
gerrit  steunebrink

De ‘mythe islam’ en de islam als een 
migrantenreligie

1 .  inleiding

Volgens het jongste rapport van het Sociaal en Cultureel
Planbureau over ‘Godsdienstige veranderingen in Neder-
land’ kent Nederland in het jaar 2020 acht procent moslims
en trekt de Protestantse kerk Nederland, het verband van
gereformeerde, hervormde en lutheraanse gelovigen, nog
maar vier procent van de Nederlandse bevolking. Ook het
aandeel van de eens zo grote katholieke kerk is fors gedaald
van veertig procent in de zeventiger jaren van de vorige
eeuw naar slechts tien procent in 2020. Zeven procent is
lid van overige kerken, waaronder migrantenkerken. Rond
dat jaar zijn er volgens de voorspellingen van dit rapport
nog maar twee grote religieuze stromingen in Nederland:
de rooms-katholieke kerk en de islam.1 Pikant detail hierbij
is dat de islam tegen die tijd in getal groter is dan de kerken
die Nederland de bepalende kleur van een calvinistische
natie hebben gegeven. Dit alles niet zozeer, omdat de islam
buitensporig groot is geworden, maar vooral omdat de
christelijke kerken geen wervingskracht meer blijken te
bezitten. Tweeënzeventig procent van de bevolking is te -
gen die tijd buitenkerkelijk. Van de migrantenbevolking
die de islam draagt, is ook niet iedereen echt moslim, maar
daarvan wordt aangenomen, dat nog negentig procent
moslim is tegen die tijd.
In de nabije toekomst is de islam dus een normale religie

in Nederland en is Nederland echt multireligieus gewor-
den. De aanhangers van die religie zullen voor een heel
groot deel het Nederlandse staatsburgerschap hebben.
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Misschien dat ook de islam tegen die tijd, cultureel gezien,
net als het Nederlandse katholicisme, een burgerlijk-calvi-
nistisch kleurtje krijgt. Dan zou die religie helemaal geïn-
tegreerd zijn in een Hollandse multiculturele samenleving
die er een nieuwe nuance bij krijgt. De na Pim Fortuyn
ontstane nationalistische reacties, ook bij grote politieke
partijen, dreigen dit proces wellicht eerder te verstoren
dan te bevorderen.
Maar misschien is het resultaat toch dat we menen onze

Nederlandse identiteit gehandhaafd te hebben, terwijl we
ondertussen veel meer veranderingen geslikt hebben dan
we vroeger ooit voor mogelijk gehouden hadden. Dat is
meestal de werking van de ‘mythe van de nationale identi-
teit’. Maar daartoe moet eerst de ‘mythe islam’ afgebroken
zijn.

2 .  de  ‘mythe islam’ ,  het  goede gedrag
en de  slechte  beeldvorming

Eigenlijk is de islam al lang een normaal en probleemloos
verschijnsel in Nederland als een kleine religie van Neder-
landse burgers van Surinaamse en Indonesische afkomst.
De islam wordt door de Nederlanders pas problematisch
gevonden als een religie die sinds de zeventiger jaren van
de vorige eeuw met grote groepen migranten, meest Tur-
ken en Marokkanen, geïmporteerd is en die, door het getal,
de praktijken in Nederland en het beeld van Nederland
mee gaat bepalen. Maar hoe problematisch is die migran-
tenislam werkelijk en wel specifiek als islam en niet vanwe-
ge de migrantenconditie, waardoor de islam in Nederland
grotendeels de aan ontwortelingverschijnselen onderhevi-
ge religie is van een laag opgeleide, traditioneel ingestelde
bevolking?
In dit artikel hebben we het over de islam als een religie

van meestal ongeschoolde mensen, doelbewust daarop
uitgeselecteerd en hier naar toe gehaald. We proberen dui-
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delijk te maken dat die migrantenconditie van de islam de
aanleiding is tot de vorming van de mythe van ‘de islam’ als
een bedreiging voor de principes van onze rechtsorde. Dit
blijkt met name in het publieke debat. Want deze islam
heeft nog niet de intellectuele bovenlaag die effectief op
zijn Hollands mee kan doen in het debat. Het voor het
overgrote deel constitutioneel keurige gedrag van onze
Nederlandse moslimmedeburgers blijft zonder stem en
gezicht en wordt slachtoffer van projectie van over ‘de
islam’ heersende ideeën verbonden met de angst voor radi-
calisering. Men kijkt niet naar het gedrag van onze mos-
limburgers, maar men bekijkt hen met een zelf geconstru-
eerde bril van ‘de islam’. Wij ‘oude Nederlanders’ stellen
‘de islam’ verantwoordelijk voor het gedrag van een kleine,
radicaliserende groep jongeren, terwijl de door hen zelf in
elkaar geknutselde islam daarvoor helemaal niet represen-
tatief is. Daardoor ontzeggen we ten onrechte aan de islam
de verdienste medeverantwoordelijk te zijn voor het goede
gedrag van de overgrote meerderheid van onze moslim-
burgers. Die mythevorming is typisch voor de islam. Ze
doet zich bijvoorbeeld niet voor bij christelijke Antilliaan-
se jongeren, die in criminaliteit veel hoger scoren dan
zogenaamd radicale moslimjongeren.
De andere religie doet zijn werking in de communicatie

over en weer tussen dominante cultuur en de migranten-
cultuur. Zowel radicaliserend gedrag als de ‘mythe islam’
zijn mogelijke producten van de interactie tussen de feite-
lijk ‘dominante cultuur’ en de ‘migrantencultuur’, niet zo -
zeer tussen ‘de islam’ en ‘de westerse cultuur’. Islamisering
van de problemen van die interactie gebeurt daarin niet
alleen bij ons, maar ook bij de migrantenjongeren. Willen
we de vorming van de ‘mythe islam’ begrijpen, dan moeten
we dus de verhouding tussen dominante cultuur en mi -
grantenculturen ophelderen, dus ook de rol die we zelf
spelen in die verhouding.
We doen dit aan de hand van een begrip van cultuur als

een door het samenleven gegroeid, gestabiliseerd en dus
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voor iedereen betrouwbaar verwachtingspatroon voor het
handelen.

3 .  de  l iberale  rechtsorde en  haar
sociaal -culturele  inbedding

Onze liberale rechtsorde kan het misverstand oproepen
dat iemand in de maatschappij juridisch zijn eigen plaats
geven, hetzelfde is als iemand met ons verbinden. ‘Pak je
rechten, je vrijheden, ga je gang zolang je een ander maar
zijn gang laat gaan’, we denken dat zoiets als het ware van
zelf gaat. Deze afspraak zou als het ware zelf al genoeg zijn
als band tussen de mensen. Maar hoeveel binding, hoeveel
vertrouwen, vriendschap in de brede zin van solidariteit, is
niet nodig om een ander zijn gang te kunnen laten gaan?
Het oude adagium: ‘Recht splitst wel, maar maakt niet
bevriend’, bewijst zichzelf in het huidige verharde debat
over de multiculturele maatschappij.2 Het integratiedebat
laat zien dat wij onszelf vaak op het verkeerde been zetten
met die twee elementen, gemeenschappelijke binding en
consensus enerzijds en de vrije rechten in de maatschappij
van de moslim en zijn organisaties anderzijds. We vragen
binding in de vorm van overeenstemming over ideeën in
onze cultuur waar het constitutioneel niet kan en soms
willen we splitsen waar het niet nodig en zelfs onwenselijk
is, bijvoorbeeld door moslims het recht te geven de eed
voor het gerecht op ’Allah’ en niet op God af te leggen,
waardoor een tegenstelling geschapen wordt die er niet is.
We gunnen iemand het recht haar godsdienst te beleven op
grond van de godsdienstvrijheid, maar we staan haar niet
toe ons begroetingsritueel van handen schudden af te wij-
zen, omdat we, heel begrijpelijk, bang zijn voor afwijzing
van onze cultuur en daarmee van binding en vertrouwd-
heid.
De liberale rechtsorde kan ons verleiden de individuele

vrijheden te verheerlijken zonder een maatschappelijk en
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cultureel ‘wij-gevoel’ te veronderstellen. Maar deze rechts-
orde is voor haar legitimiteit afhankelijk van feitelijke,
maatschappelijke bindingen van mensen onderling. Het
normatieve aspect van dit groepsgevoel is de erkenning
van de waarde van het individu. De liberale rechtsorde is
dus niet zomaar een neutraal overkoepelend bestel, waarin
van alles naast elkaar kan bestaan, maar is zelf een bepaal-
de rangorde van waarden, primair berustend op erkenning
van het individu, die haar tegendeel uitsluit. Lang niet alle
aspecten van de cultuur waarin wij dit idee van individuele
waardigheid realiseren, hebben zelf de morele status van
die basisidee van de individuele waardigheid.
Veel aspecten zijn als gegroeide resultaten van taalver-

wantschap, religie en een gemeenschappelijke geschiede-
nis het concrete gedragspatroon waarin en waarmee wij
onze liberale rechtsorde en haar grondideeën realiseren.
Cultuur als dit concrete gedragspatroon kunnen we

defi niëren als vertrouwensrelaties tussen burgers, dat wil
zeggen als medium van het ontwikkelen van gestabiliseer-
de, en dus betrouwbare verwachtingspatronen tussen
maatschappelijke actoren. Instituties hebben de functie dit
soort patronen te ontwikkelen bijvoorbeeld door controle
en sanctionering. Maar ook deze kunnen weer niet zonder
die zaken, waardoor men een onmiddellijk gevoel van ver-
trouwdheid met elkaar heeft, taal bijvoorbeeld, gedrags -
codes, omgangsvormen waarin als het ware de ene hand
automatisch de andere vindt. Zij functioneren als vanzelf-
sprekende codes.3 We bekijken dus cultuur niet op het
puur ideële niveau van bijvoorbeeld een ‘christelijke’ of
‘islamitische cultuur’. We bekijken cultuur als een mede
door ideeën bepaald gedragspatroon. Die ideeën hoeven
allemaal niet ‘christelijk’ of ‘islamitisch’ te zijn. Onze
Europese cultuur is een neerslag niet alleen van christelij-
ke, maar ook van niet-christelijke, misschien zelfs van on -
christelijke ideeën. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor
de cultuur van de islamitische wereld. Wat ons interesseert
is de neerslag daarvan in een als vanzelfsprekend ervaren
gedragspatroon.
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Cultuur als een dergelijk gestabiliseerd verwachtings-
patroon beschouwen we als de onmisbare ‘automatische
piloot’ van de samenleving. Hoe belangrijk die onmiddel-
lijke vertrouwensrelatie en hoe belangrijk taal daarin is,
kun je aflezen aan het feit dat in Nederland Vlaamse tv-
series, waarin perfect Nederlands gesproken wordt, on -
dertiteld worden vanwege licht verschil in taaleigen.
Andersom gebeurt hetzelfde in Vlaanderen. Het onmid-
dellijke contact moet er blijkbaar onmiddellijk zijn.
Hoewel absoluut nodig, is deze automatische piloot

anderzijds de bron van xenofobie.4 Want alles wat het
automatisch functioneren, het gestabiliseerde verwach-
tingspatroon verstoort, wordt, heel begrijpelijk, als bedrei-
gend ervaren en afgeweerd. Menig Turkse cafetariabezit-
ter weet dat hij het niet moet wagen Turks te praten in zijn
zaak, omdat de Hollandse stamgasten agressief reageren,
wanneer het vertrouwde en dus voor hen betrouwbare kli-
maat in zo’n informeel buurtcentrum wordt doorbroken.
Nu kan het niet anders of de automatische piloot wordt

in meerdere of mindere mate ontregeld door de toevloed
van stromen migranten. En het kan vervolgens niet
anders, of integratie betekent een nieuwe vertrouwensrela-
tie, dus een opname van andere culturen in de automati-
sche piloot.5 Ten laatste, het kan niet anders of die weg is
conflictueus, zowel voor de migranten als de ontvangende
cultuur. Dat wordt duidelijk in het verharde debat rond de
multiculturele samenleving van de laatste jaren.
Het verschil tussen de liberale rechtsorde en zijn moraal

enerzijds en de maatschappelijke binding als steun voor
die moraal anderzijds komt in onze maatschappij naar
boven, zo zullen we aan de hand van een aantal voorbeel-
den laten zien. We worden met onszelf geconfronteerd, we
blijken niet zo liberaal te zijn als we dachten te kunnen
zijn. Zonder zelfconfrontatie door middel van een andere
cultuur, kon het lijken alsof we allen puur op basis van
onze individuele vrijheid bestaan, ieder zijn plaats konden
gunnen, tolerant waren, zonder een cultureel bepaalde
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groepsmoraal als voorwaarde voor het feitelijk functione-
ren van onze rechtsorde.
Nu blijkt dat, wil je juridisch goed kunnen splitsen, je

eigenlijk heel lang verenigd moet zijn, anders valt de ver-
trouwensbasis onder de splitsing weg. Dat wordt duidelijk
uit de perikelen rond het islamitisch onderwijs en, meer
algemeen, de afkalving van het model van de verzuiling.
Enerzijds menen we met de vrijheid van onderwijs het
middel in de hand te hebben om moslims in onze samenle-
ving te integreren. Onze liberale rechtsorde is ver gegaan
door dit soort mogelijkheden te realiseren voor religieuze
en andere groepen. Maar vervolgens zeggen we tevens,
maar nu vanuit de onder de rechtsorde liggende consen-
sus, dat we die mogelijkheden niet moeten geven. Want
anders integreren ze niet! Wat segmentaire integratie heet,
bijvoorbeeld verzuiling, wordt nu als dreigende segregatie
ervaren. Want we vertrouwen er niet op dat in de islamiti-
sche scholen de consensus onder de rechtsorde gereprodu-
ceerd wordt. Omdat we daarop niet vertrouwen, maar
omdat het niet mogelijk is dit wantrouwen openlijk, zon-
der discriminatie, om te zetten in het verbieden van islami-
tische scholen, zou volgens sommigen het Nederlandse
systeem van de onderwijsvrijheid in zijn geheel afgeschaft
moeten worden. Denken we in dit verband ook even terug
aan de opstelling van oude antirevolutionairen als Abra-
ham Kuyper en Bruins Slot. Kuyper predikte de grote anti-
these tussen christelijke en heidense, ‘paganistische’ par-
tijen, maar kon gewoon doorfunctioneren zonder het fun-
damentele maatschappelijke vertrouwen aan te tasten.
Bruins Slot zei nog dat niets christenen en niet-christenen
verbond dan alleen de rechtsorde waarin men, uit nood,
naast elkaar kon en moest bestaan. Een moslim die dit nu
zou zeggen, zou van een staatsrechtsgeleerde als Donner
gelijk krijgen, maar hoeft, anders dan Kuyper en Bruins
Slot, op geen enkel cultureel tolerant draagvlak te rekenen.
Maar we vertrouwen ook het feitelijk grondwettelijke
gedrag van de moslims niet. We willen meer, onderschrij-
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ving van de principes ervan, terwijl die niet grondwettelijk
afdwingbaar is. Daarom vragen nu, in Amsterdam, secu-
liere maatschappelijke deelnemers in het project voor een
moskee in de Baarsjeswijk, dat daar een liberale islam
gepreekt wordt. De islamitische participant in het project
zegt volkomen terecht dat men geen bemoeienis wil van
niet-gelovigen met hun geloofsuitoefening. Constitutio-
neel hebben de moslims daar het recht helemaal aan hun
kant. Maar uit gebrek aan vertrouwen, gaan de Nederlan-
ders over de grens van hun eigen grondwet.6

Waarom konden Kuyper en Bruins Slot toentertijd wel,
wat moslims nu niet meer kunnen maken? De gerefor-
meerden en de andere groepen in de samenleving hadden
een gemeenschappelijke geschiedenis, waarin men elkaar
had leren kennen, conflicten had opgelost, waardoor men
elkaar zijn gang kon laten gaan. Bij alle radicale accentu-
ering van de tegenstelling, vertrouwde men, wezenlijk ge -
holpen door de gemeenschappelijke taal en geschiedenis,
op de feitelijke culturele consensus. Op het laatst werden
ze ingehaald door de geschiedenis van het samenleven zelf
die in de jaren zestig de grote antithese tot een kleinigheid
reduceerde.
Met de moslim gaat dat blijkbaar (nog) niet, vooral

omdat hij van buiten komt en (nog) niet in de automatische
piloot zit. Mythologisering van de islam begint daar waar
we deze problemen niet allereerst als die van een migran-
tenreligie zien, maar als die van ‘de islam’. De immigrant
confronteert ons niet alleen met nieuw, terecht of ten on -
rechte wantrouwen scheppend gedrag, maar openbaart
ons ook de verzwegen culturele achtergrond van onze li -
berale rechtsorde, zodat deze niet meer vanzelfsprekend
en onbewust kan blijven. We vragen niet alleen meer regel-
conform gedrag, maar, vooral in het publieke debat, ook
acceptatie van ideeën. Entzinger merkt tot zijn grote
schrik op dat de eisen die wij nu aan integratie stellen veel
hoger zijn dan vroeger. We willen participatie in de cultuur
en identificatie met nationale symbolen. 7 Dat is inderdaad
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een van de mogelijke, onverwachte gevolgen van de con-
frontatie, door de binnenkomst van een andere cultuur,
met de ideeën achter onze regels. Acceptatie van ideeën
afdwingen is echter ongrondwettelijk, communicatie en
inoefening van deze ideeën een zaak van de burgermaat-
schappij.
De komst van een andere cultuur doorbreekt tevens de

illusie van een puur individuele vrijheid. Ze openbaart de
moraal van de gemeenschap, oscillerend tussen universele
normen en particuliere, hier en nu gegroeide (voor)waar-
den, tussen openheid en geslotenheid, tussen mensen-
rechten en kwalijke xenofobie. De nieuwe cultuur wekt de
suggestie zelf de conflictveroorzakende factor te zijn,
maar openbaart tevens dat de heersende culturele consen-
sus slechts het resultaat van een conflict is, van confessio-
nele twisten bijvoorbeeld, waaraan de nieuwe cultuur zelf
weer een nieuw op te lossen conflict toevoegt. Ze maakt
een identiteitscrisis openbaar.8De mythologisering van de
islam begint, wanneer we zeggen dat de islam niet past in
dit schema van conflictoplossing. We maken van de be -
reikte interreligieuze conflictoplossing een nationale iden-
titeit, waaraan Kuyper met zijn antithese tussen christe-
nen en ongelovigen nooit gedacht zou hebben. De herle-
ving van het conflict achter onze identiteit door een nieu-
we cultuur proberen we met alle macht te voorkomen door
aanpassing te vragen aan de ‘dominante cultuur’. Kan dat
zomaar?

4 .  het  bedriegli jke  karakter van het
begrip  dominante  cultuur

De grondwet van de liberale rechtsorde gaat over gedrag,
niet over ideeën. Want het al of niet hebben van bepaalde
ideeën kun je niet strafbaar stellen, daden wel. Hooguit
kan het uitspreken van ongrondwettelijke ideeën strafbaar
gesteld worden, voor zover het zelf een daad van opruiing
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tegen de grondwet is. Daarom was en is het in ons bestel
altijd mogelijk voor een heel andere orde te pleiten, waarin
onze grondwet niet meer zou gelden. Met dergelijke
meningen kon je je zelfs nog een plaats in het parlement
verschaffen, zoals de SGP of de CPN gedaan hebben.
Strafbaar zouden ze alleen worden als ze zich praktisch
tegen de constitutie gekeerd zouden hebben.
Dit heeft wel tot gevolg dat ook het gedachtegoed waar-

op de grondwet zelf gebaseerd is, niet door de grondwet
afgedwongen kan worden. De moderne rechtsstaat berust
daardoor, zoals de constitutionalist en rechtsfilosoof Böc-
kenförde treffend heeft uitgedrukt, op voorwaarden die
hij zelf niet kan realiseren.9Wil de grondwet blijvend kun-
nen functioneren, dan moet dat gedachtegoed constant
heroverwogen en hernieuwd worden in de harten van de
mensen. De plaats waar dit gebeurt is de civil society, de
burgermaatschappij van het individuele initiatief en de
publieke ruimte, waar individuen samen hun gemeen-
schappelijke zorgen bespreken in dienst van politieke
mening- en consensusvorming.
Dat proces in de vrije publieke ruimte van de maat-

schappij maakt precies het verschil uit met een voormo-
derne of dictatoriale staat met een staatsgodsdienst of een
staatsideologie. Een dergelijke staat kan proberen de ideë-
le voorwaarden van de rechtsorde zelf weer af te dwingen.
Dat lukt natuurlijk niet. Deze staten worden gekenmerkt,
zie het officieel islamitische Iran, door hypocrisie, door
een groot verschil tussen de officiële lijn en het feitelijk
doen en laten.
Een moderne rechtsstaat als de onze echter wordt ge -

kenmerkt door het probleem dat de consensus, het ideële
draagvlak waarop ze berust, in haar eigen aard moeilijk
formuleerbaar en normatief te stellen is. Ze is vaak verbor-
gen aanwezig in de feitelijke cultuur als de automatische
piloot van de samenleving. Deze is een amalgaam van his-
torisch gegroeide gewoonten en gebruiken, van waarden,
maar ook van normen met aanspraak op algemene geldig-
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heid. Ze is moeilijk ontrafelbaar en niet als eeuwig norma-
tief opstelbaar. De automatische piloot is dus niet persé
moreel langs alle kanten goed. De consensus die daarin
heerst met aanspraken op universaliteit is alleen formu-
leerbaar als een feitelijke bestandsopname die functio-
neert in een publiek debat over haar geldigheid, beperkt-
heid of uitgebreidheid. We hebben per definitie geen mid-
del om haar weer feitelijk op te leggen of af te dwingen.
Men moet hopen op de aanwezige morele krachten in een
samenleving voor blijvende ondersteuning van de consen-
sus van onze democratische rechtsstaat. Verder mag je
hopen anderen door overtuigingskracht in woorden en
daden daarin binnen te halen, dat wil zeggen gewoon door
feitelijk goed samenleven, waardoor gedeelde ervaringen
en herinneringen ontstaan. Het begrip Leitkultur oftewel
‘dominante cultuur’ probeert nu van twee walletjes te
eten: het wil de feitelijke consensus toch als een soort offi-
ciële ideologie verplicht te stellen. Puur ideologisch, want
het probeert een empirisch gegeven tot norm te verheffen,
het wordt zelf niet onder de eventuele kritiek van de nor-
mativiteit gesteld. Zelfkritiek wordt niet meer mogelijk,
want we gaan de confrontatie tussen de feitelijke situatie
en onze normen niet meer aan. Daardoor weigeren we ook
een eventuele cultuurkritische en dus waardevolle bijdrage
van de immigranten aan een nieuwe consensus. De politi-
cus Rouvoet van de Christenunie zegt daarom terecht dat
hij met dit begrip niet overweg kan, omdat hij zelf zoveel
kritiek heeft op de Westerse cultuur.
Het kan zijn dat de automatische piloot van onze sa -

menleving bijgesteld moet worden, willen we de kans op
grote maatschappelijke conflicten voorkomen. Denk aan
de hele discussie rond de spanning tussen het recht op
vrije meningsuiting en het kwetsen van mensen naar aan-
leiding van de film van Theo van Gogh en Hirsi Ali over de
vrouw in de islam. Denk ook aan religiekritische kunst-
werken of karikaturen die voor christenen wel acceptabel
zijn, omdat ze door gewenning of onverschilligheid al lang
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in onze automatische piloot zitten, maar nog niet in die
van onze islamitische medeburgers. Het is niet zonder
meer vanzelfsprekend dat de tolerantiedrempel van de
Nederlandse samenleving in alle gevallen even hoog kan
blijven. Het kan zijn dat we moeten accepteren dat het pro-
jecteren van heilige koranteksten op de huid van een naak-
te vrouw, zoals gebeurt in de film van Theo van Gogh en
Hirsi Ali, niet geduld mag worden, omdat dat kwetsend is
voor moslims, terwijl we tegelijkertijd pal willen staan
voor het recht tot opvoering van opera’s waarin beelden
van profeten, waaronder de profeet Mohammed, ont-
hoofd worden. Misschien moeten we vechten voor het
behoud van die ruimte en tegelijk communiceren om nieu-
we conflicten te voorkomen.
De publicist Paul Scheffer heeft dus helemaal gelijk,

wanneer hij zegt dat we weer zelfbewust voor onze waar-
den en identiteit op moeten komen. Maar dit vooronder-
stelt dat je hierover beargumenteerd normatief kunt en
wilt spreken, waardoor het begrip ‘dominante cultuur’
overbodig wordt. Dit begrip wordt eigenlijk gebruikt om
met een beroep op de feitelijkheid de discussie over nor-
mativiteit uit de weg te gaan. Allochtonen hebben vaak
geklaagd over het onvermogen van Nederlanders de waar-
den van hun eigen cultuur te verwoorden. We durven het
niet, omdat we menen dat iedereen daar verschillend over
denken kan en mag. Maar dat betekent niet dat iedereen
daarover feitelijk ook anders denkt. Dat kan ook niet, want
voor het samenleven is overeenstemming nodig. Door
onze cultuur niet te verwoorden blijft die overeenstem-
ming liggen op het niveau van een verzwegen, compleet
vanzelfsprekend geworden gedragscode. Deze code mani-
festeert zich negatief, zij slaat terug bij een overtreding,
maar maakt zichzelf niet meteen positief meedeelbaar.
Amsterdam liet de tanden van het hoofdstedelijke senti-
ment zien, toen Marokkaanse jongeren bleken te sollen
met de kransen van de oorlogsherdenking. Onze wijze van
socialisering, onze automatische piloot, gevormd door de
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vervolging van de joden in de Tweede Wereldoorlog,
schuldgevoel en de bevrijding door de Amerikanen, zette
radicaal koers op de hunne, gestuurd door een nederlaag,
door Israël als product van Brits kolonialisme na de Eerste
Wereldoorlog en de ondersteuning ervan door Amerika,
zodat de oorlogsherdenking een perfect symbool was voor
welk conflict dan ook van de Marokkaanse jongeren met
de Nederlandse samenleving. Ditzelfde sentiment mani-
festeert zich in heftige reacties op maatschappelijk onrijpe
voorstellen van het cnv om één van de christelijke dubbe-
le zondagen, de tweede Pinksterdag, af te staan ten gunste
van een moslimfeestdag. Dat heeft met inhoudelijk chris-
tendom niets te maken.
We hebben juist moeite om onze levensbeschouwingen

inhoudelijk bewust naar voren te halen en te communice-
ren. We weten niet goed raad met het christelijke karakter
van onze cultuur zoals blijkt in discussies over de Euro -
pese grondwet. Kortom: we bewijzen iedere dag weer op -
nieuw de stelling van de socioloog Max Weber dat een pri-
mitief meer weet van zijn samenleving dan wij van de
onze.10Juist door het onbewuste en onuitgesproken karak-
ter van de dominante cultuur geeft het begrip ‘dominante
cultuur’ politici mogelijkheden om allochtonen te vragen
zich aan te passen zonder erbij te zeggen waaraan en waar-
om nu precies. Daardoor zeggen ze precies niet wat ze ver-
wacht worden te zeggen: ‘Pas je aan aan de waarden van
scholing, de eisen van de werkplek, wanneer je hier erin
wilt komen en succes wilt hebben’. Dan kunnen ze er ook
bij zeggen, wat het rapport van de parlementaire enquête-
commissie rond het integratiebeleid zegt: ‘en wij zullen
jullie erin halen en de instrumenten in handen geven om
erin te komen.’ Om het rapport letterlijk te citeren: ‘In -
tegratie is een tweezijdig proces: enerzijds wordt van
nieuwkomers verwacht dat zij bereid zijn te integreren,
anderzijds moet de Nederlandse samenleving die integra-
tie mo gelijk maken.’11

Ook de dominante cultuur kan het dus niet zonder een
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moment van wederkerigheid stellen. Dat heet faciliteren
en blijkt in de praktijk van allerlei inhaalprogramma’s.
Maar niet alleen in faciliterende maatregelen van rege-

ringswege moet een vorm van wederkerigheid aanwezig
zijn, ook in de algemene houding van de dominante cul-
tuur in de maatschappij, wil haar druk niet slechts uitslui-
ting, gebrek aan erkenning en, zo zullen we straks zien,
onzekere identiteitsvorming bij de migrant veroorzaken.
Gewoon maar lang genoeg samenleven, gewenning is hier
niet genoeg, want dat wordt juist bemoeilijkt door de afwe-
zigheid van het soort verwantschap dat binnen een cultuur
vertrouwen genereert. De taak van de overheid hoort hier
niet alleen te zijn formele bescherming van de rechten van
alle Nederlanders, dus ook van de migranten, maar tevens
het bevorderen van een hierbij horende ‘attitude’ in de ont-
vangende samenleving.
‘Vertrouwen op afstand’ in maatschappelijke instituties

en organisaties, waarbinnen moslims zich in onze maat-
schappij constitutioneel keurig bewegen en gedragen,
hoort bijgebracht te worden. Het is de ethische taak van de
overheid om in dienst van het recht de xenofobe functie
van de automatische piloot bij te stellen. Dit lijkt in tegen-
stelling te staan met de noodzaak van de overheid de domi-
nante cultuur als draagvlak van haar legitimiteit overeind
te houden. En dat laatste staat sinds Pim Fortuyn voorop.
Maar toch is houdingvorming en ruimte scheppen de
enige manier om vreemde culturen in onze automatische
piloot te krijgen, waardoor uiteindelijk het draagvlak via
nieuwe vertrouwensrelaties voor onze rechtsorde gestabi-
liseerd wordt. Want uitsluiting is evenzeer een bedreiging
van dat draagvlak. De ‘mythe islam’ is een symbool van die
bedreiging, zowel aan de kant van de dominante als aan de
kant van de migrantencultuur. Hoe komt die ‘mythe islam’
tot stand in de wisselwerking tussen dominante cultuur en
migrantencultuur?
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5 .  dominante  cultuur ,  migranten -
cultuur en de  ‘mythe islam’

‘We hebben destijds de armste en goedkoopste gastarbei-
ders geworven’, zo zegt Paul Schnabel, ‘Het klinkt wat
cynisch, maar we deden het op een koopje en ten dele beta-
len wij – en ook zij- daar nu de prijs voor.’12 Dat houdt al in
dat je het dus nooit zomaar kunt hebben over ‘de islam’ als
religie van onze immigranten. Onze moslimimmigranten
worden gekenmerkt door armoede en ongeletterdheid.
Vervolgens door Turkse of Marokkaanse etniciteit. Daar-
binnen spelen weer Koerdische en Berberse stamculturen
een rol. Dat alles kleurt hun islam en bepaalt hun ‘automa-
tische piloot’.
Wat is het gevolg van die overplaatsing van een gedrags-

code naar een andere context, met een andere automati-
sche piloot, voor onze samenleving die feitelijk een ‘multi-
culturele samenleving’ is geworden? Schnabel en Entzin-
ger hebben terecht gewezen op de moeilijkheid van nor-
matieve definities van deze samenleving als het ‘vreed-
zaam naast elkaar bestaan’, ‘onveranderd naast elkaar be -
staan van verschillende culturen’, of zelfs het spontaan
‘mengen van normen en waarden’.13 ‘Samenleven’ is nu
een keer tegengesteld is aan ‘naast elkaar bestaan’ of ‘men-
gen’. Vervolgens blijkt dat dit naast elkaar bestaan of men-
gen met name niet geldt voor migrantenculturen in een
nationale staat. De multiculturele samenleving bestaat
daar feitelijk niet, zo zal blijken, als een vreedzaam samen-
leven, mengen etc. van verschillende culturen, maar wel als
een dynamische spanningsverhouding tussen een domi-
nante cultuur, subculturen, gemarginaliseerde en in de
privésfeer teruggedrongen culturen met veel conflictpo-
tentieel!
Een centrale nationale staat als de onze is er altijd op

gericht de morele consensus onder haar rechtsorde te ver-
stevigen door haar te verenigen met een nationale een-
heidscultuur van taal, geschiedenis en soms religie. In de
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negentiende eeuw heeft deze staat zijn beslag gekregen.14

Met name via het geschiedenisonderwijs probeert de staat
sindsdien de hem dragende cultuur te (re)produceren.
Deze tendentie treedt nu weer open aan de dag in het pro-
duceren van nationale culturele canones, waarvan alle
Nederlandse burgers op de hoogte zouden moeten zijn.
Daarom zetten we een nationaal historisch museum neer
en daarom richt minister-president Balkenende de aan-
dacht weer op Nederland als de ondernemingslustige, (cal-
vinistische) natie van de zeventiende eeuw.15

Multicultureel vreedzaam samenleven bestond enigs-
zins in oude rijken als het Habsburgse en Ottomaanse rijk,
die later evenwel door nationalisme uiteengevallen zijn.
Soms kan een nationale staat dit presteren, zoals in Cana-
da, als herstel van onrecht aangedaan aan de oorspronke-
lijk, zelfstandige samenlevingen van Eskimo’s en India-
nen. Deze van oudsher aanwezige stamculturen hebben
nu binnen de Canadese rechtsorde dan ook hun rechten
kunnen krijgen als zelfstandige gemeenschappen. Maar de
moslimmigrantencultuur heeft het niet voor elkaar gekre-
gen volgens eigen groepsrecht te mogen leven.
Het geldt voor landen als Zwitserland en België waar

van oudsher aanwezige culturen een bondgenootschap
aangaan of, na conflicten, zich aan elkaar ontworstelen en
binnen een overkoepelend staatsbestel zich federaal vorm-
geven. In die landen wordt de nationale staat inderdaad iet-
wat verruimd, vaak met moeilijkheden omtrent het draag-
vlak. Maar die ruimte wordt niet gemaakt ten gunste van
migrantenculturen. In België hebben Wallonië en Vlaan-
deren een eigen bestaan gekregen, maar de migrantencul-
turen binnen Wallonië en Vlaanderen niet. De Canadese
filosoof en specialist in multiculturaliteit, Will Kymlicka,
kent aan migrantenculturen geen andere rechten toe dan
die van organisatie op individuele basis.16 Maar het quasi-
institutioneel naast elkaar bestaan van migrantenculturen,
met eigen organisaties en bedrijven, met gebruik van de
eigen taal, een buurtterritorium waarbinnen een hele
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intergenerationele biografie geschreven kan worden, in en
tegelijkertijd naast de cultuur van het ontvangende land, is
juist dat waar we bang voor zijn. Want dat noemen we
‘parallelmaatschappijen’. We denken dan aan Kreuzberg
in Berlijn, of nog erger, aan de Franse banlieues die niet
meer toegankelijk schijnen te zijn voor de nationale rechts-
orde. We willen wel eigen organisaties voor migranten,
maar zeker geen eigen sociaal-politieke en juridische we -
reld.
Alleen de religie van een migrantencultuur kan binnen

ons systeem institutioneel overeind gehouden via de gods-
dienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat en in
Nederland, via de aan kerken gebonden verzuiling. Dat
model van verschillende kerken naast elkaar staat ons, on -
bewust, meestal voor ogen, wanneer we spreken over het
vreedzaam naast elkaar bestaan van culturen, maar het is
niet toepasbaar op belangrijke aspecten van cultuur als
taal, gedragscodes, gevoel voor hiërarchie in relaties tus-
sen man en vrouw, ouders en kinderen enzovoort.
Stel je de vraag naar de mogelijkheid van de multicultu-

rele samenleving serieus, dan moet je vragen of mensen in
het algemeen in een samenleving om kunnen gaan met
verschillende culturen, met andere woorden, of mensen
zelf, individueel,verschillende culturen kunnen internali-
seren, zodat ze in hen zelf vreedzaam samenleven. Dat
blijkt tot op zekere hoogte te kunnen. Maar wie moet het
in onze samenleving feitelijk kunnen en welk prijskaartje
hangt er aan?
Binnen onze samenleving houdt dit in dat niet iedereen

dat moet kunnen, maar alleen de immigrant. Dat drukken
we bijvoorbeeld uit met het begrip ‘dominante cultuur’.
De verinnerlijking van twee culturen, maar daarmee ook
van het cultuurconflict ligt eenzijdig bij de immigrant,
waartegenover geen enkele wederkerigheid staat. Want
hoezeer de autochtoon, bijvoorbeeld de hulpverlener, zich
ook probeert in te leven in een andere cultuur, hij doet 
dat vanuit de vanzelfsprekende aanwezigheid van zijn
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eigen cultuur, waardoor hij geen keuzes en compromissen
tussen twee culturen hoeft te maken. De internalisering en
oplossing van het cultuurconflict door de migrant is de
vooronderstelling van de idee van de multiculturele sa -
menleving. Het prijskaartje is destabilisering van de oor-
spronkelijke cultuur van vooral de migrantenjongere,
haperen van de thuis aangeleerde automatische piloot,
desoriëntatie, gebrek aan groepsbinding en zwakke identi-
teitsvorming, zo is bijvoorbeeld voor Antilliaanse jonge-
ren geconstateerd.17 Voor Turkse jongeren wordt vaak een
extra terugtrekken in de eigen groep geconstateerd, waar-
door ze wel beschermd worden tegen criminaliteit.18

Anders dan Antillianen worden zij door hun sociale cohe-
sie beschermd. De godsdienst, dus ook de islam, speelt
hier geen rol. Vanwege de cohesie lijken Turkse moslims
op onze rustige Surinaamse Hindoestanen, vanwege
gebrek eraan lijken Marokkaanse moslimjongeren in hun
criminele gedrag op christelijke Antillianen en Creolen.19

De zo nodige binding met de wereld van de dominante
cultuur is, om allerlei met de migratieconditie samenhan-
gende redenen zoals lage opleiding, werkloosheid en
slechte woonomgeving, zwak. Deze zwakte levert risico’s
op, net als bij andere Hollanders, zeker wanneer persoon-
lijke problemen erbij komen.
Anders dan de voorstanders van eenzijdige aanpassing

aan de ‘dominante cultuur’ menen, belemmert deze dyna-
miek, door gebrek aan wederkerigheid, eerder het op -
nieuw afstemmen van de automatische piloot van onze
samenleving, dan dat ze deze bevordert. De dominante
cultuur is inderdaad het referentiepunt voor de ontwikke-
ling en integratie van de migrantencultuur, maar deze inte-
gratie schreeuwt om erkenning van de migrantencultuur
als uitgangspunt.
Uitblijven van die wederkerigheid kan het zoeken naar

een sterke identiteit en een groepsbinding tegengesteld
aan de dominante cultuur tot gevolg hebben. Anders dan
Antilliaanse jongeren, die meestal christelijk zijn, hebben
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islamitische jongeren hier de mogelijkheid een andere
godsdienst in te zetten.

Radicalisering blijkt een proces te zijn van de tweede
generatie. Met name Marokkaanse jongeren ervaren een
‘vertrouwensbreuk’, zij wantrouwen de politiek en voelen
zich verraden door de media die een negatief beeld van de
islam geven. Vervreemding, ontworteling, hybride identi-
teitsvorming en onbegrip van de omgeving van de kant
vandeomgevingbevorderendeneigingnaarsterkegroeps -
binding in een eigen religieuze jongeren sub cul tuur.20

Overigens: slechts twee procent van de Amsterdamse
moslimjongeren blijkt volgens een recent rapport van de
uva gevoelig te zijn voor radicalisering.21 In het hele land
worden verder zes moskeeën gecontroleerd op radicalise-
ring.
Dat vreedzaam samenleven van verschillende culturen

binnen één persoon met als referentiepunt de dominante
cultuur mogelijk is, blijkt uit een groot, internationaal ver-
gelijkend onderzoek onder jongeren.22 Volgens dit onder-
zoek kunnen migrantenjongeren vier houdingen aanne-
men tegen de druk die langs twee kanten, van de thuiscul-
tuur en van die van het ontvangende land, op hen wordt
uitgeoefend: zij kunnen assimileren, wat inhoudt maxi-
maal contact met de omringende samenleving en mini-
maal cultuurbehoud; zij kunnen kiezen voor minimaal
contact en maximaal cultuurbehoud, d.w.z. afzondering in
het eigen collectief; zij kunnen een voorkeur hebben voor
maximaal contact met de omringende samenleving en
optimaal cultuurbehoud, dit is dan integratie; en dan is er
nog de mogelijkheid van marginalisatie, dit is minimaal
contact en minimaal cultuurbehoud.
Het blijkt dat de integratietypes het best in hun vel zit-

ten. In henzelf leven dus verschillende culturen vreedzaam
samen.
Kijken we naar de omgeving, waarin de integratietypes

kunnen bloeien, dan blijkt dat te zijn in multiculturele en
multireligieuze, niet monoreligieuze en -culturele wijken
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en omgevingen. Kijken we naar de religies waarin die
types floreren, dan blijkt dat het geval te zijn in het chris-
tendom en in oosterse religies. Dat komt volgens de rap-
porteurs doordat de ontvangende samenleving zelf chris-
telijk is en omdat de oosterse religies als religies van oude
kolonies al wat aan het Westen aangepast zijn.
Wanneer we kijken naar gerichtheid op de eigen groep

of op de ontvangende natie, dan scoort de islam hoog op
gerichtheid op de eigen groep. Maar dat heeft ook weer
van doen met de factor etniciteit, de Turkse of Marokkaan-
se moslimgemeenschap. De Turkse islam is niet door kolo-
nialisering gewend aan de ontvangende samenleving en
vervolgens werden de Turken, zo stelt het rapport, lange
tijd niet geacht hier te blijven. In Nederlands onderzoek
blijkt dat Marokkanen zich meer dan Turken richten op de
Nederlandse cultuur. Dat komt omdat veel Marokkanen
uit Berberculturen afkomstig zijn, waarbinnen geen offi-
cieel geschreven taal heerst, welke in Marokko gediscrimi-
neerd wordt ten gunste van het Arabisch. In Nederland
richten zij zich vanzelfsprekend meer op de Nederlandse
taal. Daarom hebben Marokkanen, naast lastige jongeren,
veel meer dichters en schrijvers in Nederland dan Turken
die hun eigen taal en literatuur meebrengen.23 Gewenning
door kolonialisering is in Nederland waarschijnlijk de
reden dat Indonesische en Surinaamse moslims voor ons
nooit een probleem geweest zijn.

De gebondenheid aan de eigen groep blijkt voor het
welbevinden wel veel beter te zijn dan tussen wal en schip
terecht te komen. Hechting aan de eigen groep en de daar-
in heersende taal en cultuur, zo is ook voor Nederland
geconstateerd, kan gepaard gaan met een positieve oriën-
tatie op de meerderheidsgroep en dus bijdragen aan adap-
tatie.24 Niet zozeer ‘islam’ en ‘christendom’ dus, maar de
migratiesituatie in al zijn verschillende aspecten bepaalt
voor een groot deel de verhoudingen.
Vervolgens blijken de integratietypes veel meer voor te

komen in landen als Amerika en Canada met een migratie-
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traditie dan, en dat mogen wij Nederlanders ons aantrek-
ken, in Europa.25 Wat is de conflictstof met een niet aan
migratie gewende dominante cultuur?
Letten we even op de formulering van integratie: maxi-

maal contact met de omringende samenleving en opti-
maal, dus niet maximaal, cultuurbehoud. Daarmee stelt de
ontvangende samenleving zich als referentiepunt. Dat kan
niet anders, maar hoe komt die juiste verhouding tot de
ontvangende samenleving tot stand? Welke conflicten zijn
te overwinnen geweest voordat het resultaat, de juiste mix,
bereikt is? Alle vier houdingen kunnen beschreven wor-
den als resultaten van overwinningen, nederlagen of com-
promissen, behaald, geleden of gesloten op het slagveld
van de familie. Want het blijkt dat deze juiste mix niet goed
te verdelen is over uit en thuis. Immers, wanneer de thuis-
cultuur mede de toegang tot de buitenwereld bepaalt, dan
moet je je ook thuis op de Nederlandse cultuur instellen
om tot de juiste mix te komen. Integratie heeft dus toch een
totaliserend karakter en is soms niet meer van assimilatie
te onderscheiden, zo stelt ook Schnabel. En hierbij wordt
de familie zelf tot centrum van de conflicten gemaakt.
Het afwegen tegenover elkaar van cultuurcontact en

cultuurbehoud loopt dus dwars door alle dimensies van de
samenleving en is in alle dimensies, juist in de privésfeer,
conflictueus. Er moet geknokt worden voordat er een juist
evenwicht is bereikt, waarbij, zoals dat vaak gaat, het eer-
ste kind pech heeft, maar de weg vrijmaakt voor de twee-
de, waarbij de tweede generatie tussen wal en schip terecht
komt en de derde het hopelijk haalt. Vervolgens weet de
ontvangende samenleving ook niet precies wat ze wil.
Vanuit werk en onderwijs gezien vraagt die samenleving
om gerichtheid naar buiten, maar voor bestrijding van cri-
minaliteit en radicalisering vraagt zij eigenlijk, zie de ge -
noemde rapporten van de Universiteit van Amsterdam en
van Junger-Tas, om binding aan de eigen groep.
Er moeten dus allerlei compromissen gesloten worden

op basis van persoonlijke haalbaarheid, leefbaarheid en
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welbevinden. Dit heeft tot gevolg dat het integratietraject
van de migrant conflictueus, zeer geschakeerd en zeer
gefaseerd is, afhankelijk van zijn uitgangssituatie, zijn etni-
citeit en de mogelijkheden die de ontvangende maatschap-
pij hem biedt. Zeker de migrant van de eerste generatie zal
zich eerder thuis voelen in het vrije ondernemerschap dan
in de geregelde beroepen met hun strenge opleidings-
profielen. In zijn eigen bedrijf kan de ondernemer werken
op zijn eigen manier, met zijn eigen mensen, varend op het
kompas van zijn eigen cultuur als gestabiliseerd verwach-
tingspatroon, dus op basis van zijn eigen automatische
piloot. Etnisch ondernemerschap is dus integratie via be -
roepsgroepsvorming op het macroniveau van de maat-
schappij. Het lijkt segregatie, maar het is een vorm van
integratie en het kan een fase zijn in een proces. Want in
dit milieu wil men meestal dat de kinderen door studeren
vooruit komen: ‘first generation in business, second genera-
tion in the professions’.26

Voor bepaalde moslims kan dit betekenen dat de wereld
van islamitische organisaties, vooral een islamitische
school, de overgang tussen privésfeer en maatschappij ver-
zacht, ook al schaadt dit misschien doorstroomkansen.
Voor andere groepen moslims zal een islamitische school
een opstapje kunnen zijn, ook al is het slechts voor de vol-
gende generatie. Overigens, slechts een klein deel van onze
moslimkinderen bezoekt een islamitische school, waarvan
leerkrachten vaak Nederlands zijn. De tweeëntwintig
lagere scholen functioneren over het algemeen redelijk, de
twee middelbare scholen functioneren, vanwege een com-
plex van factoren, minder goed. Ook een eigen wijk kan zo
functioneren en is niet meteen een ‘parallelmaatschappij’,
waarin ons recht niet meer aan bod komt en de shari’awel.
We hebben dan niet te doen met een overgeplante islamiti-
sche gemeenschap, maar met een stedelijke subcultuur,
een soort Chinatown.
Het ware probleem, zo wordt vaak gezegd, is een

etnisch-religieus gemarkeerde armoedewijk. Maar ook die
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zal er komen. Niet alleen ondanks, maar ook dankzij de
integratie. Want integratie betekent dat de mensen die het
halen ‘afgeroomd’ worden, naar de betere buurten verhui-
zen, zodat er, net als bij de autochtonen, een allochtone
onderklasse overblijft. Dat heeft met de islam niets te
maken. Etnische onderklassevorming dankzij integratie is
de prijs van het succes, omdat niet iedereen succes kan
hebben. Je zou voor de sociale cohesie van een dergelijke
wijk haast wensen dat de islamitische middenstand met
haar hoogopgeleide kinderen er zou blijven wonen! China-
town of Kreuzberg heeft zijn voordelen, het is geen segre-
gatie, maar integratie op macroniveau.
Voor een visie op de rol van de islam is het van belang al

deze verschillende aspecten van dat immigratie- en inte-
gratietraject van moslimmigranten niet te islamiseren,
want daardoor ontstaat de ‘mythe islam’. Islamisering
doet zich voor op verschillende fronten, niet alleen bij ons,
maar ook bij de moslimjongere zelf. Enerzijds gebeurt het
dat jongeren hun uit de migrantenconditie voortkomende
rolonzekerheid proberen te compenseren met een sterke,
radicale moslimidentiteit tegenover de dominante cultuur.
Altijd maar kafferen op ‘de islam’ is één van de manieren
om een moslimjongere iedere erkenning voor zijn per-
soonlijke prestatie in zijn identiteitsontwikkeling te ont-
houden. Zoals we al gezegd hebben over jonge Marokka-
nen, bevordert onbegrip van de omgeving de neiging naar
sterke groepsbinding in een eigen religieuze jongerensub-
cultuur.
De islam, waar deze jongeren vervolgens bij uitkomen,

is niet de traditionele islam, maar juist een aan alle traditio-
nele kaders en controlemechanismen ontsnapte islam,
zoals Olivier Roy heeft laten zien.27Die ‘islam’ is een islam
van een stedelijke subcultuur in onze maatschappij. Het
door de migratie veroorzaakte verlies van de traditionele
kaders draagt bij tot een op individuele basis via internet
bij elkaar geraapte islam. Op die manier wordt ook een
‘nieuwe gemeenschap’ in elkaar geknutseld van Marok-
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kaanse, Nederlandse, Amerikaanse enzovoort bekeerde
moslims. Diezelfde ontwortelde islam staat aan de basis
van internationale terroristische bewegingen.
Ook van onze kant kan islamisering zich opdringen. De

godsdienst, zo hebben we gezegd, is het enige aspect van
een migrantencultuur dat we institutioneel een plaats kun-
nen geven, eventueel via de instrumenten van de verzui-
ling. Niets ligt dan meer voor de hand om problemen die
migranten ons bezorgen juist via die institutie te benade-
ren. Zo heeft bijvoorbeeld de burgemeester van Amster-
dam, Job Cohen, ervoor gepleit de moskeeën in te schake-
len bij de oplossing van de problemen van de jongeren.28

Zeer begrijpelijk, maar toch een bijdrage aan de ‘islamise-
ring’ van alle problemen. Alle problemen die met de mi -
grantenconditie samenhangen worden onder de vlag van
‘de islam’ gesteld: de islam als oorsprong van alle proble-
men en de islam als oplossing ervan. Olivier Roy noemt dit
de communautisering en etnisering van de islam. We ver-
liezen dan de Turkse en Marokkaanse migranten met hun
etnisch bepaalde islam uit het oog, we hebben ook geen
oog voor moslims die, in het spoor van de filosoof en theo-
loog Tariq Ramadan, gewone Nederlandse burgers willen
zijn met de islam als religieuze overtuiging, maar we
maken van de moslims zelf als het ware een nieuwe ‘stam’
binnen onze samenleving. Alle door de migratie bepaalde,
van ontworteling getuigende en door gebrek aan wederke-
righeid medebepaalde uitingen van die imaginaire ‘stam’
bestempelen we vervolgens als ‘de islam’.
We kunnen dan niet meer zien dat het overgrote gedeel-

te van de moslim zich, bij alle achterstand in onderwijs en
werk, keurig gedraagt.Dat is hetwerkvan ‘demythe is lam’.
Deze mythe houdt de moslims als gewone medeburgers op
een afstand en creëert wantrouwen, zodat het ontwikkelen
vanhoudingenvanvertrouwenenvannieuwe,vertrouwen -
wekkende, goed gestabiliseerde verwachtingspatronen van
gezamenlijk handelen, zo broodnodig voor de nieuwe af -
stemming van de automatische piloot, tekort komt.
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6.  de  mythe islam en de  afwezigheid 
in  het  publieke  debat  van een 
migrantenreligie

Het publieke debat is de ruimte waarin de ‘mythe islam’
floreert. Daar blijkt welke misverstanden constitutioneel,
maar ook gewoon moreel goed gedrag op kan roepen,
wanneer de geesteswereld waaruit het voortkomt, de 
is lam, niet in onze automatische piloot zit. Die mythe kan
floreren, zo luidt onze stelling, omdat de islam een mi -
grantenreligie is, dat wil in dit verband zeggen, de religie
van een groep ongeschoolde mensen die (nog) geen intel-
lectuele bovenlaag heeft die mee kan doen in het publieke
debat zoals het hier gevoerd wordt. Wantrouwen blijkt het
gevolg te zijn van de komst van een religie van een grote
groep mensen die zich individueel grotendeels constitu-
tioneel correct gedragen, maar zich niet kunnen uiten in
het debat. De schrijvers van islamitische afkomst die wel
meedoen aan het debat vertegenwoordigen niet ‘de mos-
lims’ in Nederland. Het oud-Kamerlid Hirsi Ali en de co -
lumnist/filosoof Afsin Elian zijn geen moslim meer en
stellen zich, als getraumatiseerde ervaringsdeskundigen,
kritisch op. De Marokkaanse columnisten en kunstenaars
hebben door culturele communicatie in columns, films en
tv-series onschatbare bijdragen geleverd aan het ver-
trouwd raken met elkaar van autochtonen en allochtonen.
Op religieus vlak melden zij zich echter niet, hoewel ze
zich wel solidariseren met hun geloofsgenoten, wanneer
ze aangevallen worden. Van de Turken was het vooral de
vertegenwoordiger van Milli Görüs, Haci Karacaer, die
een band wist te leggen tussen de islam en de Nederlandse
maatschappij. Hij liep te ver voor de troepen uit en vooruit
en werd vanwege theologische onenigheid tussen ‘rekkelij-
ken’ en ‘preciezen’ in de beweging, blijkbaar op instigatie
van het Duitse hoofdbestuur, teruggefloten. De beweging
kruipt, uit angst voor ongewenste inmenging van buitenaf,
terug in haar schulp, waardoor, ondanks alle verklaringen
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van openheid en gehoorzaamheid aan de wetten van de
Nederlandse samenleving, het wantrouwen blijft bestaan,
want het goede gedrag blijft zonder vertrouwenwekkende
stem en gezicht. Maar ook in Duitsland, waar ze niet zo’n
goede naam heeft, kent deze beweging vertegenwoordi-
gers die wel de Europese sociale wetgeving geprezen heb-
ben als een uitstekende belichaming van het islamitische
ideaal van gerechtigheid, beter dan die van veel islamiti-
sche landen.29Hier is dus sprake van een poging tot princi-
pieel delen van onze opvatting van gerechtigheid. Maar
communicatie is er niet.30 Voor de gewone autochtone
Nederlander is de samenhang van religieus zichzelf willen
zijn en daarom bemoeienis van buiten afweren met het al
dan niet delen van bepaalde concepties en de eventuele
gevolgen ervan voor het concrete gedrag in islamitische
bewegingen als Milli Görüs compleet ondoorzichtig. Daar
heeft de goedgevormde, religieuze moslimintellectueel
zijn taak. In Nederland missen wij een dergelijke figuur die
zou kunnen wijzen op de goede, normatieve aspecten van
de Nederlandse cultuur en de ondoorzichtigheden voor
hen in diezelfde cultuur, en die het geradicaliseerde gedrag
van autochtonen aan de kaak zou kunnen stellen. Nu die
intellectueel, de Nederlandse Tariq Ramadan, er, mede
vanwege de migratieconditie, nog niet is, krijgt de ‘mythe
islam’ een kans. De autochtone debater blijft zonder even-
waardige moslimsparringpartner en gaat, om zijn infor-
matie bij elkaar te krijgen, voor amateur-islamoloog spe-
len. Hij spreekt over ‘de islam’ en niet over onze moslim-
medeburgers en hun gedrag. Naar dit gedrag wordt met
wantrouwen gekeken vanuit een visie op ‘de islam’.
Het journalistieke werk van de publicist Paul Scheffer

rond de islam bestaat grotendeels in terechte pogingen de
moslimburger het debat binnen te halen. Maar hij doet dat
door niet over moslims, maar over ‘de islam’ te praten, ‘de
islam’ op te roepen zich te melden in het debat over haar
plaats in de samenleving en vervolgens ‘de islam’ te vragen
het principe van de godsdienstvrijheid in onze maatschap-
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pij te accepteren. Geen moslimburger in ons land heeft
echter ooit dat principe in ons land willen bestrijden! Dat
zou ook onzinnig zijn, want het is de tak waar hij zelf op
zit. In moslimlanden hoeft de dominante islam geen gods-
dienstvrijheid te geven, maar in vreemde landen moet de
migrantenislam deze wel vragen en ondersteunen om zelf
te kunnen bestaan. In n rc Handelsblad van de eerste week
van november 2005, een jaar na de dood van Theo van
Gogh, stelde Scheffer dat ‘de islam’ nog niets verder geko-
men was in de acceptatie van onze vrijheidsrechten. Dit
leidde tot een discussie over wat ‘de islam wel kan’ of wat
‘de islam niet kan’ met het oud-Kamerlid Hirsi Ali. Die dis-
cussie ging totaal voorbij aan de feitelijke acceptatie van
onze rechtsorde door het overgrote deel van onze moslim-
burgers. En dat is het enige wat constitutioneel van belang
is,zohebbenweaanhetbeginvanditartikelbetoogd.Maar
door afwezigheid van een goede moslimsparringpartner
in het debat, kon hij als het ware niet gerustgesteld worden.
De beantwoording van de vraag of de islam iets wel of

niet kan, moet natuurlijk aan de moslims overgelaten wor-
den. Dat is niet van direct belang voor de afstemming van
ons gedrag op hun gedrag. Daarbij is het constitutioneel
heel goed mogelijk dat zij vinden dat een echt islamitisch
land zelf, gemeten naar de islamitische traditie, gods-
dienstvrijheid alleen restrictief kan geven. Daar hebben
we hier niets mee te maken. Die ideeën mogen niet als lak-
moesproef voor goed burgerschap in Nederland gebruikt
worden. Dat doen we met joodse Nederlanders die religi-
euze staat Israël ondersteunen ook niet. Bovendien zijn er
ook in Nederland theocratische stromingen als de sgp die
van Nederland een officieel protestantse natie willen ma -
ken.
Dezelfde illegitieme wisseling van een praktisch-poli-

tiek en een theoretisch vertoog vinden we bij Bolkestein.
Hij heeft zich zeer in de islam verdiept, is in gesprek
gegaan met moderne moslimdenkers, maar hij bederft zijn
politieke opstelling met zijn theoretische visie op de ver-
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houding tussen christendom en islam. In verband met de
identiteitsproblemen van de Europese Unie benadrukt hij
graag de rol van het christendom in Europa en de grens
met de islam. Anderzijds is hij in de mogelijkheid van een
Europese islam geïnteresseerd.31 Maar hij doet politiek
schade aan de bestaande verhoudingen binnen ons land,
door niet vanuit het feitelijk goede gedrag van onze mos-
limmedeburgers te denken, maar vanuit ‘de islam’ en ‘het
christendom’ te oordelen over moslim- en christenbur-
gers. Overeenstemming in gedrag en het vertrouwen dat er
aan ten grondslag ligt en er door gegenereerd wordt, hoort
het kompas te zijn voor de politieke stellingname.
De angst voor de islam nam groteske vormen aan bij

Maxime Verhagen als fractievoorzitter van het cda . Hij
zag in al die Turks-Marokkaanse volksbuurten met hun
winkeltjes niet zozeer goed functionerende Chinatowns,
maar wel ‘shari’a-wijken’ ontstaan. Hij wilde Nederland
zelfs beschermen tegen een machtsovername door mos-
lims, zo gauw ze in de meerderheid zouden zijn. Hij wilde
dat doen door een clausule in de grondwet in te voeren,
zoals Duitsland na de Tweede Wereldoorlog dat had ge -
daan om een overname van de macht via parlementaire
meerderheden, zoals eens door de nazi’s, voorgoed te
voorkomen. Alleen panische angst, veroorzaakt door de
mythe islam, kan er de reden van zijn om onze moslimmi-
granten, die zich grotendeels goed gedragen, te vergelijken
met het grootste misdadigersregime dat de mensheid
gekend heeft en tegen hen een permanente motie van wan-
trouwen te willen institutionaliseren.
Vervolgens worden de Nederlandse burgerrechten op -

geofferd. Onze moslimmedeburgers mogen van Verhagen
in Nederland niet nog meer moskeeën bouwen, omdat
christenen in Saudi-Arabië ook geen kerken kunnen bou-
wen.32 Hij ziet onze moslims blijkbaar niet als Nederland-
se burgers met gelijke rechten, maar als burgers van Saudi-
Arabië. En ook al kort Saudi-Arabië in op rechten van zijn
burgers, daarom hoeven wij het nog niet te doen. Neder-
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land is toch een democratische rechtsstaat die pal staat
voor zijn rechtsorde!
Tevens liet Verhagen met het vragen om maatregelen op

staatsniveau de oude beproefde middenveldstrategie van
het cda varen, zodat zelfs, zoals terecht in het christelijke
dagblad Trouw geconstateerd werd, de identiteit van die
partij op het spel kwam te staan. Dat allemaal vanwege ‘de
islam’ die in het jaar 2020 acht procent van de bevolking
uitmaakt.
Zijn contrahent minister Donner wil eigenlijk dat de

mos lims, naar goed Nederlands confessioneel model, zich
juist politiek organiseren. Hij verwijst naar de in België,
overigens met weinig succes, opererende Abu Jahja. Maar
hij was het slachtoffer van dezelfde mythe toen hij, ju -
ridisch correct, zijn veel opschudding verwekkende uit-
spraak deed dat als de moslims dan in de meerderheid zou-
den komen, niets hen kon hinderen de shari’a in te voeren.
Politiek gezien was die opschudding overbodig en een
kwalijke zaak. Zodoende deed hij schade aan de goede ver-
houdingen tussen moslims en andere medeburgers, omdat
hij moslims iets toedicht, waarvan ze helemaal geen blijk
gegeven hebben.
De juridische mogelijkheid om een islamitische partij te

stichten wordt gewoon niet benut. In heel Europa is alleen
Abu Jahja in België daar, zonder succes, mee bezig. Verha-
gens angst voor misbruik van die mogelijkheid door een
moslimmeerderheid is pure projectie. Ook Donners hoop
om via politieke partijvorming de islam te integreren in de
maatschappij is blijkbaar een projectie van het zuilenmo-
del op de islam die er niet aan wil gehoorzamen. Dit is niets
bijzonders. Ook het jodendom, wiens wetsconceptie aar-
dig overeenkomt met de islamitische shari’a, heeft in Euro-
pa in de negentiende en twintigste eeuw wel maatschappe-
lijke organisaties, maar nooit een politieke partij gesticht.
Vervolgens vinden heel veel moslims zelf, met name de
Turkse, een islamitische politiek partij een moeilijk te ver-
teren fenomeen. Zij zijn al lang gewend links, rechts of
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nationalistisch te stemmen. Donners opstelling draagt bij
tot een ook door hen ongewenste islamisering.
Dat onze moslimburgers zich toch politiek keurig wisten

te gedragen, bleek uit de uitslag van de gemeenteraadsver-
kiezingenvan2006,waarinanti-islamitische leefbaarheids -
partijen zich manifesteerden. Er werden niet inderhaast
islamitische partijen opgericht, geen demonstraties ge -
hou den met jihad-geroep, maar samen met andere alloch -
tonen, stemde de moslim, net als andere allochtonen,
gewoon op de oppositie. Men heeft zich dus als migrant,
als vreemdeling met andere vreemdelingen aangevallen
gevoeld en zich vervolgens in stemgedrag verenigd. De
vvd zette prompt Hirsi Ali aan de kant, toen zij merkte
dat zij mede door haar optreden de allochtone kiezers ver-
loren had. Het cda liet haar afweerstrategie tegen de
islam varen, toen het merkte dat het niet meer present was
in de gemeenteraden van de grote steden in de Randstad.
We hadden dus te doen met een heel effectieve, politiek
volledig correcte afstraffing, waarvoor helemaal geen isla-
mitische politieke partij nodig was.
Het blijkt dus dat onze politieke partijen en het publieke

debat op hol geslagen zijn door de aanwezigheid van een
religie die zich niet wil voegen naar onze verzuilingsmo-
dellen en die zich, mede door haar migrantenkarakter, niet
kan presenteren in het publieke debat. Het goede gedrag
van de overgrote meerderheid van onze moslims krijgt
geen kans op eigen merites beoordeeld te worden, het blijft
daardoor zonder stem en wordt het slachtoffer van projec-
ties van ‘de islam’ De politiek toont daarin haar eigen
gebrekkige verwerking van de migratieproblematiek. Pas
wanneer de politiek gaat beseffen, dat onze moslimbur-
gers grotendeels op hun eigen, helemaal niet zo afwijkende
manier reageren en niet volgens modellen die hen op onze
manier willen laten reageren, is de politiek zelf geïnte-
greerd indemulticulturele samenleving.EengoedeNeder-
landsemoslimintellectueelmetmigrantenachtergrondzou
hier grote diensten kunnen bewijzen.
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conclusies

• Wanneer we cultuur bezien als een directe vertrou-
wensrelatie tussen individuen van een samenleving en
daarmee als een onmisbare automatische piloot, verant-
woordelijk voor veel van het feitelijk functioneren van
onze sociaal-politieke wereld, dan is het duidelijk dat
deze piloot gaat haperen door een grote toevloed van
migranten met een andere cultuur. Mede daarom is een
regulering van migratie begrijpelijk. Niemand, noch
autochtoon noch allochtoon, is gebaat bij diepe polarisa-
tie, discriminatie en racistische rellen. Een goede multi -
culturele samenleving en regulering van migratie staan
niet in tegenstelling met elkaar, maar vooronderstellen
elkaar. Ook lang aanwezige allochtonen zelf voelen zich
onzeker door nieuwe migratiebewegingen, bijvoor-
beeld vanuit Oost-Europa.

• Dat betekent echter wel dat de ministeriële portefeuilles
van migratieregeling en van integratie gesplitst moeten
worden. Door combinatie van beide portefeuilles
maakt de wil tot regeling van migratie de indruk tegen
de multiculturele samenleving gericht te zijn, zodat
deze negatief terugslaat op de integratie.

• Naast die regeling van de migratie bestaat er echter de
plicht en de noodzaak de nieuwe medeburgers in de
automatische piloot te halen en deze op hen af te stem-
men, wil hij weer op kunnen starten. Dit kan nooit bete-
kenen dat alle nieuwkomers zich zo aanpassen en zo
ingepast worden dat de automatische piloot gewoon
weer doorgaat alsof er niets gebeurd is. Dat bestaat niet!
Er moet dus ruimte gecreëerd worden. De afwerende en
dus potentieel xenofobe functie van cultuur als automa-
tische piloot moet bijgesteld worden. De politiek heeft
daarbij tot taak de maatschappelijke erkenning van de
constitutionele rechten van de immigranten te bevorde-
ren en bij te dragen aan gunstige houdingen, attitude-
vorming, voor de realisering ervan.
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• De nieuwe vertrouwensrelaties, die de voorwaarde zijn
voor goed functionerend regeringsbeleid, kunnen
alleen groeien in wat heet de ‘burgermaatschappij’, civil
society of ‘het middenveld’. In een voortdurend proces
van ervaring opdoen, samenwerken en communiceren,
van knokken en afzoenen kan de gewenning ontstaan
die voor deze vertrouwensrelaties zo wezenlijk is. Maar
het contact alleen is niet genoeg. De attitudevorming
die hier wezenlijk bij hoort, moet onder de aandacht
gebracht worden niet alleen van de politiek, maar van
alle moraal (re)producerende instanties in onze maat -
schappij. Alleen zo kan de interculturele consensus on -
der de rechtsorde, waarin ruimte is voor anderen, ont-
staan.

• De door het rapport van de parlementaire enquêtecom-
missie Integratiebeleid totaal onderschatte culturele en
maatschappelijke organisaties blijken hier een onmisba-
re functie te hebben.33 Juist deze op vrijwillige basis
gevormde organisaties scheppen enerzijds een wereld
voor de allochtoon waarin deze zichzelf kan zijn, zijn
belangen kan regelen en waarmee men zich vervolgens
in de maatschappij kan presenteren om te communice-
ren en relaties kan aangaan met andere organisaties.
Gemeenschappelijke platforms en samenwerkingsver-
banden van autochtonen en allochtonen, van moslims,
joden en christenen, bijvoorbeeld op gebied van kunst,
cultuur en godsdienst, lijken peanuts te zijn in relatie tot
integratie door onderwijs en arbeid, maar ze zijn van
wezenlijk belang voor het sociale klimaat, juist omdat ze
iets van de broodnodige wederkerigheid presteren en
publieke erkenning geven.

• Op het niveau van binding in het middenveld kan ook
radicaliseringondermoslimjongerenmedetegengegaan
worden. Niet alleen de moskee heeft daar een functie,
maar alle organisaties op het middenveld kunnen daar-
aan hun bijdrage leveren door jongeren aan zich te bin-
den. Door deze gespreide verantwoordelijkheid wordt
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tevens een bijdrage aan de communautisering van de
islam, aan de ‘mythe islam’ voorkomen.

• Eigen organisaties voor de islam, bijvoorbeeld op het
gebied van onderwijs, blijven belangrijk. Voor een
bepaalde groep moslims is het de beste manier om een
persoonlijk compromis tussen islamitisch geloof en
onze samenleving aan te gaan dat niet bedreigend is,
noch voor hen noch voor ons. Ze kunnen tevens een
overgangsfunctie hebben. Het respect dat we daarvoor
horen op te brengen is hetzelfde dat we op horen te
brengen voor orthodox-christelijke groeperingen. Ver-
trouwen op afstand, als vertrouwen in de kracht van
eigen instituties, is hier een wezenlijke deugd.

• Zeer belangrijk is de blijvende samenwerking tussen de
kerken en de islam in de geestelijke verzorging en in de
opleidingen. Daar wordt een migrantenreligie een soci-
aal gedifferentieerde religie met een eigen beroepskader
en eigen intellectuelen die niet in de schulp kruipen,
maar mee kunnen doen in het Nederlandse publieke
debat. In dit soort verbanden worden vertrouwensban-
den geschapen die bijdragen aan een gemeenschappelij-
ke moraal onder de multiculturele samenleving, waarin
voor de ‘mythe islam’, geen plaats is. Een dergelijke
samenleving kan een stootje migratie, ook van moslims,
verdragen.
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1 Becker e.a., Godsdienstige veranderingen in Nederland, p. 54.
2 ‘Recht scheidet wohl, aber es freundet nicht!’ in: Rad-

bruch, Rechtsphilosophie, p. 65.
3 Offe, ‘How can we trust our fellow citizens?’; Van 

Leeuwen, ‘Gaten in de muur tegen verrassingen’. Zie 
voor cultuur tussen gedragspatroon en institutie ook de
rondetafeldiscussie: ‘Over nut en nadeel van het begrip
‘cultuur’ in migratie- en etnische studies’.

269
Edith Brugmans, Paul Minderhoud en Joos van Vugt (red.), ‘Mythen en misverstanden over migratie’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2007 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 95.1) 



4 Zie Offe, ‘How can we trust our fellow citizens’, p. 64.
5 Scheffer, ‘Het multiculturele drama’, p. 74.
6 Voor hoe de problemen rond de invulling van de liberale

rechtsorde in de voorgeschiedenis van dit project al een rol
spelen, zie: Lindo, Heilig wijsheid in Amsterdam.

7 Guido Derksen, Hutspot Holland, Gesprekken over de
multi-etnische staat Nederland, Amsterdam/Antwerpen,
Uitgeverij Atlas, 2005, p. 87 e.v.

8 Zie Geert Mak in: Guido Derksen, Hutspot Holland, 
p. 320 e.v.

9 Böckenförde, Recht, Staat, Freiheit , p. 112.
10 Weber, ‘Wissenschaft als Beruf’.
11 Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid, 

Bruggenbouwen, p. 521.
12 Derksen, Hutspot Holland , p. 218
13 Derksen, Hutspot Holland, p. 91 e.v., p. 207 e.v.
14 Rietbergen, Europe. A cultural history, p. 368.
15 Dit artikel is geschreven voor de nationale verkiezingen

van november 2006.
16 Kymlicka, Multicultural citizenship, p. 66 e.v.
17 Vedder, ‘Ontwikkeling en ontwikkelingsperspectieven

voor migrantenkinderen’, p. 22.
18 J. Junger-Tas e.a. in: Overdijk-Francis en Verheyden, 

Ethnische minderheden, p. 121.
19 Vermeulen, ‘Slotbeschouwing’.
20 Buijs e.a., Strijders van eigen bodem, p. 274-277. Zie ook 

P. Vedder, ‘Ontwikkeling en ontwikkelingsperspectieven
voor migrantenkinderen’, p. 22.

21 Slootman en Tillie, Processen van radicalisering.
22 Berry e.a., Immigrant youth. We citeren uit de samenvatting

van de studie door de auteurs in het tijdschrift Applied 
Psychology. An international review, vooral p. 310 e.v.

23 Guido Derksen, Hutspot Nederland, p. 219.
24 Vedder en Van de Vijver, ‘De acculturatie en adaptatie van

migrantenjongeren in Nederland’, p. 263.
25 Berry e.a., ‘Immigrant youth’, p. 319.
26 Vermeulen, ‘Cultuur en ongelijkheid’, p. 36.

270
Edith Brugmans, Paul Minderhoud en Joos van Vugt (red.), ‘Mythen en misverstanden over migratie’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2007 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 95.1) 



27 Roy, De globalisering van de islam, p. 58 e.v.
28 Derksen, Hutspot Holland, p. 201.
29 Abdullah, Was will der Islam in Deutschland?, p. 124.
30 Kleijwegt en Van Weezel, Het land van haat en nijd, 

p. 241-247.
31 Zie zijn lezingen ‘Godsdienst en Politiek’ en ‘Nederlandse

identiteit in Europa’.
32 Kleijwegt en Van Weezel, Het land van haat en nijd, 

p. 186-194.
33 Zie Bruggen bouwen, p. 541, 549.

l iteratuur

Abdullah, Mohammad Salim, Was will der Islam in Deutsch-
land, Gütersloh, Mohn, 1993.

Becker, J., J. de Hart, m.m.v. L. Arnts, Godsdienstige verande-
ringen in Nederland, Den Haag, Sociaal en Cultureel 
Planbureau, 2006.

Berry, J.W., J.S. Phinney, D.L. Sam en P. Vedder, ‘Immigrant
youth. Acculturation, identity, and adaptation’, in: 
Applied Psychology. An international review, 2006, 55, 
nr. 3, p. 303-332.

Berry, J.W., J.S. Phinney, D.L. Sam en P. Vedder, Immigrant
youth in cultural transition. Acculturation, identity and 
adaptation across national contexts, Mahwah (nj ), 
Lawrence Erlbaum Associates, 2006.

Böckenförde, E.W., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt a.M.,
Suhrkamp, 1991.

Bolkestein, F., ‘Godsdienst en Politiek’, in: www.liberales.be.
Bolkestein, F., ‘Nederlandse identiteit in Europa’, in:

www.liberales.be.
Buijs, F., F. Demant en A. Hamdy, Strijders van eigen bodem.

Radicale en democratische moslims in Nederland, 
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006, 
p. 274-277.

Derksen, Guido, Hutspot Holland, Gesprekken over de 

271
Edith Brugmans, Paul Minderhoud en Joos van Vugt (red.), ‘Mythen en misverstanden over migratie’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2007 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 95.1) 



multi-etnische staat Nederland, Amsterdam, Antwerpen,
Uitgeverij Atlas, 2005.

Kleijwegt, Margalith, en Max van Weezel, Het land van haat 
en nijd. Hoe Nederland radicaal veranderde, Amsterdam,
Balans, 2006.

Kymlicka, W., Multicultural citizenship. A liberal theory of 
minority rights,Oxford, Clarendon Press, 1995.

Leeuwen, B. van, ‘Gaten in de muur tegen verrassingen. 
Over de spanning tussen common sense en culturele
vreemdheid’, in: B. van Leeuwen en R. Tinnevelt (red.) 
De multiculturele samenleving in conflict, Leuven, Acco,
2005, p. 39-53.

Lindo, F., Heilig wijsheid in Amsterdam. Ayasofia, stadsdeel 
De Baarsjes en de strijd om het Riva-terrein, Amsterdam, 
Het Spinhuis, 1999.

Offe, C., ‘How can we trust our fellow citizens?’, in: 
M.E. Warren (red.), Democracy and trust, Cambridge,
Cambridge University Press, 1999, p. 42-87.

Overdijk-Francis, J., en J. Verheyden (red.), Etnische minderhe-
den en het belang van binding. Een onderzoek naar antisoci-
aal gedrag onder jongeren, Houten, Antwerpen, Bohn
Stafleu van Loghum, 2003.

‘Over nut en nadeel van het begrip ‘cultuur’ in migratie- en
etnische studies’, in : Migrantenstudies, 2005, 21, nr. 4, 
p. 160-177.

Radbruch, G., Rechtsphilosophie, Heidelberg, C.F. Müller-
utb , 2003, 2de druk.

Rietbergen, P., Europe. A cultural history, New York, 
Routledge, 2006, 2de druk.

Roy, O., De globalisering van de islam, Amsterdam, Van 
Gennep, 2005, 2de druk.

Scheffer, P., ‘Het multiculturele drama’, in: B. Van den Broeck
en M-C. Foblets (red.), Het failliet van de integratie. Het mul-
ticulturalismedebat in Vlaanderen, Leuven, Acco, 2002, 
p. 71-82.

Slootman, M., en J. Tillie, Processen van radicalisering. Waarom
sommige Amsterdamse moslims radicaal worden, Amster-

272
Edith Brugmans, Paul Minderhoud en Joos van Vugt (red.), ‘Mythen en misverstanden over migratie’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2007 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 95.1) 



dam, uva , Instituut voor Migratie- en Ethnische Studies,
oktober 2006.

Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid, Bruggen
bouwen. Eindrapport, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2004.

Vedder, P., ‘Ontwikkeling en ontwikkelingsperspectieven
voor migrantenkinderen’, in: Jeroen Knipscheer en Rolf
Kleber (red.), Psychologie en de multiculturele samenleving,
Amsterdam, Boom, 2005.

Vedder, P., en F. van de Vijver, ‘De acculturatie en adaptatie
van migrantenjongeren in Nederland’, in: Migrantenstu-
dies, 2003, 19, nr. 4, p. 252-265.

Vermeulen, H., ‘Slotbeschouwing’, in: H. Vermeulen en 
R. Penninx (red.), Het democratisch ongeduld, Amsterdam,
Het Spinhuis, 1994, p. 234-237.

Vermeulen, Hans, ‘Cultuur en ongelijkheid’, in: J. Lucassen en
A. de Ruijter (red.), Nederland multicultureel en pluriform,
Amsterdam, Aksant 2002, p. 7-46.

Weber, M., ‘Wissenschaft als Beruf’, in: idem, Gesammelte
Aufsätze zur Wissenschaftslehre,Tübingen, J.C.B. Mohr,
1973, 4de druk, p. 582-613.

273
Edith Brugmans, Paul Minderhoud en Joos van Vugt (red.), ‘Mythen en misverstanden over migratie’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2007 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 95.1) 




