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CULTUURR EN ETNICITEIT 

11 Inleiding 

Bijj  de korte schets van het meningsverschil tussen communitaristen en liberalen 

zagenn we dat de ideeën over sociale inkapseling van veel communitaristische auteurs 

eenn brug te ver zijn voor liberalen, maar dat de sociale gesitueerdheid van het 

individuu wel degelijk prominent figureert in de liberale ontologie. Als de rook is 

opgetrokkenn blijk t dus dat communitaristen en liberalen het over tenminste één ding 

mett elkaar eens zijn: het menselijk bestaan wordt ten diepste gekenmerkt door sociale 

verbanden.. Eigenlijk hebben prominente vertegenwoordigers van het liberalisme, 

zoalss Rawls, Dworkin en Barry, nooit het tegendeel beweerd. Maar een vraag die in 

beidee kampen onderbelicht is gebleven luidt: hoe moeten we die sociale inbedding 

vann de persoon nu concreet zien? Waarin is een mens ingebed? In de geschriften van 

bijvoorbeeldd Michael Sandel is het 'community' voor en 'community' na, maar naar 

dee aard van dat begrip, de vraag om wat voor omvang van 'community' of 

'communities'' het gaat, en de precieze connectie met het individu, blijf t het altijd 

enigszinss gissen. Jeremy Waldron vermoedt zelfs dat "de populariteit van modern 

communitarismee afhankelijk is geweest van het niet ondubbelzinnig beantwoorden 

vann die vragen."1 En voor liberalen geldt iets dergelijks. Wat bedoelt Rawls precies, 

off  wat zou hij moeten bedoelen, wanneer hij het heeft over "gemeenschappen van 

belangenn waarin personen en groepen de doeleinden en deugden die hen aanspreken 

proberenn te verwezenlijken, in met gelijke vrijheid consistente sociale eenheid." ? 

Dee meeste varianten van het multiculturalisme geven op de vraag naar het 

karakterr van sociale inbedding een antwoord met ongeveer de volgende strekking: een 

menss is ingebed in de cultuur van zijn gemeenschap. Zo geformuleerd lijk t het op het 

eerstee gezicht net zo onbepaald als de vrijblijvende praat over 'community', want wat 

iss dan de cultuur van iemands gemeenschap, en over wat voor gemeenschap hebben 

wee het? Het volgende valt alvast te zeggen: kennelijk bestaan er culturele 

gemeenschappenn en is elk mens lid van zo'n gemeenschap, en wel zijn gemeenschap. 

11 J. Waldron, "Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative', in: W. Kymlicka & 1. Shapiro 
(red.),, The Rights of Minority Cultures, Oxford: Oxford University Press 1995, p. 96: "the popularity 
off  modern communitarianism has depended on not giving unequivocal answers to these questions." 
22 J. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Mass: Harvard University Press 1971, p. 543: 
"communitiess of interests in which persons and groups seek to achieve, in modes of social union 
consistentt with equal liberty, the ends and excellences to which they arc drawn." 
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Eenn andere onduidelijkheid is: wat wordt er precies bedoeld met het woordje 

'ingebed'?? Wat voor soort verhouding is er tussen het individu en zijn 'culturele 

gemeenschap'?? Wat bedoelen multiculturalisten als ze zeggen dat cultureel 

lidmaatschapp een universeel en essentieel menselijk belang is? 

Verschillendee multiculturalisten denken daar verschillend over. Kymlicka en Raz 

menenn dat de cultuur van iemands gemeenschap hem in staat stelt betekenisvolle 

keuzess te maken. Parekh stelt dat culturele krachten op zo'n fundamenteel niveau 

werkenn in individuen, dat die krachten zoveel mogelijk vrij baan moeten krijgen, ook 

waarr dat extra rechten en bevoegdheden vereist. Taylor verdedigt dat het zelf-respect 

vann individuen nauw samenhangt met een onbelemmerd bloeien van hun cultuur en -

inn het geval van minderheidsculturen - erkenning en respect voor hun cultuur van de 

zijdee van de overkoepelende samenleving. Al deze claims bespreek ik afzonderlijk en 

inn enig detail in de hoofdstukken 3 tot en met 5. Op dit moment ben ik in een meer 

algemenee zin geïnteresseerd in de cultuur-claim. Alledrie de genoemde benaderingen 

willenn 'culturen' op de een of andere manier beschermen, intact houden. Om dat 

verlangenn te kunnen begrijpen en waarderen moeten we dus een beeld hebben van wat 

err door multiculturalisten wordt bedoeld met 'cultuur' of 'culturele gemeenschap'. 

Hett zal blijken dat dat beeld van 'cultuur' wordt gekenmerkt door een aantal aspecten, 

zoalss een zeker holisme, een zekere mate van coherentie, een zekere mate van 

determinismee en een sterke nadruk op etniciteit. Hoewel elk van de genoemde auteurs 

verschillendee gewichten toekent aan die aspecten, en in sommige gevallen zelfs geen 

gewichtt toekent aan één ervan, denk ik dat een analyse van deze punten onmisbaar is 

inn een betoog over multiculturalisme. Als het goed is vormt dit hoofdstuk daarmee 

eenn soort 'algemeen deel', waarnaar steeds kan worden terugverwezen in de meer 

gedetailleerdee besprekingen van de onderscheidenlijke theorieën van de genoemde 

auteurss in deel II . 

22 Holism e versu s gelaagdhei d 

Omm het eerste aspect, holisme - vooralsnog een wat onbestemd woord -, te 

verhelderenn lijk t het me zinnig om eerst eens in z'n algemeenheid enkele gedachten 

aann het begrip 'cultuur' te wijden. Wat is cultuur? Een goed startpunt is om cultuur op 

tee vatten als complement van 'natuur'. Cultureel zijn dan alle fenomenen die niet 

natuurlijkk zijn. Ik stel me er iets bij voor als het volgende: een regenbui op 'in het 

wild '' groeiende gewassen is natuurlijk, maar irrigatie is cultureel. Nu is regen 

onpersoonlijk,, maar onder natuur valt ook de menselijke natuur die door elk mens 

wordtt gedeeld: een boer laten bijvoorbeeld, of althans de neiging daartoe, is naar men 

magg aannemen natuurlijk, terwijl je ervoor schamen, er lolli g mee proberen te zijn, of 

33 Dit voorbeeld is zelfs 'cultureel' in meer dan één betekenis. De oorsprong van het woord 'cultuur' 
ligtt in de sfeer van landbouw en de term wordt thans nog steeds gebruikt in de zin van het bewerken 
vann grond (vgl. ook 'agriculture'). 
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hett opvatten als een blijk van goedkeuring ten aanzien van het diner, hoort bij cultuur. 

Kwetsbaarheidd tegenover de elementen hoort bij (menselijke) natuur, terwijl een 

bontjass maken of een woonboot bouwen valt onder cultuur. 

Inn Nederland bouwt men woonboten, maar in Koeweit niet. Hierin verschillen 

mensenn van de meeste andere diersoorten. Hoe spreeuwen nestjes bouwen is gegeven 

mett hun biologische make-up, daar zit geen variatie in die relatief is naar 

verschillendee groepen spreeuwen (van dezelfde biologische soort). De meeste dieren 

bevindenn zich in hun 'species worlds' en daar blijf t het bij , of hun territoria zich nu 

honderdenn kilometers uit elkaar bevinden of niet. Een complicatie is dat het vermogen 

enn de drang om cultuur voort te brengen lijken te vallen onder de biologische make-

upp van de mens, dat wil zeggen, onder de menselijke natuur, de vermogens en 

behoeftenn die de mens 'van nature' bezit. In die zin is het culturele ook natuurlijk. 

Tochh valt wel in te zien wat er wordt bedoeld. Cultuur als complement van natuur is 

zoietss als het geheel van geestelijke en materiële menselijke voortbrengselen, 

waarvoorr geldt dat ze niet vallen onder puur biologische behoeften, vermogens en 

productenn van homo sapiens (bijvoorbeeld ontlasting; hoe men met de ontlasting 

omgaatt is weer wel cultureel). In de genoemde voorbeelden zijn de voortbrengselen 

dann respectievelijk het een of andere systeem van irrigatie, een aantal normen en/of 

waardenn over boeren laten, en de bontjas en de woonboot. 

Ditt lijk t op de definitie van 'cultuur' die de Van Dale geeft: "geheel van 

voortbrengselenn van een gemeenschap." Toch is er een fundamenteel verschil. Zoals 

ikk het begrip cultuur in de vorige alinea's heb gebruikt, is het het soort woord dat, net 

alss natuur, geen meervoud heeft en waar geen onbepaald lidwoord voor past. Het is 

eenn containerbegrip dat alle dingen van een bepaalde soort omvat (geestelijke en 

materiëlee menselijke voortbrengselen die niet vallen onder puur biologische 

behoeften,, vermogens en producten van homo sapiens). Bij zo'n opvatting snijdt het 

nett zo weinig hout om van 'een cultuur' te spreken als om het over 'een natuur' te 

hebben.. Het bestanddeel "een gemeenschap" in de Van Dale definitie daarentegen, 

duidtt op een betekenis van cultuur die wél een onbepaald lidwoord en meervoud 

toelaat.. Een gemeenschap heeft een cultuur, gemeenschappen hebben culturen. 

Ditt beeld lijk t aan te sluiten bij de term 'multiculturalisme', die immers letterlijk 

verwijstt naar meerdere culturen. De notie van een veelvoud van gemeenschappen met 

corresponderendee culturen kan echter op minstens twee verschillende manieren 

wordenn ingevuld. Er is de holistische manier, in verschillende varianten verdedigd 

doorr multiculturalisten als Kymlicka, Raz, Parekh en Taylor, en er is de gelaagde 

manier,, waarvan varianten zijn te vinden in onder andere het werk van Nederlandse 

socialee wetenschappers als Geert Hofstede en Wim van Binsbergen. Vanwege haar 

eenvoudd en duidelijkheid is vooral de versie van Hofstede aantrekkelijk. In deze 

benaderingg is een 'cultuur' een "collectieve mentale programmering die de leden van 

44 Alsook in het werk van diverse angelsaksischc auteurs. Zie bijvoorbeeld E.R. Wolf, Europe and the 
PeoplePeople Without History, Berkeley: University of California Press 1982, p. 387. 
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éénn groep of categorie mensen onderscheidt van die van andere." Mentale 
programmeringenn zijn patronen van denken, voelen en handelen die in de loop van 
eenn leven worden aangeleerd.6 Die patronen worden aangeleerd in het gezin, op straat, 
opp school, in jeugdgroepen, op het werk, maar ook via televisie en internet. Binnen 
éénn samenleving (in de zin van politieke statelijke eenheid) verwerven individuen in 
dee loop van hun leven verschillende mentale programma's. Dit komt doordat mensen 
tegelijkertijdd behoren tot verschillende groepen en categorieën - etnische groep, 
religieuzee groep, lifestylegroep, subcultuur, beroepsgroep, bedrijfsorganisatie, sekse, 
socialee klasse, generatie en daarmee corresponderend verschillende sociale rollen 
innemen. . 

Dezee programmeringen zijn soms deels strijdig met elkaar, en dat kan leiden tot 
dilemma's,, innerlijke conflicten of juist een bewust persoonlijk pluralisme. Verder 
zijnn de diverse patronen van denken en handelen uiteraard geen pendanten van 
geïsoleerdee wereldjes. Ze interacteren met elkaar, beïnvloeden elkaar, zowel op het 
niveauu van het individu (programmeringen van dezelfde bron hebben per individu dus 
ookk nooit exact dezelfde strekking, gegeven de vervormende invloed die uitgaat van 
dee unieke combinatie aan andere programmeringen per individu) als op het niveau van 
dee samenleving.8 Zo beschouwd zijn er in een samenleving als, bijvoorbeeld, 
Nederlandd dus verscheidene culturen te vinden; verscheidene collectieve patronen die 
dee leden van groepen en categorieën onderscheiden van die van andere. Een land als 
Nederlandd is dus, zo bezien, inderdaad 'multicultureel'. 

Hett politiek-filosofisch multiculturalisme beaamt dat er in de wereld sprake is 
vann verscheidene culturen, maar bedoelt hier iets heel anders mee. Het holistische 
modell  van het multiculturalisme gaat uit van een veelvoud van totale levenswerelden, 
allesomvattendee en niet-overlappende sociale domeinen waarvan de diverse 
elementenn - waarden, symbolen, praktijken intern een min of meer betekenisvol 
systeemm vormen. Kymlicka heeft het bijvoorbeeld over van elkaar afgescheiden 
culturen,, voor elke complete gemeenschap één9, en ook het werk van Parekh is op 
elkee pagina doordrongen van deze idee.10 Deze 'culturen' hebben harde buitengrenzen 
enn elk individu wordt geboren als lid van één zo'n totaalcultuur. De hele wereld is in 

55 G. Hofstede, Allemaal Andersdenkenden, Contact 1991, p. 16. 
66 Ibid, p. 14. 
77 Ibid, p. 22. 
**  De socioloog Thijl Sunier benadrukt bijvoorbeeld onderzoek dat erop wijst dat de zogenaamde 
'civill  culture' van Nederland (attitudes die belichaamd worden in manieren van doen in 
buurtcontexten,, onderwijs, sportverenigingen) invloed heeft op de wijze waarop veel allochtonen 
waardenn en praktijken uit hun familiale context verdedigen en articuleren. T. Sunier, 'Individualisme 
alss Opdracht', in: J.W. Duyvcndak & M. Hurenkamp (red.), Kiezen voor de Kudde, Amsterdam: 
Uitgeverijj  Van Gennep 2004, pp. 185-202. 
99 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford: Oxford University Press 1995, p. 104. Zie 
bijvoorbeeldd ook W. Kymlicka, Liberalism, Community, and Culture, Oxford: Oxford University 
Presss 1989, p. 162: "[...] the individuals who arc an unquestionable part of the liberal moral ontology 
aree viewed as individual members of a particular cultural community". 
100 Zie bijvoorbeeld B. Parekh, Rethinking Multiculturalism, Cambridge, Mass: Harvard University 
Presss 2000, p. 126: "[...] every culture is the culture of a particular group of people, its creator and 
historicall  bearer". 
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feitee opgedeeld in zulke cultuureilanden, en bij multiculturaliteit bevinden zich enkele 

vann zulke eilanden binnen de landsgrenzen van één staat. 

33 Moeilijkhede n met de noti e 'distinct ' 

Uitgaandee van de twee modellen als polen op een spectrum denk ik niet dat de 

waarheidd in het midden ligt, maar dichter bij het gelaagde model dan bij het 

holistischee model. Dit laatste model kampt namelijk, naar ik meen, met problemen 

waarvoorr het gelaagde model juist een goede verklaring biedt. 

Hett belangrijkste probleem: wie wil volhouden dat de wereld bestaat uit distincte 

totaalculturenn moet deugdelijke criteria hebben om de ene van de andere totaalcultuur 

tee onderscheiden. Het vaststellen van zulke criteria is minder makkelijk dan het lijkt . 

Jee kunt het gebruikelijke startpunt van nationaliteit nemen en proberen aannemelijk te 

makenn dat de aldus afgebakende groepen distincte totaalculturen vormen. 

Bijvoorbeeldd 'de Nederlandse cultuur' is één zo'n aparte totaalcultuur en 'de Griekse 

cultuur'' een andere. Toch stuit je na even nadenken op bedenkingen. Een bezwaar is 

bijvoorbeeldd dat een flink deel van watje in Griekenland aan cultuur aantreft, ook in 

Nederlandd is te vinden. In de sfeer van waarden bijvoorbeeld eenvoudige zaken als 

hett afkeuren van diefstal, ik noem maar iets, en de norm van monogamie. Verder 

houdenn veel Grieken van voetbal en zie je in Griekenland universiteiten waar men 

veell  zaken bestudeert die ook in Nederland, waar soortgelijke onderzoeksinstellingen 

voorkomen,, worden onderzocht. 

Wanneerr multiculturalisten praten over 'culturen' is er vaak onevenredig veel 

aandachtt voor verschillen terwijl er dus vaak veel overeenkomsten zijn tussen twee 

vergelekenn groepen. Zelfs bij op het oog enorm verschillende 'naties' speelt dit. Terry 

Eagletonn wijst er bijvoorbeeld op dat de Britten net zulke regenpijpen produceren als 

dee Japanners, op ongeveer dezelfde wijze, en dat ze daarbij doorgaans geen nationale 

klederdrachtt dragen, noch uitbarsten in gezang van traditionele volksliedjes , zodat je 

dee vervaardiging van regenpijpen moeilijk kunt betitelen als distinct cultuurelement. 

Al ss Amerikaanse kinderen op school 'Guatemala Day' hebben, schrijft Waldron, dan 

lerenn ze niet dat de kindjes in Guatemala spijkerbroeken dragen en Coca Cola 

drinken,, maar wordt juist de nadruk gelegd op de klederdracht en folklore van dat 

land. . 

Verderr vormt het volgende een probleem voor het holistische beeld. Binnen 

Nederlandd en binnen Griekenland, om die voorbeelden maar aan te houden, vind je 

vaakk grote verschillen tussen allerlei groepen en individuen. Voor een holist zijn 

zulkee verschillen lastig. Hij plaatst immers een Staphorster boer en een Amsterdamse 

1!! T. Eagleton, The Idea of Culture, Oxford: Blackwcll 2000, p. 33: "the British manufacture 
drainpipess in much the same way as the Japanese do, dressed in no fetching national costume and 
chantingg no rousing traditional ballads in the process". 
122 J. Waldron, 'What Is Cosmopolitan?', The Journal of Political Philosophy, 2000-8/2, p. 232. 
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beurshandelaarr in dezelfde totaalcultuur, dezelfde afgeronde leefwereld van gedeelde 

betekenissenn en praktijken die niet met mensen uit andere totaalculturen worden 

gedeeld.. Maar het is allerminst evident dat de boer en de beurshandelaar meer met 

elkaarr gemeen hebben dan, bijvoorbeeld, de beurshandelaar met een Atheense collega 

gemeenn heeft. 

Eenn gelaagd cultuurmodel kan de genoemde bezwaren beter incorporeren. Ter 

herinnering:: in zo'n model is een cultuur een patroon van denken, voelen en handelen 

datt de leden van één groep of categorie onderscheidt van dat van andere (groepen of 

categorieën).. De groep of categorie wordt niet, zoals bij het holistische model, één op 

éénn geïdentificeerd met een nationale of etnische groep, maar kan verwijzen naar 

allerleii  collectiviteiten: religieuze stroming, gezin, subcultuur, streek, beroepsgroep, 

generatie,, sekse en zo meer. Culturen zijn hier geen totale, collectieve leefwerelden, 

maarr stukjes en beetjes van de totale leefwerelden van individuen. Sommige van de 

culturelee oriëntaties van Amsterdamse en Atheense beurshandelaren lijken wellicht op 

elkaar.. Stadse mentaliteit, beroepsethiek, voorkeuren op het gebied van populaire 

cultuur,, en zo voort. Met de Staphorster boer deelt de Amsterdammer wellicht weer 

anderee culturele patronen. Nationale helden en symbolen bijvoorbeeld, zoals Johan 

Cruyfff  en het koningshuis, misschien een 'calvinistische' instelling op bepaalde 

gebieden.. Hoe dan ook, het gelaagde model is veel flexibeler, vloeibaarder en kan 

zichh daardoor rekenschap geven van het grillige karakter van de sociale werkelijkheid 

mett al haar subcategorieën, overlappingen, transnationale patronen en cross-cutting 

onderscheidingen. . 

44 Waaro m holisme ? 

Dee conclusie lijk t gewettigd dat het enigszins romantische beeld van 'cultuur' als in 

zichzelff  besloten, idiosyncratisch universum geen adequaat beeld geeft van het 

culturelee landschap in moderne, geïndustrialiseerde of postindustriële landen, en 

waarschijnlijkk ook niet voor grote delen van de rest van de wereld.1 Als een 

vaandeldragerr van de politics of difference vanachter zijn computer met 

internetverbindingg aan een universiteit in een wereldstad enige introspectie pleegt, 

dann kan hij, lijk t me, in alle eerlijkheid het romantische plaatje niet volhouden. Het 

curieuzee is dat dit holisme in het gemiddelde multiculturalistische boek meestal in 

dee inleidende paragrafen - inderdaad met enige klem van de hand wordt gewezen. 

Parekhh waarschuwt bijvoorbeeld in Rethinking Multicultural ism voor valkuilen als de 

neigingg cultuur te zien een geïntegreerd en organisch geheel met veronachtzaming van 

internee diversiteit, de neiging culturen als afzonderlijke eenheden met harde 

133 Antropologische auteurs die de tegengestelde mening zijn toegedaan baseren hun cultuurbegrip 
vaakk op extreem geïsoleerde kleinschalige stammen die geen schrift kennen. Het is maar de vraag of 
zulkee volken relevante tegenvoorbeelden zijn. 
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buitengrenzenn te zien, cultuur als statisch te zien en het toeschrijven van homogeniteit 

aann cultuur. 

Maarr "zeggen dat je een idee niet onderschrijft laat op zichzelf niet zien dat je 

niett aan die idee bent gecommitteerd door wat je elders in meer concrete zin zegt," 

merktt Barry hierover terecht op. De conceptie van 'cultuur' die Parekh in het vervolg 

vann zijn boek ontvouwt is uitermate holistisch en Kymlicka's culturele 

beschermingsrechtenn bijvoorbeeld, snijden weinig hout zonder de aanname dat er 

dingenn zijn als distincte totaalculturen die het object zijn van die bescherming. "Elk 

beeldd van culturen als duidelijk afgrensbare gehelen is een beeld van buitenaf dat 

samenhangg genereert voor doeleinden van begrip en controle,"16 schrijft Seyla 

Benhabib.. En inderdaad, zoals we nog zullen zien in hoofdstuk 3 deelt Kymlicka's 

benaderingg de wereld netjes op in een mozaïek van culturen om zijn 

multiculturalistischee beleidsvoorstellen te legitimeren, hoe vaak hij ook zegt dat hij 

eenn pluralistische conceptie van 'cultuur' verdedigt. Ook in Taylors The Politics of 

RecognitionRecognition figureert de holistische conceptie van 'cultuur'. Dit is het duidelijkst bij 

zijnn pleidooi voor bescherming van de cultuur van Quebec, waarbij hij met name een 

Herderiaansee idee van 'authenticiteit' of 'eigenheid' van "de cultuur van onze 

voorvaderen""  benadrukt. 

Dee populariteit van de holistische opvatting van cultuur, de neiging om de 

mensheidd in in zichzelf opgesloten volken in te delen, in de politieke filosofie en 

daarbuiten,, kan volgens de antropoloog Van Binsbergen mede worden gezien als een 

reactiee op een ervaren gebrek aan integratie en coherentie in het leven van de moderne 

mens.. Een cultuurbegrip 'uit één stuk' kan dan dienst doen als middel om de illusie 

vann eenheid in stand te houden. Je zou kunnen vermoeden dat eenheid en coherentie 

inn premoderne samenlevingen ook een op zijn minst enigszins illusoir karakter 

hadd en heeft. Worden traditionele samenlevingen niet evengoed gekenmerkt door 

contradictiess en ambivalentie? Woeden er bij inheemse volkeren helemaal geen 

controversess en richtingenstrijd? Van Binsbergen verdedigt zelf dat ook en zelfs ten 

zuidenn van de Sahara "culturen niet bestaan." 

144 B. Parekh 2000, p. 77-79. 
155 B. Barry, 'Esscntialism and Multiculturalism, a response', Ethnicities 2002-2/2, p. 285: "[S]aying 
thatt you do not hold some idea does nothing in itself to show you are not committed to it by what you 
sayy more concretely elsewhere." 
166 S. Benhabib, The Claims of Culture, Princeton: Princeton University Press 2002, p. 5: "Any view 
off  cultures as clearly dclineablc wholes is a view from the outside that generates coherence for the 
purposess of understanding and control." 
177 C. Taylor, 'The Politics of Recognition', in: C. Taylor c.a., Multiculturalism, Princeton: Princeton 
Universityy Press 1994, p. 58. 
188 Vgl. K.A. Appiah, 'Race, Culture, Identity: Misunderstood Connections', in: C. Taylor c.a., 
Multiculturalism,Multiculturalism, Princeton: Princeton University Press 1994, p. 85: "[...] anthropologists began to 
secc that the idea of the coherence of a civilization got in the way of understanding important facts 
aboutt other societies [...] For even in some of the "simplest" societies, there are different values and 
practicess and beliefs and interests associated with different social groups f...] To think of a 
civilizationn as coherent was to miss the fact that these different values and beliefs were not merely 
differentt but actually opposed." 
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Watt daar ook van zij, de meer nostalgisch ingestelde 'community'-denkers (die 

niett per se multiculturalisten hoeven te zijn) schijnen wel zo'n beeld van vroeger 

tijdenn te hebben, en betogen dat, voor zover de situatie in het hier en nu niet hetzelfde 

is,, het wel zo zou moeten zijn. Ze reageren soms agressief op de tegengestelde 

suggestiee en dan vooral op het soms als 'postmodern' betitelde mensbeeld dat daarbij 

hoort.. Sandel vindt iemand die niet flink is ingebed in zijn lokale totaalgemeenschap 

enn haar geschiedenis een "persoon geheel zonder karakter, zonder morele diepgang."19 

Rogerr Scruton merkt met karakteristieke eloquentie op dat "de kosmopoliet vaak 

wordtt gezien als een soort parasiet die zich verlaat op het alledaagse leven van 

anderenn om de diverse lokale smaken en identiteiten waarin hij rondhuppelt te 

creëren."200 Maar dit is nog niets vergeleken bij het vernietigende oordeel van Parekh, 

diee fulmineert tegen de "nomadische culturele reiziger, gedreven door een morbide 

angstt voor alles wat coherent en stabiel is, geschiedenis heeft en discipline behelst."21 

Al ss incoherentie en fragmentatie zo'n negatieve connotatie hebben, en als samenhang 

inn de zin van behorend tot een min of meer geordend geheel zo aantrekkelijk is, geen 

wonderr dat men dan een holistisch cultuurbegrip omhelst. 

Hiertegenoverr stelt Wim van Binsbergen in zijn enigszins provocerend getitelde 

oratiee 'Culturen Bestaan Niet' dat zo'n holistisch cultuurbegrip 

dee mogelijkheid [levert] een centrale identiteit te definiëren waarin iemands 

velee identiteiten als speler van vele maatschappelijke rollen in een 

hiërarchischh verband op elkaar betrokken kunnen worden - de meeste 

identiteitenn als secondair, oneigenlijk of onzichtbaar, maar de culturele 

identiteitt als diepste wezen. Deze identiteit wordt geacht niet slechts een 

deelaspectt van het individuele leven, een bepaalde rol, te definiëren maar een 

totalee levenswereld, waarvan de onderdelen zinvol samenhangen [...] 

'Cultuur'' als actorenterm in de Noordatlantische samenleving is een 

denkmachinee om de fragmentatie, desintegratie en performativiteit van de 

modernee levenservaring subjectief te doen verkeren in eenheid, samenhang, 

enn authenticiteit. 

199 M. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge: Cambridge University Press 1982, p. 
179:: "person wholly without character, without moral depth." 
200 R. Scruton, geciteerd in J. Waldron 2000, p. 227: "the cosmopolitan is often seen as a kind of 
parasite,, who depends upon the quotidian lives of others to create the various local flavors and 
identitiess in which he dabbles." 
211 B. Parckh 2000, p. 150: "nomadic cultural voyager, driven by a morbid fear of anything that is 
coherent,, stable, has history and involves discipline." Parckhs culturalisme weerhoudt hem er dus 
niett van de mogelijkheid te erkennen dat er mensen bestaan die niet kopje onder zijn gedompeld in 
hunn veronderstelde geboortecultuur. Hij beschouwt zo'n persoon echter als een anomalie, een 
vervreemdee (uit)zondcr(l)ing die de regel bevestigt. 
222 W. van Binsbergen, 'Culturen bestaan niet', Het onderzoek van interculturaliteit als een 
openbrekenopenbreken van vanzelfsprekendheden (oratie Rotterdam), Rotterdam: Erasmus Universiteit, Faculteit 
derr Wijsbegeerte 1999, p. 7. 
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Inn werkelijkheid lopen meerdere patronen van denken, voelen en handelen door elkaar 

bijj  een gegeven individu. In Van Binsbergens terminologie (vrij sterk gelijkend op die 

vann Hofstede) zijn zulke patronen "specifieke, intern-systematische en door meer dan 

éénn mens op grond van leerprocessen gedeelde, maar tot een relatief kleine 

deelverzamelingg van de mensheid beperkte, programmeringen van menselijke 

voorstellingenn en gedrag."23 Zulke programmeringen kruisen elkaar binnen één 

persoonn en ordenen niet per se op sterk geïntegreerde wijze het totale leven. 

55 Cultuu r is gee n noodlo t 

Ditt betekent dat het gedrag van individuen niet is te voorspellen door te verwijzen 

naarr een vermeende coherente totaalcultuur. Verschillende culturele vectoren wijzen 

alss het ware verschillende kanten op. Dit staat op gespannen voet met bepaalde 

multiculturalistischee theorieën, bijvoorbeeld die van Parekh. Hij suggereert dat het 

handelenn van individuen is gedetermineerd door 'cultuur'. Aan culturele krachten die 

inn mensen werken moet daarom vrij baan worden gelaten, ook wanneer dat extra 

rechtenn en aanspraken eist. Die gespannen voet wordt strakker gespannen wanneer we 

eenn volgende reden bij de discussie betrekken waarom gedrag niet is te voorspellen. 

Err is namelijk ook nog zoiets als individuele persoonlijkheid en autonomie. Culturele 

programmeringenn bepalen gedrag niet volledig, zelfs niet in de zin van een netto-

effectt van de totale set van te onderscheiden programmeringen. In lij n met de eerder 

geschetstee bescheiden conceptie van autonomie, kun je zeggen dat ieder mens het 

vermogenn heeft om van 'zijn' cultureel geprogrammeerde patronen af te wijken op 

creatieve,, nieuwe, onverwachte manieren (bovendien zorgen puur genetische 

individuelee eigenschappen ervoor dat iedereen zelfs aan strak gestructureerde 

manierenn van doen in een sociale praktijk nog een unieke draai geeft; zelfs bidden of 

stijldansenn doet niet iedereen exact hetzelfde, ieder heeft z'n eigen stijl). 

Autonomiee is echter - inderdaad - een bescheiden capaciteit die in het juiste 

perspectieff  moet worden gezien. Een mens is niet constant bezig met het uitoefenen 

vann zijn individuele autonomie. In het dagelijks leven denken, voelen en handelen 

mensenn voor een aanzienlijk deel van de tijd irreflectief. Dat moet ook wel, het leven 

iss simpelweg te complex en het aantal fysieke opties astronomisch groot: er valt niet 

tee leven als je over elke volgende stap moet reflecteren. Menselijk gedrag is daarom 

sterkk gehabitualiseerd. Je kunt dit illustreren aan de hand van een activiteit als fietsen. 

Wiee fietst is zich niet bewust van de complexe handelingen en coördinatie die met die 

activiteitt gemoeid zijn. Die zijn geprogrammeerd, je hoeft er niet over na te denken. 

Sterker,, fietsen wordt moeilijker als je daar wel bewust over gaat nadenken. 

Vergelijkbaree opmerkingen kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt bij processen als 

pianospelenn en blind typen. Voor gedachten, gevoelens en handelingen met dimensies 

233 ïbid, p. 12. 
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alss goed/verwerpelijk, beleefd/onbeleefd, normaal/abnormaal geldt dit tot op zekere 

hoogtee ook. Je vervult je rollen in de sociale groepen waarvan je lid bent meestal 

irreflectief.. Je bent via socialisering geconditioneerd om de juiste rituelen in acht te 

nemen,, de juiste mate van respect te betonen aan de juiste mensen, de juiste gebaren 

tee maken, bepaalde taboe-onderwerpen of-handelingen te mijden, de juiste kleding te 

dragen,, etc. 

Denkenn en handelen in overeenstemming met - vaak ongeschreven en impliciete 

-- normen en overtuigingen is dus voor een groot deel irreflectief. Maar dat wil niet 

zeggenn dat je niet op die normen en overtuigingen kunt reflecteren. Zulke reflectie 

kann bijvoorbeeld worden getriggerd doordat opvattingen van twee collectiviteiten 

waarvann een persoon deel uitmaakt conflicteren op de manier die hierboven werd 

aangestipt.. Het klassieke voorbeeld van zo'n botsing is de rebellie tegen de ouders 

waartoee sommige mensen overgaan vanaf de puberteit. Men maakt kennis met 

opvattingenn en normen die concurreren met die binnen het gezin golden, bijvoorbeeld 

dee opvattingen van een jeugdsubcultuur of een concurrerende ideologie (zoon van 

rechtsee hockey-ouders wordt linkse kraker, dochter van streng islamitische ouders 

wordtt ongelovig en gaat naar de toneelschool). Zo reflecteren mensen op kruispunten 

inn hun leven over de vraag wat een goede manier is om hun leven invulling te geven. 

Deelss is dat een soort conditionele reflectie, bijvoorbeeld: wat is een goed beroep 

voorr mij, gegeven mijn karakter en mijn talenten? Deels is het ook een onconditionele 

reflectie,, bijvoorbeeld: kan ik het eten van vlees, zoals ik dat gewend ben vanuit mijn 

opvoeding,, rijmen met mijn morele overtuigingen over dierenrechten? 

Nogmaalss en wellicht ten overvloede: deze vorm van autonomie moet bescheiden 

enn niet atomistisch worden geduid. Mensen scheppen hun eigen bestaan niet uit het 

niets.. Verre van. Een ander sociaal netwerk betekent ook een andere conditionering, 

eenn andere programmering volgens reeds bestaande normen. De zoon van de hockey-

ouderss zal zich voegen naar de mores van de kraakbeweging, de dochter van streng 

islamitischee ouders zal zich de ongeschreven (en goddeloze) regels van het 

toneelwereldjee eigen maken. Ze verzinnen die mores en regels niet zelf. Sterker nog, 

volgenss recente analyses door Nederlandse sociologen van decennia aan empirische 

gegevenss van het Sociaal Cultureel Planbureau, is de populaire kreet 

'voortschrijdendee individualisering' een typisch voorbeeld van een mythe. 

Achtergrondkenmerkenn van het individu, zoals geslacht, leeftijd, gezinssituatie, 

opleidingsniveauu en geloof blijken tamelijk accurate voorspellers te zijn van 

opvattingen,, gedrag en maatschappelijke omstandigheden, zelfs accurater dan dertig 

jaarr geleden. De bindende kracht van traditionele instituties als kerk en zuil is dan 

well  afgenomen, maar hun plaatsen zijn volgens de onderzoekers ingenomen door 

244 G. Hofstede 1991, p. 15. 
255 Zie voor een uitgebreide analyse van dit punt S. Hampshire, 'Public and Private Morality', in: S. 
Hampshire,, Public and Private Morality, Cambridge: Cambridge University Press 1978. 
266 J.W. Duyvendak & M. Hurenkamp (red.), Kiezen voor de Kudde, Amsterdam: Uitgeverij Van 
Gennepp 2004, met name pp. 30-1. 
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nieuwe,, niet minder sterk dwingende instituties zoals reclame, televisie en andere 

massamedia.. Geen de-institutionalisering, maar her-institutionalisering. Bovendien 

geldtt zelfs voor nieuwe sociale bewegingen, kunststromingen, religies (denk aan 

Scientology),, subculturen en dergelijke dat ze nooit volstrekt oorspronkelijk zijn, 

maarr altijd variaties op wat al bestaat. 

Maarr toch. Nieuwe subculturen en verandering in bestaande collectiviteiten 

komenn wel tot stand dankzij individuen. Het zijn individuen, allochtoon en 

autochtoon,, die redenen zien om bepaalde dingen anders te doen, om bestaande 

waardenn in het licht van nieuwe omstandigheden anders te interpreteren, om 

gerecipieerdee opvattingen te herzien, en zo voort. Het zijn ook individuen die redenen 

zienn om zich wel te (blijven) begeven in bepaalde milieus of niet, en om de waarden 

vann het ene milieu in hun persoonlijke leven zwaarder te laten wegen dan die van een 

ander.. Voorts: dat achtergrondkenmerken goede voorspellers zijn van opvattingen en 

gedragg is een statistisch gegeven; het geldt dus niet voor iedereen. Verder kan een 

gegevenn individu voldoen aan vier voorspelde opvattingen of vormen van gedrag, 

maarr wellicht niet een vijfde. Bovendien, ook al kies je voor levensopties die 

statistischh gesproken voorspeld worden door je achtergrondkenmerken, dat wil niet 

zeggenn dat je niet hebt gereflecteerd op die opties. Vinden wat je ouders vinden, of 

watt veel van je generatiegenoten vinden, of wat veel van je seksegenoten vinden, is 

niett hetzelfde als gehersenspoeld zijn. 

Mett andere woorden, ik meen dat een bescheiden conceptie van autonomie te 

rijmenn is met wat wel eens de 'sociale geworpenheid' van individuen wordt genoemd, 

mett name als 'cultuur' wordt begrepen als in het gelaagde model. Personen zijn geen 

absolutee zelfbeschikkers maar culturele verbanden en patronen zijn ook geen 

gevangenissen.. Voor het vervolg van mijn betoog zal ik daarom de volgende 

terminologiee hanteren. Bij het spreken over patronen van denken, voelen en handelen 

zall  ik spreken van culturele 'oriëntaties' en niet van culturele 'programmeringen'. 

Meerr dan het woord 'programmering' met zijn deterministische connotatie, laat 

'oriëntatie'' in het midden of er sprake is van een volledig irreflectief geconditioneerd 

patroonn van denken, voelen en handelen, of dat er ook een element in zit van 

autonomee reflectie en onderschrijving, zoals dat begrip hierboven is geclausuleerd. 

66 Central e tendentie s 

Dee lezer zou op dit punt als volgt kunnen protesteren: als het allemaal door en langs 

elkaarr heen lopende culturele oriëntaties zijn die de klok slaan, van welke oriëntaties 

individuenn ook nog in beperkte mate kunnen afwijken en waarop ze kunnen variëren, 

enn als voorts het multiculturalistische concept van totaalculturen een verkeerde 

manierr van denken over cultuur weerspiegelt, hoe zit het dan met uitspraken als 

277 M. Elchardus, 'Autonome Volgzaamheid', in: J.W. Duyvcndak & M. Hurenkamp 2004, pp. 206-7. 
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'nuchterheidd maakt deel uit van de Nederlandse cultuur'? of: 'de 

kruideniersmentaliteitt zit in onze cultuur gebakken'? Dit soort observaties over 'de 

Nederlandsee cultuur' als geheel kunnen toch worden gedaan? Het is bovendien geen 

wartaall  om te zeggen dat je vergeleken met Nederland een cultuurverschil merkt 

wanneerr je een reis maakt in Griekenland. Of ze nou waar zijn of niet, het is niet op 

voorhandd nonsens om dit soort uitspraken te doen. 

Datt klopt, zou ik zeggen, en deze tegenwerping verklaart deels de intuïtieve 

plausibiliteitt van het holistische model. Maar wat ik tot nu toe heb beweerd, en een 

gelaagdd cultuurbegrip in z'n algemeenheid, is compatibel met deze tegenwerping. Het 

woordd 'cultuur' wordt in zulke uitspraken namelijk niet in de holistische zin van het 

multiculturalismee gebruikt. De observaties over nuchterheid en kruideniersmentaliteit 

zijnn beschrijvingen van wat Kwame Appiah "large-scale tendencies" en wat 

Hofstedee "centrale tendenties"29 noemt. Dat wil zeggen, op relatief grote schaal 

voorkomendee gedrags- of attitude-patronen die niet van toepassing zijn op alle 

Nederlanders,, maar die binnen de Nederlandse staatsgrenzen relatief wijdverbreid 

zijn.. Maar zoals de discussie van de vorige paragraaf suggereerde, cultuur is pas 

cultuurr in de holistische zin wanneer zulke patronen, en een groot deel van de andere 

aann de totaalcultuur toegeschreven patronen, breed worden gedeeld binnen de 

betreffendee groep, en wanneer die patronen bovendien niet ook op enige schaal in 

anderee groepen zijn te vinden. 

Uitt het feit dat bepaalde culturele patronen veel voorkomen volgt niet dat er 

sprakee is van een begrensde totaalcultuur. In de Nederlandse samenleving kan de 

wijdverbreidheidd van de een of andere centrale tendentie - die begrijpelijkerwijs 

uitnodigtt tot uitspraken over 'de Nederlandse cultuur' - samengaan met een overigens 

ongelijkmatigg over individuen verdeelde pluraliteit van milieus, contexten, 

opvattingen,, gedragspatronen en dergelijke. Bovendien kunnen dezelfde centrale 

tendentiess in een ander land eveneens voorkomen. In deze geest schrijft bijvoorbeeld 

Eagletonn niet voor niets dat "de meeste moderne samenlevingen in feite een cluster 

vann elkaar kruisende subculturen zijn" , waarbij moeilijk is aan te geven van welke 

culturelee wereld een specifieke subcultuur afwijkt. 

Hett bestaan van centrale tendenties, statistische trends, binnen groepen die 

gedefinieerdd zijn langs het criterium van nationaliteit suggereert dat landen een 

aanzienlijkk deel van de collectieve mentale programmering van burgers 'voor hun 

Z*K.A .. Appiah 1994, p. 87. 
M G.. Hofstede 1991, p. 313. 
3(11 K.A. Appiah 1994: "[American culture] is, for example, held to be individualist, litigious, racially 
obsessed.. I think each of these claims is actually true, because what [ mean when I say there is no 
commonn culture of the United States is not what is denied by someone who says that there is an 
Americann culture. Such a person is describing large-scale tendencies within American lif e that arc 
nott necessarily participated in by all Americans. I do not mean to deny that these exist. But for such a 
tendencyy to be part of what I am calling the common culture they would have to derive from beliefs 
andd values and practices (almost) universally shared and known to be so. And that they are not." 
311 T. Eagleton 2000, p. 75: "most modern societies arc in fact a cluster of intersecting sub-cultures". 
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rekeningg nemen'.32 In die zin kun je inderdaad spreken van 'de Nederlandse cultuur' 

off  van 'de Griekse cultuur'. Het gelaagde cultuurbegrip ontkent dus ook niet dat er 

well  degelijk zoiets bestaat als cultuurschok wanneer iemand in een ander land 

belandt.. Centrale tendenties kunnen per land of regio sterk verschillen. Hoe dichter 

landenn bij elkaar liggen, hoe meer de paletten aan centrale tendenties in die landen 

overeenn zullen komen, in de regel. Deze vuistregel is onnauwkeurig door de gevolgen 

vann kolonialisme en door globalisering. Australië ligt aan de andere kant van de 

wereldd maar heeft veel centrale tendenties gemeenschappelijk met Engeland. Maar 

Thailandd en Engeland hebben er waarschijnlijk een stuk minder gemeenschappelijk. 

Hoee minder twee landen op elkaar lijken in termen van centrale tendenties, des te 

meerr schijnen ze twee volledig distincte, op zichzelf staande levenswerelden te zijn. 

Maarr dat is alleen zo wanneer je die twee landen geïsoleerd bekijkt. Als je de landen 

uitt hun respectievelijke regio's erbij betrekt, dan zie je dat het niet gaat om op 

zichzelff  staande universa. Zo bezien is de culturele wereldkaart geen mozaïek, maar 

eenn oppervlak met in elkaar overvloeiende kleuren en stromen. Maar steeds blijf t 

gelden:: het zijn centrale tendenties en daarmee statistische verschillen. Hofstede wijst 

eropp dat van (het platteland van) Turkije en Marokko naar West-Europa migrerende 

mensenn algemeen gesproken van een meer naar een minder collectivistisch ingestelde 

omgevingg gaan. Maar dat neemt niet weg dat sommige oorspronkelijke Nederlanders 

collectivistischerr zijn ingesteld dan 'de' gemiddelde Marokkaan. Sommige 

Marokkanenn zijn individualistischer ingesteld dan 'de' gemiddelde oorspronkelijke 

Nederlander.. Waar multiculturalisten op conceptueel niveau, en uiteindelijk in de 

vormm van beleid, centrale tendenties toeschrijven aan individuen maken zij zich 

schuldigg aan stereotypering. Dit is niet alleen onjuist, maar levert waar theorie in 

beleidd wordt omgezet ook allerlei problemen en onbedoelde neveneffecten op, zoals 

hiernaa nog aan de orde zal komen. 

77 Immigrantengroepe n als distinct e culturen ? 

Tott nu toe heb ik vooral gesproken over verzamelingen mensen die geografisch 

afgebakendd zijn, zoals de bevolkingen van landen. Je zou denken dat als het ten 

aanzienn van zulke verzamelingen lastig is om aannemelijk te maken dat ze distincte 

totaalculturenn vormen, dat het dan voor groepen die verspreid binnen een land wonen 

nogg lastiger is. Multiculturalisten als Parekh en Raz34 verlenen desalniettemin 

3232 C. Hofstede 1991, p. 24. 
""  De idee van individuen die worden voortgedreven door de krachten van hun respectievelijke 
totaalculturen,, doet zijn invloed niet alleen in het politick-filosofischc debat gelden, maar ook elders. 
Toenn op 13 januari 2004 de Turks-Ncderlandsc scholier Murat D. zijn leraar doodschoot, was de door 
cenn contingent deskundigen aangemoedigde consensus in kranten en actualiteitenrubrieken al snel dat 
'dee Turkse cultuur' van eer en schande de daad van cen uitputtende en definitieve verklaring 
voorzag.. Dit tot terechte verbijstering van veel Turkse Nederlanders. 
344 Maar niet Kymlicka en Taylor, waarover meer in de hoofdstukken 3 tot en met 5. 
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bepaaldee typen van zulke groepen de status van te beschermen distincte cultuur. Om 

hiervoorr als groep in aanmerking te komen volstaat het niet om een groot aantal 

culturelee eigenschappen gemeenschappelijk te hebben, zoals misschien 

woonwagenkampbewonerss dat hebben, of wellicht leden van de kraakbeweging. Een 

bepaaldd type groepen heeft een streepje voor, namelijk etnische groepen, die in de 

praktijkk overeenkomen met immigrantengroepen, inclusief nakomelingen. Etnische 

groepenn zijn in deze visie de historische scheppers en actuele dragers van distincte 

totaalculturen,, ook wanneer zij zich in de diaspora bevinden.35 

Iss deze status van distincte totaalcultuur voor immigrantengroepen plausibel? 

Voorr een ontkennend antwoord op die vraag pleiten alvast de punten die hierboven bij 

geografischh afgebakende groepen werden genoemd. Dus, ten eerste: een flink deel van 

watt je bij een gegeven etnische groep aan cultuur aantreft, zul je ook vinden in de 

gelederenn van de autochtone bevolking en andere etnische minderheden. Neem de 

groepp 'Nederlandse Turken'. In de sfeer van waarden bijvoorbeeld het positief 

waarderenn van studie en scholing. Net als veel Grieken houden veel Turken van 

voetball  een schier universele passie lijk t het wel - en wordt door veel Turken 

ondernemingszinn gewaardeerd. Allemaal zaken die je ook wel bij niet-Turken in 

Nederlandd aantreft, al zal dat in andere proporties zijn. Ten tweede is er binnen de 

verzamelingg Nederlandse Turken sprake van verschillen tussen allerlei categorieën en 

individuen.. In de ideologie van het multiculturalisme wordt de gepromoveerde 

homoseksuelee Turk in één distincte levenswereld gezet met de jonggetrouwde 

VMBO-er,, de stadse Turk wordt in één cultureel mozaïekpartje geplaatst met de 

provinciaal.. Een ander punt zijn mensen van gemengde afkomst, dus die één Turkse 

ouderr hebben en één ouder met een andere nationale achtergrond. Als elk individu via 

geboortee lid is van één totaalcultuur, hoe past zo'n persoon dan in het model? 

Voorts,, het is vreemd om te doen alsof wonen in een nieuw land niets teweeg 

brengtt in cultureel opzicht. Een etnische groep in een immigratieland vormt geen 

nietsvermoedendd eilandje. Behalve de culturele patronen die ze in hun vaderland 

hebbenn opgedaan , waaronder in veel gevallen dus centrale tendenties van dat land, 

off  van een bepaalde regio, staan immigranten in het nieuwe land bloot aan nieuwe 

socialisering,, nieuwe ideeën en nieuwe vormen, via diverse contexten en media. Voor 

hunn nakomelingen geldt dat a fortiori. Die worden gesocialiseerd in het gezin en de 

etnischee groep, maar ook van jongs af aan op scholen met kinderen en leerkrachten 

mett andere achtergronden, en ook door de Nederlandse televisie, de jeugdcultuur van 

internett en zo meer. Hans Vermeulen van het Instituut voor Migratie- en Etnische 

Studiess stelt dat uit sociologisch onderzoek niet het beeld naar voren komt van "een 

homogenee Turkse cultuur die langzaam opgaat in een homogene Nederlandse cultuur. 

Integendeel,, de culturele diversiteit binnen de Turkse gemeenschap wordt in veel 

onderzoekk benadrukt. Het is eerder zo dat de diversiteit binnen de Turkse 

355 Zie bijvoorbeeld B. Parekh 2000, p. 154. 
'66 Die dus niet bij elk individu hetzelfde zijn. 
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gemeenschapp steeds meer gaat lijken op die binnen de Nederlandse samenleving. 

Voorall  hierdoor nemen etnisch-culturele verschillen in betekenis af."37 

Vermeulenn betoogt terecht dat het verhelderend is om dit soort ontwikkelingen 

niett alleen te zien als beïnvloeding of erosie, maar ook als adaptatie, aanpassing, aan 

gewijzigdee omstandigheden. Culturele patronen zijn mede te zien als oplossingen 

voorr vragen die een bepaalde politiek-economische context opwerpt. Wanneer 

mensenn zich bijvoorbeeld door migratie - gesteld zien voor een gewijzigde of 

wijzigendee politiek-economische context, dan zullen de oplossingen ook gaan 

schuiven.. Vermeulen noemt het voorbeeld van veel Turkse ouders die zijn gaan inzien 

datt hoger onderwijs in een samenleving als de Nederlandse wel belangrijk is voor het 

welzijnn van hun kinderen, ook al was het dat op het platteland van Turkije misschien 

niet.. In functie van zo'n doel - het volgen van hoger onderwijs - veranderen van 

lieverleee ook normatieve patronen over vroeg trouwen en de zelfstandigheid van 

meisjes.. Voor Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland zijn gearrangeerde 

huwelijkenn bijvoorbeeld geen vanzelfsprekendheid, waar dat op het platteland van de 

eerstee generatie misschien wel vaak zo was. Zo bezien is de multiculturalistische 

wenss om 'culturen' te willen beschermen, intact te willen houden, eigenlijk een gek 

streven.. "Pleiten voor het behoud van de cultuur van immigranten die afkomstig zijn 

uitt een geïsoleerd plattelandsgebied en die zich vestigen in een moderne 

postindustrièlee stedelijke omgeving is alleen begrijpelijk als cultuur als losstaand van 

dee maatschappelijke context wordt beschouwd."4 

88 Etnisch e cultuu r versu s etnisch e identificati e 

Err is een groot 'maar' bij bovenstaand verhaal. Ik zei dat kinderen van gemengde 

ouderss moeilijk vallen in te passen in het mozaïekmodel, maar onder Turken in 

Nederlandd komen gemengde huwelijken maar sporadisch voor. Het percentage 

gemengdee huwelijken onder tweede generatie Turken was in 1999 5%. Voor 

Marokkanenn was het 11%, voor Surinamers 53% en voor Antillianen 84%. Verder 

zijnn er bij de eerste generatie ook niet zoveel van oorsprong stadse Turken, een grote 

meerderheidd van Turkse immigranten komt van het platteland, terwijl wordt verwacht 

datt in 2015 als gevolg van doorgaande migratie nog steeds bijna de helft van de 

377 H. Vermeulen, Etnisch-culturele Diversiteit als 'Feit' en Norm (oratie Amsterdam UvA), 
Amsterdam:: Vossiuspers UvA 2001, p. 17. 
388 H. Vermeulen, Culture and Inequality: Immigrant cultures and social mobility in long-term 
perspective,perspective, Amsterdam: IMES 2001, pp. 42-3. 
399 Een aanzienlijk deel van deze groep heeft zelfs een voorkeur voor (een periode van) ongehuwd 
samenwonen.. Overigens volgt men die voorkeur in de praktijk niet altijd. Zie H. de Valk & A.C. 
Liefbroer,, 'Invloed van ouders op relatievormingsvoorkcurcn van Turkse, Marokkaanse en 
autochtonee jongeren in Nederland', Migrantenstudies 2004-20/3, pp. 120 c.v. 
400 H. Vermeulen & B. Slijper, Multiculturalisme in Canada, Australië en de Verenigde Staten, 
Amsterdam:: Aksant 2003, p. 131. 
411 H. Vermeulen 2001, p. 25. 
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Turkenn tot de eerste generatie zal behoren. Verder kent iedereen het fenomeen van 

etnischh gesegregeerde wijken met eigen winkeltjes, moskeeën, tv-zenders en 

theehuizen.. In het amateurvoetbal is sprake van een witte vlucht, waardoor ook 

voetbalclubss steeds meer mono-etnisch zijn. Vaak zegt men zich bovendien in de 

eerstee plaats Turk (of Marokkaan, of Surinamer) en in de tweede plaats Nederlander 

tee voelen. Er is onderlinge sociale controle en er wordt veel onderling gefeest en 

gerouwdd en dat alles veelal in de eigen taal. 

Nederlandd en (het platteland van) Turkije hebben in termen van centrale 

tendentiess niet zo heel veel gemeenschappelijk. De culturele matrix van Turkse 

immigrantenn is in de context van haar oorsprongsregio misschien niet als uniek en 

distinctt te karakteriseren, maar in de context van grootstedelijk Nederland (waar de 

meestee Turken zijn geconcentreerd) is het wellicht door de sterke contrastwerking een 

anderr verhaal. Het beeld van holistische etnè binnen een staatkundige eenheid wint 

doorr deze overwegingen wellicht aan overtuigingskracht. 

Hetgeenn de volgende vraag oproept. Hoe moeten bovenstaande punten worden 

geduid,, als het echt waar is dat, zoals ik in de vorige paragraaf betoogde, de interne 

culturelee diversiteit binnen etnische groepen aanzienlijk is en groter wordt42 en het 

contrastt met autochtonen cultureel-inhoudelijk beschouwd minder het karakter heeft 

vann twee aparte homogene werelden dan multiculturalisten suggereren? Bij de 

beantwoordingg van die vraag speelt een belangrijk onderscheid een centrale rol, 

namelijkk het onderscheid tussen 'etnische cultuur' en 'etnische identificatie'. Om dit 

onderscheidd te kunnen begrijpen is het nodig om eerst enkele overwegingen te wijden 

aann het begrip 'etniciteit'. 

Dee meeste mensen hebben wel een intuïtieve voorstelling van wat etniciteit is, 

maarr intuïties kunnen misleiden. De genetische en raciale connotaties die het begrip 

oproeptt bijvoorbeeld, zijn bedrieglijk. Die connotaties lijken niet zozeer samen te 

hangenn met operationaliseerbare biologische criteria, als wel met subjectieve 

aspecten.. Dat wil zeggen, met hoe leden van zogenaamde etnische groepen zichzelf en 

hunn onderlinge relatie zien. Meer algemeen gesproken: etniciteit is sociaal 

geconstrueerd,, je kunt het niet horen, zien, ruiken, proeven of aanraken.43 In hun 

anthologiee Ethnicity hebben de sociale wetenschappers John Hutchinson en Anthony 

D.. Smith uit een indrukwekkende hoeveelheid antropologische en sociologische 

literatuurr de volgende definitie van 'etnische groep' gedestilleerd: "een menselijke 

populatiee met een naam, met mythen van gemeenschappelijk voorouderschap, met 

gedeeldee historische herinneringen, één of meer elementen van gemeenschappelijke 

422 Ik generaliseer het voorbeeld van Turken in Nederland naar andere etnische groepen. Volgens mij 
iss dit geoorloofd, omdat van de grotere groepen minderheden - Turken, Marokkanen, Surinamers, 
Antilliancnn - de Turken juist het minst 'flexibel' zijn in cultureel opzicht. De overwegingen in de 
tekstt ten aanzien van Turken gelden dus a fortiori  voor die andere groepen. 
433 M. Banton, 'The Actor's Model of Ethnic Relations', in J. Hutchinson & A.D. Smith (red.), 
Ethnicity,Ethnicity, Oxford: Oxford University Press 1996, p. 103. 
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cultuur,, een band met een moederland en een gevoel van solidariteit onder tenminste 

sommigee van zijn leden." 

'Mythen',, 'band', 'gevoel', het zijn verwijzingen naar mentale toestanden, naar 

subjectievee overtuigingen. Ook al valt in een voorkomend geval van een 

zelfverklaardee etnische groep een werkelijke biologische 'stamboom' te traceren, dat 

iss niet wat het een etnische groep maakt. Wat telt is de perceptie van leden en niet-

leden.. Meestal is zo'n biologische stamboom er overigens niet, althans niet zo dat de 

genetischee overeenkomsten binnen een groep groter zijn dan tussen groepen. 

Etniciteitt is kunstmatig, volgens Weber kan het zich zelfs ontwikkelen uit volstrekt 

arbitrairee indelingen in groepen. Artificiël e politieke eenheden zonder enige 

genetischee verwantschap ontwikkelen bijvoorbeeld van lieverlee een gevoel van -

letterlijkk bloedbroederschap.45 In deze context moet ook Benedict Andersons 

beroemdee uitdrukking 'verbeelde gemeenschappen' worden geplaatst. 

Wee zien hier de link met het 'je Marokkaan' (of Turk of Hindustaan) 'voelen'. 

Datt verschijnsel duidt niet per se op een pluriformiteit van etnische culturen, maar 

waarschijnlijkerr op een pluriformiteit van etnische identificaties of identiteiten. Het 

verzuimm om dit belangrijke onderscheid te maken is volgens mij de aanleiding voor 

tall  van problemen met multiculturalistische theorieën. De fout die wordt gemaakt is 

datt min of meer sterke etnische identificaties onder immigranten worden gezien als 

indicatorenn van strikt separate totaal culturen. Maar zoals de antropoloog Fredrick 

Barthh in zijn klassieke tekst 'Ethnic Groups and Boundaries' benadrukt, gaat het om 

"dee etnische grens die de groep definieert, niet de culturele materie die ze omheint."46 

Hett is etnisch-multiculturalisten naar eigen zeggen te doen om die culturele materie: 

dee waarden, normen en praktijken. Maar die is juist niet eenduidig, distinct en 

monolitischh genoeg om de premissen van het etnisch-multiculturalisme te 

rechtvaardigen.. 7 Zelfs twee naburige of door elkaar wonende groepen die cultureel-

inhoudelijkk beschouwd praktisch niet te onderscheiden zijn, kunnen er sterke etnische 

grenzenn op nahouden. Michael Ignatieff wijst op het zogenaamde 'narcisme van het 

kleinee verschil' dat een rol speelde bij de gruwelijke strijd in de Balkan tussen zich 

alss etnisch verschillend presenterende groepen, die wat culturele inhouden betreft nog 

niett in de buurt kwamen van distincte biljartbalculturen. 

444 J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, p.6: "a named human population with myths of common 
ancestry,, shared historical memories, one or more elements of common culture, a link with a 
homelandd and a sense of solidarity among at least some of its members." 
455 M, Weber, 'The Origins of Ethnic Groups', in; J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, pp. 35-40. 
Weberr schrijft dit fenomeen bijvoorbeeld toe aan de twaalf stammen van Israël. 
466 F. Barth, 'Ethnic Groups and Boundaries', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, p. 79: "the ethnic 
boundaryy that defines the group, not the cultural stuff that it encloses." 
477 Mariene de Vries kwam tot de grappige constatering dat van een groep door haar geïnterviewde 
jongee Turkse vrouwen in Nederland er niet één kon aangeven wat nu precies het verschil was tussen 
eenn 'Nederlandse' en een 'modern-Turkse' manier van je gedragen, terwijl bijna alle respondenten 
tegelijkertijdd stelden niet te willen 'vernederlandsen'. (M. de Vries, 'The Changing Role of Gossip: 
towardss a New Identity?', in: G. Baumann & Th. Sunicr (red.), Post-Migration Ethnicity, 
Amsterdam:: Het Spinhuis 1995, p. 46.) 
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Barthh stelt dus dat niet zozeer de culturele inhouden van zogenaamde etnische 

groepenn het object van analyse zouden moeten zijn, maar veeleer de vraag waarom en 

hoee de grenzen tussen die groepen worden gegenereerd, ingevuld en gehandhaafd.48 

Eenn etnische groep ontstaat en wordt in leven gehouden doordat er een grens wordt 

getrokkenn tussen 'insiders' en 'outsiders'. De insiders schrijven aan zichzelf 

kenmerken,, waarden en andere culturele inhouden toe, die hen onderscheiden van 

outsiders.. Om het in een juridisch jargon uit te drukken: etnische identificatie is niet 

declaratoir,, maar constitutief voor etniciteit. Naarmate bepaalde omstandigheden daar 

meerr of minder aanleiding toe geven, worden de grenslijnen met een dikkere of 

dunneree kwast getrokken, eventueel ook via uiterlijke markeringen, en worden de 

betreffendee culturele inhouden als meer of minder authentiek en uniek voorgesteld. 

Dee vraag is dan welke typen omstandigheden in dit proces een rol spelen.49 

99 Factore n die bijdrage n to t 'reactiev e etnisering ' 

Eénn zo'n mogelijke omstandigheid is al genoemd: de ervaring van fragmentatie waar 

Vann Binsbergen over sprak. Etnische mobilisatie als reactie op ervaringen van 

desintegratie,, oftewel: etnische totaalcultuur als een constructie om het gevoel van 

versnipperingg dat sommige mensen ervaren in de moderniteit, subjectief te doen 

verkerenn in eenheid, samenhang, en authenticiteit. Alberto Meluci zoekt het in 

dezelfdee richting als Van Binsbergen. Hij stelt dat mensen hun toevlucht zoeken bij 

etniciteitt om de verwarring over de vele maatschappelijke rollen en het gebrek aan 

eenheidd van dit tijdsgewricht het hoofd te bieden. "Geen van die rollen is in staat om 

hett individu op adequate wijze een stabiele identiteit te bieden."5 Etniciteit, zo is de 

suggestie,, is daartoe wel in staat met haar verwijzing naar een gemeenschappelijke 

afstamming,, met haar mystiek van eeuwenoude verankering en met haar gevoel van 

onvoorwaardelijkee solidariteit. Het verzwakken van voorheen sterke affectieve 

bandenn als nationaliteit en klasse, en de onzekerheid die mensen in haar greep kan 

krijgenn in een tijdperk van grote migratiestromen spelen deze zogenaamde etnisering 

488 F. Barth 1996, p. 15. 
499 Behalve als voortvloeiend uit reactieve factoren zou je sterke etnische identificatie ook deels 
kunnenn begrijpen als een gevolg van sterke nationalistische tendensen in de landen van herkomst. Die 
kunnenn persisteren als centrale tendenties onder immigrantcnpopulaties en krijgen dan in het 
immigratielandd het karakter van sterke etnische identificatie (dit zou ook verklaren waarom Turkse 
Nederlanderss een sterkere etnische identificatie hebben dan Marokkaanse Nederlanders). 
500 A. Meluci, The Post-Modern Revival of Ethnicity', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, p. 368: 
"Yett none of these roles is able adequately to offer the individual a stable identity". Terry Eaglcton 
(2000,, p. 75) geeft een kleurrijke verwoording van hetzelfde punt: "But since transnational capitalism 
alsoo breeds isolation and anxiety, uprooting men and women from their traditional attachments and 
pitchingg their identity into chronic crisis, it fosters, by way of reaction, cultures of defensive 
solidarityy at the very time that it is busy proliferating this brave new cosmopolitanism. As hybridity 
spreads,, so do the cries of heresy. For every waft of Parisian perfume in Tokyo, one can find a young 
Nazii  thug or a middle-aged communitarian philosopher." 
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verderr in de kaart. Wat dat betreft is het opvallend dat het hele concept van etniciteit 

pass in de jaren zestig in zwang is gekomen. 

Eenn tweede, verwante en paradoxale omstandigheid die in de literatuur wel wordt 

geopperd,, is precies het minder scherp worden van het culturele contrast tussen 

etnischee minderheden en autochtonen, zojuist al eens genoemd. Het benadrukken van 

verschill  en culturele authenticiteit kan een soort verzet zijn tegen het verwateren van 

dee 'dikke' etnische cultuur van weleer, of die nu werkelijk heeft bestaan of niet. 

Kwamee Appiah duidt bijvoorbeeld etnische oplevingen in de Verenigde Staten in deze 

zin.. Hij merkt op dat nakomelingen van immigranten kunnen worden overvallen door 

hett onaangename gevoel dat hun culturele identiteit oppervlakkig is vergeleken bij 

hunn ouders en grootouders "en sommigen van hen vrezen dat, tenzij de rest van ons 

hett belang van hun verschil erkennen, er spoedig niets over zal zijn dat het waard is 

omm erkend te worden."5 Wellicht kunnen de verrichtingen van Arabische Europese 

Ligaa (AEL) in dit licht worden begrepen. Deze vooral bij jongeren populaire 

bewegingg is in de eerste plaats een emancipatiebeweging, maar een minstens zo 

belangrijkk doel is het sterk houden van de eigen islamitische en etnische identiteit. Uit 

hunn manifesten en essays spreekt de angst dat die erodeert, ten prooi valt aan 

consumentismee en libertijnse tendensen. 

Overigenss is een ironie bij dat soort claims dat je, wanneer je ze maakt, al 

noodzakelijkerwijss afstand hebt genomen. Wie werkelijk in een 'etnische cultuur' is 

ondergedompeld,, die denkt er niet over na dat er iets bewaard of gekoesterd moet 

worden,, die doorleeft gewoon de manieren van handelen, denken en voelen van die 

cultuur.544 Zodra men reflecteert over hervinden of versterken, dan weet je eigenlijk 

datt wat hervonden of versterkt moet worden niet bestaat. Herbert J. Gans betoogt 

daaromm dat er bij etniseringsprocessen vaak sprake is van symbolische etniciteit. 

Zoalss de term aangeeft, gaat het om de suggestie dat er vaak sprake is van een 

etniciteitt met een sterk symbolisch karakter. Dit sluit aan bij Barths inzicht dat 

minstenss evenveel draait om grenzen en grensmarkeringen als om daadwerkelijke 

inhoudelijkee culturele verschillen. Het gaat volgens Gans om een "nostalgische 

loyaliteitt aan de cultuur van de immigrantengeneratie", die min of meer symbolisch is 

omdatt liefde en trots voor een traditie gevoeld worden "zonder hem in alledaags 

511 D. Bell, 'Ethnicity and Social Change', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, p. 144. 
522 T.H. Eriksen, 'Ethnicity, Race, Class and Nation', in: J, Hutchinson & A.D. Smith 1996, p. 28. 
533 K.A. Appiah, 'The Multiculturalist Misunderstanding', The New York Review of Books 1996-44/15: 
"andd some of them fear that unless the rest of us acknowledge the importance of their difference, 
theree soon won't be anything worth acknowledging." 
544 Vgl. Van Binsbcrgcn 1999, p. 7: "Het besef van zo'n centrale en holistische culturele identiteit is 
niett vanzelfsprekend maar wordt uitdrukkelijk geconstrueerd in sociale communicatie, vaak gepaard 
gaandee met het koesteren van een collectieve historische ervaring en selectieve culturele 
onderscheidendee kenmerken, vaak ook met etnische en culturele mobilisatie door een elite." 
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gedragg te hoeven incorporeren," Meisjes gaan bijvoorbeeld (meer) hoofddoeken 

dragenn maar zijn tegelijkertijd alleszins ontvankelijk voor Nederlandse centrale 

tendentiess als de positieve waardering van een carrière voor vrouwen en de TMF-

jeugdcultuur.. Ze grijpen terug naar de etnische symbolen van hun ouders, zonder 

daadwerkelijkk alle culturele praktijken die al dan niet terecht worden geassocieerd 

mett het moederland in ere te herstellen.56 

Eenn derde factor die kan bijdragen aan reactieve etnisering is de ideologie van het 

holistischee etnisch-multiculturalisme zelf. Het denkschema van een mozaïek van 

etnischee culturen binnen een samenleving zoals dat lange tijd door bijvoorbeeld 

Engelandd en Nederland is gehanteerd (en in Engeland door Parekh en Raz filosofisch 

wordtt gelegitimeerd), heeft zelf een uitwerking op de maatschappelijke realiteit die 

hett zegt te beschrijven en accommoderen. In 1999, op zo'n beetje het hoogtepunt van 

dee populariteit van multiculturalisme, verzuchtte de theoreticus Baumann dat etnische 

grenzenn in het Westen minder flexibel zijn geworden dan in bijvoorbeeld grote delen 

vann Afrik a en Azië, vanwege wat hij een "Apartheid-logica van etniciteit"57 noemt, 

waarbijj  ieder individu volgens de consensus niet anders kan dan zich wentelen in zijn 

eigenn etniciteit en de bijbehorende culturele kenmerken. Je zou kunnen spreken van 

eenn institutionalisering van etnische verschillen, in Nederland bijvoorbeeld lange tijd 

getypeerdd door de kreet 'integratie met behoud van culturele identiteit'.58 

Wanneerr dit wordt gecombineerd met culturele rechten zoals multiculturalisten 

diee bepleiten, dan kunnen etnische elites en multiculturele entrepeneurs hun voordeel 

doenn met deze situatie. Volgens zogenaamde instrumentalisten als Brass en Cohen 

wordtt etniciteit door belangengroepen gebruikt als sociale en politieke hulpbron in 

situatiess waar de etnisch-multiculturalistische ideologie dominant is. Waar subsidies, 

ontheffingenn en andere politieke voordelen op het spel staan, daar is een prikkel om te 

voldoenn aan de criteria die bepalen wat voor soort groepen aanspraak kunnen maken 

opp die voordelen. De etnische 'cultuur' wordt gereïficeerd, tot een ding gemaakt, de 

bijbehorendee culturele waarden en normen worden als het ware in een pure vorm 

gecodificeerdd en insiders worden geacht zich aan die pure identiteit te houden en die 

niett te 'verloochenen'. Daarbij hoeft niet per se sprake te zijn van kwade trouw of 

eigenbelangg bij die elites, alhoewel dat niet mag worden uitgesloten. 

Dee politieke voordelen die op het spel staan vloeien voort uit multiculturalistisch 

beleidd dat uitgaat van de vooronderstelling dat etniciteit op natuurlijke wijze groepen 

H.J.. Gans, 'Symbolic Ethnicity', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, p. 146: "a nostalgic 
allegiancee to the culture of the immigrant generation"; "a love for and a pride in a tradition that can 
bee felt without having to be incorporated in everyday behavior." 
566 Vgl. J. Eller & R. Coughlan, 'The Poverty of Primordialism', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 
1996,, p 47: "the activation of cultural resources which are real enough but which were relatively 
'dormant'' and not previously the subject of strong 'primordial sentiment'." 
577 G. Baumann, The Multicultural Riddle, Londen: Routlcdge 1999, p. 60: "an Apartheid logic of 
ethnicity". . 
588 Zoals bekend hing die idee samen met de - achteraf onjuist gebleken overtuiging, van alle 
partijen,, dat de arbeidsmigratie een tijdelijk arrangement was. 
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constitueert.. Multiculturalisten als Raz en Parekh, die willen zorgen dat etnische 

immigrantenculturenn intact blijven, treffen etnische groepen als het ware aan, en 

willenn daar vervolgens politiek beleid op toepassen. Kukathas merkt terecht op dat je 

ookk in omgekeerde richting moet kijken: "Groepen of culturele gemeenschappen 

bestaann niet voorafgaand aan of onafhankelijk van juridische en politieke instituties, 

maarr krijgen zelf vorm door die instituties."59 Het verlenen van de rechten die Raz in 

gedachtenn heeft zou er toe kunnen bijdragen dat etnisch-culturele verschillen 

"institutioneell  versteend"60 raken, bevroren in een vermeend natuurlijke orde, die op 

denn duur, en onder invloed van de kunstmatige classificering van buitenaf, ook door 

dee groepsleden zelf (nog meer) wordt onderschreven en bekrachtigd. In de sociale 

psychologiee is het verschijnsel opgemerkt dat hoe sterker individuen zich 

identificerenn met hun groep, des te meer ze de neiging hebben om verschillen tussen 

hunn groep en andere groepen te overdrijven. Zo bezien zou multiculturalistisch 

beleidd een voorheen niet of niet in zo sterke mate bestaande situatie in het leven 

kunnenn roepen die nu juist de (dwalende) premisse van dat beleid was. 

Sindss de cesuur van 11 september 2001 lopen sommige Westeuropese landen niet 

meerr warm voor een sterk multiculturalisme van erkenning en culturele rechten. 

Sterkerr nog, er lijk t vooral in Nederland sprake te zijn van een radicale breuk met een 

verledenn waarin etnische groepen op allerlei manieren tegemoet werd gekomen vanuit 

dee overheid, en van een nieuwe tendens van uitgesproken assimilatiedruk. Uiteraard 

doell  ik op de opkomst van Pim Fortuyn en de LPF, de heftige verrechtsing van de 

traditionelee politieke partijen, populaire figuren als Geert Wilders en Ayaan Hirsi Al i 

diee zich manifesteren met ronduit vijandige woorden tegen het allochtone volksdeel, 

enn de onophoudelijke stroom aan publicaties en nieuwsitems over 'mislukte 

integratie'.. Die politieke ontwikkelingen staan natuurlijk niet op zichzelf. Ze hebben 

eenn pendant in de maatschappij in de vorm van afnemende tolerantie en toenemende 

uitsluiting.. De gestaag repeterende boodschap die vooral Turken en Marokkanen 

krijgen,, ook de vrijzinnig- of niet-islamitische, is dat hun bestaan en hun manieren 

vann leven eigenlijk vooral en voornamelijk worden gezien als probleem. 

Bovendien,, en dit is voor de kwestie van etnisering van belang, worden ze 

constantt op deze negatieve wijze geadresseerd qua etnische of religieuze groep. Het is 

5959 C. Kukathas, 'Arc There Any Cultural Rights?', in: W. Kymlicka (red.), The Rights of Minority 
Cultures,Cultures, New York: Oxford University Press, 1995: "Groups or cultural communities do not exist 
priorr to or independently of legal and political institutions but arc themselves given shape by those 
institutions.""  Kukathas geeft op pp. 232-233 een aantal treffende voorbeelden van dit aan de 
sclfulfillin gg prophecy verwante verschijnsel. 
A""  M. Galcnkamp, 'Do Wc Need Special Collective Rights for Immigrants and Refugees in Western 
Huropc?',, Citizenship Studies, 1998-2/3, p. 512: "institutionally fossilized". 
611 D.R. Forsyth, Group Dynamics, Belmont: Thomson Wadsworth 2006, p. 92. 
A:: Zic in deze zin ook B Barry, Culture and Equality, Cambridge: Polity Press 2001, p. 315. 
ftft '' lien bizarre trend in dit verband is dat jonge, hoogopgeleide, seculiere Turken van de tweede of 
derdee generatie Nederland willen verruilen voor Turkije omdat de vijandige sfeer in Nederland hen 
tegenstaatt ('Modern Turkije lokt remigranten. Hoogopgeleide Turken keren intolerant Nederland de 
rugg toe', NRC/Handelsblad 7 januari 2005). 
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eenn bekend verschijnsel dat men dan ook qua etnische groep in de verdediging 

schiet.. Vermeulen refereert in dit verband aan Sartres beroemde uitspraak dat 'de 

jood'' het produkt is van antisemitisme.65 Hobsbawn stelt zelfs dat een feitelijke of 

gepercipieerdee vijand een conditio sine qua non is voor sterke etnische verbanden.66 

Bijj  (gepercipieerde) conflicten tussen groepen bestaat de neiging om verschillen te 

benadrukkenn en culturele 'markeringen' (taal, kleding) als grensposten op te richten.67 

Dee toename van djellaba's en baarden in het straatbeeld van de laatste jaren is wat dit 

betreftt een teken aan de wand, evenals de (verdere) afname van mobiliteit tussen 

etnischee groepen (bezwaar tegen 'gemengde' huwelijken, negatieve waardering van 

'vernederlandsing').. Andere symptomen zijn de tamelijk alarmerende berichten dat op 

scholenn groepsvorming en -tegenstellingen steeds meer langs etnische breuklijnen 

lopenn en het zich afzetten tegen en zelfs bestrijden van de Nederlandse maatschappij 

doorr sommige jongere allochtonen. 

Niett alleen versterken ervaren conflicten tussen groepen de neiging om 

verschillenn te overdrijven, volgens de sociale psychologie bevorderen ze ook het 

fenomeenn van 'zelf-stereotypering'. Dit proces behelst (1) het als accuraat accepteren 

vann generalisaties over de kenmerken van leden van de eigen groep en (2) het 

toepassenn van die stereotyperingen op zichzelf. Dit effect is des te sterker wanneer 

eenn groep in het conflict een minderheid is ten opzichte van de andere groep of 

groepen.. Het gevoel 'van nature' anders te zijn, 'een totaal andere cultuur' te 

hebben,, 'typisch Turks te zijn' of 'typisch Marokkaans te zijn' wordt door processen 

vann groepsdynamiek en etnisering sterker dan een nuchtere inventarisatie van 

daadwerkelijkee inhoudelijke cultuurverschillen (en de mate van homogene spreiding 

vann gesignaleerde verschillen) zou rechtvaardigen. 

Eenn verwant aspect van door bepaalde groepen allochtonen ervaren uitsluiting en 

'islam-bashing',, en überhaupt het versterken van 'ingroup versus outgroup' 

gevoelens,, kan zijn dat het beeld dat zij hebben van oorspronkelijke Nederlanders 

sterkk in negatieve zin wordt aangetast (en andersom). Dit maakt vervolgens etnische 

identiteitenn weer aantrekkelijker, ook al omdat maatschappelijke discussies sterker 

eenn hullie-zullie karakter krijgen, waardoor men zich ook als zullie gaat voelen. 

Nathann Glazer wijst op een vergelijkbare ontwikkeling in de Verenigde Staten ten 

tijdee van de raciale spanningen en de Vietnam-oorlog. In deze periode leek het voor 

hett eerst in de Amerikaanse geschiedenis voor veel individuen aantrekkelijker om 

644 J. Ellcr & R. Coughlan 1996, p 48: "Simply put, when a group (an 'ethnic') experiences opposition 
too incorporation into a wider society or comes under explicit threat or attack, ethnic feeling is 
generated." " 
6565 H. Vermeulen 2001, p. 12. 

E.. Hobsbawn, 'Ethnic Nationalism in the Late Twentieth Century', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 
1996,, p. 356. 
677 D.R. Forsyth 2006, p. 462: "differentiation is typical of intcrgroup conflict. Rather than noting 
sharedd similarities, the groups tend to emphasize their differences. When people from different 
culturess find themselves in conflict, they often adopt a dialect, accent, or language form that is 
uniquee to their ingroup and foreign to the outgroup." 
688 D.R. Forsyth 2006, p. 92. 
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zichh Pools, Iers of joods te voelen dan om zich gewoon Amerikaan te voelen. 

Wellichtt kan het verschijnsel dat veel Marokkaanse Nederlanders geen 

Koninginnedagg meer vieren en niet meer voor het Nederlands voetbalelftal juichen, 

waarr ze dat voorheen wel deden, in deze context worden begrepen. 

Voorr beide situaties, dus zowel de situatie waarin de overheid een min of meer actief 

multiculturalistischh beleid voert alsook de huidige Nederlandse situatie waarin men 

sterkee assimilatiedruk uitoefent, geldt dus dat die beleidskoersen niet alleen reacties 

zijnn op een spontane maatschappelijke situatie; ze zijn zelf belangrijke factoren in de 

(verdere)) versterking van etnische scheidslijnen. Assimilatiedruk werkt averechts, 

immigrantengroepenn verschansen zich uit verdediging en ressentiment in etnische 

loopgraven.™™ Multiculturalisme aan de andere kant, schrijft aan leden van 

immigrantengroepenn gevraagd en ongevraagd vermeende kenmerken toe van 

holistischee totaalculturen. Dat men uitgaat van het bestaan van zulke totaalculturen 

berustt mede op het feit dat men etnische identificatie aanziet voor de aanwezigheid 

vann min of meer homogene etnische (totaal)culturen. Waar daadwerkelijk 

multiculturalistischh beleid wordt gevoerd, is de kans groot dat die verwarring wordt 

versterkt.. Immers, multiculturalisme nodigt uit tot een gekunstelde cultivering van 

etnischee identiteit. 

Beidee beleidskoersen beïnvloeden dus het object van hun beleid op onvoorziene 

manieren.. Waarom zou een overheid dat willen?71 Onheuse assimilatiedruk en 

multiculturalismee zijn in mijn optiek beide sowieso niet verdedigbaar op liberale 

gronden,, zoals nog zal blijken. Maar de onwenselijkheid van deze effecten van 

tribaliseringg vormt een sterke bijkomende reden tegen zowel assimilatiedruk (waar die 

verderr gaat dan prudente eisen van integratie), als tegen activistisch 

multiculturalisme.. Anders gezegd: de onwenselijkheid van soms pernicieuze effecten 

vann etnisering is een sterke reden (maar niet per se een voldoende of noodzakelijke 

reden)) vóór een beleid van cultureel laissez-faire. Zo'n beleid probeert noch 

vermeendee totaalculturen te conserveren, noch culturele eigenschappen van 

immigrantengroepenn uit te wissen. Elke burger wordt benaderd als individu en heeft 

eenn identieke set rechten en vrijheden, ongeacht de culturele eigenschappen die al dan 

niett terecht aan hem worden toegeschreven. 

699 Nathan Glazcr, geciteerd in P. Glcason, 'Identifying Identity: A Semantic History', in: W. Sollors 
(red.),, Theories of Ethnicity, A Classical Reader, Londen: MacMillan Press Ltd. 1996, p. 479. 
700 Voor de stelling dat assimilatiedruk averechts werkt zie bijvoorbeeld ook H. Vermeulen & B. 
Slijperr 2003, p. 139. 
711 Volgens Mcindcrt I-'cnncma heeft het overheidsbeleid dat samenhangt met de bekende kreet 
"integratiee met behoud van eigen cultuur" de etnisering van Nederlandse allochtonen bevorderd. 
Fennemaa ziet positieve kanten aan het fenomeen, omdat volgens hem aannemelijk is dat sterke 
organisatiee langs etnische lijnen politieke participatie van allochtonen doet toenemen (M. Fennema, 
OverOver de Kwaliteit van Politieke Elites (oratie Amsterdam L'vA), Amsterdam: Vossius Pers 2003, pp. 
8-9).. De vraag is of het doel de middelen heiligt. 
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100 Hard etnisc h primordialism e 

Dee lezer zal opmerken dat ik met deze laatste opmerkingen vooruit loop op de analyse 

inn deel II van het betoog. De diverse theorieën die daar aanstonds worden besproken 

gevenn argumenten die juist wel in de richting wijzen van een actief 

multiculturalistischh beleid, en moeten op hun onderscheidenlijke merites worden 

beoordeeld.. Voor het zover is, moeten nog enkele - in mijn ogen - misverstanden 

overr het fenomeen etniciteit uit de weg worden geruimd. 

Stell  dat hetgeen ik heb betoogd over de onhoudbaarheid van het holistische 

modell  overtuigend is. Het staat etnisch-multiculturalisten dan niet meer vrij om te 

claimenn dat etnische groepen simpelweg samenvallen met etnische totaalculturen (een 

claimm die ze in feite wel maken ). De gelijkschakeling van 'cultuur', 'etniciteit' en 

'gemeenschap'' is van de baan, zogezegd, en moet plaatsmaken voor het gelaagde 

modell  van elkaar binnen één persoon kruisende culturele oriëntaties van verschillend 

allooi.. Mochten er onverhoopt multiculturalisten zijn die, na het horen van de 

argumenten,, het gelaagde mode! enige aannemelijkheid toeschrijven, dan zouden 

dezenn zich een linie kunnen terugtrekken. Het gelaagde model sluit een zwakkere 

claimm niet op voorhand uit, namelijk dat culturele oriëntaties met een etnische basis 

omm de één of andere reden (of set van redenen) een meer fundamentele status hebben 

inn de psychologische of metafysische make-up van een individu. Culturen 

beschouwenn als biljartballen mag dan incoherent zijn, daarmee is het grote gewicht 

vann etniciteit nog niet opzij geschoven. 

Etnisch-multiculturalistenn zouden bijvoorbeeld in de context van 

immigrantenpluralismee kunnen betogen dat culturele praktijken die samenhangen met 

lidmaatschapp van een etnische groep wel een ethische aanspraak op erkenning en 

accommodatiee hebben, en culturele praktijken die samenhangen met lidmaatschap van 

eenn ander soort milieu niet. Neem Kymlicka's zogenaamde polyethnische rechten, de 

rechtenn die hij aan immigranten verleent bij ontstentenis van de mogelijkheid om zich 

inn hun oorsprongscultuur te wentelen. Hij verleent geen vergelijkbare rechten aan 

Scientologen,, of aan nudisten. Zo bezien zijn culturele oriëntaties die niet zijn 

geworteldd in etniciteit oneigenlijke, bijna triviale, bestanddelen van iemands 

identiteit.. De multiculturalist Addis betoogt dat lidmaatschap van diverse 

collectiviteitenn weliswaar zijdelings de identiteit van een persoon bepaalt, maar dat 

lidmaatschapp van een etnische groep de primaire factor is. Ze noemt de eerste soort 

"factorenn van de eerste orde", en de laatste soort "factoren van de tweede orde". Het 

opp één lij n stellen van de twee komt in die visie neer op het opvoeren van een valse 

symmetriee die een pertinent onjuiste beschrijving van het karakter van de 

"'' Een stelling als de volgende van Addis is dan dus niet meer overtuigend: "one's affiliation to 
ethnicc and cultural groups wil l tend to affect one's entire set of choices and options." (A. Addis, 'On 
Humann Diversity and the Limits of Tolerance', in: I. Shapiro & W. Kymlicka (red.), Ethnicity and 
GroupGroup Rights, New York: New York University Press 1997, p. 124.) 
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multiculturelee problematiek geeft.73 Het zijn de etnische praktijken en overtuigingen 

diee ertoe doen. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld culturele oriëntaties van 

Surinamerss die samenhangen met een mythe van bijvoorbeeld Creools 

voorouderschap,, met bijbehorende historische herinneringen en een band met 

Suriname.. Je kunt denken aan culturele oriëntaties van Marokkaanse Nederlanders 

vann Berberse afkomst, etc. Deze etnische oriëntaties vormen dan de kern van de 

menselijkee leefwereld. Overtuigingen en praktijken die niet ontspringen aan de 

etnischee groep zijn hoogstens persoonlijke franje; leuk, misschien zelfs belangrijk, 

maarr zonder de mythische kwaliteit die hele multiculturele theorieën voortdrijft. 

Iss zo'n geprivilegieerde positie van etniciteit juist? Dat hangt natuurlijk af van de 

eventuelee argumenten die voor die positie zijn te geven. Het probleem is dat etnisch-

multiculturalistenn hem in de regel stilzwijgend innemen. Bij Raz, Taylor en Parekh 

blijvenn de argumenten, mochten die er zijn, bijvoorbeeld impliciet. Dit zou erop 

kunnenn duiden dat men het vanzelfsprekend of evident acht, de natuurlijke loop der 

dingen,, dat etniciteit primair is in termen van individuele identiteit, geborgenheid, 

autonomie,, welzijn, en wat dies meer zij. Niet voor niets noemt Addis de niet-etnische 

groepenn die corresponderen met de ondergeschikte tweede orde factoren "nonorganic 

groups",, waarbij de implicatie uiteraard is dat etnische groepen wel organisch zijn, 

eenn woord dat duidt op natuurlijkheid, op vanzelfsprekendheid. 

Hoewell  we dus bij deze filosofen bot vangen, zijn aan de antropologische en 

sociologischee literatuur over etniciteit wel twee mogelijke argumenten te ontlenen. 

Hett eerste antropologische argument gaat als volgt: etnische identiteit en alles wat 

daarbijj  hoort (taal, religie, gebruiken) hebben een 'gegeven', a priori  karakter. De 

etniciteitt van een individu is 'primordiaal'. Dat betekent dat het gaat om een 

natuurlijkee of zelfs spirituele verbondenheid. Een lid van een etnische groep (en 

iedereenn is door geboorte lid van een etnische groep) voelt noodzakelijkerwijs een 

primordialee verbondenheid met die groep en zijn gebruiken en opvattingen. Er is dus 

sprakee van een soort oerbetrekking tussen het individu en 'zijn' etniciteit. Het 

opmerkelijkee van deze opvatting, noem hem 'hard primordialisme', is dat hij door 

geenn enkele auteur onderschreven lijk t te worden. Waar valt hij dan te lezen, zal de 

lezerr vragen. Hij wordt, voor zover ik bij mijn toegegeven - beperkte kennismaking 

mett die disciplines heb kunnen waarnemen, in verschillende antropologische en 

sociologischee teksten voornamelijk gebruikt voor zijn contrastwerking, door 

schrijverss die de een of andere 'etniciteit als sociale constructie' theorie duidelijker 

neerr willen zetten. Een expositiemiddel, als het ware. 

Datt sociale wetenschappers zich in feite niet beijveren voor hard primordialisme 

iss op zichzelf niet vreemd, aangezien het moeilijk is om spirituele oerbanden te 

verdedigenn binnen een wetenschappelijk wereldbeeld. Daar komt bij dat het a priori 

aspectt van primordialisme niet valt te rijmen met de vaststelling van veel 

711 A. Addis 1997, pp. 124-5. 
744 Wat dat betreft lijk t het schimmige begrip met zijn straw man karakter op het atomismc-spook 
waartegenn communitaristen graag te velde trekken. 
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onderzoekerss dat etniciteit een vloeiend, flexibel en diffuus karakter heeft. De inhoud 

vann etnische betekenissen en praktijken wordt over generaties, maar ook binnen 

afzonderlijkee generaties, vernieuwd, gewijzigd en herschapen.75 Verder kunnen er, 

pacepace Weber, nieuwe etnische groepen ontstaan, met mythes van verwantschap en al, 

hetgeenn een directe contradictie met de strekking van hard primordialisme vormt. Het 

geconstrueerdee karakter van etniciteit verstaat zich slecht met het primordiale 

vocabulairee van objectieve spirituele verbondenheid, oergevoel en bloedbanden. Het 

iss dan ook niet onredelijk om hard primordialisme als serieus fundament voor etnisch-

multiculturalismee zonder veel omhaal te verwerpen. 

111 Zach t etnisc h primordialism e 

Hoewell  hard primordialisme niet wordt onderschreven, wordt het wel regelmatig 

/omgeschrevenn aan een bepaalde auteur, namelijk aan Clifford Geertz. Maar dat is niet 

terecht.. Geertz schrijft weliswaar over het onderwerp, maar kent aan primordiale 

bandenn nadrukkelijk geen objectief of 'gegeven' karakter toe. Hij benadrukt dat 

individuenn die banden vaak als gegeven en natuurlijk ervaren, niet dat ze dat ook zijn. 

Diee bloedbanden worden soms gezien als dingen die uit de aard der zaak een niet in 

woordenn uit te drukken en overweldigende dwingende kracht bezitten76, maar bezitten 

datt daarom nog niet in absolute zin. 

Ookk al wordt Geertz' benadering niet gekenmerkt door verwijzingen naar 

onzegbaree spirituele krachten en oerbanden, zij bevat wel een element van 

onherroepelijkheid.. Bij veel antropologen krijgt etnische primordialiteit dan ook 

(toch)) een soort universele dimensie. Mensen ervaren primordiale banden, en zullen 

zee in beginsel ook altijd ervaren, omdat ze die gevoelens nodig hebben. Het 

toebehorenn aan een etnische groep valt onder de basale noden van het bestaan. Laten 

wee deze opvatting, die het tweede antropologische argument vormt, 'zacht 

primordialisme'' noemen. Je kun zacht primordialisme dan als volgt typeren: elk mens 

heeftt een inherente behoefte aan mythen van voorouderschap, aan gedeelde 

historischee herinneringen, aan al dan niet imaginaire wortels in een moederland en 

aann bijbehorende culturele gebruiken en solidariteit. Van alle feitelijke culturele 

bindingenn die je kunt bedenken - religie, subcultuur, lifestyle, muziekscene, ethische 

levensbeschouwing,, vriendenkring, etc. - beantwoordt alleen de etnische soort aan 

eenn essentiële menselijke behoefte. Etnische oriëntaties hebben dus onherroepelijk 

eenn fundamentele status in de psychologische make-up van individuen. 

Ditt motief vind je terug bij diverse auteurs. Enkele citaten: 

755 J. Ellcr & R. Coughlan 1996, p. 46. 
766 C. Geertz, 'Primordial Ties', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, p. 42: "These congruitics of 
blood,, speech, custom, and so on, are seen to have an ineffable, and at times overpowering, 
coercivcncsss in and of themselves." (Mij n cursivering.) 
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Etnischh bewustzijn [...] is een respons op emotionele behoeften aan identiteit, 

zekerheidd en autoriteit. [H]et vervult deze behoeften deels door een 

ideologischee mythe van continuiteit en permanentie te leveren die aanpassing 

aann veranderende situaties van onzekerheid facilitecrt. 

Eenn intermediaire groep tussen de individuele familie en de staat is 

noodzakelijkk om het individu te voorzien van morele en emotionele steun en 

omm een situatie van anomie te voorkomen. 

Dee hooglijk gedifferentieerde relaties die complexe samenlevingen typeren 

zijnn niet in staat te zorgen voor vormen van lidmaatschap en identificatie om 

tegemoett te komen aan de behoeften aan zelfverwerkelijking, communicatieve 

interactiee en erkenning.79 

Mett het mixen van volken, met de uitbreiding van meer inclusieve, maar 

verdunde,, identiteiten, met de gelijktijdige ontwikkeling van een cultuur die 

syncretischerr is en een sociale structuur die bureaucratischer is, wordt het 

verlangenn naar een particuliere of primordiale verankering intenser. Mensen 

willenn bij 'kleinere' eenheden horen, en vinden in etniciteit een comfortabele 

binding. . 

Eenn van de elementaire menselijke behoeften even basaal als de behoefte aan 

voedsel,, beschutting, veiligheid, voortplanting, communicatie - is de behoefte 

omm tot een bepaalde groep te behoren, verenigd door gemeenschappelijke 

bandenn - in het bijzonder taal, collectieve herinneringen, een voortdurend 

bestaann op dezelfde grond, en wellicht ras, bloed, religie, een gevoel van 

gemeenschappelijkee bestemming, en dergelijke. 

777 D. Brown, 'Ethnicity, Nationalism and Democracy in South-Hast Asia', in: J. Hutchinson & A.D. 
Smithh 1996, p. 311: "Ethnic consciousness [...] is a response to emotional needs for identity, 
securityy and authority. fl] t fulfil s these needs in part by providing an ideological myth of continuity 
andd permanence which facilitates the adaptation of individuals to changing situations of insecurity." 
788 J. Rex, 'Multiculturalism in Europe', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, p. 244: "some kind of 
intermediatee group between the individual family and the state is necessary to provide the individual 
withh moral and emotional support and to prevent a situation of anomy". 
iqiq A. Meluci 1996, p. 368: "the highly differentiated relations typical of complex societies arc unable 
too provide forms of membership and identification to meet individuals' needs for self-realization, 
communicativee interaction and recognition." 
mm D. Bell 1996, p. 144: ' in the greater mingling of peoples, with the expansion of more inclusive, yet 
attenuated,, identities, in the simultaneous development of a culture that is more syncrctistic and a 
sociall  structure that is more bureaucratic, the desire for some particular or primordial anchorage 
becomess intensified. People want to belong to 'smaller' units, and find in ethnicity an easy 
attachment." " 
K'' J.G. Von Herder, geciteerd in J. Waldron 1995: "'among elementary human needs - as basic as 
thosee for food, shelter, security, procreation, communication is the need to belong to a particular 
group,, united by some common links especially language, collective memories, continuous life 
uponn the same soil.' and perhaps "race, blood, religion, a sense of common mission, and the like.'" 
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Zoo beschouwd zou je etniciteit in politiek-filosofische termen kunnen scharen onder 

dee categorie van wat Rawls primaire goederen noemt: goederen die elk mens geacht 

wordtt nodig te hebben, wat zijn verdere eigenschappen ook zijn. Etnisch toebehoren 

maaktt deel uit van elke denkbare conceptie van het goede, omdat je als mens nu 

eenmaall  niet zonder kan. Voor zover het toebehoren in gevaar kan komen, hetgeen 

vooralsnogg een open vraag is, bestaat er een plicht om dat tegen te gaan. Hiermee 

krijgtt etnische identificatie politiek-morele relevantie, en is het bovendien net zo zeer 

eenn issue voor zogenaamde etnische meerderheden of autochtonen in een gegeven 

samenlevingg (alhoewel er doorgaans weinig vrees is over het reilen en zeilen van hun 

etnisch-culturelee praktijken). 

Ikk noem dit laatste, omdat een curieus aspect van veel westerse ideeën over 

etniciteitt lijk t te zijn dat etniciteit een mooi en plechtig iets is, maar dan wel vooral 

voorr 'de ander'. In algemene zin keert deze paradox in veel multiculturalistisch 

denkenn terug. Men hamert op behoeften aan toebehoren, en aan onafschudbare 

inbeddingg in organische etnische culturen, maar weet zich zelf wonderwel te 

abstraherenn van de eigen etnisch-culturele inbedding, teneinde vanuit een soort 'view 

fromm nowhere' voor het tegemoet komen van lokale behoeften van anderen te pleiten. 

Ookk lijk t men zich minder zorgen te maken om de radicale cultuurveranderingen die 

'westerlingen'' in soms minder dan een generatie ondergaan dan om veel geleidelijker 

verschuivingenn in, zeg, Indianengemeenschappen - een contradictie waarin volgens 

sommigenn de notie van 'de nobele wilde' doorklinkt.83 

Maarr dat terzijde. Conceptueel beschouwd is de stelling dat alle groepen burgers 

vann een samenleving, meerderheid of minderheid, in de greep zijn van de behoefte 

aann sterke etnische identificatie niet incoherent. Het gereviseerde etnisch-

multiculturalismee kan zich op deze idee beroepen en daaraan zijn stelling verbinden 

datt culturele oriëntaties met een etnisch karakter dus meer gewicht toekomt. Het 

volgendee nuchtere feit is misschien problematischer: voor veel mensen in de echte 

wereldd neemt etniciteit helemaal niet zo'n centrale, allesdoordringende plaats in. Er 

zijnn ook mensen voor wie andersoortige identiteiten een minstens even sterke rol 

spelenn als de etnische, of sterker. Denk aan situaties waarin mensen zich compleet aan 

eenn religie wijden die niet figureert in de aan hen toegeschreven etnische achtergrond. 

Bijvoorbeeldd een autochtone Nederlander die een vrome moslim wordt waarbij zijn 

islamitischee identiteit (bidden, bedevaart, moskeebezoek) veel sterker is dan zijn 

etnischee Nederlandse (koningshuis, protestantisme, strijd tegen het water, dat soort 

dingen).. Een meer werelds voorbeeld: een Marokkaan in Nederland die weinig heeft 

mett zijn Marokkaanse roots, of een Nederlandse emigrant in Australië die niet meer 

822 Vgl. hierover P.B. Cliteur, 'Multiculturalisme: een Theoretisch Perspectief, in: N.F. van Manen 
(red),, De Multiculturele Samenleving en het Recht, Nijmegen: Ars Acqui Libri 2002, p. 66; T. 
Kaglctonn 2000, pp 14, 24,26. 
*""  T. Eaglcton 2000, p. 24: "The idea of culture as an organic way of lif e belongs to 'high' culture 
quitee as much as Berlioz docs. As a concept, it is the product of cultivated intellectuals, and can 
representt the primordial other which might revitalize their own degenerate societies. Whenever one 
hearss admiring talk of the savage, one can be sure that one is in the presence of sophisticates." 
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voorr Oranje juicht bij het voetbal. De tegenvoorbeelden hoeven niet per se samen te 

hangenn met een bekering of een overstappen naar een andere context, er zijn ook 

grotee aantallen mensen die überhaupt weinig affiniteit hebben met mythen van 

oorsprong,, geboortegrond, etnische solidariteit, collectieve historische helden en 

dergelijke. . 

Eenn kleine kanttekening: wat mensen hierover beweren kan niet voetstoots 

wordenn aangenomen. Hutchinson wijst er bijvoorbeeld op dat oorsprongsmythen en 

collectieff  historisch bewustzijn soms wel degelijk een sterke rol spelen, in weerwil 

vann een zelfbeeld dat een hieraan contraire strekking heeft. Desalniettemin, het lijk t 

redelijkk om te veronderstellen dat etnische onthouding een reëel beschikbare en reëel 

voorkomendee manier is om in het leven te staan. Ik loop bijvoorbeeld zelf niet over 

vann identificatie met mijn (gemengde) 'etnische' roots. Een sterk bezwaar tegen zacht 

primordialismee is dus het volgende: dat veel mensen een sterk etnisch gevoel hebben 

levertt niet zonder meer een reden op om aan dat gevoel ontologische of normatieve 

consequentiess te verbinden. Een hoop andere mensen hebben niet zo'n gevoel, en 

rakenn daar bovendien niet van in een identiteitscrisis. 

Jee kunt dit op twee manieren uitleggen. Je kunt er uit opmaken dat mensen de in 

dee citaten genoemde zaken simpelweg niet nodig hebben. Misschien zitten mensen 

niett verlegen om "identiteit, zekerheid, autoriteit", om "morele steun" van een 

"intermedairee groep", om "lidmaatschap en identificatie" die voor 

"zelfverwerkelijking""  kunnen zorgen, en om "comfortabele binding" en "particuliere 

verankering".. De tweede, veel plausibeler, uitleg is dat mensen dat type behoeften wel 

degelijkk hebben, maar dat de vervulling ervan niet per se via etnische identiteiten 

hoeftt te verlopen. Men vindt de comfortabele binding en morele steun bij en in sociale 

verbandenn van diverse typen; bij de hervormde kerk, familie, bij de 

arbeidersbeweging,, bij de beau monde, bij het woonwagenkamp, bij de 'jeugdbende', 

enen vaak ook bij een etnische groep. Maar die laatste hoeft niet per se hiërarchisch 

bovenn de anderen geschikt te zijn. Zoals Van Leeuwen schrijft, "hoewel sociale 

identificatiee haast universeel menselijk is, gaat dat niet op voor bewuste identificatie 

mett een collectieve oorsprong." 

Dezee analyse van etniciteit is in zekere zin een 'onttovering' van iets wat voor 

veell  mensen toch doortrokken is van mystiek en een gevoel van alomvattendheid en 

ontzag.. Die onttovering wil niet zeggen dat gevoelens van permanentie, 

geboortegrond,, geborgenheid, etc. moeten worden ontkend of gering worden geschat. 

Evenminn komt het neer op een omhelzing van een normatief kosmopolitisme waarbij 

hett een morele imperatief is om een ontheemde en eclectische levenshouding aan te 

nemen.. Wel hoop ik dat aannemelijk is gemaakt dat etnische oriëntaties niet op 

voorhandd serieuzer genomen dienen te worden dan culturele oriëntaties met een ander 

MM J. Hutchinson 1996, 'Ethnicity and Multiculturalism in Immigrant Societies', in: J. Hutchinson & 
A.D.. Smith 1996, p. 374-5. 
855 B. Van Leeuwen, Erkenning, Identiteit en yerschi! (diss. Leuven), Katholieke Universiteit Leuven 
2001,, p. 234 
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karakter.. Wat dit inzicht voor consequenties heeft voor feitelijke multicutturalistische 

theorieënn zullen we in de volgende hoofdstukken in meer detail onderzoeken. 

122 Tot slo t 

Komenn we aan het slot van een lang hoofdstuk. Misschien bevordert het de 

overzichtelijkheidd om af te sluiten met de hoofdpunten op een rij . Om te beginnen: 

zowell  op het niveau van geografisch geconcentreerde 'naties' als op het niveau van 

etnischee immigrantengemeenschappen biedt het holistische cultuurmodel van het 

multiculturalismee geen soelaas.86 In ieder geval in postindustrièle delen van de wereld 

iss cultuur te flexibel, transnationaal, overlappend, gedifferentieerd, vloeiend en 

meerduidig.. Dat etnische totaalculturen toch zouden bestaan wordt niet aannemelijk 

gemaaktt door te wijzen op sterke en bewuste etnische gevoelens. Etnische 

identificatiee en etnische cultuur moeten niet met elkaar worden verward. Daarbij is 

hett belangrijk in te zien dat etnische mobilisatie vaak enerzijds bestaat uit defensieve 

reactiess (die veelal een symbolisch en performatief karakter hebben) op de 

moderniteitt en op assimilatiedruk en maatschappelijke uitsluiting, en anderzijds kan 

wordenn gevoed door de ideologie van het etnisch-multiculturalisme zelf. Dit is op 

zichzelff  een reden om die beleidswegen - assimilatiepolitiek of multiculturalisme 

niett te lichtzinnig te bewandelen. Tenslotte, bij aanvaarding van een gelaagd 

cultuurbegripp dient etniciteit evenmin een streepje voor te hebben op culturele 

oriëntatiess met een ander karakter. In weerwil van het zogenaamde etnisch 

primordialismee heb ik verdedigd dat etnische identificatie - met dimensies als mythen 

vann gemeenschappelijk voorouderschap, gedeelde historische herinneringen, een band 

mett een moederland - lang niet bij ieder mens het existentiële anker vormt dat veel 

multiculturalistenn ervan maken. 

866 Het merkwaardige is dat de genoemde conclusies, de afwijzing van essentialistische concepties van 
etniciteitt en cultuur, al bijna twee decennia sterk vertegenwoordigd zijn in de sociale wetenschappen. 
Waaromm filosofisch multiculturalisten zich daar weinig van aantrekken is intrigerend. Zie voor een 
lucidee samenvatting van dit punt G. Baumann & Th, Sunier (red.), Post-migration Ethnicity-, 
Amsterdam:: Het Spinhuis 1995, pp. 1-8. 




