
De dilemma's van het inburgeren in een 
multiculturele samenleving 

In hun 'Woord vooraf' bij de bundel Het nut van Nederland verwonderen de re- 
dacteuren Koch en Scheffer zich over de samenbindende kracht die Nederlands erf- 
vijand nummer Ã©Ã© het water, telkens weer blijkt te hebben. Ter illustratie voeren 
zij de 'watersnood' in het gebied van de grote rivieren van begin 1995 aan. Jaren- 
lange aarzeling over verhoging van de dijken bleek plotseling plaats te kunnen ma- 
ken voor een gedragen kloek besluit. die aardige, maar o zo lekke kronkeldijken moes- 
ten liever nog vandaag dan morgen worden rechtgetrokken. In de Nederlandse 
consensusdemocratie moeten externe omstandigheden de besluitvorming soms een 
duwtje geven. 

Ook de discussies rond de immigratie en haar maatschappelijke gevolgen ken- 
merken zich door een voorkeur voor aquatische termen: 'stromen' migranten zou- 
den 'ons' land 'overspoelen'. Daartegen dienen 'dammen' te worden opgeworpen, 
waarbij de Europese landen tegen elkaar opbieden om te voorkomen dat zij het 'af- 
voerputje' worden. Echter, anders dan de stromen rivierwater, zorgen de stromen 
migranten bepaald niet voor nationale consensus. Integendeel: de voortgaande 
immigratie heeft, zeker de laatste jaren, een debat ontketend over de vraag of en, zo 
ja, in hoeverre deze de Nederlandse nationale identiteit bedreigt. Verschillende 
auteurs in Het nut van Nederland gaan op dit debat in en zelfs de beide emdredac- 
teuren steken met onder stoelen of banken dat zij op dit punt fors met elkaar van 
mening verschillen. 

Paul Scheffer stek tot z i p  genoegen vast dat de multiculturele samenleving, tot 
voor kort in Nederland zonder veel discussie heilig verklaard, de laatste jaren meer 
wordt geproblematiseerd. Ook  mij doet zo'n constatering genoegen, al was het 
maar omdat ik zelf, zoals Scheffer ook signaleert, aan deze problematisering enige 
bijdragen heb mogen leveren. Scheffer onderscheidt een zwakke vorm van multi- 
cultureel samenleven, die sterk doei denken aan het klassiek-verzuilde Nederland 
van de soevereiniteit in eigen kring, en een sterke vorm. Deze laatste evenwel vraagt 
om een sterkere opvatting van 'burgerschap' en om meer zin voor gemeenschap bin- 
nen dÃ samenleving in haar totaliteit dan momenteel bestaan. Het gevoel voor ver- 
antwoordelijkheid dat hiervoor volgens Scheffer nodig is, laat bij veel ingezetenen 
nogal te wensen over en, zo vraagt hij zich af, hoe kan een samenleving haar nieuw- 
komers inburgeren als haar gevestigde leden zelf onvoldoende zqn ingeburgerd? 
Niet geheel onverwacht, gezien Scheffers eerdere bijdragen aan de 'nationale dis- 
cussie' hierover, pleit hij in die verband voor versterking van de nationale identiteit. 

Koen Koch vindt Scheffers benadering niet verstandig: door de noodzaak van 



culturele homogeniteit te zeer te benadrukken, zou hij juist het tegenovergestelde 
bereiken. Tegenstellingen tussen wq en zij worden z o  gestimuleerd, angsten opge- 
roepen en uitsluitingsprocessen in gang gezet. Koch vraagt zich af welke 
Nederlandse waarden volgens Scheffer herdefiniering of zelfs versterking behoeven 
en over welke minima moraha binnen de samenleving consensus zou moeten 
bestaan. Koch vindt dat Scheffer nodeloos paniek zaait, want er bestaat toch al lang 
consensus over het liberale natiehegrip, waarbij iedere burger ongeacht geslacht, 
etnische, culturele of religieuze achtergrond gelijke rechten en plichten heeft? 
Gelijkwaardigheid en individuele vrijheid zijn al eeuwenlang kenmerken van de 
Nederlandse natie en Koch acht een vermeende bedreiging van die waarden door de 
immigratie van andersdenkenden onzinnig. 

Een interessant dilemma! Wie heeft gehjk? Ik denk dat Koch te gemakkelijk 
voorbij gaat aan de realiteit van een immigranten-samenleving. Formeel mogen de 
ingezetenen dan wel gelijkwaardig zijn - althans min of meer, want het Neder- 
landerschap biedt nog altijd meer rechten dan een verblijfsvergunning of een ged- 
oogdenstatus. In  de praktijk blijkt echter overduidelijk dat zij wier wieg niet in 
Nederland stond en zij die hier niet z i p  gesocialiseerd, veel meer moeite hebben bij 
het behalen van een diploma of het vinden van een redelijke baan dan degenen voor 
wie deze zaken wel gelden. In elke samenleving gaan de leden nu eenmaal op een 
bepaalde wijze met elkaar om. Wie die regels niet of onvoldoende kent, heeft een 
handicap. In  het verleden is in Nederland te weinig geÃ¯nvesteer in het 'aanleren' 
van zulke omgangsregels aan nieuwkomers. Het mhurgeringsbeleid dat de laatste 
jaren in zwang is geraakt, poogt deze lacune op t e  vullen en Scheffer juicht dat toe, 
uiteraard tot mqn genoegen. 

Het probleem dat ik echter met Scheffer heb, is dat hij inburgering naar mijn 
smaak te snel koppelt aan 'nationale identiteit'. Zo krijgt de inburgering een lading 
die zij volgens mij niet behoeft te hebben Ik zie inburgering vooral in de mstru- 
mentele sfeer: legendarisch is het aanleren van het gebruik van de strippenkaart, 
maar het proces dient wel leis meer te omvatten: Hoe  vind ik een huis5 Hoe vind ik 
een baan? Hoe  kom ik in contact met Nederlanders? Hoe  leer ik de taal? Kernvraag 
hierbij is natuurlijk of dit alles mogelijk is zonder - tenminste o p  cognitief niveau - 
vertrouwd te raken met een aantal voorNederland en de  Nederlanders kenmerken- 
de gedragsregels en verwachtingen. Waar dat niet het geval is, kan de  nieuwkomer 
voor grote teleurstellingen komen te staan, omdat zijn of haar gedrag niet wordt 
begrepen en dus met of inadequaat wordt beantwoord. Ik veronderstel dat ook 
Scheffer dit onderschrijft, maar begrijp niet zo goed waarom hlj in dit verband de 
zware en beladen term nationale identiteit' van stal haalt. 

Of zou Scheffer, overigens net als ik, betwijfelen of een dergelijke mate van ver- 
trouwdheid met gedragsregels wel mogelijk is zonder dat de betrokkenen deze zelf- 
de regels niet ook tenminste enigermate onderschrijven? Met andere woorden- kan 
men uitsluitend op cognitief niveau integreren, of is ook een zekere mate van nor- 
matieve integratie vereist, waarbij een aantal gedragsregels als het ware van binnen 
uit komt, ook regels die in de publieke sfeer relevant zijn? Als het antwoord op 
deze laatste vraag bevestigend luidt, rijst onmiddellijk weer een groot aantal andere 
vragen. 



Vele daarvan komen trouwens ook op andere plaatsen in de bundel aan de orde. 
Een belangrijke vraag luidt of de gedeelde normen, de minima moralia, zoals Kocb 
ze aanduidt, perse nationale normen moeten zijn en dus gerelateerd aan de nationa- 
le identiteit. Mij lijkt het zinvoller dat een nieuwkomer in de lokale gemeenschap, 
in de buurt, op school of op de werkplek integreert. Integreren in het kosmopoliti- 
sche Amsterdam betekent immers bepaald iets anders dan integreren in Emme- 
loord. Integreren vraagt voor een tienjarige om het aanleren van andere vaardighe- 
den dan voor een vijftigjarige. Alleen al hierom lijkt het mij onverstandig de inbur- 
geringslessen nodeloos te belasten met nationale symbolen en de  inburgerings- en 
de  nationahsme-discussies te nauw aan elkaar te koppelen. Toch is hiermee de vraag 
niet opgelost hoe een tolerante multiculturele samenleving moet omgaan met cultu- 
ren die zelf met ~olerant zijn voor andersdenkenden, een vraag die E n k  van Ree in 
zijn bijdrage aan de bundel uitdrukkelijk aan de orde stelt. Zijn antwoord ES mij uit 
het hart gegrepen. De Hberaal-democratische Nederlandse staat kent wetten die 
ieder dient te respecteren, ook al zijn ze niet onveranderbaar. Daarnaast zal een 
actief integratiebeleid met accenten op onderwijs en arbeid afglijden naar intoleran- 
tie moeten voorkomen. 

De relevantie van deze vraag naar de grenzen van de tolerantie m de multicultu- 
rele samenleving werd velen voor het eerst duidelijk bij de Rushdie-affaire, waarbij 
de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting op elkaar botsten, maar 
dan wel bezien vanuit fundamenteel verschillende waardenstelsels. Toen W D -  
fractieleider Bolkestein in 1991 het minderhedendebat in een stronmversnelling 
bracht, verklaarde hij zelfs "westerse waarden" en "de islam" principieel onver- 
enigbaar. Zo ver wil ik zeker niet gaan, al was het maar omdat ook de islam zijn 
geseculariseerde en zijn Staphorst-varianten kent, maar de  Rushdie-affaire maakt 
niettemin duidelijk dat Westeuropese samenlevingen ondanks hun openheid en hun 
pluriformiteit wel degelijk een waardenhikrarchie hanteren, waaraan ook de nieuw- 
komer zich heeft te conformeren. Dat dit hier en daar, ook in Nederland, wel eens 
tot discussies leidt, heeft misschien iets te maken met het feit dat velen hier te lande 
nog maar zo kort geleden de macht van de clerusvreesden en dat ook hier de onder- 
geschikte positie van de vrouw zeker nog niet UIE het collectieve geheugen is 
geschrapt. Met andere woorden: in het gedrag van de nieuwkomer herkent men 
datgene waarvan men zichzelf nog niet eens helemaal heeft bevrijd. Dat de affaire 
van de 'islamitische hoofddoekjes1 juist in Frankrijk zo veel stof deed opwaaien, 
heeft alles te maken met de zelfs twee eeuwen na de Revolutie nog niet geheel ver- 
werkte scheiding tussen kerk en staat in dat land. Zo houdt immigratie niet alleen 
de immigranten, maar ook de omvangende samenlevingen een spiegel voor. In  de 
confrontatie met de ander ontstaat een scherper beeld van wie en wat men zelf is. 
Voor antropologen, vertrouwd met fenomenen als etniciteit en identiteit, is dit wer- 
kehjk niets nieuws, maar politici - en wellicht ook politicologen en sociologen - 
schrikken hier soms van. 

Ook Jos de Beus houdt zich in zijn bijdrage aan de bundel uitdrukkelijk bezig 
met het vraagstuk van de multiculturele samenleving. Hij bepleit een publieke filo- 
sofie van de inburgering van nieuwkomers, waarvoor hij de aardige term patriering 
bedacht, maar ziet tal van haken en ogen aan de implementatie hiervan. De vraag 



rijst bijvoorbeeld of men nieuwkomers kan verplichten~ot het sluiten van een in- 
burgeringscoruract, zoals dit sinds kort in Nederland gebeurt, en of de tijdelijke 
formele asymmetrie tussen de nieuwkomer en de rest van de bevolking die zo'n 
contract bewerkstelligt, opweegt tegen de kans op een blijvend asymmetrische so- 
ciale relatie in het nadeel van de immigrant. Is een kleine, tijdelijke ongelijkheid te 
rechtvaardigen als middel tegen een grote langdurige ongelijkheid? De Beus neigt 
tot een negatief antwoord op deze vraag- HIJ zoekt zijn heil liever bij Amartya Sen, 
wiens leus "wees vastbesloten tegen racisme, koester seculiere traditie en wantrouw 
economische ongelqkheid als voedingsbodem van etnisch geschil" door De Beus 
wordt uitgewerkt tot een pragmatisch-liberaal recept voor een integratiebeleid met 
duidelijk Nederlandse trekken. Het  recept bevat een flinke dosis wederzilds res- 
pect, een forse scheut anti-racisme, veel groepsvoorzieningen en veel open dialoog. 
Stuk voor stuk prachtige middelen, maar zolang ruim driekwart van alle vluchtelin- 
gen twee jaar na hun statusverlening nog werkloos is en zolang de gevangenispopu- 
latie voor de helft allochtoon is, is er iets fundamenteel mis met de wqze waarop 
Nederland met zijn immigranten omgaat. Dat zal zeker iets te maken hebben met 
vÃ derlands zelfgenoegzaamheid, maar ook met een te grote vrijblijvendheid in de 
wijze waarop de integratie tot dusverre is benaderd. 

De aanpak moet naar mijn oordeel niet worden gezocht in de richting van een 
heropleving van het nationaal bewustzijn, zoals sommige auteurs i n  Het nut van 
Nederland bepleiten. Veeleer zou het besef moeten groeien dat nieuwkomers beter 
moeten worden toegerust om te kunnen functioneren in de complexe Nederlandse 
samenleving en dat de overheid hierbil een duidelijke taak heeft. In het licht van de 
groeiende culturele pluriformiteit kan het nodig blijken dat de overheid haar tradi- 
tionele neutraliteit ter discussie stelt om, zo nodig, de liberaal-democratische waar- 
den te verdedigen. Hbe  vreemd dit sommigen misschien in de oren klinkt. voor mi) 
is dit laatste minder belangrijk dan het eerste. In een van oudsher pluralistische 
democratie is het gevaar van desintegratie groter indien een substantieel deel van de 
bevolking langdurig buiten spel staat, dan wanneer een collectief zingevingskader 
ontbreekt. Het nutvan Nederland dwingt zijn lezers om over dit soort vragen na te 
denken, en alleen daarom al is het een belangwekkend boek. 


