Sunier, 1996). Daarin 
wordt geconstateerd dat Turks-islamitische organisaties in Nederland 
zich in een overgangssituatie bevinden, waarin de tweede generatie 
steeds meer de koers bepaalt. Dit is nog niet zozeer in de landelijke orga-
nisaties te merken, maar wel steeds meer op plaatselijk niveau. Bij deze 
jongeren is een duidelijke tendens waarneembaar van loskoppeling van 
etnische en religieuze identiteit. Het moslim-zijn wordt steeds minder 
gekoppeld aan het Turk-zijn en de Turkse herkomst van de ouders. 
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De oriëntatie op Nederland die Sunier noteert is overwegend positief: 
Nederland is volgens sommigen zelfs islamitischer dan Turkije omdat de 
sociale voorzieningen beter zijn en er meer vrijheid is. met andere woor-
den, Sunier constateert een verschuiving van de aandacht van Turkije 
naar Nederland, pogingen tot een autonome koers tegenover verwante 
organisaties in Turkije en acceptatie van religieus pluralisme. Deze con-
stateringen zijn opmerkelijk omdat ze ook van toepassing zijn op een 
beweging als Milli Gërtis, die regelmatig wordt afgeschilderd als een ver-
lengstuk van de islamistische Refah Partisi in Turkije, waarvan de leiders 
zich bedienen van anti-westerse retoriek. Overigens zegt ook Sunier dat 
de invloed van de moederorganisaties nog sterk is en dat de door hem 
gesignaleerde verschuiving onder de tweede generatie een zeer geleide-
lijk proces vormt, dat met interne spanningen en conflicten gepaard 
gaat. 

De huidige politieke ontwikkelingen in Turkije en hun invloed op de 
Turkse moslims in Europa vormen tegen deze achtergrond een interes-
sante testcase. Nu de Refah Partisi de grootste partij in Turkije is gewor-
den, is het religieus-politieke landschap in Turkije veranderd. Het is de 
vraag of daarmee ook de verhoudingen tussen Milli Giirtis Europa en de 
door de Turkse staat gecontroleerde moskee-organisaties zullen veran-
deren. 

Conclusies 

De discussie over het islamisme onder migranten in West-Europa con-
centreert zich op drie terreinen. In de eerste plaats wordt betoogd dat het 
streven om de staat en samenleving te islamiseren inherent is aan de is-
lam zelf. Een toenemend aantal moslims betekent dan bijna automatisch 
een toenemende invloed van islamisme. Hoewel in dit vertoog een po-
tentieel spanningsveld wordt aangewezen tussen theocratische idealen 
in de islam en democratische beginselen van de seculiere staat, doet het 
geen recht aan de uiteenlopende manieren waarop de islam feitelijk 
wordt beleefd en geïnterpreteerd in de West-Europese context. In een 
religieus pluriforme samenleving worden nu eenmaal compromissen 
gesloten en het is tendentieus om te veronderstellen dat moslims minder 
dan anderen tot compromissen in staat zouden zijn vanwege het dogma, 
dat 'de islam alle aspecten van het leven domineert'. 

In de tweede plaats wordt gevraagd in hoeverre islamistische bewegin-
gen uit Turkije, Pakistan, het Midden-Oosten en Noord-Afrika erin slagen 
voet aan de grond te krijgen onder de moslims in West-Europa. Hoewel 
deze vraag op verschillende manieren wordt beantwoord, wijst empi-
risch onderzoek in diverse Europese landen in dezelfde richting, name-
lijk dat West-Europa inderdaad een missiegebied is voor islamistische 
bewegingen, die er kantoren openen, organisaties oprichten en geld en 
menskracht mobiliseren voor een politieke strijd in de landen van her-
komst. Anderzijds blijkt dit geïmporteerde islamisme maar zeer ten dele 
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toepasbaar in West-Europa waar de moslims nu eenmaal een minder-
heid vormen. 

Dit leidt tot de vraag in hoeverre er in West-Europa een islamisme kan 
floreren dat niet slechts een afgeleide is van islamisme in de landen van 
herkomst, maar dat reageert op en mede bepaald wordt door de Euro-
pese context. Zijn de achterstandswijken van de grote steden inderdaad 
broeinesten van radicaal-islamitische bewegingen, die de Nederlandse 
cultuur afwijzen en garen spinnen bij de frustraties van kansarme jonge-
ren? 

Uit de besproken studies naar jongeren in islamitische organisaties in 
Engeland, Frankrijk en Nederland, komt toch een genuanceerder beeld 
naar voren. Allereerst wordt daarin benadrukt dat de omvang van deze 
islamistische jongerengroepen beperkt is en dat andere vormen van 
jeugdcultuur, zeg maar: de disco, een krachtige concurrent vormen. 
Groepen die zich wel tot islamistische ideologieën aangetrokken voelen, 
zijn niet zonder meer een verlengstuk van islamistische bewegingen in 
de landen van herkomst, maar krijgen hun eigen dynamiek. Ze beginnen 
hun eigen doelstellingen te formuleren die meer op de West-Europese 
context zijn toegesneden en beperkte mogelijkheden van de religieuze 
minderheid serieus nemen. Tegelijkertijd identificeren zij zich met isla-
mistische bewegingen elders in de wereld. De houding die zij innemen 
tegenover de niet-islamitische omgeving kan nogal variëren. Het is ver-
leidelijk om met Kepel te veronderstellen dat die houding sterk samen-
hangt met de mate van sociale uitsluiting en discriminatie. 

Hoewel het ideaal om de islam over de hele wereld te verspreiden en 
de westerse samenleving en staat te islamiseren, onderdeel uitmaakt van 
de ideologie van sommige islamitische bewegingen in West-Europa en 
terug te vinden is hun retoriek (zie bij voorbeeld Lewis, 1994, p. 175), 
worden in de praktijk meer bescheiden en haalbare doelstellingen nage-
streefd. De islamisering van de samenleving als geheel wordt als het ware 
uitgesteld naar een verre, wellicht utopische, toekomst. Deze aanpassing 
van doelen en strategieën aan de West-Europese context leidt tot de 
vraag of dan nog sprake is van islamisme. We hebben gezien dat Abder-
rahman die vraag negatief beantwoordde: waar moslims in de minder-
heid zijn is politieke macht geen haalbare optie en sterft het islamisme 
een langzame dood. Ik meen evenwel dat een aanpassing van doelen en 
strategieën aan de omstandigheden niet het einde betekent van isla-
misme, zolang men zich blijft oriënteren op politieke islamiseringsbewe-
gingen elders in de wereld en zich door het gedachtengoed van islamisti-
sche denkers als Sayyid Qutb en Mawdudi laat inspireren. 

De discussie of er in West-Europa wel of niet een voedingsbodem is 
voor islamisme, is weinig zinvol. Zinvoller is te onderzoeken welke ge-
contextualiseerde vormen van islamisme zich in Europa ontwikkelen. 
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Islamitisch integreren 

Visies van Turkse jongens op integratie en islam 

dr. T. Sunier*  

Begin dit jaar publiceerde de Duitse socioloog Heitmeyer een studie over 
Turkse jongeren in Duitsland. De resultaten logen er niet om. Volgens 
Heitmeyer opteert een meerderheid van de Turkse jongeren in Duitsland 
voor groeperingen die zich bewust afkeren van de samenleving. 
Extreem-nationalistische en fundamentalistische ideologieën vinden 
steeds meer weerklank onder Turkse jongeren als gevolg van gevoelens 
van uitsluiting en discriminatie. Onder andere de vaak als fundamenta-
listisch gebrandmerkte organisatie Milli GOrs zou een grote aantrek-
kingskracht op jongeren uitoefenen. De onderzoeker houdt ons voor dat 
men beducht moet zijn voor dit soort organisaties, omdat zij de multi-
culturele samenleving radicaal afwijzen en bereid zijn zonodig geweld te 
gebruiken. Als de samenleving Turken systematisch uitsluit, is het een 
kwestie van tijd voordat de bom barst, zo luidt het sombere scenario van 
Heitmeyer (Heitmeyer e.a., 1997). 

Niet alleen in Duitsland werd het onderzoek van Heitmeyer door de 
pers en politiek breed uitgemeten, ook in Nederland vonden de, overi-
gens zeer aanvechtbare, resultaten van zijn studie weerklank.' De re-
cente confrontaties in Schiedam en Arnhem tussen Koerdische en Turkse 
jongeren, alsmede de brand in een woonhuis in Den Haag waar zes do-
den uit een Turks gezin vielen leidde niet alleen tot spanningen binnen 
de Turkse en Koerdische migrantenbevolking, maar gaf ook aanleiding 
tot een hernieuwde discussie in de media en politiek over de rol en de 
invloed van eigen organisaties onder migranten. Minister Dijkstal uitte 
zijn bezorgdheid door erop te wijzen dat Nederland het niet kan tolere-
ren dat politieke conflicten die geworteld zijn in de landen van herkomst 
op Nederlandse bodem worden uitgevochten. 

Met name islamitische organisaties die in de jaren tachtig een sterke 
groei te zien gaven, worden met zorg gadegeslagen. Islamitische organi-
saties zouden erop uit zijn de kloof tussen migranten en samenleving te 
vergroten en hun leden te ontmoedigen met Nederlanders om te gaan. 
Zij houden hun aanhang voor dat de westerse levenswijze niet strookt 
met wat de islam voorschrijft. De laatste jaren lijkt dit beeld ten aanzien 
van moslims en hun instellingen zich te verscherpen, gezien de toename 
van het aantal opiniërende artikelen en boekwerkjes over dit onder-
werp.2  

• De auteur maakt deel uit van de onderzoeksgroep Godsdienst en Maatschappij van de 

Universiteit van Amsterdam. 
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Deze bezorgdheid staat niet op zichzelf. Steeds openlijker en explicieter 
wordt de groeiende aanhang van met name islamitische organisaties en 
de hierboven beschreven spanningen tussen Turken en Koerden die af 
en toe de kop op steken, in verband gebracht met het vermeend moei-
zame verloop van het integratieproces van Turkse migranten en hun kin-
deren in de Nederlandse samenleving. 

Nu is de positie van Turken op de arbeidsmarkt en in het onderwijs 
zeker (nog) niet ideaal. De werkloosheid is naar verhouding groot. Hoe-
wel de Turkse kinderen die in Nederland zijn geboren het duidelijk beter 
doen dan hun ouders, dreigt de zogenaamde 'tussengeneratie', jongeren 
die in Turkije geboren zijn en op latere leeftijd naar Nederland kwamen 
in het kader van de gezinshereniging in het voetspoor van hun ouders te 
treden; zij komen veelal in hetzelfde ongeschoolde, slechtbetaalde werk 
als hun vaders terecht. Ook in het onderwijs is sprake van achterstand en 
een zeer groot deel van de Turkse bevolking leeft in wijken die het predi-
kaat 'achterstand' hebben (13ticker, 1994; Veraart, 1996). 

In het publieke debat worden deze gegevens echter al te makkelijk ver-
bonden met de groei van eigen organisaties. Organisatievorming is een 
antwoord op deze slechte maatschappelijke positie. Zo komt een beeld 
naar voren van een migrantengroep die ondanks alle serieuze pogingen 
van overheid en samenleving niet wil of niet kan integreren. Organisatie-
vorming wordt dan opgevat als de keerzijde van integratie. De groei van 
eigen organisaties, de conflicten tussen Koerden en Turken zouden indi-
catoren zijn van een mislukt of op z'n minst moeizaam en traag verlo-
pend integratieproces. Gevoelens van achterstelling, stigmatisering, ver-
vreemding en maatschappelijke deprivatie leiden ertoe dat Turken zich 
steeds meer op hun eigen gemeenschap terugtrekken en zich sterker dan 
voorheen op Turkije oriënteren. 

Aangenomen wordt dat eigen organisaties uitsluitend gericht zijn op 
landen van herkomst en daar ook hun wortels hebben. Organisatie-
vorming onder migranten lijkt daarmee te worden opgevat als een residu 
van de pré-migratie situatie. Ten aanzien van de organisatiestructuur en 
de interne machtsverhoudingen van bij voorbeeld islamitische organisa- 

Van de zijde van sommige Duitse wetenschapsbeoefenaren werd scherpe kritiek geuit op 
Heitmeyer's onderzoeksresultaten en niet ten onrechte. Een belangrijk bezwaar is de 

methode die de auteur heeft gehanteerd. Kwesties als etnische en religieuze identiteit laten 
zich onmogelijk 'vangen in grootschalige surveyonderzoeken die door Heitmeyer werden 

uitgevoerd. Bovendien blijkt vergelijkbaar onderzoek onder Turkse jongeren geheel andere 

resultaten op te leveren. Heitmeyer is stemmingmakerij en vooral oppervlakkigheid 
verweten. 

2 Een recent 'hoogtepunt' was het boekje van Pim Fortuyn getiteld Tegen de islamisering van 

onze cultuur, waarin de auteur ons waarschuwt voor de langzame islamisering van 

Nederland en de in zijn ogen gevaarlijke ondermijning van westerse verworvenheden als 
Vrijheid en democratie, 
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ties wordt verwezen naar de continuering van uit het land van herkomst 
meegebrachte primordiale (tribale, regionale of familiaire) verbanden en 
loyaliteiten en vanuit de islamitische traditie voorgeschreven principes 
en autoriteitsrelaties. 

Deze 'oorspronkelijke' organisaties bieden een veilige en bescher-
mende 'thuisbasis' voor een vervreemde en gedesoriënteerde bevol-
kingsgroep en verschaffen hen een compensatie voor de problemen 
waarmee zij geconfronteerd worden. Organisatievorming wordt ingege-
ven door het gevoel anders (en minder) te zijn dan de omringende sa-
menleving en geen deel van die samenleving uit te maken. Dergelijke 
verklaringen suggereren dat (islamitische) organisaties vooral een thera-
peutische betekenis hebben voor mensen die worden verondersteld on-
der een zekere sociale en psychologische druk te staan. 

Dit is een verkeerde, in elk geval achterhaalde, voorstelling van zaken. 
In de eerste helft van de jaren negentig verrichtte ik onderzoek onder 
Turkse islamitische organisaties in Rotterdam. Uit dat onderzoek kwam 
in elk geval naar voren dat Heitmeyer's, overigens aanvechtbare, scenario 
van de Duitse situatie niet of nauwelijks van toepassing is op Nederland, 
en wel om drie redenen: ten eerste is de positie van eigen organisaties 
van migranten in Nederland wezenlijk anders dan in Duitsland, ten 
tweede wordt de aandacht vrijwel uitsluitend gericht op de uit Turkije 
overgewaaide religieuze en politieke tegenstellingen ten koste van min-
der zichtbare maar daarom niet minder essentiële tendensen binnen 
eigen organisaties van Turkse migranten en ten derde is het geschetste 
beeld van jonge Turken eenzijdig en weinig adequaat. Ook uit ander on-
derzoek onder jonge migranten komt naar voren dat het beeld dat jonge 
migranten over zichzelf hebben een stuk complexer en genuanceerder 
en ook positiever is dan onderzoekers als Heitmeyer ons willen doen ge-
loven (zie onder meer Brouwer e.a., 1992; Buijs, 1993; Feddema, 1992; 
Prins, 1996; Rooijackers, 1992; Saharso, 1992; Vermeulen en Penninx, 
1994). 

Migranten en beleid 

Om te beginnen heeft de islam staatsrechtelijk een andere positie in Ne-
derland dan in Duitsland (Sunier en Meyer, 1997). In Nederland kennen 
we namelijk sinds de grondwetswijziging van 1983 een formele rechtsge-
lijkheid van alle religieuze denominaties. Duitsland daarentegen kent 
een zekere vorm van religieuze erkenning. Religieuze denominaties krij-
gen deze erkenning via de status van Kiirperschaft des óffentlichen Rechts. 
Tot nu toe is het de moslims in Duitsland ondanks vele pogingen daartoe 
nog niet gelukt zo'n status te verwerven. Bijgevolg beschikken aanhan-
gers van de islam in Duitsland niet over de privileges die andere religies 
wel hebben. 

Bovendien voert Nederland sinds 1983 een actief integratiebeleid. 
Organisatievorming onder migranten in Nederland is sterk door dat be- 
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leid beïnvloed. Dat beleid vormde in de jaren tachtig zelfs een van de 
belangrijkste voorwaarden voor de groei van eigen organisaties onder 
migranten. In de Minderhedennota die in 1983 werd gepubliceerd, en 
waarin permanent verblijf van migranten het uitgangspunt werd, deed 
het begrip integratie haar intrede in het beleid en in de maatschappelijke 
discussie omtrent de positie van migranten en hun nakomelingen. In de 
nota werd een duidelijk positieve rol toegekend aan een eigen culturele 
infrastructuur. Eigen organisaties werden niet alleen opgevat als een 
middel om de inpassing in de samenleving soepel te laten verlopen, be-
houd van eigen identiteit, cultuurbeleving en eigen organisatievorming 
werden zelfs opgevat als belangrijke middelen voor de emancipatie van 
migranten (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1983, p. 109). 

Met name islamitische organisaties kregen, als belangrijke vormen van 
zelforganisatie van migranten, een beleidsrelevante betekenis. Zij wer-
den ideologisch en maatschappelijk geïncorporeerd in het beleid ten 
aanzien van migranten, of 'etnische minderheden', zoals ze gingen heten. 
Hun activiteiten en in het algemeen de institutionalisering van de islam 
kregen een specifieke betekenis in de discussie omtrent de integratie van 
migranten in de samenleving. Ik omschrijf dit als de 'ffligrantisering' van 
islamitische organisaties. 

In met name de Turkse islamitische organisaties nestelde zich een type 
leider dat reeds lang in Nederland woonde en de weg hier goed kende. 
Het waren meestal geen 'partij-ideologen' maar 'entrepreneurs' (vergelijk 
Doomernik, 1991, p. 83) die waren gericht op het zoeken en mobiliseren 
van zo veel mogelijk hulpbronnen en die de islam daarnaast ook be-
schouwden als een belangrijk middel om politieke invloed te verkrijgen. 
Zij beschikten niet zelden over toegang tot Nederlandse instanties welke 
gebruikt konden worden voor islamitische organisaties en benadrukten, 
net als de overheid, dat islamitische organisaties beschouwd moesten 
worden als belangrijke vormen van zelforganisatie van migranten. Deze 
landelijke woordvoerders gingen zich in het begin van de jaren tachtig in 
toenemende mate mengen in de discussies over de positie van moslims 
in de samenleving. Zij werden een belangrijk intermediair tussen mos-
lims en samenleving. Deze woordvoerders verwoordden waar moslims 
behoefte aan hebben. Zij oefenden als opinion leaders een belangrijke 
invloed uit op de 'definitie van de situatie'. Daarmee bedoel ik dat zij te-
genover de 'buitenwacht' verwoorden welke zaken essentieel zijn, welke 
behoeften er bestaan onder moslims en wat moslim-zijn in de Neder-
landse samenleving inhoudt. De samenleving en de pers ontlenen hun 
beeld ten aanzien van de islam gedeeltelijk aan de publieke uitspraken 
van leiders. 

Juist door het 'allochtone' karakter van de islam te benadrukken, als 
iets dat behoort bij de culturele eigenheid van een bepaalde categorie 
migranten konden islamitische organisaties met kracht van argument en 
geheel binnen het beleidsuitgangspunt 'integratie met behoud van cul-
tuur' bepaalde voorzieningen en regelingen afdwingen. Wat deze leiders 
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in feite benadrukten, was het unieke en volledig eigen karakter van deze 
zogenaamde 'culturele en religieuze gemeenschappen' waartoe alleen zij 
toegang hadden en waarvoor zij de noodzakelijke brug naar de samenle-
ving vormden. Schierup (1992, p. 20) omschrijft dit als de enclavization 
van cultuur (vergelijk ook Roosens, 1989, p. 12). De `migrantisering' van 
moslims als 'hulpbron' in de belangenstrijd lijkt een welbewust gekozen 
strategie die met een juiste inschatting van de toenmalige omstandighe-
den samenhing. 

De beleidsmatige gelijkschakeling van moslims met migranten pakte 
dus niet altijd ongunstig uit voor betrokkenen zoals sommige auteurs 
stellen. Zeker, de ideologische voorstelling dat de islam en zijn belijders 
een last voor de samenleving vormen, werd keer op keer gereproduceerd. 
Tegelijk echter vormde deze preoccupatie met de islam een belangrijke 
ideologische voorwaarde voor de institutionele groei van de islam. In 
talloze beleidsstukken staat namelijk te lezen dat met name voor mos-
lims het geloof zeer centraal staat en dat de samenleving daarmee reke-
ning dient te houden. Woordvoerders van islamitische organisaties 
speelden in op de sterke nadruk op de islamitische achtergrond en wis-
ten beleidmakers te overtuigen van het belang van voorzieningen voor 
moslims, waarbij zij erop wezen dat moslims (nog) in een achterstands-
situatie verkeerden. Dat spoorde met de intenties van de overheid inzake 
ondersteuning en subsidiëring van islamitische voorzieningen. Mede als 
gevolg hiervan nam het aantal islamitische organisaties in de jaren tach-
tig onevenredig snel toe. 

Een andere daaraan gerelateerde ontwikkeling was dat organisaties 
steeds meer en intensiever met de overheid te maken kregen. Binnen de 
organisaties bestond grote behoefte aan woordvoerders die over capaci-
teiten beschikten om onderhandelingen te voeren. Het waren vooral 
jonge moslims die deze taak op zich namen. Zij waren in alle opzichten 
beter toegerust om de noodzakelijke onderhandelingen te voeren. Zo 
wisten jonge moslims in de jaren tachtig gaandeweg hun positie binnen 
de organisaties te versterken. 

Islam en Integratie 

Belangrijk was dat veel van deze jonge leiders niet alleen beter in staat 
waren de organisaties te representeren, zij hadden ook andere opvattin-
gen over de rol van de organisaties en hun plaats in de samenleving. On-
der jonge migranten dringt het besef door dat zij zich voor hun toekomst 
op Nederland moeten oriënteren en zich moeten losmaken van de maat-
schappelijke status van hun ouders (Veraart, 1996). 

Vooral jonge leden van islamitische organisaties maken duidelijk dat 
de leiders meer rekening moeten houden met het feit dat hun positie 
wezenlijk anders is dan die van ouderen en dat zij dus op een geheel an-
dere manier benaderd moeten worden. De jonge aanhang van Turkse 
islamitische organisaties blijkt vaak op geheel andere gronden te zijn 
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toegetreden tot de organisatie dan de ouderen (Sunier, 1996, pp. 179- 
182). 

Voor ouderen lijken pré-migratieomstandigheden en de eigen groep 
het belangrijkste referentiekader te zijn bij de vorming van hun islamiti-
sche identiteit, temeer daar zij meestal weinig contact hebben met de 
ontvangende samenleving. Etnische en religieuze categorieën zijn moei-
lijk van elkaar te scheiden en vallen meestal samen. Voor een groeiend 
deel van de jonge generatie lijkt de ontvangende samenleving echter wel 
een belangrijke rol te spelen. Het blijkt dat een aanzienlijk deel van de 
jonge leden een relatief goede positie heeft en sterk op Nederland ge-
oriënteerd is. Velen hebben zich ontworsteld uit de positie van hun 
ouders en anders dan voor hun ouders is terugkeer naar het land van 
herkomst geen reëel perspectief meer. Hun toekomst ligt in Nederland 
en niet in Turkije, niet alleen praktisch maar in toenemende mate ook 
gevoelsmatig. Juist doordat de gedachte aan terugkeer feitelijk niet meer 
als een uitlaatklep kan dienst doen, wordt de oriëntatie op Nederland 
sterker en daarmee worden hun verwachtingen ten aanzien van hun po-
sitie in de Nederlandse samenleving hoger. Zij worden gevoeliger voor 
werkelijke of gepercipieerde uitsluitingsmechanismen en zijn bereid de 
strijd daartegen aan te binden. 

De meeste jongens die ik tijdens mijn onderzoek sprak, hadden duide-
lijke opvattingen over kwesties die met aanpassing en integratie samen-
hingen. Velen brachten het gesprek zelf op dat onderwerp omdat het hen 
bezighield. Er was een betrekkelijk kleine groep jongens die het leven in 
een niet-islamitische samenleving eigenlijk als een onoverkomelijk pro-
bleem beschouwde. Zij wilden het liefst zo snel mogelijk terug naar Tur-
kije. Vaak was deze wens inderdaad gekoppeld aan een tamelijk negatief 
oordeel over hun eigen maatschappelijke positie in Nederland. Een 
eveneens klein aantal jongens opteerde voor een vergevorderd soort 
zuilenmodel en was een groot voorstander van een geheel autonome 
infrastructuur voor moslims. 

De overgrote meerderheid echter beschouwde het leven in Nederland 
niet als een groot probleem. Er waren altijd fricties, zaken die verbeterd 
dienden te worden, maar au fond is het mogelijk om je als moslim zon-
der al te grote problemen in Nederland een plaats te verwerven, voorop-
gesteld dat de samenleving je de ruimte geeft als moslims te leven. De 
meeste jongens waren van mening dat integratie betekende dat je diende 
mee te doen met het land waar je woonde. Dat is ook niet in strijd met de 
islam. Iedereen heeft zich te houden aan de wetten en voorschriften van 
het land waar je woont, maar daarnaast moet er ruimte bestaan om vol-
gens bepaalde voorschriften te leven. De specifieke waarden, normen en 
gebruiken van moslims waren net als andere manieren van leven een 
integraal onderdeel van de samenleving. Waar het hen om ging was dat 
moslims met hun gebruiken en gewoonten erkend werden als burgers 
van de samenleving. Tenslotte, zo betoogden zij, is ook de rest van de 
Nederlandse bevolking niet homogeen. 
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Dit veranderde perspectief is ook van invloed op de betekenis die zij aan 
de islam gaven en aan de wijze waarop zij hun belangen articuleerden. 
Jongens die lang in Nederland zijn, goed Nederlands spreken, op school 
in hun werk of in hun vrije tijd veel met Nederlanders te maken hebben 
en die over de nodige kennis en sociale vaardigheden beschikken om 
hun weg in de samenleving te vinden, geven een duidelijk andere bete-
kenis aan de islam dan jongens die deze ervaring en kennis missen. Zij 
hebben het gevoel zich te hebben ontworsteld aan de 'gastarbeider'-
status van hun ouders. 

Deze jongens hebben de neiging meer de dynamiek en de verander-
lijke en veranderbare aspecten in de islam te benadrukken en zich daar-
mee in zekere zin af te zetten tegen de ('traditionele') islam van hun 
ouderlijk milieu en zich te bevrijden, los te maken van die traditie. Bij 
sommigen is door hun lange verblijf in Nederland de rol van de eigen 
etnische en regionale herkomst in de constructie van hun moslim-
identiteit gaandeweg naar de achtergrond verdwenen. 

Dat laatste wil niet zeggen dat de contacten met de 'eigen gemeen-
schap' en met het land van herkomst niet meer belangrijk voor hen zijn. 
Waar het om gaat, is dat voor hen Nederland het primaire referentieka-
der is geworden bij de ontwikkeling van hun moslimidentiteit. Velen 
hebben het gevoel dat ze bewuster met de islam omgaan en scherper 
kunnen formuleren wat het betekent moslim te zijn in de Nederlandse 
samenleving. Deze jongens hebben vaak ook de neiging de islam meer 
als een alternatief dan een vanzelfsprekendheid te zien. Zij realiseren 
zich dat het gegeven dat de islam slechts één van de godsdiensten in Ne-
derland is, niet alleen betekent dat je dit als een feit moet accepteren, 
maar dat dit ook moet meespelen in de ontwikkeling van je eigen identi-
teit als moslim. 

Een belangrijke tendens die ik onder veel Turkse jongeren kon waarne-
men, was de geleidelijke loskoppeling van de islam van zijn etnische 
connotaties. Voor de meeste jongeren ligt bij hun dagelijkse informele 
contacten de nadruk op de eigen etnische groep, maar voor de construc-
tie van moslimidentiteit lijkt dit een steeds minder grote rol te spelen. De 
begrippen 'Turk' en 'moslim' als identiteitsmarkers lijken door hen gelei-
delijk losgekoppeld te worden. Dat betekent dat er zich een verschuiving 
voordoet in de betekenis van het begrip 'moslim' van een exclusieve ca-
tegorie, waarin de islam in feite functioneert als een etnische ideologie, 
naar een inclusieve categorie, waarin aan het begrip 'moslim' universelé 
betekenis wordt gegeven. Iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, 
kan een goede moslim worden. 

Een groeiend aantal jonge leden van de islamitische organisaties is 
bezig aan een heroriëntering op zijn moslim-zijn als gevolg van een ver-
anderd toekomstperspectief. Er vindt een bewustzijnsverandering plaats. 
Het belangrijkste kenmerk daarvan is dat men soms de behoefte heeft 
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'de geschiedenis te herschrijven' en ruimte te krijgen, zowel van moslims 
als van de samenleving, om een nieuwe invulling aan het begrip moslim 
te geven. In de ogen van deze jongeren is het in overeenstemming bren-
gen van een islamitische levenswijze met een permanent verblijf in Ne-
derland niet slechts een kwestie van simpel compromissen sluiten tus-
sen islamitische principes en beginselen van de Nederlandse 
samenleving zoals vaak wordt beweerd (zie bij voorbeeld Doomernik, 
1991). 

Deze veranderde betekenisgeving manifesteert zich primair als een 
ontwikkeling van islam als 'cultuur' en 'traditie', naar islam als 'overtui-
ging'. De religieuze 'gemeenschap' valt niet meer automatisch samen 
met andere sociale verbanden en individuele keuze en bewuste overtui-
ging worden belangrijker. Voor het individu krijgt religie de betekenis van 
een ethisch systeem waarmee gefragmenteerde levenservaringen sym-
bolisch met elkaar verbonden worden. Moslimidentiteit verandert van 
een identiteit gebaseerd op gemeenschappelijke herkomst en traditie in 
een identiteit gebaseerd op gemeenschappelijke ervaring en overtuiging. 
Een dergelijke betekenisverschuiving houdt in dat een religieuze ge-
meenschap voortdurend opnieuw symbolisch geconstrueerd wordt af-
hankelijk van de (veranderende) maatschappelijke context. 

Islamitische organisaties op lokaal niveau 

Dit alles heeft ertoe geleid dat de betekenis van eigen, lokale organisaties 
voor jongeren veranderde. In de jaren negentig vormen deze organisaties 
steeds minder eilanden waarop men zich terugtrekt uit gevoelens van 
vervreemding. Deze functies lijkt echter steeds minder relevant. 

Een belangrijk gevolg van deze ontwikkeling is dat de religieus-
ideologische tegenstellingen die het Turkse organisatorische landschap 
tot op heden nog sterk bepalen, onder druk komen te staan. Vanzelfspre-
kend vinden politieke controversen zoals tussen Turken en Koerden en 
tussen religieus georiënteerde en seculiere Turken ook in Europa hun 
weerklank. Het zou van weinig realiteitszin getuigen dat te negeren. Dat 
is echter niets nieuws. Vanaf het moment dat Turkse migranten in Eu-
ropa verschenen hebben politieke controversen ook onder migranten 
een rol gespeeld (zie Landman, 1992). Er is echter een duidelijke tendens 
waarneembaar in de richting van een geleidelijke worteling van organi-
saties in de Nederlandse samenleving. Deze tendens manifesteert zich 
overigens ook in het sterk groeiend aantal 'multinationale' of beter ge-
zegd 'non-nationale' islamitische organisaties. Het mag geen verwonde-
ring wekken dat het vooral jongeren zijn die in zulke organisaties partici-
peren. Het is vooralsnog moeilijk voorspelbaar op welke termijn 
dergelijke niet-nationaliteitsgebonden organisaties de bestaande organi-
saties zullen overvleugelen, maar dat dit zal gebeuren is, dunkt mij, een 
kwestie van tijd. 
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Integratie wordt al te zeer verbonden met normatieve claims over de 
vraag wat burgers moeten zijn, en de daarmee samenhangende veron-
derstelde homogeniteit van de samenleving. Het is uitsluitend de ont-
vangende samenleving die bepaalt wanneer er sprake is van succesvolle 
integratie. Aspiraties en opvattingen van betrokkenen zelf, de zoge-
naamde expressieve dimensie van integratie (Engbersen en Gabriëls, 
1995, p. 22) krijgen daarbij vrijwel geen kans. In zijn bijdrage aan een 
bundel over de toekomst van het allochtonenbeleid in Nederland van het 
tijdschrift Beleid en maatschappij, wees de Groningse filosoof Nauta op 
een viertal noodzakelijke competenties waarover burgers in een geïndi-
vidualiseerde, multiculturele samenleving moeten beschikken: het ver-
mogen tot identificatie; het vermogen tot representatie; aanspreekbaar-
heid; en weerbaarheid (Nauta, 1995, p. 254). Nauta neemt daarmee 
stelling tegen de gangbare opvattingen over integratie en burgerschap. 
Met de vier competenties die Nauta zo noodzakelijk acht, verlegt hij de 
aandacht in het denken over burgerschap en integratie van normatieve 
voorwaarden naar handelingsvoorwaarden. Het zijn juist deze compe-
tenties waarover jonge moslims steeds meer lijken te beschikken en 
waarin zij duidelijk verschillen van de eerste generatie. 

Hoewel het duidelijk is dat islamitische organisaties zich in een over-
gangsfase bevinden, meen ik dat de ontwikkelingen die zich reeds nu 
hebben voltrokken, aanzienlijk en opmerkelijk zijn en dat we moeten 
waken voor doemscenario's en een al te groot pessimisme. Er zijn onmis-
kenbaar aanwijzingen dat organisatievorming onder Turkse migranten 
nog voor een belangrijk deel wordt bepaald door in Turkije gewortelde 
politieke en religieuze controversen en dat radicale (nationalistische of 
fundamentalistische) elementen een rol spelen. In alle islamitische orga-
nisaties vinden we leden die deze organisaties beschouwen als eilanden 
van eigen cultuur waarop ze zich kunnen terugtrekken. 

Maar in diezelfde organisaties groeit het aantal jonge leden voor wie 
die organisaties een geheel andere functie hebben gekregen, waardoor 
juist die band met het land van herkomst onder druk komt te staan. De 
ontwikkelingen die plaatsvinden zijn niet alleen gebaseerd zijn op wat 
zich binnen organisaties en onder moslims voltrekt, maar hebben juist 
ook alles te maken met de omringende samenleving. Duidelijk is dat een 
groeiend aantal jonge moslims zich steeds sterker oriënteert op de Ne-
derlandse samenleving. Zij projecteren hun toekomst hier en verwach-
ten meer van deze samenleving. Velen zien geen onoverkomelijke pro-
blemen om als moslims een volwaardig lid van deze samenleving te 
worden. Maar hun intensievere interactie met, grotere kennis van en in-
zicht in die samenleving betekent ook dat zij een bewuster en kritischer 
houding ten aanzien van de samenleving innemen. Een kritischer hou-
ding impliceert echter niet automatisch dat men zich van de samenle-
ving afkeert. Het betekent veeleer dat men zich bezighoudt met de vraag 
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hoe moslims een betere plaats in de Nederlandse samenleving kunnen 
verwerven. In een dergelijke situatie is weinig plaats voor radicalisering 
en afkeer van de samenleving. 

Natuurlijk bestaan er binnen de Turkse bevolking sterke verschillen 
van mening en zijn er heftige politieke controverses. Dat is echter niet 
iets van vandaag of gisteren en bovendien is het verband met integratie 
allerminst vanzelfsprekend, zoals met name in de pers de laatste tijd 
steeds opnieuw wordt benadrukt. In feite is de vraag die vaak gesteld 
wordt of de islam en zijn instellingen een rol kunnen spelen in de inte-
gratie van migranten met een islamitische achtergrond een achterhaalde 
vraag. Integratie is reeds lang aan de gang en het gaat dan ook niet om de 
vraag of islamitische organisaties daarin een rol spelen, maar wat die rol 
is. Het feit dat moslims, met name jongeren, zich in toenemende mate in 
de discussie mengen, is een teken dat de islam reeds lang een onderdeel 
van de samenleving is geworden. 

Juist op dit punt verschilt de situatie in Nederland fundamenteel van 
die van Duitsland. Met alle bezwaren en onvolkomenheden die het be-
leid in Nederland kenmerkt, moet tegelijk worden vastgesteld dat een 
relatief open structuur en een bereidheid met moslims een dialoog aan 
te gaan en hun organisaties op hun merites te beoordelen zoals we dat 
grosso modo in Nederland zien, kan juist leiden tot een vervaging van 
grenzen, en het zoeken naar samenwerking. Een voorwaarde daarvoor is 
dat beleidmakers in elk geval niet meegaan in de stereotiepe beeldvor-
ming omtrent religieus-ideologische verschillen. Als organisaties on face 

value benaderd worden, biedt dat leiders die aansturen op een grotere 
samenwerking, meer kansen. Het creëert met andere woorden onder 
moslims een discours dat benadrukt dat moslims een integraal onder-
deel van deze samenleving zijn en dat zij hun bijdrage aan de opbouw 
van de samenleving kunnen leveren. 
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In de afgelopen jaren zijn veel organisaties en instituties van allochtonen 
tot stand gekomen, met name in de sfeer van religie (Landman, 1992; 
Penninx, 1996). De kwantitatieve toename van deze organisaties gaat 
paradoxaal genoeg niet samen met een grotere kwalitatieve inbreng in 
het publiek leven. 

Opvallend is dat godsdienstige en sociaal-culturele organisaties van 
moslims vaak de effectiviteit en daadkracht ontberen om de 
achterstandssituatie waarin de eigen achterban verkeert, ongedaan te 
maken. In tal van opzichten lukt het deze organisaties niet om eigen ver-
antwoordelijkheid in de probleemaanpak waar te maken. Bij delen van 
de Nederlandse samenleving bestaat de indruk dat deze organisaties 
juist bijdragen aan het isolement van allochtone groeperingen omdat ze 
vergaand terugvallen op de eigen traditionele cultuur en instituties (Pen-
ninx, 1996, p. 253). Zij dragen dus niet bij aan het overbruggen van de 
kloof tussen eigen achterban en de omringende samenleving, hetgeen 
op den duur leidt tot vervreemding van die omringende samenleving. 

De problematiek van institutionalisering van de islam in Nederland en 
de daaraan inherente kansen en belemmeringen zijn voldoende be-
schreven door onderzoekers (Landman, 1992; Penninx, 1996). In deze 
beschouwing wil ik, als actor en betrokkene bij de organisatievorming 
van moslims in de Nederlandse samenleving, stilstaan bij de achtergron-
den van deze problematiek. De centrale stelling die ik zal innemen is 
tweeledig: aan de ene kant stel ik dat het functioneren van moslim-
organisaties en -elites in de Nederlandse samenleving wordt bepaald 
door de mate waarin deze voldoende doordrongen zijn van de principes 
die ten grondslag liggen aan de Nederlandse democratische rechtsstaat. 
Ik doel concreet op de grondwaarden als autonomie en pluraliteit. De 
onbekendheid met of miskenning van deze waarden vergroot mijns in-
ziens de negatieve beeldvorming rond organisaties van moslims. Aan de 
andere kant stel ik, in het verlengde van het voorgaande, dat moslims 
zich dienen te heroriënteren teneinde effectief te kunnen functioneren 
in de Nederlandse samenleving. 

* De auteur is werkzaam bij de Directie Algemene Justitiële Strategie van het ministerie van 

Justitie. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven. 
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Een en ander zal ik als volgt uitwerken. Eerst zal ik een korte toelich-
ting geven op de belangrijkste grondwaarden die relevant zijn voor het 
functioneren van organisaties in een democratische samenleving. Daar-
bij leg ik de nadruk op de betekenis van die waarden voor moslim-
organisaties en instituties. Vervolgens breng ik dit vraagstuk in verband 
met tekortkomingen van de traditionele denkwijzen van de islamitische 
cultuur. Daarna zal ik ingaan op de beleving van de Islam in een pluralis-
tische samenleving. In het verlengde hiervan komt de rol van de elites en 
leiders ter sprake. Ten slotte zal ik deze problematiek in de bredere con-
text van de Nederlandse samenleving plaatsen. 

Alvorens in te gaan op de problematiek wil ik benadrukken dat de Ne-
derlandse moslimgemeenschap zich kenmerkt door een grote mate van 
heterogeniteit voor wat betreft etniciteit, confessionele gezindheden en 
nationaliteit. De islam wordt op verschillende wijzen beleefd en geprak-
tizeerd binnen afzonderlijke gemeenschappen. Daarbij komen ook nog 
de sterke verschillen binnen eenzelfde groep. De Turkse islam in Neder-
land kenmerkt zich door een grote inhoudelijke diversiteit die tot uiting 
komt in een veelheid aan confessionele stromingen, een complexe orga-
nisatie in hiërarchische structuren en, ten slotte, een politisering die ver-
weven is met de wisselvalligheden van de Turkse politiek, van zowel de 
regering als de oppositie. De Marokkaanse islam daarentegen is eenvou-
diger en gebrekkiger voor wat zijn organisatie betreft en homogener in 
inhoudelijke opzicht. Hij wordt vooral beïnvloed door het Arabischtalig 
Midden-Oosten. 

Loyaliteit aan de democratische rechtsstaat 

Pluraliteit 

119 

In de Nederlandse samenleving bestaat consensus over een aantal 
grondwaarden als tolerantie, gerechtigheid, gelijkheid man/vrouw, 
scheiding kerk en staat, enzovoort. Deze waarden liggen ten grondslag 
aan de democratische rechtstaat. In de loop der eeuwen is de democrati-
sche consensus verrijkt met de inbreng van groepen nieuwkomers. 
Nieuwkomers claimen rechten en een plek onder de zon. Dit proces is 
uiteraard gepaard gegaan met spanningen tussen de 'gevestigden' en de 
'buitenstaanders'. Door de komst van nieuwe groepen en de institutiona-
lisering van hun cultuur is de bestaande consensus verruimd; de aan-
spraken van de nieuwkomers hebben uiteindelijk de status van erkende 
rechten gekregen. Deze ontwikkelingen zien we in de geschiedenis van 
het Nederlands jodendom, de arbeidersbeweging, het katholieke volks-
deel en later de vrouwenbeweging en de homoseksuele beweging. Al 
deze groepen hebben een steentje bijgedragen aan de opbouw en ver-
sterking van democratische instituties. Met de secularisering en indivi-
dualisering, multiculturalisering en de opkomst van postmoderne leef- 
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wijzen wordt de verscheidenheid en pluraliteit in de Nederlandse 
samenleving alleen maar groter. 

Van moslimorganisaties en -instituties wordt verwacht dat zij binnen 
democratische verhoudingen functioneren. Een geslaagde integratie in 
de Nederlandse samenleving vereist niet alleen een bewustzijn van de 
eigen positie en belangen maar zeker ook een bewustzijn van de verhou-
ding tot 'de ander'. Dit impliceert allereerst de behoefte aan en noodzaak 
tot een duidelijke positionering ten opzichte van de democratische 
rechtsstaat. Het accepteren van verschillen is van groot belang: samenle-
ven met vreemde godsdiensten, herbezinning op de verhoudingen met 
joden en christenen, en een modus vivendi met nieuwe maatschappe-
lijke groepen. Het accepteren van verschillen dient ook binnen eigen 
kring vorm te krijgen, bij voorbeeld in het geval van schisma en afvallig-
heid. 

Moslims maken wezenlijk onderdeel uit van de Nederlandse samenle-
ving. Het proces van institutionalisering van hun cultuur gaat langzaam, 
maar werpt zeker zijn vruchten af. Moslims krijgen de ruimte en onder-
steuning voor hun instituties, er zijn weinig claims van moslims die per-
tinent geweigerd worden (Penninx, 1996, p. 242). Bovendien garandeert 
de Nederlandse democratische rechtsstaat alle allochtone groepen 
bestaanszekerheid, toegankelijkheid tot essentiële voorzieningen als on-
derwijs, cultuur, veiligheid, en rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. 

Solidariteit is ook een grondwaarde die ten grondslag ligt aan de Ne-
derlandse samenleving en haar instituties, zowel in economisch als in 
maatschappelijk en politiek opzicht. Dankzij de solidariteit van kerken, 
arbeidersbeweging en maatschappelijke en politieke groeperingen heb-
ben de toenmalige gastarbeiders in de loop der tijd hun rechten kunnen 
verwerven (Theunis, 1979, pp. 351 en 413). De verharding van de pu-
blieke opinie ten opzichte van vreemdelingen en allochtonen in het afge-
lopen decennium' heeft deze solidariteit met allochtonen niet grondig 
aangetast. 

Omdat de belangen van moslims en overige allochtone groepen ge-
waarborgd worden door onze democratische rechtsorde en gezien de 
solidaire houding van de Nederlandse samenleving, mag een loyale hou-
ding van moslims ten opzichte van de omringende samenleving ver-
wacht worden. De democratische rechtsorde is de bestaansgrond van 
pluraliteit, die het bestaansrecht van moslim-organisaties en -instituties 
mogelijk maakt. Ze waarborgt de geestelijke en materiële belangen van 
minderheden. Veel allochtonen en uiteraard ook moslims kunnen zich 
daarin herkennen en identificeren zich dan ook met democratische sym-
bolen en instituties. 

1 Zie hierover R. Penninx (1996) en de rede die P. Scheepers uitsprak bij de aanvaarding van 

het ambt van bijzonder hoogleraar maatschappelijke vooroordelen, Katholieke Universiteit 

Nijmegen, op 3-12-1995. 
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In dit opzicht bieden begrippen van het traditioneel islamitisch recht 
en plichtenleer (fiqh) geen houvast. Immers, de democratische en secu-
liere rechtsstaat wordt gezien als een 'christen- of heidenstaat' waarin 
niet-moslims geen leiders, afgevaardigden, bestuurders en rechters kun-
nen en mogen zijn voor moslims (Badran, 1980, p. 198). 

Autonomie 

Moslims worden vaak gezien als ontvankelijk voor beïnvloeding van 
(aartsconservatieve) buitenlandse organisaties en mogendheden (Pen-
ninx, 1996, p. 253). In dit verband is het vraagstuk van autonomie rele-
vant. Autonomie zou ik willen omschrijven als het vermogen van men-
sen zelfstandig richting te geven aan hun leven, of meester te zijn over 
het eigen bestaan (Blokland, 1991, pp. 4-5). Dit autonomiebeginsel, dat 
sterk is verankerd in de Nederlandse cultuur en samenleving, heeft zowel 
christelijke wortels — soevereiniteit in eigen kring en subsidiariteit — als 
een liberaal-humanistische inslag. In het ene geval heeft autonomie te 
maken met zelfregulering van maatschappelijke instituties als kerk, staat 
en bedrijf. In het andere geval heeft autonomie te maken met de ver-
lichte autonome mens, die een ontwikkelde persoonlijkheid heeft en 
zich niet laat leiden door vooroordeel, onwetendheid of gewoonte, maar 
bewust en weloverwogen zijn leven richting geeft en zodoende resoluut 
het eigen lot in handen neemt (Blokland, 1991, p. 5). 

Organisaties van allochtonen grijpen de eerste opvatting aan om hun 
eigen tradities te beschermen en daarbij een beroep te doen op geeste-
lijke leiders uit het land van herkomst. Inschakeling van buitenstaanders 
van buiten de Nederlandse grenzen heeft, zo meen ik, voor de verbete-
ring van de eigen positie geen toegevoegde waarde. Bovendien tonen zij 
zich vaak niet loyaal aan de democratische rechtsstaat. 

In het recente verleden hebben zich twee gebeurtenissen voorgedaan, 
die als graadmeter fungeerden voor de loyaliteit van groepen moslims. 
De protestdemonstratie tegen het Koerdisch Parlement in april 1995, 
waarbij werd opgeroepen tot de boycot van Nederlandse producten in 
Turkije, is geïnitieerd door de Turkse regering en aangewakkerd door de 
partijdige media (Volkskrant, 14 april 1995). Tot de demonstratie werd 
opgeroepen door het Turkse dagblad Hurriyet, dat op de Nederlandse 
kabel te ontvangen is. De Tv-zender TRT- INT hield gelijktijdig een 
geldinzamelingsactie voor het Turkse leger onder het motto: 'hand in 
hand met Turkse soldaten'. De andere gebeurtenis betreft het incident 
dat zich in april 1997 in de Haagse Schilderswijk voordeed. Toen hebben 
enkele Turkse organisaties zelf om hulp uit het moederland gevraagd 
(Trouw, 10 april 1997). 

Deze twee incidenten maken duidelijk hoe invloeden van buiten 
schade kunnen toebrengen aan de verhoudingen tussen moslims en de 
rest van de Nederlandse samenleving en zij doen twijfels rijzen aan de 
loyaliteit van bepaalde groepen in de samenleving. Media uit landen van 
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herkomst en oorspronkelijke cultuurgebieden spelen een belangrijke rol 
in de voortgaande oriëntatie op de oorspronkelijke culturen en landen. 

Westerse moslimgemeenschappen zijn overgevoelig voor conjunctu-
rele ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Deze over-
gevoeligheid staat een werkelijke autonomie van deze gemeenschappen 
in de weg. De bewegingen en stromingen die de boventoon voeren in 
islamitische landen nemen een polariserende houding aan en houden 
vast aan de in hun ogen onverenigbaarheid van de islam met democra-
tie, rechten van de mens en burgerschap. Hierdoor komen de moslim-
gemeenschappen in Nederland onder druk te staan. Zij trekken zich te-
rug, vermijden contacten met de omringende samenleving, ontwikkelen 
ten opzichte van deze samenleving een negatieve houding en worden erg 
prikkelbaar. Het aldus ontstane loyaliteitsprobleem en de gevolgen daar-
van op materiële en immateriële belangen van moslims, missen hun ef-
fect niet met name als het gaat om hun positie binnen arbeidsorgani-
saties (afname van vertrouwen en dergelijke). 

Mij lijkt dat de greep op het eigen bestaan beter vergroot kan worden 
door samen met anderen (c.q. solidaire groeperingen in de Nederlandse 
samenleving) invloed uit te oefenen op de politiek en het collectieve ge-
drag. Problemen met betrelddng tot positieverbetering en belangen-
behartiging dienen binnen de democratische rechtsorde te worden op-
gelost, niet daarbuiten. 

Heroriëntatie op eigen godsdienst en leefwereld 

Moslims zouden fundamentele vragen voor zichzelf moeten beantwoor-
den, vragen die te maken hebben met het leven met 'de ander' in een 
geheel nieuwe maatschappij. Zij zouden zich dienen te bezinnen op hun 
toekomst en positie in de Nederlandse samenleving en hun belangen 
daarbij afwegen. Grote groepen moslims zijn er nog onvoldoende van 
doordrongen dat zij samen met hun kinderen in Nederland leven en zul-
len blijven leven, en dat de terugkeer naar het land van herkomst niet 
aan de orde is. Evenmin is het besef doorgedrongen dat hun belangen in 
het hier en nu liggen. Moslims kunnen zich beter oriënteren op hun toe-
komst in de Nederlandse samenleving. De landen van herkomst behoren 
immers tot het verleden. In hoeverre kunnen islamitische regels en voor-
schriften worden aangepast aan de westerse situatie? In principe zijn 
regels en voorschriften in de islamitische traditie ondergeschikt aan be-
langen van de mens. Ze zijn gemaakt om de mens te dienen en niet om-
gekeerd (Encyclopedie de l'Islam, 1990, pp. 727-729). 2  Het belang van de 
mens is het uitgangspunt wanneer het er om gaat een regel in de islam te 
interpreteren of toe te passen. 

2 Zie ook het werk van Abu 'shag ash-Shatibi (1991) die in 1388 is gestorven in Andalusië. 

Zijn werk en methode inspireren thans veel vernieuwers in de islamitische landen op het 

gebied van het recht, jurisprudentie en rechtsvinding. 
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Het komt wel eens voor dat moslims zelf hun knelpunten voorleggen 
aan leergezagcentra in Ankara (Den Exter, 1990, pp. 27-37), Caïro of 
Mekka3  en vragen om een fetwa, een principiële uitspraak naar islami-
tisch recht. De aan de geestelijke leiders voorgelegde problemen hebben 
dikwijls te maken met rituele en liturgische aspecten van de islamitische 
godsdienst. Soms wordenfetwas ook op initiatief van de godsdienst-
geleerden zelf gericht tot moslimimmigranten in het Westen. In een aan-
tal gevallen worden geestelijken, imams en fuqaha, gezonden naar 
Turkse, Marokkaanse of andere Arabischtalige migranten-
gemeenschappen in het buitenland. Dit alles wijst er op dat het referen-
tiekader van waaruit moslims antwoorden proberen te vinden op vraag-
stukken op het snijvlak van geloof en maatschappij, sterk is gebonden 
aan de context in de islamitische landen van herkomst. 

Bedacht moet echter worden dat het referentiekader van het islami-
tisch recht en de islamitische theologie en zedenleer weliswaar in veel 
opzichten aanknopingspunten biedt, maar uiteindelijk geen expliciete 
en directe antwoorden geeft op vragen waarmee moslims in de Neder-
landse samenleving worden geconfronteerd. Veel theorieën bieden on-
voldoende oriëntatie. Dit komt doordat de omstandigheden van waaruit 
zij ontstonden niet langer aan de orde zijn. Wat dit betreft geldt voor de 
islamitische rechts- en zedentheorieën hetzelfde als wat geldt voor ie-
dere theorie überhaupt, namelijk dat maatschappelijke realiteiten en 
verhoudingen zich ontwikkelen buiten het kader van die theorieën om. 
Het theologisch kader waaruit de geestelijkheid in islamitische landen 
put is afgestemd op samenlevingen waarin agrarische structuren, autori-
taire regeringsvormen en traditionele vormen van kennis domineren, en 
dus niet op de postmoderne, democratische en technologische samenle-
vingen waarin moslims hier en nu leven. Concreet liggen aan het denken 
van de geestelijkheid in islamitische landen een aantal uitgangspunten 
ten grondslag: 
— er is islamitische staat of deze moet alsnog opgericht worden; 
— de islam is de religie van de meerderheid van de bevolking in de sa-
menleving; 
— godsdienst is een openbare, collectieve- en staatsaangelegenheid. 

Mijn verwachting is dat moslims in de Nederlandse samenleving op den 
duur op zichzelf aangewezen zijn om theologische kaders te ontwikkelen 
waarbinnen adequate antwoorden gegeven kunnen worden die aanslui-
ten op hun leefwereld. Een fewta die vermag te overtuigen, veronderstelt 
bekendheid met de belangen van moslims in de samenleving waarin zij 
leven (Abu Ishalc ash-Shabati, 1991). Als concrete kennis van de leefwe- 

3 Sjeik Ibn Baaz, de hoogste mufti (een geestelijke die fewta's uitspreekt) in Saoedi-Arabië 

en de geestelijke autoriteiten van de al-Azhar universiteit in Cafro, vervaardigen regelmatig 
fewta's gericht tot moslims in het Westen. Recente voorbeelden hiervan zijn uitspraken met 

betrekking tot medische ethiek en genetische manipulaties. 
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reld van moslims en maatschappelijke vraagstukken ontbreekt, kunnen 
belangen moeilijk worden afgewogen en ingeschat (al-As'adi, 1990, 
p. 265). Islamitisch recht en zedenleer zouden dus meer afgestemd moe-
ten worden op de nieuwe leefsituaties waarin moslims terecht zijn geko-
men. Hoopgevend is dat het islamitisch recht in het verleden over een 
grote mate van flexibiliteit bleek te beschikken waar het ging om de om-
gang met normen die flagrant conflicteerden met de islamitische leer 
(Berque, 1966, p. 142). Het gaat hierbij bij voorbeeld om normen die zijn 
voorgeschreven door het gewoonterecht of de lokale tradities van landen 
en volkeren voor wie islam een nieuwe godsdienst was. 

De behoefte aan intellectuele autonomie klemt des te meer daar mos-
lims op tal van punten geconfronteerd zullen worden met conflicterende 
situaties, waarbij bepaalde regels van de islamitische traditie in strijd zijn 
met bepaalde normen, waarden en regels. 4  De meest gevoelige situaties 
waarin moslims in conflict kunnen komen met hun eigen geloof en 
geloofsvoorschriften hebben betrekking op een aantal diepgaande ver-
anderingen die de verhoudingen binnen het gezin en groeps-
verhoudingen betreffen (emancipatie van vrouw en kinderen; vrijere sek-
sualiteit; burgerschap). In reactie op deze veranderingen zullen delen 
van de moslimgemeenschap blijven teruggrijpen op de 'ware' islamiti-
sche leer. Dezelfde groepen, maar ook buitenlandse overheden, zullen 
zich ook blijven verzetten tegen de emancipatie van eigen onderdanen, 
gelovigen en groepsleden tot burgers, tegen de scheiding van kerk en 
staat, en tegen de secularisering. 

De in Nederland wonende moslims zullen voor wat hun geloof betreft 
meer op zichzelf aangewezen zijn, zich moeten heroriënteren en nieuwe 
denkkaders moeten ontwikkelen los van de leergezagscentra buiten de 
grens. 5  Het Nederlandse jodendom heeft een dergelijke ontwikkeling ook 
doorgemaakt. Het heeft zich in de negentiende eeuw stukje bij beetje 
verzelfstandigd ten opzichte van de grote Talmoedische centra in Oost-
Europa en de nieuwe joodse centra aan de andere zijde van het Atlan- 

4 Ik gebruik hier de term 'traditie' in plaats van recht omdat het hier niet alleen gaat om 

wetten, regels en voorschriften die zijn neergelegd in de Koran en de overleveringen van 

de profeet Mohammed in de zevende eeuw, maar ook om culturele normen en waarden 

die zijn ontstaan in een islamitische context in het algemeen. Deze werden nader 

uitgewerkt door een aantal geleerden en juristen van verschillende scholen. Het islamitisch 

recht werd toegepast vanaf het begin van het islamitisch rijk tot het einde daarvan in de 

veertiende eeuw. Tegenwoordig is dit goddelijk recht, naast het positieve recht, een 

onderdeel van de rechtsstelsels van islamitische landen. Een belangrijk en bijzonder 

kenmerk van het islamitisch recht is dat institutionele organen die zorg dragen voor 

rechtsvinding en -toepassing niet overal bestaansrecht hebben. Deze taken worden 

uitgeoefend door geleerden - oelama - die onafhankelijk (dienen te)opereren van de 

politieke macht. 

5 Er zijn in verschillende islamitische landen centra waar het islamitisch recht wordt 

ontwikkeld en bewaakt Dit zijn de al-Azhar universiteit te Ca'fro, de universiteit van Mekka 

in Saoedi-Arabië, de universiteit van al-Qarawiyyine in Fès in Marokko en de moskee in 

Jeruzalem. 
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tische Oceaan (Daalder, 1990, pp. 107-108). Ook Nederlandse katholie-
ken hebben zich kritisch opgesteld ten opzichte van de politiek van het 
Vaticaan en hebben zich gereorganiseerd in eigen kring (Beekelaar, 
1989). 

Godsdienstbeleving in een pluralistische samenleving 
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Naast een herbezinning op geloofsinhoudelijke vraagstukken, en daar-
mee dus op de relatie tot de eigen traditie, zouden moslims zich moeten 
bezinnen op de betekenis van 'pluraliteit'. Daarbij zouden zij zich moe-
ten heroriënteren op hun verhouding tot hen die een ander geloof aan-
hangen zoals Joden en christenen, tot vertegenwoordigers van andere 
denktradities als humanisme, atheïsme en hindoeïsme, tot hen die er 
een andere leefwijze op nahouden zoals homoseksuelen en ten opzichte 
van hen die binnen de eigen geloofsgemeenschap afvallig zijn geworden. 

Moslims in de Nederlandse samenleving denken over andere religies, 
denktradities en leefwijzen nog in traditionele termen, sterk bepaald 
door het gedachtengoed uit de landen van herkomst. Zo zijn denkbeel-
den over het christendom en het jodendom voor een groot deel bepaald 
door de erfenis van de kruistochten, het koloniale verleden en de recente 
ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Deze geschiedenis speelt zowel 
bij moslims als bij joden en christenen een belangrijke rol in de bejege-
ning van de ander. Het geloof van de ander wordt als apocrief be-
schouwd en als een vervalsing van de goddelijke waarheid. De islam be-
schikt evenals de meeste andere religies niet over een alternatief concept 
om het geloof van de ander te aanvaarden als even 'waar' en andere gelo-
vigen de ruimte te geven om te belijden wat zij willen belijden. 

In een democratische samenleving staan gelovigen van welke gods-
dienst dan ook voor een fait accompli: zij leven nu eenmaal naast en met 
elkaar onder gelijkwaardige verhoudingen, waarin geweld niet geoor-
loofd is. Deze nieuwe situatie is voor iedereen onomkeerbaar. Op een 
aantal punten deelt de islam samen met het jodendom en het christen-
dom een aantal theologische, dogmatische en ethische uitgangspunten. 
In die zin is een mogelijke consensus tussen deze godsdiensten niet on-
denkbaar. De drie godsdiensten berusten op dezelfde mythe d'origine: 
het scheppingsverhaal, de relatie God/mens en de profetenverhalen. 
Daarnaast is op tal van terreinen een aantal overeenkomsten op ethisch 
gebied te traceren. 6  De technologie stelt alle vormen van geloof en alle 
godsdiensten voor grote uitdagingen, niet slechts in dogmatisch-
theologische zin maar ook in ontologische en ethische zin. De technolo-
gie beïnvloedt liefde, erotiek en dood, stelt nieuwe eisen aan het individu 
en vereist een nieuwe logica die verstrekkende gevolgen heeft voor ons 

6 H. K0ng heeft deze thematiek van consensus tussen de wereldgodsdiensten gesystemati-

seerd in Mondiale verantwoordelijkheid* aanzetten tot een verbindende ethiek, Kampen, Kok, 

1990. 
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gedrag. De technologische maatschappij stelt mensen steeds minder in 
staat zelfstandig morele beslissingen te nemen (Ballard, 1997). Al met al 
staan de drie monotheïstische tradities steeds meer onder druk om het 
eens te worden over een minimale sociale moraal (Tennekes, 1990, 
p. 14). 

Democratie en vrijheid stimuleren diversiteit en pluraliteit. Dit bete-
kent dat moslims niet aan een individualistische levenswijze zullen ont-
komen. Dit geldt in het bijzonder voor de tweede generatie. Delen van de 
moslimgemeenschappen in Nederland zullen blijven trachten hun con-
servatieve sociale opvattingen in stand te houden. Veel ouders zullen 
trachten hun kinderen in de traditionele sociale patronen op te voeden. 
Kinderen zullen daarentegen trachten zich te onttrekken aan deze in-
vloeden en zich meer te oriënteren op de Westerse levensstijl. 

De spanningen die hieruit voorvloeien manifesteren zich op het ogen-
blik het sterkst bij Marokkaanse jongeren in Nederland. Men zal echter 
eveneens moeten constateren dat deze spanningen, hoe pijnlijk de ge-
volgen ook mogen zijn, bij deze groep een zekere culturele dynamiek 
genereren waardoor aansluiting bij de Nederlandse samenleving gesti-
muleerd wordt. De enculturatie van de Marokkaanse jeugd in de rurale 
en traditionele cultuur is kennelijk niet geslaagd. Ouders zijn, onder an-
dere vanwege hun lage opleiding, niet in staat gebleken hun kinderen 
een overtuigende moraal aan te leren. Jongeren ervaren de culturele ba-
gage van hun ouders als niet toereikend. 7  

Als gevolg daarvan stemmen jongeren hun leven en geloof veel meer af 
op eigen inzichten. Dit gebeurt steeds meer los van het gezag van ouders, 
leraren of imams. Homogeniteit in geloof is aldus moeilijk te handhaven. 
Deze situatie zal voor moslims uiteindelijk een situatie creëren die analo-
gieën vertoont met het project van de Verlichting in de christelijke tradi-
tie en de 'Hareforma' in de joodse traditie. Moslims zullen de onherroe-
pelijke onderlinge verschillen in geloofsbeleving en -praktijk moeten 
accepteren. 

Last but not least zullen moslims een manier moeten vinden om te 
kunnen omgaan met 'vreemde' en moderne denktradities en levenswij-
zen, zoals homoseksualiteit. In relatie tot deze andere levenswijzen en 
geloofsopvattingen zullen de principes van de rechten van de mens en 
de menselijke waardigheid uiteindelijk de doorslag moeten geven. 

De islam - als godsdienst - is niet inherent antidemocratisch of anti-
pluraal, en is ook niet per se gebonden aan een staat. De islam kent, 
evenals overige monotheïstische godsdiensten, een traditie van ethiek en 

7 Van Peursen heeft cultuurverandering zo opgevat: '[...) soms kan de mens de regels van de 

cultuur niet nakomen, omdat hij er morele zwak voor is; soms ook wil hij ze bewust 

verbreken, omdat hij ze ontoereikend acht en daarom naar verandering streeft. [A Deze 

spanning (...1 vereist telkens een originele en spontane inzet van mensen: Zie C.A. van 

Peursen, Culture and Christian faith, in: P. Blokhuis e.a. (red.) Wetenschap, wijsheid, 

filosoferen, Assen, 1981, p. 15. 
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sociale leer en bevat ook uitgesproken ideeën en normen over persoon-
lijke integriteit. Deze ethiek is echter, evenals in de andere monotheïsti-
sche godsdiensten, op een precieze danwel een rekkelijke wijze te inter-
preteren. 

Elites 

In het proces van heroriëntatie op de eigen positie in de samenleving 
spelen elites - ondernemers, opinieleiders, gezaghebbende personen, 
enzovoort - een belangrijke rol. De mate waarin het intellectueel kader 
(theologie, dogmatiek, ethiek) van moslims vernieuwd zal kunnen wor-
den is afhankelijk van deze elites. De elites kunnen in twee groepen inge-
deeld worden: leiders van sociaal-culturele organisaties en geestelijke 
leiders (imams, ulama, enzovoort). 

Onder bepaalde allochtone elites bestaat niet zelden de neiging op 
sociaal-cultureel terrein strikt functionele en instrumentele relaties te 
onderhouden met de Nederlandse samenleving. Deze contacten beper-
ken zich tot subsidiëring en financiering van voorzieningen en initiatie-
ven. Voor de rest bekommert men zich niet om het aanknopen van 
samenwerkingverbanden met solidaire maatschappelijke en kerkelijke 
groeperingen. 

Voor wat betreft de godsdienstige elite kan geconstateerd worden dat 
de huidige Turkse en Marokkaanse geestelijke leiders zich nagenoeg be-
perken tot rituele en liturgische taken. In de nomenclatuur van de isla-
mitische geestelijkheid is de functie van imam dan ook de meest domi-
nerend. Andere soorten godsdienstige functies zoals alim, fakih en mufti, 
waarbij sprake kan zijn van vervaardiging van nieuwe regels of herinter-
pretatie van bestaande, komen nauwelijks voor onder Marokkanen en 
Turken in Nederland. Marokkaanse imams worden vaak door de plaatse-
lijke gemeenschappen of door de overheden van landen van herkomst 
gerekruteerd en bezoldigd. Een belangrijke criterium voor de rekrutering 
van de imams is eerder van sociaal-psychologische dan van godsdienst-
inhoudelijk aard: het vertrouwen van de groep. Een criterium als diep-
gaande kennis van de islam komt bij de rekrutering nauwelijks aan de 
orde. Dat is jammer want met die kennis kan beter ingespeeld worden op 
de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. 

Een fundamenteel probleem voor de geestelijke leiders en de leiders 
van sociaal-culturele organisaties is dat zij weinig aansluiting vinden bij 
de jonge generaties. Indien de elites en leiders er niet in slagen zich dui-
delijk te oriënteren op de Nederlandse samenleving en aangepaste denk-
kaders te ontwikkelen, dan zullen zij mijns inziens bijdragen tot zelf-
uitsluiting van de eigen gemeenschappen. 
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Naar een bredere vraagstelling 

Wij kunnen de culturele crisis van moslimelite en -organisaties niet aan 
de orde stellen zonder deze in verband te brengen met algemene ontwik-
kelingen in de Nederlandse samenleving. Problemen die zich voordoen 
bij allochtonen doen zich veelal ook over de hele linie van de maatschap-
pij voor. In de recente jaren is veel gedebatteerd over normen en waar-
den, burgerschap, de rol van burger-organisaties en het maatschappelijk 
middenveld. Zowel bij autochtonen als bij allochtonen voltrekt zich een 
relatief vergelijkbaar proces. Burgers, autochtonen en allochtonen, voe-
len zich niet rechtvaardig behandeld; ze zijn ontevreden over de politiek 
en hebben klachten over bestuur en overheid. Dit blijkt zowel uit onder-
zoek als opiniepeilingen. Het functioneren van bepaalde instituties - po-
litie, justitie, sociale diensten - lijkt daar debet aan te zijn. Overal in de 
samenleving wordt de afnemende betekenis van religie en ideologie en 
een gebrek aan politiek richtingsbesef gesignaleerd (Couwenberg, 1997). 

In het voorgaande heb ik gesteld dat moslims in de Nederlandse sa-
menleving toe zijn aan verandering van hun voorstellingen van zichzelf 
en van hun verhouding tot de hen omringende samenleving. Maar dat 
geldt evenzeer voor de Nederlandse samenleving als geheel. In de afgelo-
pen drie decennia is veel veranderd: nieuwe bevolkingsgroepen, nieuwe 
bestuurlijke verhoudingen (overheid/burger/maatschappelijk midden-
veld) (Raad voor Binnenlands Bestuur, 1996), nieuwe vormen van sociale 
segmentatie (WRR, 1996). De waarden die ten grondslag liggen aan de 
democratische rechtsstaat en de Nederlandse samenleving zouden op-
nieuw moeten worden bediscussieerd en beter worden afgestemd op 
deze nieuwe situatie. 

In de afgelopen twee decennia werd sterk geïnvesteerd in infrastruc-
tuur, structuren en (re)organisaties. In de komende jaren zou mijns in-
ziens meer geïnvesteerd moeten worden in cultuur, mensen en de ont-
wikkeling van human resources om een nieuwe waardenconsensus en 
een integratiekader voor alle burgers te realiseren. Veranderingen en ver-
nieuwingen binnen de allochtone gemeenschappen hebben alleen kans 
van slagen als de hele samenleving zich heroriënteert. 
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De vraagstukken waarmee moslims in de Nederlandse samenleving ge-
confronteerd worden, stellen nieuwe eisen aan de traditionele rol van de 
imam. Om die rol te kunnen vervullen dient hij niet alleen adequaat te 
zijn geschoold, maar ook - letterlijk en figuurlijk - de taal van twee cultu-
ren te spreken. Dat zal logischerwijze ook de integratie van moslims in 
de Nederlandse samenleving ten goede komen, al valt op het begrip 'in-
tegratie' wel het een en ander aan te merken. Hoe dan ook, het complexe 
takenpakket van de imam in de polder brengt een onontkoombare eis 
met zich mee: hij moet niet in het buitenland, maar in Nederland wor-
den opgeleid. 

Samenleven met moslimmigranten in Nederland 

Het leek zo overzichtelijk, al die normen en waarden die gekoesterd wer-
den in het verzuilde Nederland van na de Tweede Wereldoorlog. Ieder-
een wist wie wie was en wat men aan elkaar had. Vanuit de christelijke 
cultuur wist iedereen hoe belangrijk de gastvrijheid was, hoe de vreem-
deling en de reiziger ontvangen moesten worden. Wat tolerantie bete-
kende. 

Maar dat alles wordt nu op de proef gesteld. De vreemdeling is geen 
toevallige voorbijganger gebleken: hij of zij woont nu hier. De kinderen 
van deze vreemdelingen worden hier geboren, gaan hier naar school en 
bouwen hier hun toekomst op. Met de oorspronkelijke bewoners van 
Nederland vormen ze een nieuwe samenleving, die ook wel bekend staat 
als 'de multiculturele samenleving'. De gast is buur geworden. Maar de 
omgang met de nieuwe buren, die ooit gastarbeiders genoemd werden 
en vervolgens migranten, nieuwe Nederlanders, medelanders dan wel 
allochtonen, blijkt niet altijd even soepel te verlopen. Het ideaal van die 
zogeheten multiculturele samenleving, waarin verschillende culturen 
een gelijkwaardige plaats hebben, botst in de praktijk nogal eens op de 
weerbarstige realiteit. De nieuwe buren blijken vaak lang niet zo'n gelijk-
waardig onderdeel van de Nederlandse maatschappij te zijn als het ide-
aal wil. 

• De auteur is voorzitter van de Stichting Bijzondere Leerstoel Islam te Amsterdam. 
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Van autochtone zijde wordt de verklaring voor deze achterstand vaak 
(mede) gezocht in de godsdienst die de overgrote meerderheid van de 
nieuwkomers aanhangt: de islam. De berichtgeving in de media over de 
islamitische wereld sterkt menig niet-moslim immers in de overtuiging 
dat onverdraagzaamheid en onderdrukking het handelsmerk van deze 
religie zijn. ledere weg tot verzoening met de westerse cultuur en de 
christelijke traditie zou dan ook zeer moeilijk begaanbaar zijn, zo niet 
uitgesloten. 

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat 'moskee' en 'integratie' ge-
woonlijk als tegenpolen worden beschouwd. Dat de moskee een belang-
rijke maatschappelijke rol vervult, is voor velen een onwennige gedachte. 
Er is echter alle reden toe om deze onwennigheid te laten varen. 

Integratie: kanttekeningen bij een containerbegrip 

Laat ik echter allereerst nader ingaan op het begrip 'integratie'. Deze ge-
vleugelde term verdient namelijk de nodige kanttekeningen. 

In het dagelijkse spraakgebruik is integratie verworden tot een 
containerbegrip waaronder de meest uiteenlopende, en vaak zelfs strij-
dige noties worden geschaard. Nu eens wordt integratie uitgelegd als 'as-
similatie', dan weer als 'aanpassing' aan de Nederlandse cultuur, als 
'emancipatie' of 'participatie' mét, dan wel zonder behoud van de eigen 
cultuur. Waar integratie begint en waar integratie ophoudt, daarover lo-
pen de meningen ver uiteen. Betekent integreren dat de nieuwe buur-
man een stropdas draagt en de vuilniszakken op tijd buitenzet, of gaat 
integratie zo ver dat hij zijn islamitische gebruiken afzweert en zich de 
levensstijl van zijn christelijke buren aanmeet? 

Al even onduidelijk is de definitie van de cultuur waarin de nieuwko-
mers zouden moeten integreren. Op de vraag naar de typische kenmer-
ken van de Nederlandse cultuur zal iedere Nederlander een ander ant-
woord geven. Cultuur is immers nooit eenduidig en we mogen ons 
gelukkig prijzen dat het democratische systeem in ons land vele menin-
gen en levenswijzen toelaat. 

Netzomin als de Nederlandse samenleving vormt de cultuur van de 
islamitische nieuwkomers overigens een uniform geheel. Ook dat wordt 
gewoonlijk over het hoofd gezien. Niet alleen de verschillende nationali-
teiten, maar ook de verschillende geloofsrichtingen die zich binnen die 
nationaliteiten aftekenen, geven de moslimgemeenschap een veelkleurig 
aanzicht. De opgroeiende generatie moslims wijkt in haar zoektocht 
naar zekerheden in een vaak verwarrende samenleving niet af van an-
dere jongeren in Nederland. Op weg naar volwassenheid vormen deze 
jongeren zich een identiteit naar gelang de sociale, maatschappelijke, 
morele en levensbeschouwelijke keuzes die zij maken. De religieus-
culturele verscheidenheid binnen de islamitische gemeenschap in Ne-
derland en tussen de generaties onderling, heeft uiteraard consequenties 
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voor de mate waarin en de terreinen waarop de zogeheten integratie zich 
voltrekt. 

Opvallend aan het woord integratie is verder dat het vaak in één adem 
gevolgd wordt door het woord 'moeten'. Allochtonen moeten integreren, 
en als dat niet snel gebeurt, zo is de achterliggende gedachte, ontstaan er 
de grootste problemen. Nu zou het zinloos zijn om te beweren dat de 
vestiging van islamitische en andere nieuwkomers in Nederland geen 
problemen met zich heeft meegebracht. Maar de dwang én de eenzijdig-
heid die het 'moeten' integreren impliceert, is de Nederlandse democra-
tie onwaardig. Er wordt de nieuwkomers als het ware een omgekeerde 
bewijslast opgelegd. De meerderheid stelt dat de minderheid moet inte-
greren en ook, dat die laatste dat onvoldoende doet. Het is aan de be-
schuldigde zijn onschuld te bewijzen en aan te tonen dat hij daadwerke-
lijk is 'geïntegreerd'. 

De polarisering die de consequentie is van de gedachtengang 'jullie' 
moeten integreren in 'onze' cultuur, impliceert ten onrechte een eenzij-
dig proces. Problemen ontstaan niet in isolement maar in actie en reactie 
en we kunnen ze dan ook maar het beste gezamenlijk oplossen. Dat be-
tekent voor autochtone Nederlanders, openstaan voor de inbreng van 
allochtonen zelf. Meer samenwerken, bij voorbeeld, met de allochtone 
instellingen en organisaties. Intensiever gebruikmaken van de sociale 
structuren binnen de allochtone gemeenschap. Zich rekenschap geven 
van het feit dat de doelstellingen van Nederlands overheidsbeleid niet 
altijd het meest effectief via de traditionele Nederlandse methoden kun-
nen worden bereikt. 

Intercreatie 

Het begrip integratie gaat kortom op vele punten mank. Het is ten on-
rechte gebaseerd op het uitgangspunt van twee uniforme en statische 
entiteiten - 'de' Nederlandse en 'de' allochtone (islamitische) cultuur. 
Het impliceert eenrichtingsverkeer in plaats van dialoog, is gerelateerd 
aan pressie of zelfs dwang, en wordt last hut not least van persoon tot 
persoon op de meest uiteenlopende manieren gedefinieerd. 

In de discussies over allochtonen en de Nederlandse samenleving 
wordt inmiddels ook wel eens een ánder begrip gebezigd, namelijk 
'intercreatie'. Mij is dat woord vele malen liever. Het doelt op een proces 
waarbij met name jonge allochtonen die opgroeien in Nederland, zowel 
van de ene cultuur als van de andere de kenmerken, normen en gebrui-
ken overnemen die hun zelfontplooiing het meeste ten goede komen. 
Een creatief en dynamisch proces dus. Een proces dat niet uitgaat van 
een gedwongen beweging van het één naar het andere, waarbij de be-
trokkenen zich een nieuwe cultuur eigen (moeten) maken ten koste van 
de oorspronkelijke cultuur. Intercreatie impliceert interactie; geen druk 
van buitenaf maar eigen initiatief, vrijwilligheid en eigen verantwoorde-
lijkheid. Daarmee doet het begrip meer recht aan de realiteit dan 'inte- 
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gratie'. Waarin zouden islamitische jongeren van de tweede of derde ge-
neratie nog moeten integreren? Opgegroeid, opgeleid en gesocialiseerd 
in Nederland gaan zij op vrijdagmiddag naar de moskee en op zaterdag-
avond naar de disco; zij vasten tijdens Ramadan en bestellen in het voor-
jaar een broodje Hollandse Nieuwe bij de haringkar. Voor deze jongeren 
is het woord integratie inhoudsloos en achterhaald. 

Respect voor vrijheid van godsdienst 

Laat ik mij echter neerleggen bij het gegeven dat 'integratie' nu eenmaal 
een gangbaar begrip is en mij binnen deze context houden aan het ge-
bruik ervan. Over de strekking van dat begrip kan ik kort zijn. Het leren 
van de Nederlandse taal is uiteraard onontbeerlijk voor een bevredi-
gende en succesvolle deelname aan de Nederlandse maatschappij. Daar-
naast mag van de nieuwkomer of de reeds langer gevestigde allochtoon 
worden verwacht dat hij of zij kennis verwerft van bestaande normen en 
gebruiken, de regels en wetten respecteert zoals iedere Nederlander en 
zich inzet om aan de slag te komen. Van autochtone Nederlanders vergt 
integratie één essentiële tegenprestatie: dat zij zich serieus inspannen 
om daartoe de randvoorwaarden te creëren. 

Dan pas kan ook daadwerkelijk sprake zijn van een multiculturele sa-
menleving. En dat 'multicultureel' houdt niet alleen in dat er ruimte is 
voor de verschillende nationaliteiten, religies en levensbeschouwingen 
in Nederland. Het betekent ook: ruimte voor de veelzijdigheid binnen de 
diverse gemeenschappen zelf. Een allochtoon is immers pas een inte-
graal onderdeel van de Nederlandse samenleving wanneer ook hij of zij 
gebruik kan maken van de keuzevrijheid die deze samenleving biedt, 
zonder zich te hoeven verantwoorden. Voor islamitische ouders betekent 
dit, kunnen kiezen of zij hun kinderen naar een islamitische school stu-
ren omdat zij waarde hechten aan onderwijs binnen een vertrouwde om-
geving, of naar een niet-islamitische basisschool omdat zij vinden dat 
kennis over de islam elders opgedaan moet worden. Voor een islamiti-
sche vrouw, of zij gesluierd gaat om haar moslimidenteit te accentueren 
of ongesluierd omdat zij op andere manieren uitdrukking wil geven aan 
haar geloof. Die keuzevrijheid is geheel in lijn met de verzuilingstraditie 
die ons land kent. Respect voor die keuzevrijheid is de logische conse-
quentie van ons constitutionele systeem, waarvan het gelijkheids-
beginsel een belangrijke grondslag is en waarin de vrijheid van gods-
dienst door de grondwet wordt gegarandeerd. 

Met de bovengenoemde kanttekeningen in het achterhoofd is het zaak 
om in te gaan op een uiteindelijk nog belangrijker vraag dan die naar de 
precieze duiding van het begrip integratie. En dat is de vraag naar het 
instrumentarium dat gehanteerd moet worden om de integratie van al-
lochtonen in goede banen te leiden. Ook hierop blijkt geen pasklaar ant-
woord voorhanden te zijn. Vele wegen leiden immers naar Rome. Naast 
de huiver en het onbegrip waarmee sommige autochtonen de islam te- 
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gemoettreden, vallen - gelukIdg - steeds vaker tegengeluiden te horen. 
Steeds regelmatiger wordt geopperd om de moskee en de imam niet lan-
ger te zien als hindernis, maar als hulpmiddel bij integratie van moslims 
in de Nederlandse samenleving. Deze ontwikkeling is zeer bemoedigend 
en verdient actieve steun van de overheid. Naast de verbetering van 
onderwijsperspectieven en de volwaardige participatie aan de Neder-
landse arbeidsmarkt, wijst de praktijk uit dat integratie met gebruikma-
king van religie een veelbelovende optie kan zijn. Met name verdient het 
aanbeveling om via de moskeeën in Nederland te investeren in jonge 
allochtonen van de tweede, derde en vierde generatie. Natuurlijk kunnen 
niet alle jongeren met een islamitische achtergrond via de moskee wor-
den bereikt. Maar voor bepaalde groepen onder hen kan zij zeker een 
emanciperende en participatiebevorderende rol vervullen, en waar-
schijnlijk beter dan welke andere instelling ook. Daarom is het van het 
grootste belang dat de imams die in de Nederlandse moskeeën dienst 
doen in Nederland worden opgeleid. 

De veranderende rol van moskee en imam 

In haar strijd tegen criminaliteit en drugshandel slaagt de overheid er 
niet in om grote groepen allochtone jongeren te bereiken; moskeeën lukt 
dit vaak wel. Dat is niet verwonderlijk. De afstand tussen een imam en 
allochtone jongeren in een sociaal-economische achterstandssituatie - 
de jongeren dus die het gemakkelijkst afglijden naar criminaliteit - is im-
mers vaak kleiner dan die tot de vertegenwoordigers van het Neder-
landse welzijnswerk. Het gezag van de imam is bovendien vele malen 
groter. 

De inzet van de moskee ter voorkoming van druggebruik en misdaad 
is slechts één voorbeeld van de maatschappelijke rol die zij in de Neder-
landse samenleving kan vervullen. De moskeeën hier te lande zijn een in 
essentie stedelijk fenomeen, een kenmerk van de multiculturele samen-
leving. Anders dan in de landen van herkomst zijn ze veel meer dan 
gebedshuizen alleen. Ze vervullen een rol bij het beheer van de openbare 
ruimte, de versterking van het sociale weefsel in achterstandswijken en 
bij het voorkomen van sociale uitsluiting. In dit verband is het aardig om 
op te merken dat de vaak veronderstelde tegenstelling tussen de islamiti-
sche en de christelijke, of zo u wilt seculiere traditie allerminst opgaat. 
Het Nederlandse sociale verzekeringsstelsel, bij voorbeeld, vertoont 
overeenkomsten met de zakaat, een van de vijf islamitische zuilen die 
bestaat uit de zorg voor de zwakkeren in de samenleving. De maatschap-
pelijke taken van de moskee verschillen in principe niet van die van de 
katholieke charitas. Moskeeverenigingen spelen een rol bij de 
begrafenisverzorging en studiezaken, helpen bij schuldsanering en be-
middelen in geval van familieproblemen. 

De rol die Nederlandse moskeeën in de buurt vervullen geeft een mo-
dern gezicht aan een aloude traditie. Met lokale overheden participeren 
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ze in aids- en drugspreventieprojecten. Hun huiswerk- en computer-
cursussen, sportactiviteiten en gezondheidsvoorlichting kunnen op 
grote toeloop van vrouwen en jongeren rekenen. Maar ook voor de aan-
zienlijke groep oudere moslims bewijzen de moskee en de imam hun 
diensten. Zo organiseren zij diverse voorlichtingsprogramma's die de 
betrokkenheid van bejaarde moslims bij de Nederlandse samenleving 
kunnen vergroten. Voorlichtingsprogramma's over dementie en de orga-
nisatie van medische- en bejaardenzorg in Nederland zijn daar een voor-
beeld van. 

Opmerkelijk is overigens dat de moskee in Nederland ook voor niet-
actieve gelovigen een belangrijke rol blijkt te vervullen. Voor veel mos-
lims is de overstap uit de vertrouwde omgeving van de herkomstlanden 
begrijpelijkerwijs groot. Te groot, vaak, om ineens en zonder handreiking 
te kunnen nemen. De moskee is voor hen een ankerpunt in een onbe-
kende samenleving: deels de vervanging van het dorpsplein uit het land 
van herkomst, deels de raadgevende en steunverlenende instelling die 
compenseert voor het gebrek aan het traditionele netwerk van familie, 
kennissen en relaties. 

Mèt de rol van de moskee verandert vanzelfsprekend ook de rol van de 
imams. In toenemende mate doen individuele gelovigen op hen een be-
roep bij sociaal-maatschappelijke vragen, pedagogische kwesties en an-
dere zaken die het strikt religieuze domein te buiten gaan. Vragen die 
nauw samenhangen met het leven in Nederland, de confrontatie met de 
westerse maatschappij. De imams die momenteel werkzaam zijn in de 
kleine driehonderd moskeeën in ons land worden, uitzonderingen daar-
gelaten, door de islamitische gemeenschap echter in het buitenland ge-
worven of door de overheden in de landen van herkomst uitgezonden. 
Zij spreken geen Nederlands en hebben geen kennis van de Nederlandse 
cultuur. Na drie of vier jaar dienst gedaan te hebben keren ze naar hun 
vaderland terug. Dat dit de continuïteit in de contacten met, en de 
sociaal-maatschappelijke dienstverlening aan de gelovigen niet ten 
goede komt, zal duidelijk zijn. Maar bezwaarlijker is dat deze buiten-
landse 'pendelimams' niet toegerust zijn om een antwoord te bieden op 
de vragen die de moslimgemeenschap in Nederland hen stelt. En dit 
geldt met name voor jongeren. 

Islam en jongeren: nieuwe moslims, nieuwe eisen 

135 

Het Centraal Cultureel Planbureau berekent in zijn recentelijk versche-
nen rapport Secularisatie en alternatieve zingeving (1997) dat, wanneer 
de huidige trends zich voortzetten, de islam in 2020 de tweede gods-
dienst in Nederland zal zijn. Zeven procent van de bevolking hangt dan 
de islam aan en alleen de rooms-katholieken zullen - met een aandeel 
van tien procent - aan het begin van de volgende eeuw nog talrijker zijn. 

De moslims van 2020 zijn de jongeren van de derde en vierde generatie 
nu. Het aandeel zogeheten zij-instromers - jongeren die zich in Neder- 
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land vestigen in het kader van gezinshereniging, om een opleiding te vol-
gen of te trouwen - slinkt. Van de groep nul- tot vierjarigen is op dit mo-
ment vijfennegentig procent geboren in Nederland. Voor de jongeren 
van de tweede, derde en zeker die van de vierde generatie is terugkeer 
naar Turkije of Marokko geen serieuze optie meer. De emotionele bin-
ding aan het herkomstland vervaagt. 

In het verlengde hiervan tekent zich de tendens af dat jonge moslims 
zich, in tegenstelling tot hun ouders, niet meer organiseren langs natio-
nale lijnen. De Turkse moskee wordt druk bezocht door Marokkanen en 
omgekeerd. Speciaal voor jongeren worden op verschillende plaatsen 
inmiddels gebedsdiensten in het Nederlands georganiseerd, die door een 
publiek van gevarieerde herkomst worden bijgewoond. In zijn onlangs 
gepubliceerde studie Islam in beweging; Turkse jongeren en islamitische 
organisaties (1996) bevestigt Thij1Sunier deze interessante tendens. Ook 
uit zijn bevindingen blijkt dat islamitische jongerenorganisaties in Ne-
derland veel minder dan vroeger dienen als instrument om islamitische 
waarden van ouders op kinderen over te dragen. Van verlengstuk van de 
opvoeding, waar vader zijn zoons bij inschrijft, krijgen deze organisaties 
het karakter van moderne verenigingen met een gevarieerd activiteiten-
aanbod, waar jongeren zich aanmelden om leeftijdsgenoten te ontmoe-
ten en waar ideologisch-religieuze verschillen van ondergeschikt belang 
zijn. 

De bewuste en kritische jonge moslim wordt een steeds kenmerkender 
verschijnsel van de moderne Nederlandse samenleving. Waar ver-
trouwde geloofspraktijken voor de eerste generatie immigranten nog 
vanzelfsprekendheden waren, vragen hun kinderen en kleinkinderen 
naar de uitleg en achtergrond daarvan. Opgroeien in een overwegend 
niet-islamitische samenleving betekent immers voortdurend afwegingen 
maken en de geloofstradities die van huis uit zijn meegegeven voortdu-
rend op waarde schatten. Het betekent ook, regelmatig vragen van niet-
moslims moeten beantwoorden. Dat dwingt logischerwijze tot kritische 
reflectie op het eigen geloof. Of kritische reflectie uiteindelijk zal leiden 
tot twijfel en of er op termijn sprake zal zijn van 'ontkerkelijking' onder 
moslims valt overigens moeilijk te voorspellen. In ieder geval is deze 
vraag vooralsnog minder van belang dan de constatering dat kritischer 
gelovigen vragen om beter toegeruste imams. In de huidige omstandig-
heden doet zich de paradoxale situatie voor dat jongeren in veel gevallen 
beter opgeleid zijn dan de uit het buitenland afkomstige imam. Dit is 
bepaald verontrustend. 

Moskeebesturen, nu nog gedomineerd door eerste generatie, zullen in 
de toekomst als gevolg van het natuurlijke demografische verloop gaan-
deweg vervangen worden door jongere bestuurders. Deze wisseling van 
de wacht heeft natuurlijk gevolgen voor de communicatie met de door 
de moskeebesturen aangestelde imams en de eisen die aan hen worden 
gesteld. Nu al bestaan er legio voorbeelden van situaties waarin het niet 
botert tussen moskeebesturen en de uit Turkije, Marokko of Pakistan af- 
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komstige imam. Maar al te vaak blijken de wederzijdse verwachtingen 
over de inhoud en uitvoering van zijn functie in de praktijk niet aan te 
sluiten. De instroom van jonge, veelal in Nederland opgegroeide be-
stuurders zal de kans op onenigheid alleen maar doen toenemen. 

Nu nog voldoet in veel gevallen het gezag van de uit het buitenland ' 
afkomstige imam bij, bij voorbeeld, de preventie van misdaad en drugge-
bruik. Maar de tendens is onmiskenbaar dat de jonge generatie moslims 
in toenemende mate vervreemd raakt van de 'pendelimam' uit het Rif-
gebergte of een vissersdorpje aan de Zwarte Zee. Een eenvoudige verwij-
zing naar de Koran voldoet veelal niet meer in de context van de com-
plexe Nederlandse samenleving. En niet alleen jongeren in 
achterstandssituaties kunnen daarvan de dupe worden. 

Alleen een imam die goed geschoold is en daarnaast zowel thuis is in 
de Nederlandse cultuur als in die van de landen van herkomst, kan reke-
nen op vertrouwen van jonge moslims. Alleen wanneer hij letterlijk en 
figuurlijk de taal spreekt van beide culturen is hij voor hen een geloof-
waardig aanspreekpunt. 

Voordelen van de Nederlandse imam-opleiding 

Een imam die thuis is in twee culturen is overigens niet alleen ten op-
zichte van de eigen achterban van grote waarde. Vanzelfsprekend zijn de 
Nederlandse landelijke en lokale overheden, organisaties en instellingen 
die te maken krijgen met (islamitische) allochtonen gebaat bij een imam 
die de communicatie met de allochtone gemeenschap versoepelt. Maar 
ook de informatievoorziening naar het algemene publiek zal er wel bij 
varen. Een goed opgeleide en welbespraakte imam kan immers actief 
bijdragen aan de hoognodige kentering in de beeldvorming, of liever 
beeldmisvorming over de islam in het algemeen en de moskee als 'broei-
nest van fundamentalisme' in het bijzonder. Kortom, de Nederlandse 
context vraagt om een multifunctionele imam, die op zijn taken is voor-
bereid door een gedegen opleiding. Niet in het land van herkomst, maar 
in Nederland. 

Om meer dan alleen die reden is zo'n opleiding wenselijk. Het tegen-
gaan van religieus-politieke inmenging vanuit het buitenland in het le-
ven van moslims hier is slechts een argument te meer om imams in Ne-
derland te scholen. Ook wanneer zij eenmaal in functie zijn zullen de 
hier opgeleide imams zichzelf en de geloofsgemeenschap daar beter te-
gen teweer kunnen stellen. 

In dat licht verbaast het niet dat de discussie over de wenselijkheid c.q 
mogelijkheid van een Nederlandse imamopleiding vanuit met name Tur-
kije en Marokko steeds met Argusogen is gevolgd. In de houding van Tur-
kije ten opzichte van een imamopleiding in Nederland heeft zich recen-
telijk echter een opmerkelijke koerswijziging afgetekend. Uit een serie 
publicaties in De Volkskrant blijkt dat de Turkse overheid haar terughou-
dendheid tegenover zo'n opleiding heeft laten varen. De president van 
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Diyanet, het Turkse Directoraat-Generaal voor Godsdienstzaken dat ver-
antwoordelijk is voor de werving en benoeming van imams in het bui-
tenland, zegt de integratiebevorderende rol van imam een warm hart toe 
te dragen. Hij geeft zelfs aan dat zijn land niet bij een Nederlandse 
imamopleiding betrokken hoeft te worden en betreurt het vooruitzicht 
dat de banden tussen imams en Turkije worden doorgesneden niet (De 
Volkskrant, 5 juni 1997). Dit zijn veelbetekenende uitspraken, waar zowel 
de Nederlandse overheid als de islamitische gemeenschap in Nederland 
hun voordeel mee kunnen doen. 

Overigens wordt uit deze reeks publicaties ook duidelijk dat de vanuit 
Nederland opgezette en gefinancierde imam-hatip-opleiding in Turkije 
om diverse redenen tekortschiet. Deze middelbare imamschool voor uit 
Nederland afkomstige Turkse jongens beoogde een gulden middenweg 
te zijn tussen een puur Turkse scholing tot imam en scholing op Neder-
landse bodem. Organisatorische en didactische problemen daargelaten, 
blijkt het jarenlange verblijf in de Turkse omgeving de vervreemding van 
de Nederlandse taal én samenleving echter in de hand te werken. Af- 
stand bemoeilijkt ook de controle op het onderwijscurriculum en de 
eindtermen, zodat vraagtekens gezet kunnen worden bij beroeps-
kwalificaties van de afgestuurde imams (De Volkskrant, 11 en 21 juni 
1997). Dat alles, terwijl een op Nederlands initiatief georganiseerde 
imamopleiding juist het tegendeel zou moeten beogen. 

Rol van de overheid 

Door bepaalde moslimorganisaties wordt wel geopperd dat de overheid 
over de schreef gaat wanneer zij pleit voor een Nederlandse imam-
opleiding. Dit pleidooi zou zijn ingegeven door een even plotselinge als 
opportunistische bemoeizucht, en zou een dergelijke opleiding daarom 
alleen al verdacht maken. Dit is echter een verkeerde voorstelling van 
zaken. 

De aanzet tot het in 1996 verschenen rapport van Nico Landman, 
Imamopleiding in Nederland; kansen en knelpunten, was de motie die 
ingediend werd door Mulder-Van Dam (1993). Hierin spoorde het CDA-
kamerlid de regering aan tot een terreinverkenning rond de mogelijkhe-
den voor een imamopleiding in Nederland. Aan deze motie is een lang 
voortraject voorafgegaan. De eerste - uiteindelijk mislukte - aanzetten 
tot een academische imamopleiding waren het initiatief van een islami-
tische koepelorganisatie in samenwerking met de Universiteit van Am-
sterdam en dateren al uit 1983. In hetzelfde jaar verscheen het rapport 
van de commissie Waardenburg. De commissie stelt dat de overheid bij 
het initiatief tot een imamopleiding faciliterend kan optreden binnen de 
mogelijkheden van de wet, en moedigt een dergelijk initiatief aan. De 
overheid, zo betoogt zij, staat ten aanzien van etnische minderheden 
immers integratie met behoud van eigen identiteit voor. Zij erkent 'dat 
godsdienst een integraal onderdeel vormt van hun culturele eigenheid, 
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van waaruit zij vaste grond kunnen verwerven om te participeren in de 
Nederlandse samenleving'. Tijdens de Kamerbespreking van de motie 
Mulder-Van Dam, tien jaar later, werd dit standpunt nogmaals bevestigd. 
Daarbij werd echter ook onderstreept dat de inrichting van een Neder-
landse imamoplekling enkel en uitsluitend onder verantwoordelijkheid 
moet vallen van de moslimgemeenschap zelf. 

De vrees dat in Nederland opgeleide imams door de Nederlandse over-
heid ongevraagd en ongewild gebruikt zouden kunnen worden als ver-
lengstuk van haar integratiebeleid, is al even ongegrond als de beschul-
diging van opportunisme en bemoeizucht. Aan de ene kant vragen 
steeds meer moskeegangers om Nederlands sprekende en in de Neder-
landse samenleving ingevoerde imams. Aan de andere kant groeit bij de 
overheid het inzicht dat zij op de moskee en imams een beroep kan doen 
als samenwerkingspartner bij het oplossen van maatschappelijke vraag-
stukken. Hier is sprake van twee in essentie onafhankelijke, maar gelijk-
tijdige ontwikkelingen. Waarom zouden overheid en moslims niet ge-
bruik maken van deze samenloop van omstandigheden en de handen 
ineenslaan waar de wederzijdse doelstellingen en behoeften overeen-
stemmen? Natuurlijk is het niet aan de Nederlandse regering zich uit te 
spreken over de inhoudelijke koers van moskeeën, en hetzelfde geldt 
voor een in Nederland op te zetten imamopleiding. De overheid kan het 
reilen en zeilen van religieuze organisaties en instellingen alleen toetsen 
aan de regels voor wetshandhaving en openbare orde. De scheiding van 
kerk en staat én de vrijheid van godsdienst garanderen haar afzijdigheid 
van kwesties van religieus-inhoudelijke aard. Ook in het geval van een 
imamopleiding. 

Contouren van de imamopleiding 

Om imams adequaat te laten functioneren is een opleiding op universi-
tair niveau verreweg de beste keuze. Het curriculum zou moeten bestaan 
uit een combinatie van islamitisch-theologische scholing en pastorale, 
sociaal-maatschappelijke vorming. Alleen zo zullen de studenten vol-
doende geëquipeerd worden voor hun complexe taak in de Nederlandse 
samenleving. In het onderwijsprogramma zal - analoog aan de inrich-
ting van de kerkelijke opleidingen in Nederland - een duidelijk onder-
scheid bestaan tussen het gedeelte van de algemene universitaire vakken 
en het aanvullende curriculum. Dat laatste specialisatie-onderdeel dient 
onder de inhoudelijke èn financiële verantwoordelijkheid te vallen van 
de initiatiefnemers uit de moslimgemeenschap zelf. Zo bewaakt de uni-
versiteit de academische kwaliteit, de islamitische koepelorganisatie de 
eigen religieuze identiteit; de overheid garandeert de erkenning van op-
geleide imams op dezelfde voet als priesters en dominees. Voor een in-
breuk op de scheiding tussen kerk en staat hoeft in deze opzet niemand 
bang te zijn. 
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Al juicht men in politieke kring de oprichting van een imamopleiding 
steeds krachtiger toe, de overheid maakt hierbij een belangrijke kantte-
kening. De overlevingskansen van zo'n opleiding zijn in haar optiek recht 
evenredig aan de mate van consensus binnen de moslimgemeenschap in 
Nederland. Geen eensgezindheid, geen imamopleiding, zo was het 
standpunt tot nu toe. En zolang het initiatief tot een imamopleiding niet 
gedragen wordt door een landelijk orgaan dat alle moslims vertegen-
woordigt, blijft steun aan een dergelijk initiatief uit. 

Wachten op een initiatief dat door alle partijen binnen de moslim-
gemeenschap in Nederland gedragen wordt zou echter - om met de Bij-
bel te spreken - gelijkstaan aan wachten tot Pasen en Pinksteren op één 
dag vallen. De huivering van de overheid om niet verstrikt te raken in het 
politiek-ideologische steekspel van moslimorganisaties is begrijpelijk. 
Maar al te grote voorzichtigheid werkt verlammend en kan zelfs beteke-
nen dat de oprichting van een Nederlandse imamopleiding onnodig lang 
op zich laat wachten. 

Beter kan gestreefd worden naar een practische aanpak die wél haal-
baar is. Een recent voorbeeld hiervan is het Amsterdamse project Politie-
imam, dat geïnitieerd is door de Stichting Bijzondere Leerstoel Islam te 
Amsterdam (SBLI). Op de concrete vraag naar geestelijke bijstand voor 
islamitische arrestanten volgde een concreet aanbod. In februari van dit 
jaar is een Nederlands sprekende imam met succes van start gegaan op 
een tweetal politiebureaus in de binnenstad, zonder dat dit initiatief bij 
voorbaat is verzand in discussies over draagvlak of denominaties. Uit een 
tussentijdse evaluatie blijkt dat de arrestanten niet alleen een dankbaar 
en veelvuldig beroep op de imam doen, maar bovendien, dat het aantal 
recidivisten zelfs opmerkelijk terugloopt in vergelijking met de situatie 
vel& zijn komst. Natuurlijk is een looptijd van een half jaar onvoldoende 
basis voor spijkerharde conclusies. Maar het project maakt in ieder geval 
duidelijk hoe vruchtbaar een daadkrachtige opstelling kan zijn. De arres-
tant in de politiecel vraagt immers niet of de imam wel de juiste organi-
satie vertegenwoordigt, maar of deze de geestelijke bijstand kan leveren 
waar hij op dat moment behoefte aan heeft. 

Deze daadkracht kan als voorbeeld dienen voor een initiatief voor een 
Nederlandse imamopleiding. Maar daarnaast biedt ook de recente ge-
schiedenis van het christendom in Nederland waardevol vergelijkings-
materiaal. Want onenigheid over de inhoud en organisatie van een oplei-
ding van geestelijke voorgangers heeft ook de verschillende christelijke 
groeperingen in het verleden parten gespeeld. In dit vergelijkbare geval 
heeft de overheid niet vastgehouden aan de onhaalbare eis van een eens-
gezind draagvlak. Resultaat is een deugdelijk systeem van kerkelijke op-
leidingen, die door de denominaties naar eigen inzicht inhoudelijk zijn 
ingevuld. Waarom zou dit model niet in de islamitische context toepas-
baar zijn? Te denken valt aan een samenwerkingsproject van aan de ene 
kant een landelijke islamitische koepel waarbinnen wél overeenstem- 



De Nederlandse imam-opleiding 	 141 

ming bestaat over de inhoud van een imamopleiding, met aan de andere 
kant een HBO-instelling of- liever - een universiteit. 

De aanzet daartoe is inmiddels gegeven. Momenteel onderzoekt de 
SBLI samen met een grote islamitische koepelorganisatie de mogelijkhe-
den voor de instroom van een beperkt aantal eerstejaars studenten aan 
een theologische faculteit. Eenmaal operationeel, kan een dergelijke op-
leiding dienen als pilotproject, model voor soortgelijke initiatieven van-
uit andere islamitische groeperingen. En natuurlijk bestaat voor eenieder 
die dat wil te allen tijde de mogelijkheid bij het initiatief aan te haken. 

Besluit 

Het initiatief voor een dergelijk experimenteel samenwerkingsproject is 
niet alleen ingegeven door de groeiende vraag naar in Nederland opge-
leide imams binnen de moskee. Ook buiten de moskee tekent zich een 
tekort aan geschoolde islamitische voorgangers af. Wat betreft de 
beroepsperspectieven voor afgestudeerde imams is er dan ook geen re-
den tot pessimisme. Zo kunnen zij bij voorbeeld aangesteld worden op 
scholen en in het maatschappelijk activeringswerk. Met een toenemend 
aantal moslims in justitiële inrichtingen, ziekenhuizen en andere zorg-
instellingen groeit ook daar de behoefte aan de inzet van imams. Het 
succes van het project Politie-imam onderstreept de waarde van de inzet 
van islamitische geestelijk verzorgers buiten de moskee. Op dit moment 
telt Nederland meer dan zeshonderd organisaties van islamitische signa-
tuur, waarvan driehonderd direct aan moskeeën zijn gelieerd. Met het 
oog op de significante groei van de moslimpopulatie zal de behoefte aan 
geestelijke zorg binnen en buiten de moskee in de nabije toekomst al-
leen maar verder toenemen. 

Tegen deze achtergrond is het noodzakelijk nu te investeren in de 
imam van morgen. De vraag is dan ook niet, of in Nederland opgeleide 
imams een rol kunnen vervullen bij de integratie in de Nederlandse sa-
menleving. De vraag die dringend antwoord behoeft is wanneer zij met 
hun opleiding van start kunnen gaan. 
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Op weg naar de multiculturele samenleving blijken er talloze hardnek-
kige hindernissen te zijn waardoor grote groepen mensen er vooralsnog 
niet in slagen in de Nederlandse maatschappij te participeren. De 
zwakke sociaal-economische positie, alsmede de zwakke rechtspositie 
van grote groepen etnische minderheden leidt in toenemende mate tot 
ruimtelijke segregatie en dientengevolge tot sociale segregatie (SCP, 
1996). 

Tegelijkertijd lijkt de ruimhartigheid van de samenleving jegens al-
lochtonen zienderogen af te nemen en wordt het (politieke) draagvlak 
voor achterstandsbestrijding bedreigd. Deze ontwikkeling voltrekt zich 
overigens internationaal. In diverse landen in en buiten Europa worden 
de rechten van minderheidsgroepen bedreigd. Rechts-radicale partijen 
kunnen thans in door de autoriteiten toegestane demonstraties openlijk 
vreemdelingenhaat propageren. 

Het tot nu toe gevoerde minderhedenbeleid in Nederland heeft de 
problemen - zeker in vergelijking met andere ontwikkelde migratie-
landen - binnen de perken gehouden. Maar het heeft de achterstanden 
van allochtone groepen niet ongedaan kunnen maken. Toch zijn er enige 
bemoedigende ontwikkelingen: de sociale mobiliteit onder sommige 
groepen allochtonen, zoals Zuid-Europeanen, Surinamers en Antillianen 
is de laatste jaren merkbaar toegenomen. 

In het navolgende geef ik eerst een overzicht van problemen die bij de 
integratie van minderheden een rol spelen. Vervolgens wijs ik op het be-
lang van de etnische en sociaal-culturele aspecten van de multiculturele 
samenleving en de rol die zelforganisaties daarbij spelen. Tenslotte pro-
beer ik een aantal concrete oplossingen te geven die deels voortbouwen 
op enkele beproefde methoden en benaderingswijzen. Uitgangspunt 
daarbij is het streven naar volwaardig burgerschap. Hierbij wordt geke-
ken naar zaken als de verantwoordelijkheid van allochtonen en hun or-
ganisaties, sleutelfiguren bij opvoedingsondersteuning en versterking 
van de rol van de ouders. Ook wordt stilgestaan bij het belang van ver-
bindingen tussen de diverse bevolkingsgroepen en de noodzaak van ge-
deelde normen en waarden. 
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In dit artikel beperk ik me hoofdzakelijk tot de Turkse en Marokkaanse 
groepen. Deze groepen zijn in vergelijking met de andere allochtonen 
groepen het minst mobiel en staan door hun culturele en religieuze ach-
tergronden het verst van de Nederlandse samenleving. 

Obstakels 

143 

Er wordt de laatste tijd veel op gewezen dat de integratie van etnische 
minderheden stagneert. Voor een deel is dat juist. Deze stagnatie komt 
vooral door de aanhoudend grote werkloosheid en de cumulatie van 
problemen, waarmee veel allochtone gezinnen te kampen hebben. De 
eenzijdig zwakke sociaal-economische positie belet hen aansluiting te 
vinden met de samenleving. Ze zijn onvoldoende toegerust om hun po-
sitie in de samenleving te versterken en vooralsnog blijft het openbare 
domein voor hen weinig toegankelijk. Ook een groot deel van de alloch-
tone kinderen lijkt niet over de voorwaarden te beschikken om straks een 
volwaardige plaats in de samenleving in te nemen. Veel ouders zijn niet 
in staat om hun kinderen de weg te wijzen in de Nederlandse maat-
schappij en hen bijvoorbeeld te steunen tijdens hun studie. 

Ondanks diverse inspanningen lukt het nog niet goed om allochtonen 
in te passen in de arbeidsmarkt. Dertig jaar nadat de eerste 'gastarbei-
ders' Nederland binnen werden gehaald om dringend vacatures in be-
paalde bedrijfstakken te vervullen die anders onbezet bleven (hetgeen de 
economische groei zou schaden), is er sprake van een radicaal gewij-
zigde situatie. De hoge werkloosheid treft allochtonen meer dan evenre-
dig en er is niet veel uitzicht op verbetering. 

Verder zijn er twee trends waarneembaar die een verdere verslechte-
ring kunnen betekenen. De overheid is doende op cruciale terreinen te-
rug te treden. Deze terugtred gaat gepaard met decategoralisering van 
het minderhedenbeleid. Algemeen achterstandsbeleid is thans het 
credo. Tegelijkertijd wordt een grotere verantwoordelijkheid bij de burger 
gelegd. De snelheid waarmee de overheid terugtreedt overtreft het 
tempo waarin allochtonen bezig zijn enige sociale redzaamheid te ver-
werven. 

Een andere trend is dat door het aanzienlijk lagere opleidingsniveau, 
de toenemende informatie-achterstand en de zwakke arbeidsmarkt-
positie velen er niet in slagen voldoende gebruik te maken van de be-
staande voorzieningen en te voldoen aan de verwachting van verant-
woordelijk burgerschap. Immers, van de hulpbronnen die van belang 
zijn voor maatschappelijke participatie is onderwijs ongetwijfeld een van 
de belangrijkste. Er zijn maar weinig maatschappelijke activiteiten die 
zonder een bepaald opleidingsniveau vlot kunnen worden uitgevoerd. 
Ook beroepsloopbanen worden in steeds sterkere mate bepaald door 
onderwijsloopbanen. In het licht van deze negatieve ontwikkelingen 
doemt het beeld van uitsluiting langs etnische lijnen op. 
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Deze uitsluiting dreigt versterkt te worden door culturele factoren. On-
bruikbare tradities en opvattingen onder groepen allochtonen, die met 
Nederlandse normen en waarden conflicteren, kunnen in het sociale 
isolement gedijen. Culturele factoren die nuttig zijn (geweest) in de sa-
menlevingen van de landen van herkomst en die thans een beletsel blij-
ken voor participatie in de Nederlandse samenleving, worden nog altijd 
gecultiveerd. De eigenwaarde die veel allochtonen in de Nederlandse 
samenleving steeds meer ontberen, trachten zij in hun (verzuilde) 
gebedshuizen en organisaties te hervinden. In de beschutting van de ei-
gen gebedshuizen en de eigen gemeenschap dreigen grote groepen mos-
lims meer en meer onbereikbaar te worden voor de bestaande infra-
structuur en uitgestoten te worden uit het publieke domein. Waar veel 
allochtonen bij elkaar wonen, kunnen zij eerder geneigd zijn een afzon-
derlijke leefgemeenschap te vormen die de eigen cultuur conserveert. 

Een ander probleem dat samenhangt met dit dreigend isolement is dat 
het voor de autoriteiten en radicale groepen uit het land van herkomst 
makkelijker wordt een sterkere greep te krijgen op allochtonen in Neder-
land. De eigen zuil van organisaties - hoe wankel die ook mag zijn - be-
tekent een goede infrastructuur voor deze buitenlandse invloeden. Het 
gevaar neemt toe dat belangen van buitenlandse overheden en politieke 
en etnische conflicten in de landen van herkomst de verhoudingen on-
der groepen allochtonen in Nederland gaan dicteren. 

Het belang van een sociaal-cultureel beleid 

De weg naar de multiculturele samenleving verloopt dus uiterst moei-
zaam. Daarom zou het huidige minderhedenbeleid mijns inziens plaats 
moeten maken voor een beleid op maat, dat meer aansluit op het multi-
culturele ideaal van evenredige participatie. Een beleid dat hieraan recht 
doet zou langs twee sporen moeten verlopen (zie Penninx en Vermeulen, 
1995): 
- Een sociaal-economisch spoor, waarbij getracht wordt de positie van 
allochtonen met name op de arbeidsmarkt en in het onderwijs te verbe-
teren. 
- Een etnisch-cultureel spoor. Het gaat hier om verwezenlijking van 
gedragsveranderingen aan weerszijden van de samenleving, de autoch-
tonen en de allochtonen, teneinde verbindingen tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen tot stand te brengen. Het gaat ook om toerusting van 
allochtone ouders met het doel burgerschap te bevorderen en de opvoe-
ding van (en toezicht op) kinderen beter te laten aansluiten bij de ver-
wachtingen die de samenleving daaraan stelt. 

Tot nu toe wordt het minderhedenvraagstuk voornamelijk vanuit de 
sociaal-economische invalshoek benaderd. Er is ook uitputtend over ge-
schreven. Ik beperk me hier tot de etnisch-culturele factoren. Hoe zou- 
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den we te werk moeten gaan? En welke concrete oplossingsrichtingen 
zijn er? 

Mijns inziens is het van groot belang dat allochtonen zelfredzaamheid 
en weerbaarheid verwerven. Wat dit betreft doet zich de laatste jaren een 
positieve ontwikkeling voor. Grote aantallen allochtonen slagen erin het 
hoger onderwijs te doorlopen en in diverse sectoren van de samenleving 
te participeren. Hoewel lang niet voldoende om een kentering tot stand 
te brengen, kan deze ontwikkeling als een positieve kracht voor verande-
ring worden benut. 

Door een beroep te doen op maatschappelijk geslaagde allochtonen 
en het toenemend aantal hoogopgeleide allochtone jongeren kunnen 
zelfredzaamheid en weerbaarheid bevorderd worden. Zelforganisaties 
kunnen hierbij een belangrijke rol spelen indien ze hun mobiliserende 
vermogen weten te verhogen. Voorwaarde hierbij is dat ze de bereidheid 
tonen zich te heroriënteren op hun rol, het oude discours te verlaten en 
zich aan te passen aan de veranderende politieke en maatschappelijke 
context. De overheid zou dergelijke veranderingen bij zelforganisaties 
kunnen stimuleren en hen financieel en anderszins kunnen ondersteu-
nen teneinde hun mobiliserende vermogen te verhogen. 

Oplossingsrichtingen 

Herinterpretatie van (opvoedings)waarden 

Door migratie-inherente factoren vindt overdracht van normen en waar-
den weinig plaats. De verbanden die men in landen van herkomst had, 
ontbreken in Nederland. De sociale controle, het sterk corrigerend optre-
den van de politie, de strenge leraren en de mee-opvoedende familiele-
den en buren in sommige herkomstlanden, zijn verschijnselen die in Ne-
derland in de laatste decennia steeds minder voorkomen. 

In de migratiecontext staan kinderen bloot aan tegenstrijdige en vaak 
negatieve invloeden, die een evenwichtige ontwikkeling in de weg staan. 
Als ouders niet bij machte blijken hun opvoedingswaarden en opvattin-
gen in overeenstemming te brengen met het feit dat hun kinderen in de 
Nederlandse samenleving opgroeien, lopen de kinderen het risico in het 
onderwijs te mislukken en van hun ouders te vervreemden. Dit leidt tot 
een negatief zelfbeeld, waarbij de eigen vriendenkring - veelal bestaand 
uit jongeren met dezelfde etnische achtergrond - het belangrijkste refe-
rentiekader vormt. 

Steeds meer blijkt dat de oplossing voor schooluitval en ontsporing 
onder allochtone jongeren, naast de cumulatie van maatschappelijke 
achterstanden, voor een groot deel gezocht moet worden in de opvoe-
ding en de gezinssituatie. Volgens Junger-Tas blijken de volgende struc-
turele achtergrondfactoren verband te houden met het optreden van de-
linquent gedrag onder kinderen: te kleine en slechte woning, het 
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uiteenvallen van het gezin, uitkeringsafhankelijkheid, armoede en 
allochtone status (.Junger-Tas, 1996). 

De rol van allochtone ouders bij het oplossen van problemen van de 
jeugd is onmisbaar (Sini, 1997). Via projecten als In gesprek met Marok-
kaanse ouders (Sini, 1993) en het Netwerk Marokkaans Kader' (Boven-
kerk, 1991) kunnen ouders geholpen worden hun opvoedingswaarden te 
herinterpreteren en in overeenstemming te brengen met het feit dat hun 
kinderen in een westers, niet-islamitisch land worden grootgebracht. 
Allochtone ouders dienen hun kinderen te instrueren hoe in de Neder-
landse samenleving te participeren en aan te moedigen tot eigen initia-
tief (bij voorbeeld door kinderen te leren met ontwikkelingstimulerend 
spelmateriaal te spelen). 

Kadervorming 

Om dergelijke projecten op te zetten, moet allereerst gezocht worden 
naar voormannen (en later —vrouwen) onder de betrokken groep, die 
over een natuurlijk leiderschap beschikken en die overredingskracht 
hebben. Dit zijn vaak allochtonen die goed geïntegreerd zijn en hun za-
ken op orde hebben gesteld bij voorbeeld doordat ze erin zijn geslaagd 
hun kinderen te laten studeren. Zij dienen doorgaans als voorbeeld voor 
anderen. 

Bij het zoeken naar kader is het van belang om aan te sluiten bij de tra-
ditionele manieren waarop in de landen van herkomst georganiseerde 
verbanden ontstaan: het gesprek op het dorpsplein, in de moskee of kerk 
en 'huiskamergesprekken'. Om een dergelijk project van de grond te krij-
gen, is het voorts belangrijk om te investeren in het kweken van een ver-
trouwensrelatie met het allochtone kader onder de wijkbewoners. De 
projectmedewerker doet er goed aan allerhande hulp te bieden, zoals het 
lezen van brieven en bemiddelen met instanties. Het is tevens van groot 
belang om bij dit soort projecten de moskee, leerkrachten in de eigen 
taal en allochtone maatschappelijk werkers te betrekken. Het is zeer 
wenselijk dat de projectmedewerker van dezelfde afkomst is en vertrou-
wen en respect geniet onder de eigen gemeenschap. Ook is het aan te 
raden prominente allochtonen met onberispelijke reputatie in te schake-
len (Sini, 1997). 

Tijdens bijeenkomsten in buurthuizen, schoolgebouwen, moskeeën, 
en andere voor de ouders toegankelijke locaties, komen opvoedings-
thema's aan de orde. Men wisselt van gedachten met gezaghebbende 
personen uit eigen kring, zoals verlichte imams en leerkrachten, maar 
ook functionarissen van politie en kinderbescherming. In zulke bijeen-
komsten kunnen allochtone ouders onderling en met hun voorlieden 
trachten hun opvoedingswaarden in het licht van de Nederlandse con-
text te herinterpreteren. Ouders kunnen geïnformeerd worden over de 

1 Beide projecten zijn geïnitieerd door het Multicultureel Instituut Utrecht 
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ernst van de problemen en over de wijze waarop zij hun kinderen voor 
schooluitval en maatschappelijke uitstoting kunnen behoeden. Dit in de 
overtuiging dat scholen, politie, justitie en andere instellingen het zonder 
de hulp van ouders niet af kunnen. Ouders zullen hun schoolgaande kin-
deren beter moeten steunen en meer toezicht op vooral hun zonen moe-
ten houden, anders zal er weinig veranderen aan de erbarmelijke situatie 
van allochtone jongeren. Zolang de situatie niet verandert, acht ik deze 
aanpak vooral voor Marokkaanse ouders noodzakelijk. 

Deze benadering kan ook dienen om de cohesie binnen de groepen te 
versterken. Hoewel deze zienswijze in tegenspraak lijkt te zijn met het 
streven de verbindingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen te 
versterken, is groepscohesie van groot belang zolang de desbetreffende 
groep met onevenredige achterstanden kampt. De maatschappelijk ge-
slaagde allochtonen kunnen anderen op sleeptouw nemen en de weg 
wijzen in de samenleving. In dit kader past ook een streven naar een gro-
ter mobiliserend vermogen van zelforganisaties. 

De Marokkaanse gemeenschap in Nederland kenmerkt zich door een 
sterke onderlinge verdeeldheid door allerlei subculturele, religieuze en 
politieke tegenstellingen. Bovenkerk (1991) heeft betoogd dat in de naar 
verhouding zwakke groepscohesie een belangrijke verklaring schuilt 
voor de buitenproportioneel hoge criminaliteit onder Marokkaanse jon-
geren. Om deze reden heeft hij extra investering bepleit in netwerk-
vorming binnen de Marokkaanse gemeenschap (Pels, 1996). 

De overheid zou geen bemoeienis met dit soort processen moeten 
hebben als de allochtone groepen over voldoende maatschappelijk orga-
nisaties zouden beschikken. Daar dit nu niet het geval is, zou de overheid 
voorwaarden kunnen scheppen om hierin te voorzien. Gestimuleerd 
moet worden het bestaande kader - hoe gering dat ook is - in te zetten 
om anderen uit hun isolement te halen en in contact te brengen met de 
relevante instellingen en voorzieningen. Deze benadering lijkt juist die 
ouders te bereiken die meer ambivalent en afhoudend staan ten op-
zichte van integratie en veelal niet participeren in de bestaande voorzie-
ningen en/of projecten (Pels, 1997). 

Gedeelde normen en waarden 

Op zijn beurt vereenzelvigt een groot deel van de Nederlandse samenle-
ving de aanwezigheid van allochtonen en de multiculturele samenleving 
met problemen en ziet bij voorbeeld moslims als agressieve en intole-
rante fanatici die in het verleden leven. De noodzakelijke verbindingen 
tussen de diverse bevolkingsgroepen komen mede hierdoor niet van de 
grond. 

Om dit cement in de samenleving aan te kunnen brengen, zal naast 
gerichte bestrijding van achterstanden op het gebied van werkgelegen-
heid en onderwijs ook aandacht gegeven dienen te worden aan normen 
en waarden, die de realisering van de multiculturele samenleving in de 
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weg staan. Te denken valt hierbij aan zaken als de positie van vrouwen 
en meisjes, opvoedingsopvattingen en vooroordelen jegens andere gods-
diensten en levensbeschouwingen. Er dient een 'normen en waarden-
debat' binnen de allochtone groepen, in wisselwerking met de autoch-
tone meerderheid, op gang te worden gebracht. 

Dit 'normen en waarden-debat' mag niet ontaarden in een 
beschavingsoffensief, waarbij moslims en andere allochtonen zich naar 
Nederlandse standaarden dienen te voegen, maar dient om tot gedeelde 
normen en waarden te komen. Op positieve krachten onder de moslims, 
die participatie in de Nederlandse samenleving voorstaan, zoals het ka-
der van zelforganisaties en moskeeën, dient daarom een appel te worden 
gedaan in discussie te treden met de eigen groepen zodat onbruikbare 
opvattingen en vooroordelen over Nederlanders kunnen worden her-
zien. 

De rol van de eigen organisaties 

Eigen organisaties en gebedshuizen dienen een bijdrage te leveren bij de 
versterking van de rol van allochtonen. Moskeeën en andere religieuze 
organisaties van allochtonen zouden meer open moeten staan naar de 
samenleving en initiatief kunnen nemen tot dialoog met andere religies 
en levensbeschouwingen. 

Moskeeën en zelforganisaties zouden een soort convenant met het 
gemeentelijk bestuur kunnen ondertekenen en zich verplichten een aan-
tal taken op zich te nemen om een impuls aan de integratie en de multi-
culturele samenleving te kunnen geven. De gemeenten zouden zich dan 
verplichten de voorwaarden daartoe te scheppen, door bij voorbeeld 
imams en andere sleutelfiguren te scholen en hen beter te outilleren. Zo 
kan invulling gegeven worden aan een zeker bondgenootschap voor wat 
betreft het allochtone bevolkingsdeel. De betrokkenheid van allochtonen 
bij de directe leefomgeving en bestrijding van vandalisme en criminali-
teit kan een belangrijke bijdrage leveren bij de totstandkoming van ver-
bindingen tussen de diverse bevolkingsgroepen. Allochtonen zouden 
hiermee laten blijken deel uit te maken van de Nederlandse samenle-
ving. 

Ook onder de autochtone bevolking zou een discussie over negatieve 
beeldvorming en vooroordelen op gang moeten komen. Nog steeds wor-
den allochtonen - en met name moslims - meer als meelijwekkende 
slachtoffers dan als volwaardige medeburgers beschouwd. 

Burgerschap 

Allochtonen zouden het draagvlak van burgerschap kunnen versterken 
door zich meer te bekommeren met wat zich in de Nederlandse samen-
leving afspeelt. Dat betekent voor velen dat ze zich meer op Nederland 
oriënteren en minder op het land van herkomst. 
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Moslims en andere allochtone groepen zouden zich ook de vraag moe-
ten stellen hoe ze als burgers een bijdrage kunnen leveren aan bestrij-
ding van negatieve ontwikkelingen in de samenleving. Zo kunnen oplos-
singen worden gezocht voor criminaliteit onder allochtonen en 
autochtonen. Burgerschap voor allochtonen betekent overigens ook dat 
ze zich kunnen opstellen als mondige burgers die voor een gelijkwaar-
dige positie in de Nederlandse samenleving ijveren. 

Voor het uitoefenen van burgerschap kunnen moslims teruggrijpen op 
de islam die evenals andere religies en levensbeschouwingen een rijke 
bron is van normen en waarden. De moslims in Nederland kunnen met 
hun normen en waarden een positieve invloed op hun kinderen, op el-
kaar en zelfs op de Nederlandse samenleving hebben. De normen en 
waarden die ontleend zijn aan de islamitische traditie hebben, evenals 
de christelijke, joodse en humanistische tradities, een regulerende wer-
king op de samenleving. De islam is een godsdienst, die betrekkelijk jong 
is en waarvan de normen en waarden relatief minder aan erosie onder-
hevig zijn. In de meeste moslim-landen zijn de invloeden van economi-
sche welvaart, evenals de invloed van individualisering en mobiliteit, 
beperkt gebleven in vergelijking met het westen. 

De imams en andere geestelijken, wier rol in Nederland zich niet be-
perkt tot het voorgaan bij het gebed, kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren bij de herinterpretatie en herwaardering van normen en waarden 
en bij het zoeken naar een morele consensus. 
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Getto's en concentratiewijken 

Segregatie in Nederland en de Verenigde Staten 

dr. G.C. Quispel*  

Midden in een blanke woonwijk in Detroit bevindt zich de Malcolm X 
school. Zoals de naam al aangeeft is dit een school voor zwarte leerlin-
gen. Deze leerlingen worden iedere dag met bussen vanuit het centrum 
van de stad, waar het merendeel van hen woont, naar school gebracht. 
De bussen met zwarte leerlingen werden, wanneer ze door de blanke 
wijk reden bekogeld met stenen, eieren en rot fruit. Soms werd er op de 
bussen geschoten. Nu rijden alle schoolbussen in deze blanke wijk met 
geblindeerde ramen, zodat de blanke ouders niet meer weten of ze met 
een 'zwarte' of een 'blanke' bus te maken hebben. 

Dit soort gebeurtenissen is in de Verenigde Staten niet uitzonderlijk. 
De kloof die blanken en zwarten van elkaar scheidt is groot en vooral 
blanken is er veel aan gelegen zwarten op een afstand te houden. De 
aanwezigheid van zwarten wordt geassocieerd met criminaliteit, drugge-
bruik en algehele achteruitgang van de leefomgeving. Geweld en intimi-
datie worden dan in blanke ogen geoorloofde middelen om dat drei-
gende onheil af te wenden, ook wanneer het gaat om schoolkinderen. 

Nederlanders zijn al gauw geneigd te denken dat het in ons land niet 
zo'n vaart zal lopen. Wanneer er in Nederland al sprake is van geweld 
tegen 'buitenstaanders' lijkt de verantwoordelijkheid hiervoor immers te 
liggen bij kleine groepen of individuen en niet, zoals in Detroit, bij de 
hele blanke gemeenschap die actief of passief betrokken is bij de terreur 
ten opzichte van 'zwarte' schoolbussen. Vooralsnog lijken de Ameri-
kaanse problemen extremer, maar dat hoeft niet te betekenen dat Neder-
land vrij zal blijven van Amerikaanse toestanden' of dat er in ons land 
geen plaatsen zijn waar ontwikkelingen plaatsvinden die overeenkom-
sten vertonen met wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Een uitput-
tende vergelijking tussen Nederland en de Verenigde Staten is uiteraard 
onmogelijk vandaar dat ik mij in dit artikel zal concentreren op drie cen-
trale elementen: segregatie, arbeidsmarkt en criminaliteit. 

De 'new urban poor' 

In de Amerikaanse discussies over armoede en raciale spanningen ne-
men de 'new urban poor', de nieuwe stedelijke armen, een centrale 
plaats in. Tot voor kort werd deze groep aangeduid als de 'onderklasse' 
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maar die term is in onbruik geraakt omdat ze te stigmatiserend zou zijn 
(Katz, 1993, p. 21). De nieuwe stedelijke armen leven in woonwijken die 
ruimtelijk en sociaal afgescheiden zijn van de rest van de Amerikaanse 
samenleving. Hun kansen om werk te vinden op de reguliere arbeids-
markt zijn gering. Vaak is er sprake van gedragspatronen die als onwen-
selijk of onaangepast worden beschouwd. Criminaliteit en overmatig 
drugs- en alcoholgebruik zorgen voor grote problemen. Sociale verban-
den lijken te verdwijnen, met als meest opvallende voorbeeld het uit el-
kaar vallen van het gezin. De overgrote meerderheid van deze nieuwe 
stedelijke armen is van Afrikaans-Amerikaanse afkomst, armoede en et-
niciteit vallen samen en versterken elkaar (Iencks en Peterson, 1991; 
Fusfeld en Bates, 1984). 

De ernst van de problemen waar de nieuwe stedelijke armen mee te 
kampen hebben laat zich gemakkelijk illustreren met cijfers. In 1960 had 
64 procent van de zwarte mannelijke bewoners van de drie belangrijkste 
zwarte woonwijken van Chicago een baan, in 1990 was dat niet meer dan 
37 procent (Wilson, 1996, p. 19). Chicago is geen uitzondering, in 1990 
was het percentage werkenden in de arme wijken van de honderd groot-
ste steden van de Verenigde Staten een derde van dat in woonwijken bui-
ten de armoedegebieden. Er zijn wijken waar de helft van de zwarte 
mannen in de leeftijdsgroep vijftien tot dertig jaar in de gevangenis zit of 
erin heeft gezeten, in diezelfde wijken sterft twintig procent van de man-
nen rond het twintigste levensjaar aan een geweldsmisdrijf. In Harlem, 
niet eens de ergste probleemwijk, is de levensverwachting van mannen 
lager dan in Bangladesh. De helft van de zwarte kinderen, en de grote 
meerderheid van de gettokinderen, groeit op in een één ouder gezin 
(Hacker, 1992, p. 46). 

Volgens alle denkbare criteria is er sprake van een ernstige achterstand 
en uit de hand gelopen problemen. De vraag hoe het zover kon komen is 
niet te beantwoorden zonder daar meer in het algemeen de verhouding 
tussen blanken en zwarten bij te betrekken. De nieuwe armoede en de 
blank-zwart problematiek lopen in de Amerikaanse discussies vaak door 
elkaar. Het is onvermijdelijk en soms noodzakelijk dat dat in dit artikel 
ook gebeurt. 

Segregatie 

Voor de Eerste Wereldoorlog leefden nog weinig zwarten in de noorde-
lijke steden. Daar zou snel verandering in komen. Door de oorlog stopte 
de migratie uit Europa, terwijl de vraag naar arbeid toenam. Werkgevers 
zagen maar één middel om een dreigend arbeidsprobleem te voorko-
men, migratie van zwarte arbeiders uit de zuidelijke staten. Eenmaal op 
gang gebracht zou die migratie doorgaan tot in de jaren zestig, ook in 
periodes waarin de vraag naar arbeid gering was. 

De weinige zwarten die voor 1914 in noordelijke steden woonden en 
werkten leefden, vergeleken met andere etnische groepen, vrij verspreid 
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over de stad. De komst van grote aantallen zuidelijke migranten veran-
derde dat radicaal. Organisaties van huiseigenaren en buurtcommitees 
sloten zogeheten restrictive convenants af. Door ondertekening van zo'n 
overeenkomst verplichtten huiseigenaren zich hun huis niet te verkopen 
of te verhuren aan bepaalde groepen mensen, een eufemisme voor zwar-
ten. Deze overeenkomsten waren juridisch bindend en konden bij een 
rechtbank worden afgedwongen. Financiële instellingen en gemeente-
lijke instanties werden onder druk gezet om geen medewerking te verle-
nen aan zwarten die zich in blanke wijken wilden vestigen. Slaagde een 
zwart gezin er ondanks de tegenwerking toch in een huis in een blanke 
wijk te betrekken, dan was de kans groot dat de leden van het gezin het 
slachtoffer werden van terreur. Vooral de eerste jaren na de Eerste We-
reldoorlog werden regelmatig vernielingen aangericht en werden huizen 
van zwarten in brand gestoken. Daarna was dat kennelijk minder vaak 
nodig. De Hyde Park Herald, een krant uit Chicago constateerde in 1928 
tevreden dat indringers werden buitengesloten door: 'a fine network of 
contracts, like a marvelous delicately woven chain of armor' (Philpott, 
1978, p. 192). 

Zwarte Amerikanen konden alleen nog maar terecht in eigen woonwij-
ken die meer en meer het karakter kregen van een getto. Rond 1930 
woonden bijna alle zwarten in het Noorden in wijken waar meer dan ne-
gentig procent van hun medebewoners ook zwart was. Ter vergelijking, 
in woonwijken van andere etnische groepen was die concentratie zelden 
hoger dan vijftig procent. Mensen die tot een Europese etnische groep 
behoorden kwamen nog regelmatig in contact met mensen van een an-
dere etnische achtergrond, voor zwarten gold dat rond 1930 niet meer. 

In dezelfde periode waarin het zwarte getto ontstond begonnen blan-
ken de stadscentra te verlaten om zich te vestigen in voorsteden. Daar 
konden zij gaan wonen in een eigen huis, omringd door een tuin, temid-
den van mensen met eenzelfde sociale achtergrond. Ver weg van de stad 
die werd geassocieerd met vervuiling, criminaliteit en moreel verval. Zij 
die in de binnenstad bleven wonen waren vooral de sociaal zwakkeren, 
degenen die zich de idealen van suburbia niet konden veroorloven, en de 
zwarten die geen toestemming kregen om zich in de voorsteden te vesti-
gen. De ruimte die vrijkwam door het vertrek van de blanke midden-
klasse kwam voor een deel ten goede aan uitbreiding van de overvolle 
getto's, maar werd vooral gebruikt voor de bouw van kantoorcomplexen 
en winkelcentra (Massey en Denton, 1993, pp. 17-60; Hirsch, 1983, 
pp. 40-99). 

De arbeidsmarkt 

'The dynamic social forces creating inequality will, I predict, be practi-
cally eliminated in three decades', aldus Arnold Rose in het voorwoord 
bij de heruitgave uit 1962 van Gunnar Myrdal's beroemde studie Ameri-
can dilemma (Myrdal, 1962, p. )div). Hij was niet de enige die in die da- 
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gen de toekomst van zwarte Amerikanen met vertrouwen tegemoet zag. 
In hetzelfde jaar schreef Everett C. Hughes in het voorwoord bij een an-
dere heruitgave van een klassieke studie over het leven van zwarte Ame-
rikanen Black metropolis, van St. Clair Drake en Horace R. Cayton: 'The 
forces which move people toward the middle class American ethos are 
tremendous among Negroes of American descent' (Drake en Cayton, 
1962, p. mix). 

De feiten leken hen gelijk te geven. De Civil Rights Act van 1964 en de 
Voting Rights Act van 1965 zouden korte tijd later zwarte Amerikanen 
eindelijk volledige juridische en politieke gelijkheid geven. Positieve actie 
programma's voor achtergebleven groepen zorgden voor betere kansen 
op de arbeidsmarkt en gaven gemakkelijker toegang tot universiteiten en 
andere opleidingen. In een recent boek wordt de groei van het aantal 
zwarte werknemers bij de overheid en bij die bedrijven die zich, door 
hun verbondenheid met de overheid, moesten houden aan de regels met 
betrekking tot affirmative action voor de periode midden jaren zestig 
midden jaren zeventig zelfs dramatic genoemd (Clayton, 1996, p. )ocv). 
Niet alleen werden meer zwarte werknemers aangenomen maar ook hun 
promotiekansen verbeterden aanzienlijk. Opvallend is het succes van 
zwarte vrouwen in het white collar werk, waar zij er in slaagden de kloof 
met blanke vrouwen vrijwel te dichten. 

Niet alle zwarten konden profiteren van de nieuw geboden kansen. 
Sinds het midden van de jaren zestig is de stedelijke arbeidsmarkt ingrij-
pend veranderd en vooral de bewoners van de armere wijken in de bin-
nensteden zijn daarvan het slachtoffer geworden. Een groot deel van de 
industriële productie was begin jaren zestig nog geconcentreerd in de 
stadscentra. In een periode van niet meer dan vijftien tot twintig jaar 
werd het overgrote deel van de fabrieken overgeplaatst naar de buiten-
wijken, naar andere staten of naar landen met goedkope lonen. Het ver-
lies aan werkgelegenheid werd nog eens versterkt doordat ook de toele-
veringsbedrijven verdwenen. Tussen 1967 en 1987 verdween 64 procent 
van het productiewerk uit Philadelphia, Chicago verloor 60 procent, New 
York 58 procent en Detroit 51 procent (Wilson, 1996, p. 29). Technologi-
sche vernieuwing zorgde ervoor dat de vraag naar blue collar werk af-
nam, terwijl de vraag naar arbeid in white collar werk toenam. Anders 
gezegd de vraag naar werk in de sectoren waar zwarte mannen tot dan 
toe oververtegenwoordigd waren geweest nam af, terwijl de vraag toe-
nam in die sectoren waar ze traditioneel altijd zwak vertegenwoordigd 
waren. Voor zwarte vrouwen lag dat anders, zij konden wel profiteren 
van de toegenomen vraag naar white collar werk (Stem, 1993, pp. 249- 
251). 

De middenklasse 
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De toegenomen welvaart van de nieuwe zwarte middenklasse die vanaf 
het midden van de jaren zestig opkwam, maakte het makkelijker de 
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getto's te verlaten. Dat betekende niet dat er een einde kwam aan de se-
gregatie in de buitenwijken. Kleine aantallen zwarte gezinnen werden 
meestal nog wel geaccepteerd, maar voor blanke Amerikanen is de grens 
aan het aantal zwarte wijkgenoten dat zij acceptabel vinden al snel be-
reikt. Uit onderzoek dat in de jaren zeventig is verricht bleek dat meer 
dan een kwart van de blanken gaat verhuizen als het aantal zwarte gezin-
nen in hun wijk groter wordt dan acht procent. De meerderheid van de 
blanken wil niet meer wonen in een wijk waar een kwart van de bevol-
king zwart is. Het gevolg is dat voorsteden waar zwarten zich vestigen na 
verloop van tijd hun etnische diversiteit verliezen en een 'zwart' karakter 
krijgen. De segregatiegraad voor hoogbetaalde zwarten is daardoor nau-
welijks lager dan voor laagbetaalden (Massey en Denton, 1993, pp. 93). 

De mechanismen waarmee zwarten in de jaren twintig en dertig wer-
den geweerd uit blanke wijken, bleven ook in de jaren zeventig en tachtig 
effectief. Zwarte middenklasse wijken vinden we dan ook eerder aan de 
grenzen van de getto's dan in suburbia. Het wegtrekken van de midden-
klasse uit de oorspronkelijke getto's, hoewel nauwelijks van invloed op de 
segregatiegraad, was toch van groot belang. Tot aan het midden van de 
jaren zestig werden de zwarte getto's bewoond door alle lagen van de 
zwarte bevolking. Toen daar een einde aan kwam waren de gevolgen in-
grijpend. De aanwezigheid van een kleine elite en een middenklasse had 
het getto altijd een zekere mate van stabiliteit gegeven. Dit waren de 
mensen die de belangrijkste maatschappelijke instituties financierden 
en extra geld gaven aan de scholen. Zij vormden de belangrijkste klan-
tenkring voor de middenstand en waren voor opgroeiende jongeren een 
voorbeeld van wat er te bereiken viel met ijverig werken en hard stude-
ren. 

De nieuwe getto's 

Na 1970 raakten de oude zwarte woonwijken steeds verder geïsoleerd. 
Bedrijven en winkels verdwenen. In zijn recente studie When work dis-
appears geeft William Julius Wilson het voorbeeld van de zwarte wijk 
North Lawndale in Chicago. In het begin van de jaren zestig had Western 
Electric daar een vestiging waar 43.000 mensen werkten, International 
Harvester gaf aan 14.000 mensen werk. Sears and Roebuck hadden er 
hun hoofdkwartier en er was een distributiecentrum van US Post. Verder 
waren er winkels, banken en kleinere ondernemingen. In 1986 waren 
bijna al deze bedrijven uit North Lawndale verdwenen, er woonden nog 
steeds 60.000 mensen, er was nog maar één supermarkt en één bankfili-
aal. Wel waren er negenennegentig slijters en bars (Wilson, 1996, p. 35). 

Het verdwijnen van een groot deel van de arbeidsplaatsen en het weg-
trekken van de beter gesitueerden en de hoger opgeleiden, hadden tot 
gevolg dat vooral de kanslozen achterbleven. De kans dat het vertrek van 
ondernemingen opgevangen zou kunnen worden door een eigen auto-
nome economische ontwikkeling was minimaal door het verdwijnen van 
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juist diegenen die daaraan leiding hadden moeten geven en door de af-
wezigheid van instellingen die financiële ondersteuning konden geven. 
Ook het overheidsbeleid droeg bij aan het isolement van de oude wijken. 
Brede wegen werden aangelegd om de kantoorcentra sneller bereikbaar 
te maken. Maar deze wegen zorgden er ook voor dat de wereld van het 
getto en de wereld van de nieuwe kantoorcentra van elkaar gescheiden 
werden gehouden. Geld voor het opknappen en onderhouden van ge-
bouwen en infrastructuur in de getto's werd nauwelijks nog uitgetrokken. 
Het nieuwe getto werd gekenmerkt door isolement, zowel sociaal als 
ruimtelijk, geconcentreerde armoede en zichtbaar verval. 

Crack 
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Op een willekeurige dag in het begin van de jaren negentig zaten in de 
Verenigde Staten op iedere 100.000 blanken 293 mensen in de gevange-
nis, voor zwarten was dat aantal 1.895. Van degenen die vast zaten van-
wege een geweldsmisdrijf was 45% zwart (Tonry, 1996, p. 23). Zo groot is 
de oververtegenwoordiging van vooral jonge zwarte mannen in de ge-
vangenissen dat criminaliteit in sommige blanke kringen een codewoord 
is geworden voor zwart. De armere wijken in de Amerikaanse steden 
hebben altijd bekend gestaan als onveilig en zwarte woonwijken vorm-
den daarop geen uitzondering. De groei van criminaliteit en gewelds-
misdrijven zoals die na 1980 heeft plaatsgehad in de zwarte getto's is ech-
ter niet simpelweg te verklaren uit de constatering dat er nu eenmaal een 
relatie bestaat tussen bepaalde vormen van criminaliteit en armoede. 

In het begin van de jaren tachtig werd een nieuwe drug crack geïntro-
duceerd in de getto's. Crack is een cocaïne derivaat, relatief goedkoop, 
rookbaar en zeer verslavend. De uitwerking van crack was verwoestend 
en niet alleen voor de fysieke en psychische gesteldheid van de gebrui-
kers. Een razendsnel groeiende markt en een nog nauwelijks georgani-
seerde aanbodskant, schiepen een situatie waarin jonge gettobewoners 
kansen kregen snel rijk te worden. Het leidde tot een nietsontziende 
concurrentieslag, een wapenwedloop tussen elkaar bestrijdende gangs 
en de in de pers breed uitgemeten drive by shootings en andere zinloze 
moordpartijen die het beeld van het getto in de late jaren tachtig zijn 
gaan bepalen. 'Crackdealers started to carry guns, the way accountants 
carry calculators', schreef een journalist (Wilson, 1996, p. 60). In alle ste-
den schoten de moordcijfers omhoog vanaf het moment dat crack werd 
geïntroduceerd. In de nu door gewapende teenagers gedomineerde stra-
ten werd het steeds minder mogelijk nog een normaal maatschappelijk 
leven te leiden. 

In dezelfde periode begonnen de regeringen van Reagan en Bush aan 
omvangrijke en met veel publiciteit omgeven campagnes tegen drugs. 
Het leidde niet tot vermindering van druggebruik. Wel werden op grote 
schaal mensen opgepakt wegens het bezit van drugs. Tussen 1980 en 
1990 steeg het aantal mensen dat voor een veroordeling vanwege drugs- 
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bezit in een Amerikaanse gevangenis zat van 22 tot 40 procent. Vooral 
zwarte jongens werden het slachtoffer (Tonry, 1996, pp. 51). 

Segregatie in Nederland 
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De problematiek van de Amerikaanse nieuwe armen is gecompliceerd. 
In dit artikel zijn drie factoren naar voren gehaald; segregatie en isolatie, 
het verdwijnen van werkgelegenheid uit de binnensteden in die sectoren 
waar zwarte mannen traditioneel een sterke positie hadden en uit de 
hand gelopen criminalteit. In hoeverre kent Nederland vergelijkbare ont-
wikkelingen? 

Geen enkele etnische groep in Nederland kent een segregatiegraad die 
vergelijkbaar is met de segregatie van zwarten in de Verenigde Staten. 
Het is echter de vraag of we zwarte Amerikanen moeten vergelijken met 
afzonderlijke in Nederland wonende etnische groepen. In de Verenigde 
Staten behoort het overgrote deel van de nieuwe armen tot één etnische 
groep. In Nederland worden we geconfronteerd met problemen die te 
maken hebben met de aanpassing van zeer verschillende etnische groe-
pen. Het gaat hier om mensen die zich in Nederland hebben gevestigd 
als gevolg van de nasleep van ons koloniale verleden, zoals Surinamers 
en Antillianen, of als gevolg van arbeidsmarktproblemen in de jaren zes-
tig, zoals Turken, Marokkanen en Zuid-Europeanen. Anders dan in de 
Verenigde Staten waar etniciteit vooral wordt geassocieerd met de cultu-
rele achtergrond van mensen, wordt etniciteit in Nederland allereerst in 
verband gebracht met armoede en achterstand. 

Nemen we de verschillende etnische of allochtone groepen in de Ne-
derlandse samenleving samen dan zien we, althans in de grote steden, 
wel woonwijken met een opvallende concentratie van etnische minder-
heden. Het gaat hier vooral om vroeg twintigste-eeuwse arbeiderswijken, 
zoals Spangen in Rotterdam, de Schilderswijk in Den Haag en de Amster-
damse Indische buurt en om flatwijken van veel recenter datum zoals 
Hoogvliet bij Rotterdam en Amsterdam Zuidoost. In deze wijken loopt de 
etnische concentratie op tot boven de vijftig procent (Breebaart, 1996, 
p. 26). 

Een hoge etnische concentratie maakt nog geen getto. Er zijn belang-
rijke verschillen met Amerikaanse probleemwijken. Amerikaanse getto's 
zijn geïsoleerde gebieden die zich buiten het normale maatschappelijk 
leven lijken te bevinden. Nederlandse concentratiewijken, zoals woon-
wijken met een hoog percentage allochtonen tegenwoordig genoemd 
worden, maken deel uit van levende stedelijke gemeenschappen. Er zijn 
economische activiteiten, denk bij voorbeeld aan het grote aantal etni-
sche ondernemingen, islamitische slagers, Turkse kleermakers, restau-
rants enzovoort. Woonwijken waar de beter gesitueerden wonen liggen 
vaak nog vlak naast de etnische wijken. De omvangrijke renovatie-
projecten van de afgelopen jaren geven de Nederlandse wijken met een 
hoge etnische concentratie een totaal ander aanzicht dan de verlaten en 
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onttakelde Amerikaanse getto's.' Mede daardoor zijn de Nederlandse 
steden en ook de concentratiewijken voor veel Nederlanders aantrekke-
lijke vestigingsplaatsen gebleven. De door racistische vooroordelen gele-
gitimeerde extreme agressiviteit waarmee Amerikaanse blanken al vanaf 
de Eerste Wereldoorlog hebben geprobeerd hun woonwijken blank te 
houden is in Nederland minder sterk. Dat wil niet zeggen dat Nederlan-
ders vrij zijn van vooroordelen. Ook in ons land heeft de vestiging van 
buitenlanders regelmatig tot spanningen geleid in wijken. Nederland 
kende evenals de Verenigde Staten een trek naar buitenwijken en voor-
steden, maar de vertrekkenden werden niet alleen opgevolgd door al-
lochtonen maar ook door autochtonen die om uiteenlopende redenen 
het leven in de stad prefereren. 

Zorgelijk is de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Zien we bij autoch-
tone werknemers dat de werkgelegenheid zich sinds de economische 
crisis uit het begin van de jaren tachtig goed hersteld heeft, bij allochto-
nen is die ontwikkeling nauwelijks waarneembaar. Het gevolg is dat de 
concentratiewijken gekenmerkt worden door veel te hoge 
werkloosheidscijfers. Sinds 1984 toen de werkloosheid in Nederland zijn 
hoogste punt bereikte, is er landelijk sprake geweest van een forse daling, 
terwijl de werkloosheid in een stad als Amsterdam alleen nog maar toe is 
genomen. Deze stijging kan bijna helemaal worden verklaard uit de stij-
ging van de werkloosheid bij allochtonen (Kloosterman, 1994, p. 1328). 
Evenals in de Verenigde Staten verdween de werkgelegenheid in de onge-
schoolde sector en zien we een forse groei in banen voor hoogopgelei-
den, met name in de dienstensector. Door gebrek aan scholing komen de 
meeste allochtone werknemers niet voor deze nieuwe banen in aanmer-
king. Het resultaat is eenzelfde mismatch op de arbeidsmarkt als we in 
Amerikaanse steden aantreffen. Zo klein zijn de mogelijkheden van som-
mige etnische groepen, en dan met name jonge mannen om aan werk te 
komen, dat we eerder van uitsluiting dan van werkloosheid kunnen spre-
ken. De goede sociale voorzieningen in Nederland maken dat de maat-
schappelijke gevolgen voorlopig nog toegedekt kunnen worden (Burgers 
en Kloosterman, 1994; Engbersen, 1997). 

We zagen dat er in de Verenigde Staten een nauwe relatie bestaat tus-
sen de explosieve toename van criminaliteit in de getto's en de introduc-
tie van crack. Tot voor kort werd in de discussies over drugs in Nederland 
nog weinig aandacht besteed aan crack, maar daar lijkt verandering in te 
zijn gekomen. Het afgelopen jaar hebben in verschillende Nederlandse 
kranten verontrustende artikelen gestaan over de opmars van crack. 2  

1 Er zijn uitzonderingen. De getto's van Los Angeles bij voorbeeld lijken op het eerste gezicht 
op doorsnee buitenwijken met door tuinen omgeven fraaie huizen. 

2 Nederlandse gebruikers spreken vaak liever over gekookte coke, daarmee de indruk 
wekkend dat het om een andere drug gaat. De zeer slechte reputatie die crack heeft 

gekregen door de berichten uit de Verenigde Staten ligt hieraan ten grondslag. In Frankrijk 

spraken, om dezelfde reden, crack gebruikers aanvankelijk over caillou. 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 6, 1997 	 158 

'Crack, de killer drug is ook hier aan een onstuitbare opmars bezig', 
schrijft de Nieuwe revu (1997, nr. 2, p. 26). Volgens het Algemeen dagblad 
(11.6.1996) is in Rotterdam cracicverslaving inmiddels een veel groter 
probleem dan heroïne verslaving. De krant citeert een drugsexpert van 
de Rotterdamse politie die constateert dat vooral onder allochtone jon-
geren crack een probleem is geworden. Vooralsnog heeft de introductie 
van crack in de Nederlandse drugscene nog niet geleid tot de sociale ont-
wrichting en de gewelddadigheid die we associëren met de Amerikaanse 
getto's. De strenge Nederlandse wapenwetgeving en de goede sociale en 
medische voorzieningen spelen hier ongetwijfeld een belangrijke rol. 

Amsterdam Zuidoost verdient aparte vermelding. Hier is een ruimte-
lijk patroon ontstaan dat doet denken aan de situatie zoals die bestaat in 
Amerikaanse steden. Bijlmer Centrum is het probleemgebied. Dit deel 
van Zuidoost wordt beheerst door de enorme flatgebouwen die ooit be-
doeld waren als woonplaats voor een welvarende blanke middenklasse 
die de drukte van de binnensteden wilde ontvluchten. Nu behoort 76.4 % 
van de bewoners tot een etnische minderheid, dat is de hoogste etnische 
concentratie in Nederland (Breebaart, 1996, p. 26). De werkloosheid is 
hoog, het werkloosheidspercentage van Amsterdam Zuidoost als geheel 
is 35% en drie kwart van die werklozen woont in Bijlmer Centrum (Zuid-
oost, 1996). De onderwijsachterstand is onrustbarend. In recente laan-
tenpublicaties wordt gesproken over lagere schoolleerlingen die drie jaar 
achter zouden lopen bij leeftijdgenoten elders in het land. Anders dan in 
de oude wijken in de binnensteden zijn er weinig economische activitei-
ten. In gebieden die bestemd waren voor kleinschalige economische ac-
tiviteiten, zoals Kraaiennest en vooral Ganzenhoef, zijn veel winkels al 
weer verdwenen. 

Tegen Bijlmer Centrum aangebouwd liggen nieuwe bedrijfsterreinen. 
Het stadion Amsterdam Arena geeft dit gebied een extra prestige. Er is 
een grote vraag naar arbeid en de verwachting is dat die vraag de ko-
mende jaren alleen nog maar toe zal nemen. Voor de bewoners van Bijl-
mer Centrum heeft dit geen positieve effecten. Zij kunnen niet concurre-
ren op een arbeidsmarkt waar scholing steeds belangrijker wordt. Ook 
worden zij soms het slachtoffer van het stigma dat kleeft aan degenen die 
in Bijlmer Centrum wonen. Voorbij Bijlmer Centrum liggen nieuwe bui-
tenwijken zoals Gein en Reigersbos. Ook hier is de concentratie van etni-
sche minderheden hoog, maar in het algemeen gaat het hier om mensen 
met een betere opleiding en een goede positie op de Nederlandse ar-
beidsmarkt. Het hele gebied van Amsterdam Zuid-Oost wordt op een 
zodanige manier doorsneden door vierbaanswegen en spoorlijnen dat 
de drie gebieden, ondanks de geografische nabijheid, toch duidelijk van 
elkaar gescheiden zijn. Ook dit is kenmerkend voor de situatie die we in 
Amerikaanse steden aantreffen. 
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Conclusie 

Nog steeds zijn er belangrijke verschillen tussen Amerikaanse getto's en 
Nederlandse concentratiewijken. Nederlandse concentratiewijken zijn 
relatief recent ontstaan, het zijn wijken die nog volop in ontwikkeling 
zijn met een bevolkingssamenstelling die nog redelijk divers te noemen 
is. De ontwikkeling van de Amerikaanse getto's heeft een veel langere 
geschiedenis. In 1970 bestond de Bijlmer nog nauwelijks en was het per-
centage etnische minderheden in de Nederlandse grote steden nog zeer 
gering. De zwarte getto's in het Noorden van de Verenigde Staten beston-
den toen al meer dan vijftig jaar en al die jaren waren de bewoners van 
die getto's het slachtoffer geweest van segregatie, discriminatie en ge-
weld. Hierdoor zijn deze wijken letterlijk en figuurlijk geïsoleerd geraakt 
van de rest van de samenleving en op korte termijn is het moeilijk te zien 
hoe die situatie kan veranderen. Binnen de etnische groepen in de Ne-
derlandse samenleving bestaan nog sterke familiebanden en sociale net-
werken. In de Ve'renigde Staten kunnen we zien wat de gevolgen zijn 
wanneer die verbanden verdwijnen. De Nederlandse overheid speelt zo-
wel landelijk als plaatselijk een veel actievere rol dan de Amerikaanse. 
Uitkeringen, stadsvernieuwingsprojecten en gezondheidszorg zorgen 
ervoor dat de concentratiewijken leefbaar blijven. 

Aan de andere kant is er in Nederland onder etnische groepen een zeer 
groot werkloosheidsprobleem. Hier scoren Nederlands concentratie-
wijken even hoog of zelfs hoger dan Amerikaanse getto's. Goede sociale 
voorzieningen en een drugsbeleid waarbij gebruikers niet bij voorbaat al 
worden behandeld als criminelen hebben er tot nu toe in belangrijke 
mate toe bijgedragen dat onze concentratiewijken niet zijn veranderd in 
Amerikaanse no go areas. Het is te hopen dat onze politici er niet toe over 
zullen gaan dit beleid onder Europese druk aan te passen. 
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Justitiële verkenningen (Iudicial explorations) is published nine times a 
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry 
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint BV. 
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal 
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of 
the most relevant international articles of each issue. The central theme 
of this issue is (vol. 23, no. 6, 1997): Integration of ethnic minorities. 

The silent integration; the fast success of South Europeans In The 
Netherlands 
E Lindo 
To gain insight in the exceptional educational and labour market 
attainment of South European migrants' children in the Netherlands, 
one should pay attention to the development of the social incorpora-
tion of the first generation in Dutch society This process of incorpora-
tion should be looked at not only in terms of socio-economic position, 
but also in terms of participation in Dutch institutions and interperso-
nal networks. However, quantifying attributes of socio-cultural 
integration, like mixed marriages and ethnic cohesion, does not wield 
comprehension of the 'silent success' of the second generation. It 
depends on the quality of the relations with the wider society, and the 
way these relations are articulated within the structure of the migrant 
family. Especially, the relative strong position of the wife and mother in 
the South European migrant family generates informal interpersonal 
ties within Dutch society that are beneficial to the structural integration 
of the children in these families. 

Surinamese Dutch; dilemmas of integration 
M. van Niekerk 
Migration from the former colony of Surinam to the Netherlands 
increased rapidly from the mid seventies onwards. By far most 
Surinamese arrived as Dutch nationals and, depending on their class 
and ethnic background, were more or less acquainted with Dutch 
language and culture. Nevertheless, their integration on the labour 
market hampered from the very beginning by the growing unemploy-
ment at just the time of their arrival in the Netherlands. This article 
analyses the integration of Surinamese in Dutch society, and in 
particular the socio-cultural integration and its influence on the social 
position in Dutch society. More in particular, this article focuses on the 
divergent ways of integration of the two main Surinamese populations: 
the Creoles and Hindustani. It will be shown, that ethnic ties and 
culture need not be obstacles to social mobility - as is sometimes 
assumed. On the other hand, socio-cultural integration appears not to 
be a sufficient condition for social mobility. This seeming contradiction 
will be discussed. 



Justitiéle verkenningen, jrg. 23, nr. 6, 1997 	 162 

The social-economic dimension of integration 
J. Veenman 
Immigrant groups in The Netherlands are in a disadvantaged socio-
economic position compared with the native Dutch. But their position 
is not generally low; there are large differences between and within 
groups. Since The Netherlands is a relatively 'young' immigrant country, 
it is hard to say whether the arrears of immigrant groups will continue 
to exist over generations. Comparing the second generation with first 
generation youngsters, we found that those who were bom in The 
Netherlands succeed in achieving a better position. Furthermore, they 
are also characterized by socio-economic differentiation. These findings 
imply that the immigrant groups are not to be considered as 'ethnic 
minorities' yet. It depends on the opportunity structure, on processes of 
social exclusion and on their own abilities to adapt their resources to 
changing circumstances, whether they are in danger to become 'ethnic 
minorities'. 

Follies of integration; on the dynamics of a multicultural society 
R. Gowricharn 
The dominant market-led integration of ethnic minorities is based on 
ideological notions of the open society. The main concern therefore is 
with the labour market position. However, the criteria used to judge the 
structural position of ethnic minorities drive at the cultural assimila-
tion. These minorities are subjected to 'exclusivise definitions, a need or 
requirement which is understood from the Dutch background of 
'pillarization'. Official policy thus bypasses integration conceptions 
among the minorities as well as the fact that cultural and structural 
integration are analytical distinctions. It is argued that integration 
depends on personal bonds between persons from different cultural 
groups rather than on individually achieved mobility. This position 
implies that the social acceptance of groups or their cultures is a 
precondition to foster social cohesion in a multicultural society. 
Different forms of this social 'cement' are hinted at, all of them 
originating outside the market. 

Reintegration of culture into the Dutch policy of minorities; towards 
an islamic pillar? 
M. Galenkamp en S. Tempelman 
To what extent is 'multiculturalism' a viable mode of integration into 
contemporary society? The authors of this article discuss the pros and 
cons of the multicultural model of integration and contrast it with two 
others: the social-economical and the juridico-political model. The 
Dutch policy towards minorities has become dominated by the latter 
two models, since the approach of 'integration while maintaining one's 
own identity' was abandoned in the beginning of the 1990's. The 
authors contend, however, that the recognition of the cultural identity is 
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essential to the successful integration and emancipation of minority 
groups, as it provides them with the self-respect and self-confidence 
needed to participate in society. As a possible way to 'bring culture back 
in', they discuss the option of creating an 'islamic pillar', analogous to 
the vertical organization of society into Catholic, Protestant, Socialist 
and Liberal groups known as the Dutch system of pillarization. 
Although there are many problems involved in the creation of such an 
islamic pillar, it is neither impossible nor necessarily repressive or 
segregative. Therefore, something along the lines of a pillar system may 
be a way to revive the multiculturalist component of the Dutch migrant 
policy. 

Islamic integration; visions of Turkish boys on integration and islam 
T Sunier 
The article questions the dominant assumption that the growth of 
Islamic organizations in the Netherlands is a sign of a staggering or 
failing integration of migrants with an islamic background. It is argued 
that organizational development can not be related only to the — 
assumed bad — socio-economic position of muslims. It is rather the 
result of an interplay between various factors, of which the specific 
Dutch political and social context is a very important one. Islamic 
organizations have been set up in order to defend specific interests. By 
promoting their interests islamic organisations enter the political arena 
and try to alter the surrounding situation, which in turn generates new 
circumstances. Ultimately it can be expected that this process will affect 
not only the position of islamic organizations vis-a-vis the surrounding 
society, but also islamic discourse itself. A growing number of young 
muslims engaged in islamic organizations are increasingly oriented 
towards Dutch society. This implies that they expect more from this 
society, especially with regard to their position within it. Combined with 
an 'open' and permeable structure of political opportunities, this 
expectation is likely to produce an islamic discourse which emphasizes 
that islam can become an integral part of the host society. 

The Dutch imam course; a necessity for integration 
C. Çörüz 
To muslims immigrated to The Netherlands, life in western society 
means being confronted with new and challenging issues. As a result, 
the tasks traditionally fulfilled by the imam change. To be able to deal 
with his modern role, he needs to be adequately educated. This means: 
to be educated in The Netherlands and not in Turkey, Morocco or 
Pakistan. Only a Dutch theological and at the same time social 
education will guarantee his capacity to speak the language of two 
cultures and to be able to answer the moral, religious and personal 
questions posed by young muslims. Only a Dutch education will help 
the imam in adequately supporting the successful integration of 
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muslims into Dutch society. Integration, however, should not be the 
one-sided process dictated by the majority to the minority that it is 
usually taken for. Some serious objections to this traditional concept 
should be taken into account before starting a realistic and fruitful 
discussion of the issue of muslim participation in Dutch society 

Ghetto's and concentration districts; segregation in the Netherlands 
and the United States 
Chr Quispel 
American ghetto's are isolated, highly segregated areas. Their growth is 
rooted in twentieth century American urban history. White refusal to 
live in the same neighbourhoods as blacks severely limited housing 
opportunities for African-American people and led to a form of 
hypersegregation. Since the sixties conditions in the ghetto's worsened. 
Work disappeared as a result of technological changes and the 
departure of factories out of the city centres. The introduction of crack 
and the 'war on drugs' had disastrous effects on crime rates and there 
was a steep raise in the number of prisoners of African-American 
descent. The level of segregation in Dutch concentration districts is 
much lower than in American ghetto's. The social fabric in Dutch cities 
is still intact and there is no Dutch equivalent of the American 'no go 
areas'. On the other hand unemployment, especially among young men 
of ethnic descent, is cause for great concern. The effects of crack sofar 
are nowhere near as disastrous as in the United States, but the crime 
rate among some ethnic minorities is high. So far the Dutch welfare 
state is still functioning and protects people from poverty and hardship. 
Amsterdam Zuidoost is an exception, the centra! part, 'De Bijlmer' has 
the highest segregation level in the Netherlands and a high degree of 
isolation. Unemployment is high and there is a growing number of 
school dropouts. Though not yet comparable to an American ghetto, 
the future of this part of Amsterdam is a matter of grave concern. 



Journaal 

Juridisering; tijd voor concrete voorstellen 

mr. F de Zeeuw 

Justitiële verkenningen nr. 5 was gewijd 
aan de juridisering van het openbaar 
bestuur. Of liever gezegd: aan de 
vermeende juridisering, want de 
meeste auteurs trekken de conclusie 
dat er geen sprake is van een 
overdosis rechtsbescherming. Er heeft 
wat betreft de rechtsbescherming 
tegen overheidsbesluiten in de 
afgelopen twintig jaar een inhaalslag 
plaatsgevonden. Daarnaast is de 
juridische kwaliteit van overheids-
besluiten vaak onvoldoende. Goed, zo 
is de tendens van de meeste betogen, 
bezinning op en discussie over het 
thema kan nuttig zijn. Maar dat kan 
hoogstens leiden tot reparatie van 
enkele onevenwichtigheden in het 
stelsel van rechtsbescherming. 

Alice in bestuurlijk wonderland 

Eigenlijk wekt deze conclusie weinig 
verbazing als je naar de achtergrond 
van de auteurs kijkt. Vier van de zes 
verdienen dagelijks hun brood op een 
universitaire instelling. Slechts een 
schrijver (Rombouts) is full time 
bestuurder. Helaas wordt bij mij het 
beeld bevestigd dat op de universiteit 
- en met name in de bestuurs-
rechtelijke hoek - de 'bestuurlijke 
daad' het aflegt tegen de 'juridische 
rede'. 
Illustratief is in dat opzicht een 
uitspraak in de bijdrage van Ippel: 
'Voor inventieve bestuurders is het lijkt 
me, een uitdaging om de contacten 
met belanghebbenden zo te 
verbeteren, dat zij niet achteraf met 
juridisch meerwerk worden geconfron-
teerd'. Dit is Alice in bestuurlijk 
wonderland. Natuurlijk is een 
vroegtijdige, open en zorgvuldige 

• De auteur is lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 
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communicatie met de belanghebben- 
den een essentieel onderdeel van 
politieke besluitvorming. Dat kan 
stellig leiden tot vermindering van 
bezwaren en beroepen in het 
eindstadium van de beslissingen. Maar 
het is volstrekt naïef te menen dat 
daarmee het vraagstuk van de 
juridisering kan worden opgelost; 
daarvoor zijn ook de maatschappelijke 
belangentegenstellingen te groot 

De rechterlijke macht in het stenen 
tijdperk 

Helemaal bruin bakt Van Gunsteren 
het. Hij huivert bij de gedachte dat het 
'management van productie en 
efficiency' zijn intrede zou doen in de 
rechterlijke macht. Dat zou leiden tot 
het één-baas systeem (die ene baas is 
dan het politiek bestuur). 
De kernfuncties van de rechterlijke 
macht, namelijk kwaliteit, onpartijdig-
heid en beroepsethiek, zouden in 
gevaar komen. Naar mijn mening 
worden met deze redenering al 
jarenlang stelselmatig noodzakelijke 
verbeteringen in de bedrijfsvoering van 
de rechterlijke wereld tegengehouden. 
Meer bedrijfsmatig werken met behulp 
van beproefde management-methoden 
leidt natuurlijk niet tot aantasting van 
de opheffing van de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht. Dat in een 
kritische beschouwing van het 
functioneren van de rechterlijke macht 
ook de financiële en maatschappelijke 
kosten (zoals lengte van procedures) 
in ogenschouw worden genomen, 
hoeft de kwaliteit van de rechterlijke 
uitspraken niet aan te tasten. Sterker 
nog: echt kwaliteitsbeleid houdt juist 
rekening met die kostenfactoren. Soms 
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krijg je de indruk dat men in en om de 
rechterlijke macht, als het om 
verbetering van effectiviteit en 
efficiency gaat, nog in het stenen 
tijdperk leeft. 

De werkgever zelf is aan zet 

Wellicht ten overvloede wil ik nog eens 
onderstrepen dat het politiek bestuur 
zelf wezenlijk kan bijdragen aan de 
verbetering van de situatie. Ik noem 
enkele maatregelen: 
- zorgvuldige en open besluitvorming; 

inzet van voldoende juridische 
expertise bij de voorbereiding en 
uitvoering van besluiten; 
- investeren in de bezwarenprocedure; 
- beschikbaarheid van actuele 
bestuurlijk-juridische kaders (zoals 
actuele bestemmingsplannen). 

Het is datzelfde politiek bestuur dat 
het in de hand heeft om verbeteringen 
in het stelsel van rechtsbescherming 
door te voeren. Rechtsbescherming 
vindt immers in belangrijke mate zijn 
grondslag in door parlement en 
regering tot stand gebrachte 
wetgeving. Daarbij is van belang dat 
politici die zich met rechtsbescherming 
en vervolmaking van de rechtsstaat 
bezighouden frequent in gesprek gaan 
met politici die vooral met de 
dagelijkse bestuurspraktijk te maken 
hebben. Tot die laatste groep behoren 
vooral lokale en provinciale politieke 
bestuurders. 
Dat zo'n benadering, een beetje tot 
mijn eigen verbazing, tot resultaat kan 
leiden, blijkt uit het vervolg op een 
bijdrage die ik samen met mr. S. 
Zijlstra in Binnenlands Bestuur (24 mei 
1996) heb gepubliceerd. Daarin wezen 
wij op de ingrijpende (negatieve) 
gevolgen van de inwerkingtreding van 
het onderdeel van de Algemene Wet 
Bestuursrecht dat ook algemeen 
verbindende voorschriften (zoals 
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verordeningen) en beleidsregels voor 
beroep openstelt. 
Dat was voor het Eerste Kamerlid Erik 
Jurgens aanleiding om aan de minister 
van Justitie en de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken de vraag te 
stellen of de gevolgen van deze stap 
inderdaad wel voldoende in beeld 
waren gebracht Het is overigens 
dezelfde Jurgens die destijds (toen 
nog Tweede Kamerlid) het amende-
ment bij de behandeling van de ABW 
indiende om deze beroepsmogelijkheid 
te openen. Hier is dus zeker sprake 
van voortschrijdend inzicht Het heeft 
lang geduurd, maar onlangs hebben 
de bewindslieden geantwoord dat zij 
invoering van de beroepsmogelijkheid 
jegens algemeen verbindende 
voorschriften in ieder geval uitstellen. 
Eerst zullen zij onderzoek naar de 
verwachte gevolgen laten doen. 
De wetgever heeft de zaak teveel op 
zijn beloop gelaten. De wetgever moet 
de kaders voor de rechter aangeven 
en moet daarbij, met name als het om 
de verhouding bestuur-rechter gaat 
(en dus om de omschrijving van de 
toetsingscriteria) zo precies mogelijk 
zijn. De rechter heeft nu onbegrensde 
ruimte om terughoudend of vrijmoedig 
te toetsen. Het is een taak van 
politieke partijen hier werk van maken. 
Ik zeg dat ook omdat naar mijn 
ervaring de noodzakelijke gedachten-
wisseling en confrontatie tussen 
politieke bestuurders en groepen 
burgers veel te vaak niet echt wordt 
voltooid maar te snel verhuist naar de 
rechtszaal. Naar de indruk van veel 
belanghebbende burgers valt daar pas 
echt de beslissing. Velen staan ook 
direct klaar om dit politieke bestuur-
ders mee te delen: 'dan ga ik wel naar 
de rechter'. Het gaat helemaal fout als 
politieke bestuurders op hun beurt in 
een vroeg stadium gaan verwijzen 
naar de mogelijkheid van beroep op 
de bestuursrechter. 



Journaal 

Concrete voorstellen tot verbete-
ring 

Het Centrum voor Lokaal Bestuur van 
de PvdA heeft een werkgroep in het 
leven geroepen met de opdracht een 
meer precieze analyse van het 
vraagstuk te maken. En om concrete 
voorstellen tot verbetering te 
formuleren. Als voorzitter van deze 
werkgroep vind ik dit laatste 
essentieel. De strekking van die 
voorstellen zal naar ik hoop een rol 
gaan spelen bij de opstelling van het 
verkiezingsprogramma voor de 
komende Tweede Kamerverkiezingen. 
Hieronder formuleer ik een aantal 
verbetervoorstellen die illustreren in 
welke richting wij denken. 

- Bindt de bestuursrechter aan een 
tijdslimiet 
Terecht zijn overheidsbesluiten veelal 
aan tijdslimieten gebonden. Er is 
eigenlijk geen enkele reden waarom 
dat niet voor besluiten van de 
bestuursrechter zou gelden. De lange 
duur van gerechtelijke procedures is 
nadelig voor alle betrokkenen: 
belanghebbenden (voor- én 
tegenstanders van het besluit) en voor 
het politiek bestuur. Het leidt tot lange 
tijd van onzekerheid. Bovendien zijn 
tijdslimieten een impuls voor een meer 
bedrijfsmatige interne organisatie van 
de bestuurs-rechtspraak. 

- Verbeter de coördinatie van 
beroepsmogelijkheden. 
De mogelijkheid bestaat nu dat bij 
beroep tegen uitvoerings- en 
detailbesluiten in wezen steeds weer 
de hoofdzaak, de zaak waar het écht 
om draait, wordt aangevochten. Bij de 
aanleg van een tenniscomplex op de 
Vietnamweide in Amsterdam heeft 
deze cumulatie met beroepen een 
hoogtepunt bereikt. Bij de uitvoerings-
besluiten, moet de beroepsmogelijk- 

heid zich tot zakelijk benadeelden 
(schade-kwesties) beperken. 
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- Schaf de bezwaarschriftenprocedure 
af indien er al een zogenaamde 
zienswijze-procedure van toepassing is. 
De 'toegevoegde waarde' van de 
bezwaarschriftenprocedure blijkt in de 
praktijk minimaal. Deze doublure doet 
zich onder meer voor in de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. Overigens is het 
wel van belang dat steeds bf een 
goede zienswijzeprocedure bf een 
bezwaarschriftprocedure (c.q. een 
procedure van administratief beroep) 
bestaat. De rechter moet er pas bij 
betrokken worden indien het bestuur 
de zaak ten volle heeft kunnen 
beoordelen. 

- Beperk inhoudelijke toetsing tot een 
strikt marginale beoordeling. 
Het evenredigheidsbeginsel van artikel 
3:4 tweede lid, van de AWB als 
toetsingsmaatstaf voor de rechter is 
een misser van de eerste orde. Met 
zo'n criterium wordt de rechter op de 
bestuursstoel geplaatst. Het enige 
criterium waaraan een rechter, wil hij 
geen bestuursrol gaan spelen, mag 
toetsen is of er sprake is van evidente 
willekeur doordat - openlijk of in feite 
- geen belangenafweging heeft 
plaatsgehad door het bestuur. Dit 
laatste dient uitdrukkelijk in de AWB 
te worden vastgelegd in plaats van het 
evenredigheidsbeginsel. 

- Laat vormfouten en andere fouten 
passeren indien het bestuurlijk belang 
daartoe aanleiding geeft. 
Een bestuurlijke beslissing pleegt te 
worden vernietigd indien zij in strijd is 
met een wettelijk voorschrift of een 
beginsel van behoorlijk bestuur. 
Daarbij maakt het in beginsel geen 
verschil uit hoe ernstig het gebrek is. 
Bij vormfouten heeft de bestuurs-
rechter de mogelijkheid deze te 
passeren indien belanghebbenden 
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daardoor niet worden geschaad. 
Indien bij het besluit een bestuurlijk 
belang in het geding is dient de 
aanwezigheid van een fout niet 
automatisch te leiden tot 'terug naar 
af' voor het bestuur. De aan de fout te 
verbinden gevolgen dienen een 
kwestie van afweging van belangen te 
zijn, waarbij het bestuur een 
belangrijke stem moet hebben. 
Eventueel moet de zaak zich oplossen 
in een schadevergoeding indien het 
bestuur daaraan de voorkeur geeft en 
het gewicht van het in het geding 
zijnde bestuurlijk belang daartoe 
aanleiding geeft. 

Conclusie 

Juridisering van het openbaar bestuur 
vind ik wel degelijk een probleem. 
Zeker, het politiek bestuur heeft zelf 
een bijdrage te leveren aan de 
verbetering van (de juridische kwaliteit 
van) besluitvorming. Maar de 
conclusie van de meeste auteurs in 
Justitiële verkenningen nr. 5 dat achter 
gebrekkige overheidsbesluitvorming 
het wezenlijke knelpunt schuilgaat, 
verwerp ik. Jammer dat de universi-
taire wereld zo afhoudend, naïef en 
theoretisch reageert. We kunnen niet 
meer volstaan met de voortzetting van 
de discussie in algemene termen: dat 
wordt improductief. Het thema 
juridisering staat inmiddels op de 
politieke agenda. en dat is op zich 
winst Het is nu aan de critici van de 
juridisering om hun kritiek in concrete 
voorstellen tot verbetering om te 
zetten. In dit stuk heb ik daartoe een 
poging gedaan. 
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Het WODC op Internet: 
www.minjust.nl/wodc  
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van 
het Ministerie van Justitie is onlangs 
via Internet bereikbaar geworden. Het 
WODC is een kenniscentrum op 
justitieel terrein dat een wetenschap-
pelijk bijdrage levert aan de 
ontwikkeling en de evaluatie van 
justitiebeleid. Op deze nieuwe site is 
de volgende informatie te vinden: 
1. Doelstelling en organisatie (o.a. 
organigram, beschrijvingen van de 
verschillende afdelingen en de namen 
van de medewerkers). 
2. Producten en diensten: 
- overzicht en uitgebreide samenvat-
tingen van de nieuwste rapporten; 
- inhoudsopgaven en voorwoord met 
korte samenvattingen van artikelen in 
het tijdschrift Justitiële verkenningen; 
- inhoudsopgaven en voorwoord met 
korte samenvattingen van artikelen in 
het engelstalige tijdschrift European 
Joumal on Criminal Policy and 
Research; 
- jaarlijsten van rapporten en 
genoemde tijdschriften; 
- elektronische publicaties (o.a. 
onderzoeksprogrammering van justitie 
1997-1998). 
3. Interessante verwijzingen 
(overzichten van congressen en 
studiedagen). 

In de toekomst wordt de aangeboden 
informatie uitgebreid met specifieke 
producten als databases (lopend 
onderzoekbestand en literatuur-
bestand) en aan producten en 
diensten gekoppelde bestel-
mogelijkheden (via e-mail) en/of 
aanvraagformulieren. 
Voor vragen over producten en 
diensten van het WODC en voor het 
snel en efficiënt leveren van 
statistische en literatuur-informatie 
kunt u terecht bij de WODC 
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informatiedesk (e-mail: 
informatiedeskwodc.minjust.n1). 
Wij hopen op deze wijze bij te dragen 
aan de verspreiding van relevante 
kennis en informatie buiten het 
Ministerie van Justitie. 
Hans van Netburg (WODC-webmaster) 
tel. 070-3706553 
fax. 070-3707948 
e-mail: c.netburgminjust.n1 

WODC-Thesaurus 'Het 
criminaliteitsvraagstuk 
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van 
het Ministerie van Justitie heeft een 
geheel herziene druk uitgebracht van 
de WODC-thesaurus. Deze gestructu-
reerde standaard trefwoordenlijst 
inzake het criminaliteitsvraagstuk 
bestrijkt de volgende terreinen: 
criminologie, victimologie, 
criminaliteitspreventie, delicten/ 
criminaliteitsvormen, politie, justitie, 
openbaar ministerie, rechterlijke 
macht, strafrechtspleging, gevangenis-
wezen en reclassering. 
Na het uitkomen van de eerste uitgave 
van de WODC-thesaurus in 1993 is 
deze met succes toegepast als 
instrument bij het toegankelijk maken 
van publicaties op het gebied van het 
criminaliteitsvraagstuk. Niet alleen bij 
de Afdeling Documentaire Informatie-
voorziening van het WODC maar ook 
op andere afdelingen binnen het 
Ministerie van Justitie wordt de 
WODC-thesaurus gebruikt. Daarnaast 
maken andere organisaties waaronder 
politiebibliotheken, het openbaar 
ministerie, gevangenisbibliotheken en 
de rechterlijke macht gebruik van dit 
hulpmiddel. 
De afgelopen jaren is de hoeveelheid 
publicaties op het terrein van justitie 
en politie sterk toegenomen, zowel 
nationaal als internationaal. De 
IRT-affaire en de daaruit voort-
vloeiende commissies Wierenga en 
Van Traa brachten nieuwe vormen van 
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opsporingsmethodieken aan het licht. 
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd. 
Allerlei grensoverschrijdende 
criminaliteitsvormen zijn meer in de 
belangstelling komen te staan. Nieuwe 
alternatieven voor de vrijheidsstraf 
werden en worden getest om de 
problemen rond de celcapaciteit op te 
lossen. Nieuwe termen als integriteit, 
integrale veiligheid, fenomeen-
onderzoek, proactieve opsporing, 
forensische accountancy, taakstraf, 
internet, televerhoor, stelselmatige 
daders en zelfredzaamheid zijn de 
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt. 
Natuurlijk zijn er ook termen die 
verouderen of termen die belangrijk 
leken maar niet of nauwelijks gebruikt 
werden. Deze zijn uit de thesaurus 
verwijderd of vervangen door andere 
termen. Hier en daar is de schrijfwijze 
van een begrip aangepast. Dit alles 
heeft ertoe geleid dat een grondige 
herziening van de WODC-thesaurus 
noodzakelijk was. Hopelijk zal de 
herziene thesaurus de komende jaren 
weer een nuttig instrument zijn voor 
de ontsluiting van de nog steeds 
groeiende informatiestroom rondom 
het criminaliteitsvraagstuk. 
Als extra hulpmiddel is bij deze 
uitgave een geografische thesaurus als 
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is 
oorspronkelijk samengesteld door de 
Centrale Bibliotheek van het Ministerie 
van Justitie en nu in samenwerking 
met het WODC aangepast met behulp 
van de in augustus 1996 uitgegeven 
officiële lijst van landennamen van de 
Nederlandse Taalunie. 
Inlichtingen: 
Hans van Netburg 
tel. 070-3706553 
Email: cnetburgminjustwodc.n1 
bestelwijze: 
De WODC-thesaurus 1997 kost f.10,- 
per ex. 

Tel. 070-3706554 (mw. Weide-Eind) 
Fax. 070-3707948 
Email: infodeskwodc.minjust.n1 

Themanummers Justitiële 
verkenningen 
Regelmatig worden, bij voorbeeld ten 
behoeve van het onderwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justitiële 
verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te 
zijn van de mogelijke vraag. Om die 
reden geven wij, onder voorbehoud, de 
thema's die de redactie op dit moment 
in voorbereiding heeft. Over de inhoud 
van de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de redactie. 
JV7, 1997, september: Onderzoeks-
nummer 
JV8, 1997, oktober/november: België 
JV9, 1997, december: Vrouw en recht 

Congressen 
Over dading 
Sinds 1990 bestaat in Amsterdam en 
in Haarlem voor daders en slachtoffers 
van criminaliteit de mogelijkheid om in 
een civielrechtelijke procedure 
gezamenlijk een schikking te trekken: 
dading. Hoewel dading voor de 
betrokkenen in de meeste gevallen 
een gunstig alternatief vormt op het 
strafrecht, blijft een echte wettelijke 
regeling uit. Dit najaar zal de Tweede 
Kamer zich hierover uitspreken. 
Datum: Maandag 29 september 1997, 
20.00u. 
Plaats: De Balie, Kleine Gartmanplant-
soen 10, Amsterdam. 
Inlichtingen en reserveren: 
020-553 51 00 (Femke Halsema en 
Kees Vendrik). 
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Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek 
zijn samengevat, kunnen bij de 
documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieën worden aange-
vraagd. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieën 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. Tijdschrift-
artikelen kunnen in beperkte mate 
tegen vergoeding gekopieerd en 
toegezonden worden. In beide 
gevallen kan men zich wenden tot 
de afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53 
(C.J. van Netburg, P.H.T. Secher-
ling, drs. A. Baars-Schuyt). 

Algemeen 

1 
Kowalewski, D. 
Countermovement vigilantism and 
human rights; a propositional inventoty 
Crime, law and social change, 25e jrg., 
nr. 1, 1996, pp. 63-81 
'Waakzaamheidscomités', groeperingen 
die zijn opgericht met het doel zich te 
keren tegen dissentenbewegingen, zijn 
overal ter wereld te vinden. Hoewel 
deze vigilante groepen systematisch 
mensenrechten schenden, is er nog 
maar weinig theorievorming verricht 
om het verschijnsel vigilantie te 
verklaren. De auteur wil met zijn 
artikel een bijdrage leveren aan deze 
theorievorming. Hij doet dit aan de 
hand van zestien proposities, die hij in 
drie categorieën plaatst: ontstaan, 
gedragingen en gevolgen. De met 
specifiek casusposities uitgewerkte 
proposities laten zien dat vigilantie niet 
gezien mag worden als een geïsoleerd, 
hier en daar toevallig optredend 
statisch fenomeen. Vigilantie is juist 
een essentieel aspect van de dynamiek 
van een brede tegen dissidenten 
gerichte tegenbeweging. In dit proces 
is een belangrijke rol weggelegd voor 
maatschappelijke elites die onconven-
tionele middelen hanteren, zoals de 
inzet van vigilanten, om tegenstanders 
de voet dwars te zetten. Zo bezien 
vormen vigilante en dissidente 
groepen eigenlijk elkaars politieke 
spiegelbeeld. Tot slot bespreekt de 
auteur de mogelijkheden voor 
mensenrechtenorganisaties om zich te 
verweren. Deze mogelijkheden 
betreffen preventie, coalitievorming en 
bescherming van slachtoffers. 
Met literatuuropgave. 
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2 
Narayan, U., A. von Hirsch 
1hree concept/ons of provocation 
Criminal justice ethics, 15e jrg., nr. 1, 
1996, pp. 15-24 
Als er sprake is van provocatie dan is 
dat een reden om de opgelegde 
strafmaat voor het plegen van een 
bepaald delict te verlagen. Drie 
verschillende provocatie-theorieën 
passeren de revue, waarbij de auteurs 
ingaan op de voor- en nadelen van de 
toepasbaarheid van deze theorieën. De 
'impaired volition-theorie' een 
provocatie die een extreme emotie 
oproept, gevolgd door een onmidde-
lijke reactie; heeft als nadeel dat niet 
alle gevallen van provocatie hier zijn 
onder te brengen. Een vrouw die na 
jarenlange mishandeling haar man 
doodt, reageert niet onmiddelijk op de 
provocatie en zou volgens deze theorie 
dus geen recht op strafvermindering 
hebben. De tweede theorie, van 
Horder, gaat uit van een gerechtvaar-
digde woede-uitbarsting. Horder 
rekent echter niet afdoende af met het 
dilemma of provocatie een gerecht-
vaardigde dan wel een verexcuseer-
bare rol speelt De auteurs geven de 
voorkeur aan het 'moral conflict-
model. Deze derde theorie sluit nauw 
aan bij die van Horder, maar gaat uit 
van een geprovoceerde reactie die 
(gedeeltelijk) verexcuseerd wordt. De 
reactie is niet gerechtvaardigd maar 
begrijpelijk. De eis van het direct 
handelen op aangedaan onrecht, zoals 
dat in de impaired volition-theorie 
vereist is, wordt in het moral 
conflict-model genuanceerd. Gedrag 
kan verexcuseerbaar zijn als het gaat 
om de druppel die de emmer doet 
overlopen, zoals in het geval van de 
mishandelde vrouw. 

3 
Schneider, H.J. 
Violence in the mass media 
Studies on crime & crime prevention, 
5e jrg., nr. 1, 1996, pp. 59-71 
Dit artikel is gewijd aan de verschil-
lende vormen van geweld die worden 
getoond via de media en de effecten 
ervan op het agressieve gedrag van de 
mensen die eraan worden blootge-
steld. De auteur is van mening dat 
geweld in de media deels verantwoor-
delijk is voor de toenemende 
verruwing van de westerse samenle-
vingen. Mediageweld leidt slechts in 
enkele gevallen tot imitatie-gedrag. 
Het heeft echter een aanzienlijke 
invloed op de ontwikkeling van 
agressieve attitudes en gedragspatro-
nen. Omdat het laten zien van geweld 
het menselijk gedrag indirect 
beïnvloedt, in samenhang met andere, 
sterkere factoren, zijn de schadelijke 
eigenschappen ervan moeilijk te 
bewijzen. Toch blijkt uit verscheidene 
onderzoeken, waarvan er een 
betrekking heeft op een periode van 
meer dan dertig jaar, dat er een 
verband bestaat tussen geweld in de 
media en geweld in de realiteit. In 
verschillende landen zijn regerings-
commissies ingesteld die wetenschap-
pelijk materiaal bestuderen en het 
initiatief nemen tot verder onderzoek. 
Al deze commissies, die onafhankelijk 
werken op nationale basis, zijn 
unaniem van mening dat de 
hoeveelheid geweld die wordt getoond 
in de media moet worden verminderd 
en dat de wijze van vertoning 
veranderd moet worden. 
Met literatuuropgave. 
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Strafrecht en strafrechtspleging 

4 
Arn, U. 
Die Sanktionierung von Drogenbesitz 
und -kunsum im Strafvollzug 
Kriminologisches Bulletin, 22e jrg., nr. 
1, 1996, pp. 33-66 
Naar aanleiding van zijn bevindingen 
tijdens een practicum strafrecht 
vergelijkt de auteur de drugspolitiek in 
verschillende strafinrichtingen in het 
Duitstalige gedeelte van Zwitserland. 
Allereerst wordt het disciplinaire 
karakter in het algemeen en dat op 
het gebied van drugbezit en -gebruik 
in het bijzonder toegelicht met als 
voorbeeld de inrichting Witzwil. In de 
daarop volgende vergelijking met 
andere Duitstalige Zwitserse 
inrichtingen blijken er onderling 
diverse verschillen te zijn met 
betrekking tot de handhaving van het 
disciplinaire recht. Voor de toekomst 
ziet de schrijver het verlaten van een 
repressieve drugspolitiek, ook binnen 
het strafrecht, en een 'arrangement' 
met een zekere mate van tolerantie 
(vooral met betrekking tot het in bezit 
hebben van cannabis). Ook binnen het 
strafrechtsysteem zou druggebruik 
meer als een medisch probleem dan 
als een probleem op het gebied van 
de criminaliteit moeten worden 
beschouwd. 

5 
Weitzer, R. 
Racial discrimination in the criminal 
justice system; findings and problems in 
the literature 
Journal of criminal justice, 24e jrg., nr. 
4, 1996, pp. 309-322 
Dit artikel behandelt de aard en 
omvang van raciale discriminatie door 
de politie, de rechtbanken en de 
penitentiare inrichtingen in de 
Verenigde Staten op grond van een 
groot aantal onderzoeken op dit 
terrein. Conflict theoretici gaan uit van 
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een substantiële, geïnstitutionaliseerde 
discriminatie gericht tegen minderhe-
den binnen het justitiële systeem. Op 
grond van een aantal empirische 
onderzoeken concludeert de auteur 
dat er op sommige plaatsen en in 
bepaalde sociale contexten binnen het 
justitiële systeem weliswaar sprake is 
van discriminatie, maar dat de mate 
van discriminatie minder extensief is 
als de voorstanders van de conflict-
benadering voorspellen. De auteur 
wijst tenslotte op een aantal 
methodologische complicaties bij het 
doen van onderzoek naar discriminatie 
binnen het justitiële systeem en 
formuleert enkele aanbevelingen. 
Onderzoek naar discriminatie dient 
ook gericht te zijn op meer subtiele 
vormen van discriminatie binnen de 
politie en de rechtbanken, met name 
in combinatie met andere factoren. 
Verder pleit de auteur voor de analyse 
van zowel geaggregeerde data als 
beslissingen van individuele 
'decisionmakers' (voorkomen 
cancelling out effect). Tenslotte pleit 
de auteur voor meer onderzoek naar 
de invloed van contextuele factoren 
zoals werkloosheid, percentage 
minderheden in een gebied etc. op 
beslissingen in het justitiële systeem, 
aangezien deze factoren bepaalde 
discriminatoire elementen kunnen 
versterken of verzwakken. 

6 
INyvekens, A. 
Analyse de l'activité des maisons de 
justice et du droit du tribunal de grande 
instance de Lyon 
Revue de science criminelle et de droit 
pénal comparé, 15e jrg., nr. 2, 1996, 
pp. 504-507 
Sinds 1991/1992 zijn vier huizen van 
justitie gevestigd in het ressort van de 
arrondissementsrechtbank te Lyon. De 
bedoeling is bij de behandeling van 
strafzaken te komen tot een derde 
weg die het midden houdt tussen 



Justitiële verkenningen, jrg. 23, nr. 6, 1997 	 174 

vervolging en sepot. Tezelfdertijd is 
begonnen met een 'lik op stuk'- 
behandeling, waarvan men zowel een 
kwantitatieve als kwalitatieve 
verbetering van het strafrecht 
verwacht. Getracht wordt een (ander) 
antwoord op de kleine criminaliteit te 
geven, gebaseerd op de gedachte van 
het herstel van sociale banden. 
Strafrecht of stadspolitiek? De huizen 
van justitie vertonen een hybride 
justitia die de grenzen van het 
strafrecht trachten te overschrijden en 
presenteren zich als een 'produkt' dat 
beide dient 

Criminologie 

7 
Cadsky, 0., R.K. Hanson e.a. 
Attrition from a male batterer treatment 
program; client-treatment congruence 
and lifestyle instability 
Violence and victims, 11e jrg., nr. 1, 
1996, pp. 51-64 
Dit artikel gaat in op de oorzaken van 
de uitval onder mannelijke delinquen-
ten die in een therapie behandeld 
werden voor hun delict het plegen van 
vrouwenmishandeling. Het antwoord 
op deze vraag is vanuit preventief 
oogpunt van belang aangezien er op 
grond van onderzoek enig bewijs is 
dat diegenen die behandeld worden 
voor hun gewelddadige gedrag en de 
gehele therapie doorlopen na afloop 
minder gewelddadig gedrag vertonen. 
Op grond van onderzoek komen de 
auteurs tot twee belangrijke redenen 
voor het niet afmaken van de therapie 
die specifiek gericht is op gewelds-
delinquenten. Een eerste reden voor 
een hogere uitval had betrekking op 
de persoonlijke achtergronden van de 
delinquent, zijn zogenaamde 
levensstijlinstabiliteit (werkloosheid, 
leeftijd, opleiding, criminele achter-
grond, alcoholproblemen en 
persoonlijkheidsproblemen). Een 
andere reden die een hogere uitval 

verklaarde was de incongruentie 
tussen de aangeboden behandeling en 
de problemen van de cliënt. Uit het 
onderzoek bleek dat de mate van 
succes (het afmaken van de 
behandeling) afhankelijk was van de 
bereidheid van de betrokkene om zijn 
problemen te erkennen en het inzicht 
dat hij baat heeft bij behandeling. De 
auteurs geven tenslotte enkele 
suggesties hoe deze uitvalproblemen 
opgelost kunnen worden. 

8 
Kelley, T.M. 
A critique of social bonding and control 
theory of delinquency using the 
principles of psychology of mind 
Adolescence, 31e jrg., nr. 122, 1996, 
pp. 321-337 
Dit artikel begint met een uiteenzetting 
van de principes van de 'psychology of 
mind' (POM), een nieuwe psychologi-
sche theorie die geacht wordt zowel 
het conforme als het deviante gedrag 
van jeugdigen te kunnen verklaren. De 
theorie omvat drie belangrijke 
principes: geest, bewustzijn en 
denken. De geest wordt beschouwd 
als de neutrale projector van 
gedachten, emoties, percepties en 
zintuiglijke ervaringen. Het bewustzijn 
is het vermogen om zich bewust te zijn 
van de externe realiteit en om 
gedachten om te zetten in ervaringen. 
Het denken is het vermogen om 
innerlijke beelden te creëren. Het 
denkproces bestaat uit ongeconditio-
neerd denken dat aangeboren en 
oorspronkelijk is en geconditioneerd of 
reactief denken dat gebaseerd is op 
wat we al weten, op vaste attitudes, 
verwachtingen en vooroordelen. 
Volgens de 'psychology of mind' is de 
belangrijkste bepalende factor van de 
geestelijke gezondheid, het geluk, de 
persoonlijke effectiviteit van iemand én 
van zijn kans op crimineel gedrag de 
verhouding tussen zijn ongeconditio-
neerde en geconditioneerde denken. 
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Naarmate iemand zich meer onzeker 
voelt, zal hij meer geconditioneerd 
denken. Delinquent gedrag en 
druggebruik zijn middelen om een 
gebrek aan zelfachting, dat wordt 
veroorzaakt door onzekerheid, te 
compenseren. Onzekerheid en 
geconditioneerd denken leiden tot 
dwangmatig gedrag. Of iemand zich 
onzeker voelt of niet wordt niet 
bepaald door levensomstandigheden 
of levensgebeurtenissen, maar door 
stemmingen. De combinatie van 
stemmingen, onzekerheid en 
geconditioneerd denken leidt tot een 
vicieuze cirkel die bijna alle vormen 
van criminaliteit kan verklaren. Aan de 
hand van deze theorie kritiseert de 
auteur de controletheorieën van 
Reckless en Hirschi. 
Met literatuuropgave. 

9 
Koivisto, H., J. Haapasalo 
Childhood maltreatment and adulthood 
psychopathy in light of file-based 
assessments among mental state 
examinees 
Studies on crime 8r crime prevention, 
5e jrg., nr. 1, 1996, pp. 91-104 
In dit artikel wordt verslag gedaan van 
een onderzoek naar de relatie tussen 
fysiek, psychisch en seksueel misbruik 
en verwaarlozing in de kindertijd 
enerzijds en psychopathie anderzijds. 
Daartoe werd een steekproef gebruikt 
van 52 personen die een ernstig delict 
hadden gepleegd en bij wie daarom 
een onderzoek was verricht naar hun 
geestestoestand. De subjecten waren 
representatief voor de ernstige, naar 
verhouding gewelddadige criminelen. 
De door het onderzoek verkregen 
gegevens werden gebruikt voor de 
classificatie van de subjecten aan de 
hand van een psychopathie-checklist. 
De ervaringen in de kindertijd werden 
geregistreerd aan de hand van de 
antwoorden op een vragenlijst. Van de 
delinquenten was 48% fysiek misbruikt 
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en 52% psychisch. Verwaarlozing 
kwam voor bij 38,5% van de 
ondervraagden. Er waren slechts twee 
gevallen van seksueel misbruik. De 
ervaringen in de kindertijd waren 
gerelateerd aan de uitkomsten van de 
psychopathie-checklist: misbruik en 
verwaarlozing kwamen meer voor bij 
mensen die hoog scoorden op de 
checklist (psychopathen) dan bij 
mensen die laag scoorden. Misbruik 
en verwaarlozing in de kindertijd bleek 
sterk gerelateerd aan gezins-
problemen: alcoholisme, psychische 
problematiek en criminaliteit van de 
ouders. De auteurs gaan ten slotte in 
op de methodologische problemen van 
hun onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

10 
Kury, H., J. Obergfell-Fuchs e.a. 
7he regional distribution of crime; 
results from different countries 
Studies on crime 8.r crime prevention, 
5e jrg., nr. 1, 1996, pp. 5-29 
Volgens politiecijfers met betrekking 
tot de officieel geregistreerde 
criminaliteit, komen allerlei vormen van 
criminaliteit in Noord-Duitse 
deelstaten vaker voor dan in het 
zuiden van Duitsland. Aan de hand 
van gegevens uit de internationale 
slachtoffer-enquête van 1989 en een 
Duitse slachtoffer-enquête uit 1990 is 
nagegaan of dit verschil een gevolg is 
van een afwijkende registratie van 
criminaliteit. Dit bleek niet het geval te 
zijn. Verschillende vormen van 
criminaliteit komen in Noord-Duitsland 
vaker voor dan in Zuid-Duitsland. Dit 
gold zowel voor misdrijven tegen 
personen als voor bijvoorbeeld 
vermogensmisdrijven. Opvallend was 
dat een dergelijke Noord-Zuid 
differentiatie zowel in het vroegere 
West-Duitsland als het voormalige 
Oost-Duitsland bleek op te gaan. Een 
soortgelijk Noord-Zuid verschil werd 
ook geconstateerd bij andere 
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indicatoren van de sociaal-
economische positie van een deelstaat, 
zoals de werkloosheid, het aantal 
echtscheidingen en het aantal 
auto-ongelukken. Steeds weer 
scoorden Noord-Duitse deelstaten 
ongunstiger dan Zuid-Duitse. Aan de 
hand van gegevens uit de internatio-
nale slachtoffer-studie van 1989 
werden soortgelijke regionale 
verschillen in criminaliteit en 
sociaal-economische parameters in 
Spanje en Frankrijk vastgesteld. De 
auteurs leiden hieruit af dat de 
sociaal-economische positie van een 
regio van grote invloed is op het 
criminaliteitsniveau. 
Met literatuuropgave. 

11 
Naylor, R.T. 
From cold war to crime war; the search 
for a new 'national security threat 
Transnational organized crime, le jrg., 
nr. 4, 1995, pp. 37-56 
Naylor reageert met dit artikel op de 
publicatie 'Thieves World' van Claire 
Sterling, een voormalige onderzoeker 
naar Koude Oorlog-terrorisme, die zich 
nu heeft toegelegd op internationaal 
terrorisme: georganiseerde misdaad 
als het nieuwe communisme, de 
nieuwe dreiing. De auteur keert zich 
tegen het gebruik van het begrip 
'kartel' wanneer er gesproken wordt 
over georganiseerde misdaad. Kartels 
zijn bedoeld om de prijzen te kunnen 
beheersen, door het aanbod te 
beheersen; iets waar zelfs het 
'Medellin Carter nimmer in is 
geslaagd. Het werkelijke gevaar van 
georganiseerde groepen komt door het 
feit dat, hoewel er bij hen sprake is 
van een aparte, parallel verlopende 
economie, zij vaak een symbiose 
kennen met en ingebed zijn in de 
reguliere economie. De angst voor een 
plotselinge invloed van geheime 
diensten (m.n. de voormalige KGB) op 
misdaadgroeperingen is niet terecht. 

Zowel de CIA als bij voorbeeld het 
Franse Deuxième Bureau zijn in het 
verleden betrokken geweest bij de 
Corsicaanse maffia. Ook de invloed 
van de voormalige Sovjet-Unie is in de 
ogen van Naylor niet uitzonderlijk. 
Naar zijn mening heeft Sterling 
analyse vervangen door anekdotes en 
feiten door ideologiëen. 
Met literatuuropgave. 

12 
Spunt, B., H.H. Brownstein e.a. 
Drugs and homicide by women 
Substance use & misuse, 31e jrg., nr. 
7, 1996, pp. 825-845 
Verslag wordt gedaan van een self 
report-onderzoek onder 215 vrouwen 
die waren veroordeeld wegens 
doodslag. Ten tijde van de interviews 
waren zij ofwel gedetineerd ofwel 
voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Doel 
van het onderzoek was na te gaan of 
de vrouwen voor en tijdens het delict 
drugs gebruikten, of hun slachtoffers 
drugs gebruikten en of het delict 
volgens henzelf gerelateerd was aan 
drugs. Uit de resultaten bleek dat 70% 
op enig moment in hun leven 
regelmatige druggebruiksters waren 
en dat 56% verslaafd was geweest aan 
een drug. Een derde van de 
respondenten was 'high' tijdens het 
delict en de helft van de slachtoffers 
had voor het delict plaatsvond drugs 
gebruikt. Bijna twee derde van de 
delicten werd door de respondenten 
gezien als druggerelateerd. In die 
gevallen ging het meestal om alcohol, 
crack en cocaïne. Bijna 40% van de 
respondenten meende dat de 
doodslag gerelateerd was aan hun 
eigen druggebruik. In 30% van de 
gevallen meenden de respondenten 
dat de doodslag gerelateerd was aan 
het druggebruik van het slachtoffer. Uit 
hun bespreking van de methodologi-
sche tekortkomingen van hun 
onderzoek concluderen de onderzoe-
kers dat de self report-methode betere 
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mogelijkheden biedt om inzicht te 
krijgen in de relatie tussen doodslag 
en druggebruik dan de bestaande 
justitiële gegevens. Zij besluiten hun 
artikel met de opsomming van de 
onderzoeksvragen die nog aan de orde 
zouden moeten komen. 
Met literatuuropgave. 

13 
Vitaro, F., P.L Dobkin e.a. 
Personal and familial characteristics of 
resilient sons of male alcoholics 
Addiction, 91e jrg., nr. 8, 1996, pp. 
1161-1177 
Soma's Csons of male alcoholics') 
hebben vaak te kampen met 
psycho-sociale problemen. De auteurs 
vergeleken in hun longitudinale studie 
drie groepen: soma's zonder 
problemen, soma's met problemen en 
non-soma's. Daarbij ging het hen 
vooral te onderzoeken in hoeverre er 
sprake was van dwggebruik, 
delinquentie en problemen op school. 
De jongens die participeerden in de 
studie kwamen allen uit blanke Frans 
sprekende gezinnen uit Montréal. De 
studie begon toen zij zes jaar waren 
en werd herhaald op de leeftijden 10, 
12 en 14 jaar. Informatie werd 
verkregen via ouders en leraren. Op de 
leeftijden 10, 12 en 14 jaar beant-
woordden de jongens de SRDQ (self 
reported delinquency questionnaire). 
De auteurs hanteerden univariate 
F-testen, multivariate variantie-analyse 
en discriminant analyse. Het blijkt dat 
zowel de soma's zonder problemen als 
de non-soma's hogere school-
prestaties bereiken dan de soma's met 
problemen. In hun adolescentie 
ontwikkelen soma's meer probleem-
gedrag vergeleken met non-soma's. 
Vaders van soma's hebben een lagere 
opleiding dan vaders van non-soma's. 
Jongens zonder problemen (soma's en 
non-soma's) zijn op school coöperatie-
ver, minder hyper-actief, minder 
agressief, en presteren beter. De 

auteurs menen dat het alcoholisme 
van de vader werkt als een secundaire 
factor, die primaire factoren in de 
psycho-sociale ontwikkeling van het 
kind verergeren. Dat betekent dat het 
alcoholisme noch een noodzakelijke, 
noch een voldoende voorwaarde is 
voor probleemontwikkeling van het 
kind. Tot slot bespreken de auteurs de 
relevantie van hun bevindingen voor 
preventieprogramma's voor risico-
soma's. 
Met literatuuropgave . 

Gevangeniswezen/tbs 

14 
Ho, T. 
Assessment of retardation among 
mentally retarded criminal offenders; an 
examination of racial disparily 
Journal of criminal justice, 24e jrg., nr. 
4, 1996, pp. 337-350 
Een disproportioneel groot gedeelte 
van de zwakbegaafde gedetineerden 
binnen het Amerikaanse gevangenis-
wezen blijkt tot een etnische 
minderheidsgroepering te behoren. 
Vooral gedetineerden van Afro-
Amerikaanse origine blijken sterk 
oververtegenwoordigd te zijn. Nogal 
wat wetenschappers schrijven deze 
oververtegenwoordiging toe aan 
artefacten in de gehanteerde 
meetinstrumenten. Met name de 
gebruikte IQ-tests zouden cultureel 
bevooroordeeld zijn. De auteur heeft 
de juistheid van deze veronderstellin-
gen getoetst aan de hand van 
gegevens over 288 misdrijfplegers die 
tussen 1977 en 1991 waren opgeno-
men in een forensische instelling voor 
zwakbegaafde justitiabelen in Florida. 
Door middel van multivariate analyses 
is de samenhang onderzocht van 
raciale achtergrond, IQ, onderontwik-
keld aanpassingsvermogen en andere 
achtergrondfactoren met zwakbe-
gaafdheid. Het bleek dat IQ en 
defecten in het aanpassingsvermogen 
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significant correleren met zwakbe-
gaafdheid. Raciale origine op zich was 
geen verklarende factor. Het 
onderzoek toonde bovendien aan dat 
de gebruikelijk gehanteerde 
instrumenten bij het bepalen van 
zwakbegaafdheid, zoals IQ-tests, niet 
raciaal bevooroordeeld zijn. Het zijn 
goede, objectieve instrumenten. 
Met literatuuropgave. 

15 
Kolstad, A. 
Imprisonment as rehabllitation; 

offenders assessment of why it does 
not work 
Journal of criminal justice, 24e jrg., 
nr. 4, 1996, pp. 323-335 
De afgelopen decennia is het besef 
gegroeid dat de resocialisatie van 
psychiatrische patiënten beter in de 
samenleving kan plaatsvinden dan in 
het kader van een langdurig verblijf in 
psychiatrische ziekenhuizen. Bij het 
gevangeniswezen is echter sprake van 
een omgekeerde trend: plegers van 
misdrijven worden steeds vaker 
langdurig opgesloten. Onderzocht is 
hoe justitiabelen zelf tegen hun straf 
aankijken. Daartoe is in Noorwegen bij 
38 gedetineerden en 18 personen met 
een taakstraf een vragenlijst 
afgenomen. Ongeveer twee vijfde van 
de gedetineerden is door de detentie 
negatiever over de samenleving gaan 
denken. Bij geen van de taakgestraf-
ten was dat het geval. Ongeveer een 
derde van de gedetineerden was van 
mening dat een gevangenisstraf geen 
afschrikwekkende werking heeft. 
Niemand dacht zo over de taakstraf. 
Negen van alle tien respondenten zijn 
van mening dat gevangenissen 
hogescholen van de misdaad zijn. 
Opvallend is dat alle geïnterviewden 
accepteren dat ze straf verdienen; 
soms zelfs gevangenisstraf. Problemen 
hebben de meesten echter met de 
lengte van de opgelegde vrijheidsstraf-
fen. In hun ogen zijn in de gemeen- 

schap ten uitvoer te leggen straffen 
veel effectiever. De auteur is het 
hiermee eens. Resocialisatie is slechts 
mogelijk door het zelfbeeld en de 
sociale vaardigheden van misdrijf-
plegers te verbeteren. Binnen een 
penitentiaire inrichting is dat niet goed 
mogelijk. 
Met literatuuropgave. 

16 
Triplett, R., J.L. Mullings 
Work-related stress and coping among 
correctional officers; implications from 
organizational fiterature 
Journal of criminal justice, 24e jrg., 
nr. 4, 1996, pp. 291-308 
In de vakliteratuur over de problemen 
van gevangenisbewaarders is stress 
een belangrijk thema. Er zijn echter 
weining pogingen ondernomen dit 
thema te integreren in organisatie-
theorieën over stress van werknemers 
van ondernemingen. Dit omdat het 
beroep van bewaarder vergeleken met 
andere beroepen door de meeste 
onderzoekers als tamelijk afwijkend 
werd beschouwd. De auteurs willen 
twee vragen beantwoorden. Ten eerste 
of de oorzaken van stress van 
werknemers zoals die beschreven 
worden in de diverse bestaande 
organisatie-theorieën vergelijkbaar zijn 
met oorzaken van stress bij bewaar-
ders. En ten tweede of de middelen 
die de bewaarders gebruiken om 
stress te voorkomen en te bestrijden 
effectief zijn. Aan het onderzoek 
werkten 254 personen mee uit een 
Amerikaanse medium-security 
gevangenis. De stress-perceptie van 
de respondenten werd bepaald met 
schaaltechnieken en met de 
stressmaat van Lindquist en 
Whitehead. De auteurs vonden een 
bevestiging van hun eerste 
onderzoeksvraag. Drie oorzaken van 
stress bleken een voorname rol te 
spelen: veiligheid, carrière en eisen 
m.b.t. de kwaliteit van het werk. 
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Volgens de auteurs is het dus zo dat 
het beroep van bewaarder veel 
overeenkomsten vertoont met andere 
beroepen. Wat betreft de tweede 
onderzoeksvraag vonden de auteurs 
dat de coping-mechanismen van 
bewaarders over het algemeen weinig 
effectief zijn. Dat betekent dat het 
management met ondersteunende 
maatregelen moet komen, zoals 
speciale cursussen, fitness-
programma's, verminderen van 
werkdruk, of extra beloningen. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

17 
Berton, M.W., S.D. Stabb 
Exposure to violence and post-
traumatic stress disorder in urban 
adolescents 
Adolescence, 31e jrg., nr. 122, 1996, 
pp. 489-498 
In hoeverre brengen gewelds-
ervaringen bij jeugdigen post-
traumatische stress (PTS) met zich 
mee? Zijn er op dit punt verschillen 
naar sekse, etnische, familiale en/of 
sociaal-economische achtergrond? Het 
artikel beschrijft een onderzoek naar 
het voorkomen hiervan bij scholieren 
in een grote Amerikaanse stad. Als 
meetinstrument wordt een aantal 
beproefde en gevalideerde post-
traumatische stress schalen gebruikt. 
Ietwat verrassend is het hoge 
percentage, bijna 30%, van de 
scholieren dat hoe dan ook een 
'klinisch' niveau van PTS laat zien. 
Minder duidelijk liggen de mogelijke 
causale factoren. De enige factor die 
er sterk uitspringt is: zelf-
gerapporteerde ervaringen met geweld 
thuis of in de stad. Hierbij is van 
belang, en markant, dat er geen 
verband is met de objectieve 
politiecijfers omtrent geweld rond de 
school, maar uitsluitend met 
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subjectieve ervaringen met, en de 
eigen persoonlijke interpretatie van, 
gewelds-gebeurtenissen. Zo blijken 
subjectieve zelf-gerapporteerde 
gewelds-ervaringen veel sterker samen 
te hangen met post-traumatische 
stress dan de veel objectievere 
politiecijfers m.b.t. geweldsmisdrijven. 
Tenslotte blijken meisjes meer 
stress-symptomen te rapporteren dan 
jongens. Wel is het zo dat de - zeker 
voor Amerikaanse begrippen - 
bescheiden omvang van de steekproef 
ftnclusief de lage respons) deze 
bevindingen wat relativeert. 
Met literatuuropgave. 

18 
Crouch, J.L., J.S. Milner e.a. 
Childhood physical abuse, perceived 
social support, and 
socioemotional status in adult women 
Violence and victims, 10e jrg., nr. 4, 
1995, pp. 273-283 
Eerder onderzoek toont aan dat er 
sprake is van een omgekeerd 
evenredige relatie tussen maatschap-
pelijke hulp aan kinderen na fysieke 
mishandeling en de overdracht van 
mishandeling van generatie op 
generatie. Ook bestaat er een * 
dergelijke relatie met sociaal-
emotionele problemen in de 
volwassenheid en het vinden van 
geluk in interpersoonlijke relaties. De 
onderzoekers gaan na in hoeverre een 
interactioneel model (waarbij 
compenserende effecten van 
maatschappelijke hulp slechts 
zichtbaar geacht worden in omstan-
digheden van verhoogde stress) 
voornoemde relaties bij volwassen 
vrouwen kan voorspellen. Er deden 
461 vrouwelijke studenten mee aan 
het onderzoek. Zij konden worden 
verdeeld in vier groepen (veel 
hulp/geen mishandeling; veel 
hulp/mishandeling; weinig hulp/geen 
mishandeling; weinig hulp/ 
mishandeling). Aan hen werden vijf 
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beoordelingsschalen en vragenlijsten 

voorgelegd. Uit de resultaten blijkt dat 
maatschappelijke hulp tijdens de 
kinderjaren een significante invloed 
heeft op de mate van depressiviteit in 
de volwassenheid, op de neiging tot 
psychische angst en op de kans op 
mishandeling van de kinderen. Deze 
relatie was consistent met het 'main 
effect-model, waarin gesteld wordt dat 
maatschappelijke hulp een positief 
effect heeft op het latere welbevinden, 
ongeacht andere factoren. Het 
interactionele model bleek dus niet 
van toepassing. 
Met literatuuropgave. 

19 
Dembo, R., J. Schmeidler e.a. 
Examination of the reliabilily of the 
problem oriented screening instrument 
for teenagers (POS/ij among arrested 
youths entering a juvenile assessment 
center 
Substance use & misuse, 31e jrg., nr. 
7, 1996, pp. 785-824 
De POSIT is een meetinstrument voor 
persoonlijkheids- en gedrags-
problemen van jongeren bij binnen-
komst in een justitiële jeugdinrichting 
in de VS. Op tien uiteenlopende 
psycho-sociale terreinen (waaronder 
lichamelijke gezondheid, geestelijke 
gezondheid, gezinsverband, onderwijs, 
drugsmisbruik, en delinquentie) wordt 
per individu een score bepaald. 
Bekend is dat de problematiek bij 
delinquente jongeren zich veelal niet 
beperkt tot één geïsoleerd aspect. 
Doorgaans is sprake van samenhan-
gende en vaak lastig verknoopte 
problematiek Met behulp van de 
POSIT wordt geprobeerd deze 
aspecten in samenhang in kaart te 
brengen, te bezien wat het zwaarste 
weegt, en waar nodig de behandeling 
of therapie te bepalen. Het artikel 
beschrijft de toepassing bij een kleine 
700 jeugdigen van 12 tot en met 19 
jaar in een inrichting in Florida. De 

gemiddelde leeftijd was 15 jaar; bijna 

90% was mannelijk, en ruim 60% 
zwart; bijna de helft woonde alleen 
nog bij zijn moeder, slechts ruim 10% 
woonde bij beide biologische ouders; 
de jongeren hadden doorgaans (nog) 
weinig schoolopleiding en de meesten 
hadden (nog) nooit gewerkt 
Drugsgebruik leek onder deze groep 
overigens niet wijd verbreid. De 
meerderheid had al eerder voor de 
rechter gestaan in verband met een 
delict Veel van deze jeugdigen bleken 
tevens slachtoffer: zo'n 20% had al 
eens in verband met mishandeling 
medische hulp gehad. De uitkomsten 
wijzen verder op serieuze te 
verwachten leerproblemen bij bijna al 
deze jeugdigen; bij zo'n 80% werd 
(opnieuw) delinquente recidive 
voorspeld; en bijna de helft dreigde 
(weer) tot drugsmisbruik te vervallen - 
in weerwil van de lage actuele cijfers 
voor drugsgebruik. Een 
betrouwbaarheids-test waarbij het 
instrument op twee verschillende 
tijdstippen bij dezelfde onderzoeks-
groep werd uitgeprobeerd, kwam tot 
een zeer positieve uitkomst: de 
verschillen tussen de scores per 
individu waren marginaal. In een 
uitgebreide bijlage bij het artikel 
werden de onderdelen van de 
POSIT-test afzonderlijk opgenomen. 
Met literatuuropgave. 

20 
Junger-Tas, J. 
Youth and violence in Europe 
Studies on crime & crime prevention, 
5e jrg., nr. 1, 1996, pp. 31-58 
Dit artikel bestaat uit twee delen. In 
het eerste behandelt de auteur enkele 
specifieke vormen van geweld: 
voetbalvandalisme, geweld op school 
en geweld tegen specifieke groepen 
mensen, in dit geval ouders en homo's. 
Hoewel er een sterk verband bestaat 
tussen drank en geweld, kan 
drankmisbruik niet worden beschouwd 
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als een onafhankelijke oorzaak van 
voetbalvandalisme. Hetzelfde geldt 
voor de sterke publiciteit waarmee 
voetbalvandalisme wordt omgeven. Dit 
zorgt weliswaar voor veel aandacht en 
erkenning, en zodoende tot een hoge 
status in de eigen groep, maar vormt 
geen oorzaak van voetbalvandalisme. 
De oorzaak ligt volgens de auteur 
meer in het feit dat voetbalvandalen 
ook gewelddadig gedrag vertonen in 
andere omstandigheden en ook 
andere delicten begaan. Voetbalgeweld 
is dus een van de manifestaties van 
een meer omvattend delinquent 
gedragspatroon. Over geweld tegen 
leraren is nog niet veel bekend. Dat 
geldt wel voor mensen die vaak 
geweld gebruiken tegen anderen. Ze 
hebben vaak een problematische 
gezinsachtergrond en hebben ouders 
die nogal harde en inconsequente 
opvoedingsmethoden gebruikten. Ook 
het geweldgebruik tegen specifieke 
groepen is dus slechts één uiting van 
een deviant gedragspatroon. In het 
tweede deel van het artikel worden 
kwantitatieve gegevens gepresenteerd 
over geweld in Europa. Daartoe dienen 
politiegegevens en resultaten van 
slachtofferstudies. Daaruit blijkt dat het 
geweldsniveau in alle acht Europese 
landen sinds 1980 is toegenomen. Het 
betreft hier echter een bescheiden 
toename van de minder ernstige 
geweldsdelicten. 
Met literatuuropgave. 

21 
Smith, M.D., S.M. Feiler 
Absolute and relative involvement in 
homicide offending; contemporaly 
youth and the baby boom cohorts 
Violence and victims, 10e jrg., nr. 4, 
1995, pp. 327-333 
Het is verontrustend dat jongeren 
telkens meer bijdragen aan 
criminaliteitscijfers in de Verenigde 
Staten. In dit onderzoek worden de 
verschillende dimensies gepresenteerd, 
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waarmee tendensen binnen de 
jeugdcriminaliteit kunnen worden 
geïnterpreteerd. De onderzoekers 
maken gebruik van cijfers m.b.t. 
arrestatie voor moord door 15- tot 
19-jarigen uit 'Uniform Crime'-
rapporten en gegevens van de 'U.S. 
Bureau of the Census' van 1958-1993. 
Zowel de absolute getallen als de 
relatieve (geoperationaliseerd als de 
ratio van arrestatiecijfers voor moord 
bij 15- tot 19-jarigen ten opzichte van 
de rest van de populatie) worden 
geanalyseerd. Het blijkt dat er sprake 
is van een duidelijke stijgende lijn van 
zowel de absolute- als de 
verhoudingscijfers sinds het midden 
van de jaren tachtig. Dit heeft erin 
geresulteerd dat deze groep op dit 
moment het meeste bijdraagt aan 
arrestatiecijfers voor moord. Zelfs bij 
de geboortegolfgeneratie (en groep 
waar men eerder zeer bezorgd over 
was) werden op vergelijkbare leeftijd 
bij lange na niet zulke hoge 
arrestatiecijfers gevonden. Een 
verklaring voor de geconstateerde 
dramatische verschuiving kan nog niet 
worden gegeven. Verondersteld wordt 
dat de handel in crack door jongeren, 
het bezit van vuurwapens en culturele 
invloeden er debet aan zijn. Vervolg-
onderzoek zal hier meer inzicht in 
kunnen verschaffen. 
Met literatuuropgave. 

22 
Walters, R. 
Altematives to youth imprisonment; 
evaluating the Victonán Youth 
Attendence Order 
The Australian and New Zealand 
journal of criminology, 29e jrg., nr. 2, 
1996, pp. 166-181 
In 1988 is de zogenaamde Youth 
Attendance Order (YAO) geïntrodu-
ceerd in Victoria, een provincie van 
Australië. Een YAO kan worden 
opgelegd voor maximaal 52 weken en 
behelst maximaal 4 uren dienstverle- 
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ning plus 6 uren programmatische 
activiteiten per week. De effectiviteit 
van de maatregel is onderzocht door 
gegevens te verzamelen over alle 691 
jongeren die tussen 1988 en 1993 in 
aanmerking gebracht voor de YAO. De 
overgrote meerderheid hiervan (nl. 
82%) heeft de maatregel ook 
daadwerkelijk opgelegd gekregen. 
Ongeveer 26% van de geplaatsten is 
naderhand wegens overtreding van de 
voorwaarden opnieuw voor de rechter 
gebracht. De recidive na plaatsing 
bleek schrikbarend hoog te zijn. 80% 
van de geplaatsten is naderhand 
opnieuw met justitie in aanraking 
gekomen. Aan de hand van 
statistische informatie over de 
ontwikkeling van de straftoemeting ten 
aanzien van jeugdige delinquenten 
kon worden vastgesteld dat de YAO 
weliswaar het aantal jeugddetenties 
neerwaarts heeft beïnvloed, maar aan 
de andere kant ook een netwidening 
effect heeft gehad. Het totaal aantal 
jeugdigen dat is onderworpen aan een 
extramurale sanctie is toegenomen. Op 
grond van het laatste en op grond van 
de zeer hoge recidive-cijfers stelt de 
auteur de toekomst van de YAO 
ernstig ter discussie. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

23 
Green, L 
Cleaning up drug hot spots in Oakland, 
California; the displacement and 
diffusion effects 
Justice quarterly, 12e jrg., nr. 4, 1995, 
pp. 737-754 
Green doet verslag van haar 
onderzoek naar 
verplaatsings(displacement)- en 
verspreidings(diffusion)-effecten van 
een programma van de politie in 
Oakland. In 1998 startte de politie daar 
met het Smart-programma (Specialized 
Multi-Agency response Team). Smart 
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is een gebiedsgeoriënteerd drugs-
beheersingsprogramma waarbij de 
politie de coördinatie heeft over een 
multidisciplinair team dat tot doel heeft 
het niveau van aan drugs gerelateerde 
problemen te doen verminderen en het 
verbeteren van de woon-
omstandigheden in de aandachts-
gebieden. Voor haar onderzoek naar 
de effecten heeft Green gekeken naar 
de Smart-gebieden zelf en daarnaast 
in elk Smart-gebied naar twee 
aangrenzende gebieden. Uit haar 
onderzoek, in 321 Smart-gebieden 
concludeert ze dat het opruimen van 
plaatsen met drugsoverlast, door het 
handhaven van gemeentelijke 
bepalingen tesamen met tradionele 
(Amerikaanse) drugsbestrijding, niet 
alleen leidt tot minder problemen in de 
Smart-gebieden, maar eveneens in 
aangrenzende gebieden. 
Met literatuuropgave. 

24 
Gregory, F. 
Transnational crime and law enforce-
ment cooperation; problems and 
processes between East and West in 
Europe 
Transnational organized crime, le jrg., 
nr. 4, 1995, pp. 105-133 
De in 1994 gehouden conferentie in 
Napels was de laatste in een serie 
discussies op hoog niveau over 
transnationale criminaliteit In dit 
artikel wordt met name aandacht 
besteed aan de versterking van de 
transnationale politiesamenwerking. 
Onderzocht worden de problemen met 
betrekking tot de modernisering van 
het politie-apparaat in Oost-Europa en 
de Russische Federatie. De nadruk ligt 
hierbij op de problemen ten aanzien 
van de tenuitvoerlegging, gerelateerd 
aan westerse verwachtingen en de 
Oost-Europese en Russische 
aspiraties. Allereerst wordt een 
overzicht gegeven van de verschillende 
typen van transnationale criminaliteit 
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die West- en Oost-Europa, de 
Russische Federatie en de Verenigde 
Staten gezamenlijk wensen te 
bestrijden, waarna de doelen en 
processen met betrekking tot 
modernisering van het politie-apparaat 
in diverse Oost-Europese staten en de 
Russische Federatie onder de loep 
worden genomen. Geconcludeerd 
wordt dat problemen op het gebied 
van de crimnaliteit onvermijdelijk zijn 
in tijden van politieke onrust. Aan het 
tot stand komen van de beoogde 
samenwerking zal een lang proces 
met perioden van vallen en opstaan 
voorafgaan. 

25 
Goldsmith, A.J. 
What's wrong with complaint 
investigations? Dealing with difference 
differently in complaints against police 
Criminal justice ethics, 15e jrg., nr. 1, 
1996, pp. 36-55 
De manieren waarop tot nu toe 
klachten tegen het politie-optreden 
zijn onderzocht, hebben volgens de 
auteur weinig bijgedragen aan de 
verbetering van de relatie tussen 
politie en burger. Om het klachten-
onderzoek nieuw leven in te blazen, 
zijn methoden nodig die gevoelig zijn 
voor culturele verschillen in interpreta-
ties van gebeurtenissen. Burgers die 
klagen doen dat immers in hun eigen 
woorden en met een taalgebruik dat 
ver af kan staan van de onderzoeker, 
die een andere sociale en culturele 
achtergrond kan hebben. De 
onderzoeker moet derhalve een 
grotere tolerantie ontwikkelen 
tegenover verschillen. Het is verder 
van fundamenteel belang om manieren 
te vinden om de vijandigheden aan 
beide zijden te verminderen door bij 
voorbeeld alle mogelijkheden na te 
gaan om het communicatieproces 
tussen politie en burgers te verbeteren. 
Een betere communicatie kan bij 
voorbeeld verkregen worden door 
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bepaalde procedures te veranderen, 
omdat hierdoor de invloed van sociale 
en culturele verschillen tussen de 
partijen, die bovendien ook andere 
prioriteiten hebben, geminimaliseerd 
wordt. In feite komt dit alles neer op 
het scheppen van een cultuur binnen 
de politie-organisatie waarin plaats is 
voor zelfkritiek en een ongemanipu-
leerde dialoog, omdat - om met 
Aristoteles te spreken - een ieder wel 
iets heeft dat kan bijdragen aan de 
waarheid. 
Met literatuuropgave. 

26 
Jiao, A.Y. 
Community policing and community 
mutuality; an analysis of American and 
Chinese police reforms 
Police studies, 18e jrg., nr. 3/4, 1995, 
pp. 69-91 
In de VS en China wint de praktijk van 
community policing (gemeenschaps-
gerichte beleidsvoering van de politie) 
terrein, in de VS door pragmatisme en 
in China omdat het daar een uiting is 
van een diep in de cultuur gewortelde 
traditie. De auteur vergelijkt deze twee 
landen omdat internationaal 
vergelijkende studies noodzakelijk zijn 
voor theorievorming en omdat beide 
landen uitersten zijn op het continuüm 
individualisme/collectivisme: Zijn doel 
is om enkele algemeen geldige 
theoretische conclusies te trekken over 
community policing zonder voorbij te 
gaan aan enkele fundamentele 
sociaal-structurele verschillen tussen 
de VS en China. De auteur beschrijft 
eerst hoe in beide landen community 
policing zich historisch heeft 
ontwikkeld tot een praktijk die een 
aantal opvallende overeenkomsten 
vertoont. Vervolgens analyseert hij de 
verschillen die hij plaatst in drie 
categorieën: technisch-operationeel, 
filosofisch en socio-cultureel. Tot slot 
bespreekt hij op welke hindernissen 
community policing kan stuiten. 
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Implementatie behelst meer dan het 
verbeteren van de relatie tussen 
politiek en politie. Het betekent ook 
het benutten van alle aspecten van de 
cultuur, de instituties en sociale 
relaties in de maatschappij die 
constistent zijn met cornmunity 
policing. Bij die implementatie 
bevorderende aspecten gaat het vooral 
om het idee van community mutuality, 
een term die gedefinieerd kan worden 
als een toestand van harmonie, 
evenwicht en wederzijdse afhankelijk-
heid tussen politie en burgers in een 
gezamenlijk streven het sociaal welzijn 
te bevorderen. 
Met literatuuropgave. 

27 
Koper, C.S. 
_lust enough police presence; reducing 
crime and disorderly behavior by 
optimizing patrol time in crime hot 
spots 
Justice quarterly, 12e jrg., nr. 4, 1995, 
pp. 649-672 
Dit artikel gaat in op een onderzoek in 
de Verenigde Staten (Minneapolis) 
waarin gekeken is naar het effect van 
de mate van politie patrouille op het 
voorkomen van criminaliteit op 
zogenaamde 'hot spots; plekken waar 
gemiddeld meer criminaliteit en 
wanordelijk, ongewenst gedrag 
plaatsvindt. Uit het onderzoek bleek 
dat een langere aanwezigheid 
(minimaal tien minuten) van de politie 
op een 'crime hot spot' een positief 
effect had op het afschrikken van 
crimineel en ongewenst Cdisordely') 
gedrag. Een langere aanwezigheid van 
politie heeft dus zowel invloed op het 
voorkomen van zowel crimineel als 
ongewenst gedrag. Chicago. Lewis en 
Maxfield (1980) beargumenteren dat 
wanorde in een bepaald gebied een 
grotere invloed heeft op de perceptie 
van burgers Cangstgevoelens') dan de 
feitelijke criminaliteitsstatistieken in 
dat gebied, omdat burgers vaker 
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getuige zijn van wanorde dan van 
'serious crime: Een belangrijke 
beleidsimplicatie van dit onderzoek is 
dat de politie-capaciteit effectiever 
ingezet kan worden, dat wil zeggen: 
langere aanwezigheid op 'crime hot 
spots' leidt tot een vermindering van 
criminaliteit en wanordelijk gedrag op 
die 'hot spots: Kortom, een optimalisa-
tie van de politie-patrouille leidt tot 
een reductie van criminaliteit en 'lastig 
gedrag' waardoor de effectiviteit van 
het politie-optreden vergroot wordt. 

28 
Sherman, L.W., DR Rogan e.a. 
Deterrent effects of police raids on 
crack houses; a randomized, controlled 
experiment 
Justice quarterly, 12e jrg., nr. 4, 1995, 
pp. 755-781 
Sinds eind jaren tachtig is er sprake 
van een crack-epidemie in de 
Verenigde Staten. In de meeste grote 
steden wordt hierop gereageerd met 
intensieve handhaving van de wet ten 
aanzien van drugs, met name door het 
doen van invallen in crack-huizen. Hier 
is veel gemeenschapsgeld mee 
gemoeid en het is risicovol voor de 
betrokken politiemensen. Dit beleid is 
nog niet zorgvuldig op kosten en 
baten beoordeeld. In dit artikel wordt 
verslag gedaan van een onderzoek 
naar de effecten van willekeurig 
geselecteerde invallen in crack-huizen 
op de criminaliteit binnen het 
betrokken huizenblok. Er werd 
samengewerkt met de politie in 
Kansas City. Het betreft 207 invallen 
met gerechtelijke volmacht, waarbij 
sprake was van minstens vijf vragen 
om politie-ingrijpen in de vooraf- 
gaande dertig dagen. Willekeurig 
werden 104 locaties aangewezen om 
een inval te doen. In 98 gevallen vond 
er daadwerkelijk een inval plaats. De 
overige 103 crack-huizen werden met 
rust gelaten. De experimentele 
huizenblokken, in tegenstelling tot 
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controle-blokken, lieten een 
vermindering zien van zowel de roep 
om politie-assistentie als aangiften van 
wetsovertredingen, maar de effecten 
waren zeer beperkt en verdwenen na 
veertien dagen. Er was hierbij geen 
verschil tussen invallen waarbij sprake 
was van arrestaties (23 van de 104) of 
niet. De invallen hadden meer invloed 
op het aantal verzoeken om politiehulp 
in de winter dan in de lente, maar de 
verschillen in aantallen aangiften 
waren per seizoen/periode minimaal. 
Alternatieve politiemethodes zullen 
wellicht meer rendabel zijn. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

29 
Davis, R.C., B. Taylor e.a. 
Adjusting to criminal victimization; the 
correlates of postcrime distress 
Violence and victims, 11e jrg., nr. 1, 
1996, pp. 21-38 
Over de medische en economische 
gevolgen van ernstige, niet-seksuele 
misdrijven is het nodige bekend. Maar 
naar de psychische gevolgen hiervan 
bij het slachtoffer is nog weinig 
onderzoek gedaan. In deze studie 
onderzoeken de auteurs de bepalende 
factoren van psychische gevolgen van 
inbraak, beroving en mishandeling op 
korte en middellange termijn. Het 
voornaamste doel hierbij is het 
identificeren van persoonlijke en 
situationele determinanten van 
post-criminele psychische stoornissen. 
Er werd gebruik gemaakt van een 
longitudinaal panel-design, waarbij 
181 slachtoffers uit het New York 
Police Department werden geïnter-
viewd op twee momenten: een maand 
na het misdrijf en drie maanden later. 
Er werden vier soorten voorspellende 
factoren onderzocht: demografische; 
aanpassing en stress voor het misdrijf; 
kenmerken van het misdrijf; de wijze 
waarop het slachtoffer de situatie 
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waarnam. De psychische gevolgen 
werden gemeten aan de hand van een 
aantal standaard instrumenten met 
betrekking tot aanpassing en 
symptomatologie. Demografische 
factoren en de wijze waarop het 
slachtoffer de situatie waarnam blijken 
het grootste deel van de verschillen in 
de gemeten resultaten te veroorzaken 
op beide meetmomenten. De sterkste 
voorspellende factoren voor 
psychische aanpassing na drie 
maanden waren: aanpassing na een 
maand; opleiding; opgelopen 
verwondingen; ervaringen van 
bedreiging tijdens het misdrijf; een 
positief wereldbeeld. Tenslotte worden 
implicaties voor behandeling en 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
gegegven. 
Met literatuuropgave. 

30 
Finkelhor, D., N.L. Asdigian 
Risk factors for youth victimization; 
beyond a lifestyles/routine activities 
theoiy approach 
Violence and victims, 11e jrg., nr. 1, 
1996, pp. 3-19 
Volgens de auteurs leggen slachtoffer-
studies bij jeugdigen in de regel nogal 
eenzijdig de nadruk op de omstandig-
heden waaronder geweldsmisdrijven 
plaatsvinden (zoals gebrek aan 
ouderlijk toezicht en controle) 
respectievelijk op sociale kenmerken 
(zoals de levenswijze van het 
slachtoffer: uitgaan, 's avonds laat op 
straat rondhangen, met groepen 
voetbalsupporters optrekken). Zij 
stellen hier enkele meer persoons-
gebonden kenmerken tegenover, die 
het nodige zouden kunnen bijdragen 
aan verklaringen waarom sommige 
jongeren wel slachtoffer van een 
geweldsmisdrijf worden en andere 
niet Wat maakt bepaalde jeugdigen 
target prone? De auteurs noemen drie 
categorieën factoren: jeugdigen 
kunnen een kwetsbaar mikpunt zijn 
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ten gevolge van bij voorbeeld 
lichamelijke zwakte of een psychische 
stoornis; ze kunnen een zeer belonend 
mikpunt zijn, zoals het vrouw-zijn in 
het geval van seksuele delicten; of ze 
kunnen als mikpunt juist weerstanden 
of wrok oproepen bij potentiële 
daders, zoals kleurlingen, homosek-
suelen of 'moederskindjes'. De 
bevindingen van een grote landelijke 
slachtoffer-enquête onder jongeren en 
hun verzorgers in de VS, inclusief 
follow-up, werden door de auteurs 
opnieuw langs deze meetlat gelegd. 
De focus viel op mishandeling buiten 
het gezin, seksuele misdrijven en 
mishandeling door ouders/verzorgers. 
Het onderzoek laat zien dat naast de 
bekende omgevings- en levenswijze-
factoren, de door hen genoemde 
'mikpunt-congruentie' factoren 
inderdaad een onafhankelijke 
verklarende rol spelen. Met name het 
aanwezig zijn van psychische 
stoornisen en zwakke school-
prestaties verhogen de kans op 
slachtofferschap van mishandeling 
buiten het eigen gezin, en zoals te 
verwachten gaat het vrouw-zijn 
gepaard met een flink verhoogde kans 
op seksuele mishandeling/ 
verkrachting. Enigszins verrassend, 
lijken fysieke beperkingen zoals een 
bijzonder klein postuur niet gepaard te 
gaan met een verhoogde kans op 
slachtofferschap van (seksuele) 
mishandeling. In het algemeen zien de 
auteurs in hun bevindingen genoeg 
aanleiding om in het victimologisch 
onderzoek meer plaats in te ruimen 
voor individuele, waaronder biologi-
sche, kenmerken van het slachtoffer 
als verklarende factor. 
Met literatuuropgave. 

31 
Katz, J., 1. Aries e.a. 
Excuses, excuses; accounting for the 
effects of partner violence on marital 
satisfaction and stability 
Violence and victims, 10e jrg., nr. 4, 

1995, pp. 313-326 
Om zowel theoretische als praktische 
redenen is het belangrijk inzicht te 
krijgen in de processen die leiden tot 
ontevredenheid over en ontbinding van 
het huwelijk bij en door vrouwen, die 
het doelwit zijn van geweld binnen een 
relatie. Aangezien situationele factoren 
het gedrag binnen het huwelijk zullen 
voorspellen en het gebruik van alcohol 
vaak als excuus wordt gezien voor 
afwijkend gedrag, bestuderen de 
onderzoekers twee potentiële 
modererende factoren tussen het 
gebruik van geweld door de man en 
de gevolgen daarvan voor het huwelijk 
van de vrouw: de wijze waarop de 
vrouw de situatie beoordeelt 
(attributional style') en het alcohol-
probleem van de man. Aan een 
steekproef van 66 getrouwde stellen 
werden een vijftal schalen, vragenlijs-
ten en testen voorgelegd m.b.t. de 
beoordeling van hun huwelijk. Uit de 
resultaten blijkt dat verantwoordelijk-
heidstoeschrijvingen (waarbij bepaald 
wordt wie of wat verantwoordelijk is 
voor een gebeurtenis, nadat de 
oorzaak bekend is geworden) het 
verband tussen het gebruik van 
geweld gebruikt door de man en de 
ontevredenheid met het huwelijk bij de 
vrouw weliswaar doen verminderen, 
maar zij hadden wel een directe 
invloed op het besluit van de vrouw te 
willen scheiden. Een alcoholprobleem 
bij de man verminderde slechts de 
invloed van het gebruik van geweld 
hierdoor op de beslissing te scheiden. 
Zoals verwacht vanuit het 
'verontschuldigings'-model had geweld 
minder invloed op huwelijkssatisfactie 
en scheidingsplannen, wanneer 
vrouwen externe factoren aanwezen 
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als verantwoordelijk voor de daden van 
hun echtgenoot en wanneer de 
echtgenoot een probleemdrinker was. 
Met literatuuropgave. 
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Bennett, T., L. Gelsthorpe 
Public attitudes towards CC7V in public 
places 
Studies on crime & crime prevention, 
5e jrg., nr. 1, 1996, pp. 72-90 
In Groot-Brittannië (en ook in ons 
land) is de laatste jaren sprake van 
een enorme toename van camera-
bewaking in openbare gelegenheden. 
Hoe staat het publiek hier eigenlijk 
tegenover? Denkt men dat het 
inderdaad helpt bij de preventie en 
oplossing van misdrijven? En is er een 
verband met de mate van 
onveiligheidsgevoelens bij de burger? 
En hoe staat men tegenover mogelijke 
negatieve bijverschijnselen van die 
permanente camerabewaking? Om 
hier achter te komen liet de gemeente 
Cambridge zo'n 700 passanten in 
drukke winkelstraten ondervragen. 
Meer dan drie kwart van de 
respondenten meende dat de camera's 
daadwerkelijk helpen, vrouwen nog 
meer dan mannen en ouderen nog 
meer dan jongeren. Dit gold tevens de 
afschrikwekkende (preventieve) 
werking. Ongeveer evenveel mensen 
bleken ervan overtuigd te zijn dat het 
publiek zich dankzij de camera-
bewaking ook minder onveilig voelt. 
Op de vraag of de permanente 
bewaking ook een 'goed idee' is, 
antwoordde bijna twee derde 

• bevestigend (overigens maakte de 
vraag of men in de afgelopen periode 
zélf slachtoffer van een misdrijf was 
geworden, hierbij geen verschil). Ruim 
een vijfde van de respondenten zei 
ook 's avonds vaker naar het 
stadscentrum te zullen gaan, wanneer 
er nog meer camera's zouden worden 
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geplaatst. Nog minder dan een derde 
van de geïnterviewden toonde zich 
bezorgd over de gevolgen voor 
burgerrechten en privacy. Daarbij ging 
het dan vooral om een onbehagen bij 
het idee te worden geobserveerd, en 
een gevoel van onbehagen bij de 
toenemende staatscontrole over het 
leven van de burger. 
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