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De blik van de buitenstaander of het nut van een andere
kijk op de dingen

Paul Schnabel

'Is democratie ecri universele waarde?' is een kernachtige samenvatting
van het boek dat Ian Buruma en Avishai Margalit onlangs publiceerden:
'Occidentalisme. Het Westen in de ogen van zijn vijanden' (Amsterdam,
2004). De breedte van het perspectief en het ruim aanwezige historisch besef
maken dit boek tot een verademing voor iedereen, die de huidige discussie in
Nederland over 'het multiculturele drama' als drukkend en bedrukkend beleeft.
In /ijn boek net als in /ijn lezing gooit Buruma de ramen open en laat de lucht
van het Hollandse binnenhuisje een heilzame verbinding aangaan met de
hemel van de idealen van het Westen en tegelijkertijd een politiek en filosofisch
contrast vinden met de donkere wolken van het moslimfundamentalisme en het
mislukte integratiebeleid. Buruma laat bovendien zien dat er eerder en elders al
heel andere, maar /.eer vergelijkbare wolken zijn voorbijgedreven. Alleen al dit
inzicht is een 'Aha-Erlebnis' in de Nederlandse discussie en het blijft niet bij
deze ene.

Goede bedoelingen en slechte gevolgen

De Nederlandse discussie is nauwelijks een debat te noemen over de kwali-
teiten en de gebreken van het idee van een multiculturele samenleving. Sinds
de eeuwwisseling en zeker sinds Pim Fortuyn het debat de teneur van zijn
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columns in Eisevier wist te geven, is het vooral een steeds weer herhaalde
reeks van beschuldigingen en verwijten tegen een ten dele zelfgeschapen
vijand gebleven. Vrijwel onweersproken blijft de suggestie dat de problemen
met de Marokkaanse jongeren, de moeizame verhouding met de islam, het
opkomend fundamentalisme en de voortgaande volgmigratie van huwelijks-
kandidalen van hetzelfde geloof het resultaat zijn van een ongelukkig beleid,
dat zelfs welbewust en tegen beter weten in als 'slecht' beleid is volgehouden.
Te weinig nadruk is er, zo klinkt het in de kritiek op het Nederlandse beleid,
gelegd op de noodzaak tot aanpassing en integratie in de nieuwe samenleving,
te weinig eisen zijn er gesteld aan nieuwkomers die vrijwel meteen ook
dezelfde rechten toebedeeld kregen als de oorspronkelijke bewoners van het
land. Een al te gemakkelijk beleden cultuurrelativisme heeft ook te lang ruimte
geboden voor de continuering van 'achterlijke gewoonten', niet in de laatste
plaats in de vorm van achterstelling en onderdrukking van de vrouw. Eerwraak
en vrouwenbesnijdenis zijn uiteindelijk door de inzet van een allochtone
politica - Ayaan Hirsi Ali - tot een uitdagend bewijs van moreel gelijk
geworden. Ook de meest overtuigde cultuurrelativist zal eerwraak en vrouwen-
besnijdenis misschien nog wel willen begrijpen in het kader van een bepaalde
cultuur, maar toch niet meer kunnen goedpraten in een moderne samenleving.
Overigens zijn maar weinigen zo ver gegaan in hun cultuurrelalivisme.

Hier is het niet zo belangrijk vast te stellen in hoeverre er nu wel of niet in
het Nederlandse beleid sprake is geweest van cultuurrelativisme of multi-
culturele naïviteit. Mijn indruk is dat er eerder gesproken kan worden van
onzekerheid en onvoorzichtigheid dan van een uitgesproken opvatting in een
bepaalde richting. Heel lang heeft ook angst voor discriminatie iedere vorm
van debat bijna onmogelijk gemaakt en dat werd nog versterkt door de neiging
in ieder geval de waarde van de eigen cultuur niet te willen verabsoluteren
en de waarde van de cultuur van de migrant niet te willen relativeren. Deze
ongelukkige samenloop van goede bedoelingen met slechte gevolgen is ook
voelbaar in het rapport van de Commissie Blok die in opdracht van de Tweede
Kamer het integratiebeleid evalueerde. Interessant is wel dat in het betoog
van Ian Buruma - in zijn boek meer nog dan in de lezing - een kritiek op het
'maakbaarheidsdenken' van 'rechts' Amerika doorklinkt, die in Nederland
juist ten opzichte van 'links' heeft doorgeklonken. Ik doel hier op de illusie dat
mensen 'vanzelf' voor democratie en de moderne samenleving zullen kiezen,
als ze maar de formele vrijheid hebben dat te doen. Het is de hogere versie van
de Amerikaanse illusie dat iedereen 'natuurlijk' voor de Amerikaanse way of
life zal kiezen. In Nederland is misschien te lang en te impliciet verondersteld
dat de aanpassing en dus de 'vernederlandsing' van allochtonen wel vanzelf
zou gaan. Nu die gedachte - overigens in veel gevallen toch meer realiteit dan
illusie! - opgegeven is, is ook het teken van de maakbaarheid omgeslagen van
positief naar negatief. Er worden eisen opgesteld en beperkingen opgelegd,
overigens met uiteindelijk dezelfde bedoeling als toen het beleid nog uitging
van kansen en rechten: inpassing en aanpassing aan de Nederlandse samen-
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leving. Het blijft natuurlijk de vraag of' wat eerst van de nieuwkomers gehoopt
en verwacht werd, nu met meer succes van hen geëist kan worden.

Bij dat alles lijken de direct betrokkenen - de immigranten en de alloch-
tonen - nauwelijks meer te zijn dan objecten van beleid, die wel reageren op
beleid, maar inderdaad alleen reactief in beeld lijken te komen. In extreme zin
lijkt zo ook de fundamentalist en de terrorist een product van het beleid en
niet een eigenstandig verschijnsel. Ian Buruma's betoog laat zien dat zowel
het een als het ander het geval is. Dal verklaart ook waarom er niet alleen
grote individuele verschillen in de mate van aanpassing kunnen zijn, maar ook
belangrijke verschillen tussen groepen. In Nederland leveren de Marokkanen
meer - aanzienlijk meer - problemen op dan de Turken, de Antilliancn meer
dan de Surinamers en de Irakezen meer dan de Iraniërs, om maar een paar
voorbeelden te noemen.

Macht en overtuiging

Voor Nederland een nieuw element in de discussie over de verhouding van
het Westen tot de 'anderen' is in het betoog van Ian Buruma de tegenover
elkaar stelling van de Verenigde Staten en de moslimwereld in de combinatie
van machtspolitiek en ideologische overtuiging, beter gezegd, overtuigdheid,
het leven in de zekerheid van het eigen gelijk. Bij de Amerikanen is dat zeker
zo, het ziet er alleen niet zo uit, want het sierke geloof in de idealen van de
Verlichting (individualisme, vooruitgang) wordt juist als een vorm van ratio-
naliteit gepresenteerd. Ralf Dahrendorf vatte dat ruim veertig jaar geleden al
mooi samen onderde noemer 'Die angewandte Aufklärung' (1963). Amerika
als de Verlichting in de praktijk, levend in de zekerheid dat deze praktijk het
beste bij de natuur van de mens past en dat ieder individu er ook voor zal
kiezen, mits hij de kans krijgt. 'The American dream' is in die zin de droom
van iedereen. Europa - en ook Japan - heeft ontegenzeggelijk /eer geprofiteerd
van de bereidheid van de Amerikanen om voor 'Die angewandte Aufklärung '
te vechten, maar de vraag is of dit ook in alle andere gevallen - met Irak als
meest recente voorbeeld - het geval is geweest en door de te hulp geschotenen
ook zo wordt gezien.

Buruma uit hier rneer dan twijfel en daar is alle aanleiding toe. Tegenover de
combinatie van machtspolitiek en ideologische overtuiging, die de Verenigde
Staten zo sterk en tegelijkertijd zo kwetsbaar maakt, staat aan de kant van
de islamitische wereld de combinatie van on machtspolitiek en religieuze
overtuiging. Het gaat niet goed met de landen van de islamitische wereld - de
rijkdommen komen onvoldoende ten goede aan de bevolking, er is te weinig
werk, regeringen zijn corrupt en onderling overheerst vijandschap. Het is een
wereld van verloren oorlogen en gemiste welvaart, een tweederangswereld
met tweederangsmensen die maar geen burgers mogen worden, thuis niet en
vaak ook niet in de landen waar ze naar toe trekken op zoek naar een betere
toekomst. De 'onmachts'politiek gaat echter samen met de overtuiging deel
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uit te maken van de superieure geloofsgemeenschap. De combinatie van
'empirische' inferioriteit en 'theoretische' superioriteit leidt tot een identiteit
die permanent gekrenkt is en wordl. Na de moord op Theo van Gogh schreef ik
'Het moet buitengewoon krenkend geweest zijn voor een beginnend vaandel-
drager van het ware geloof als Mohammed B. om bij voortduring te worden
beledigd door een type dat alleen al in zijn kleding en houding niets anders
dan minachting uitstraalt... Wat de beledigde wil terugzeggen, wordt niet
gehoord en kan dus ook niet tot een antwoord leiden, laat staan een gesprek.
De beledigde voelt zich superieur in zijn standpunt en weet zich inferieur in
zijn positie. Niet eenmaal, maar steeds weer opnieuw en altijd door toedoen
van dezelfde persoon. Onmacht bij herhaling laai de woede over de krenking
uitgroeien tot haat legen de persoon' (Het Financieele Dagblad, 6 november
2004). Ian Buruma drukt zich in vrijwel dezelfde woorden uit en ik kan
niet anders dan het met hem eens zijn. Tegenover de Verlichte 'dwepers' en
'minachtere' in het Westen staan de profetische 'wrekers' van het Oosten en dat
is een gevaarlijke situatie, juist omdat het in essentie niet gaat om een conflict
tussen staten.

Ik denk overigens, maar dit terzijde, dat dit ook gespeeld heeft bij de moord
op Pi m Fortuyn. Volkert van der G. zag zich als zaakwaarnemer voor de
rechten van de dieren. Dat klinkt vreemd, zeker omdat het bij hern niet om
een sentimentele aanhankelijkheid ging, maar om een gekrenkt gevoel van
rechtvaardigheid. Volkert van der G. was beïnvloed door de opvattingen van de
Amerikaanse (!) filosoof Peter Singer: je hoeft niet van dieren te houden om
toch op te komen voor de rechten van dieren. De rechten van dieren werden
spottend miskend door Fortuyn. Daarmee bedreigde hij de dieren niet alleen
(of zelfs niet zozeer), maar hij vernederde hen en dus ook hun /aakwaarnemer.
Daarvoor moest worden opgekomen en dat deed Van der G.

Op deze manier kunnen 'buitenstaanders'(Mohamrned B. was net zo goed een
buitenstaander als Volkert van der G.) 'bovenstaanders' worden. Ze richten
zich als het ware op uit de wrok en de haat en weten zich gerechtvaardigd
in hun agressie. In beide gevallen was het een soort eerwraak en in beide
gevallen ging het ook niet om de eigen eer. Velen zullen op televisie de laatste
woorden hebben gehoord die Mohammed B. heeft gesproken tijdens zijn
proces. Hij richtte zich legen mevrouw Van Gogh. Voor heel veel mensen was
het schokkend te merken dat daar geen compassie in doorklonk, maar alleen
het gelijk van de gerechtvaardigde. Dat kunnen wij eigenlijk niet begrijpen,
daarvoor kunnen wij dus ook alleen maar een verklaring zoeken in de psycho-
pathologie. Zo iemand is gek en hoort in een TBS-kliniek thuis, of zo iemand
is gek gemaakt en dan is het 'hersenspoeling' door boosaardige imams. De
werkelijkheid van Volkert van der G. en van Mohammed B. blijft voor ons
onbegrijpelijk en oninvoelbaar en daarom ook zo bedreigend.
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Popper revisited

Bij het thema van de universele waarde van de democratie plaatste Ian
Biiruma enkele belangrijke relativerende kanttekeningen. Ga niet uit van een
universalistische vooronderstelling ten aanzien van democratie, maar wek de
interesse voor de praktijk ervan, in de hoop dat het aanslaat in een situatie
waarin er ruimte voor is en er een vorm voor gevonden kan worden. Leg het
niet dwingend op, met andere woorden, wil niet met alle geweld 'het goede'
hrengen, maar ga het slechte tegen. Hel slechte, dat zijn de dingen dus die
niemand vrijwillig zal kiezen, de dingen die voor iedereen en voor ieder mens
akelig zijn en waar mensen als het enigszins kan zich aan zullen proberen te
onttrekken: vernedering, wreedheid, geweld, angst, precies de zaken waar
mensen toch al te lang in de geschiedenis van de mensheid mee geconfron-
teerd zijn. Tk herken hierin veel van het gedachtegoed van Karl Popper ('The
Open Society and its Enemies', 1945). Toen ging het tegen het marxisme, in
het bijzonder tegen de variant daarvan in de Sovjetunie. Popper verklaarde
/.ich heel duidelijk tegen het marxistische 'fundamentalisme' van zijn tijd.
Hij pleitte voor 'piecemeal engineering ', stap voor stap verbetering zonder
gesloten toekomstbeeld, zodat er steeds verandering in moet kunnen optreden.

Misschien is het echte discours wel de discussie tussen degenen die gesloten
denken en degenen die open willen denken, tussen degenen die weten wat
slecht is en degenen die weten wat goed is. In de huidige tijd moet misschien
het vigerende Amerikaanse denken over democratie als bij uitstek 'gesloten'
beschouwd worden, voorzover het gebaseerd is op de overtuiging dat
democratie 'American style' door God gewild is. zoals Amerika door God
gewild is als 'God's own country'. Daartegenover staat als meer 'open' en ook
meer relativerende positie de Europese visie, die door Churchill ooit cynisch,
maar treffend onder woorden is gebracht met de erkenning dat democratie wel
een bijzonder gebrekkig systeem is, maar dat hij helaas geen beter systeem
kent. Zo geformuleerd is dat niet alleen maar een spelletje met woorden. Er zit
een diepe waarheid in, een heel andere manier van denken over wat het lot van
de mensheid en het lot van de wereld is. Misschien is het dan ook wel waar dat
uiteindelijk de waarde van de democratie - en dat is voor mij alweer een 'Aha-
Erlebnis' in de rede van Buruma - niet zozeer in het ideaal van de democratie
op zich ligt, maar in de praktijk van de uitvoering. In hoeverre beantwoordt die
aan de idealen die in de democratie besloten liggen?

Buruma en Nederland

Kunnen we de breedte van het door Ian Buruma geschilderde perspectief nu
ook verbinden met Nederland? Ik vind dat moeilijk, omdat de machtspolitieke
connotatie in Nederland nauwelijks een rol speelt en wij vooral worstelen met
het probleem van de integratie van allochtonen, vooral jonge allochtonen, niet
eens noodzakelijk moslim, laat staan fundamentalist. Al heeft het vraagstuk nu
een 'vreemdelingenrecht' karakter gekregen, in essentie is het een vraagstuk
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van integratie als 'welzijnsbeleid' en zo wordt het in Nederland ook gezien.
Natuurlijk, Nederland is een actieve bondgenoot van de Verenigde Staten en in
die zin gecommitteerd geraakt aan ondernemingen die wij graag zouden willen
zien als bijdragen aan het handhaven van de vrede (ook 'welzijnsbeleid' dus,
maar helaas kunnen anderen daar anders over denken en het wel degelijk zien
als deelname aan machtspolitiek). In Nederland zelf is het 'occidentalismc'
vooral voelbaar in de problematiek van de tweede generatie. In Nederland
wordt ook dat eerder als een sociaal en cultureel probleem gezien dan als een
verschil in ideologie en levensbeschouwing. De eerste generatie speelt in die
problematiek nauwelijks een actieve rol. Dat zou ze ook niet kunnen, omdat
ze in de meeste gevallen letterlijk en figuurlijk de weg niet weet. De eerste
generatie kent de samenleving onvoldoende en beschikt niet over de compe-
tenties die de tweede generatie door opleiding wel heeft kunnen verwerven.
Hun problemen zijn typisch voor mensen die enerzijds wel al bij de gevestigde
samenleving horen en anderzijds weten dat dit toch ook weer niet zo is. Ze zijn
geen buitenstaanders meer, maar twijfelen eraan of ze ooit wel bij de geves-
tigden zullen gaan horen en weten ook niet of ze dat eigenlijk wel willen.

De praktijk van een ander geloof

Ik denk dat wij in Nederland te maken hebben met een zeer bijzondere situatie.
We hebben een overheid die graag zakelijk leiding wil geven en een bevolking
met nauwelijks nog traditionele religieuze wortels. Godsdienst, of vager nog,
spiritualiteit beschouwen wij bijna per definitie als erg geïndividualiseerd in de
beleving, en met steeds minder raakvlakken, anders dan in algemeen ethische
zin, met het maatschappelijke, economische en culturele leven. Dat geldt ook
voor de meeste van de 9(X).()00 moslims in Nederland, maar er is toch een
verschil dat in het geval van de fundamentalisten het karakter van een onover-
brugbare kloof krijgt.

De islam is geen geloofsgemeenschap zoals een christelijke kerk dat is, de
moskee heeft ook een andere betekenis dan een kerkgebouw. Ook wie nooit de
moskee bezoekt, kan in het dagelijks leven in elk aspect van zijn bestaan een
overtuigd moslim zijn en daar in zijn leefstijl en omgangsvormen uitdrukking
aan geven. De persoonlijke beleving van het geloof is belangrijk, maar belang-
rijker is misschien nog wel het sociaal ordenende en maatschappijregelende
karakter van de islam. Anders gezegd, niet de andere gebeden zorgen voor de
sociale spanning die nu steeds meer gevoeld wordt, maar de andere regels voor
het dagelijks leven en het samenleven: de omgang tussen man en vrouw, de
betekenis van familie en gezin.

In een moderne samenleving is er veel ruimte voor de eigen invulling van het
persoonlijke leven, maar de vrijheid om het maatschappelijke leven anders
in te richten is heel beperkt. Dat wordt maatschappelijk voelbaar als het om
meer dan de afwijking van een individu gaat en die situatie doet zich nu voor.
Het gaat om grote aantallen en het gaat om opvattingen die niet door anderen
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gedeeld en ten dele ook niet als mogelijkheid in deze samenleving geaccep-
teerd kunnen worden.

Laat ik het eens anders zeggen: in de Westerse samenlevingen is men
natuurlijk volstrekt niet bereid de superioriteilsclaim van de islam als relevant
voor de inrichting van de eigen samenleving te accepteren. Temeer niet, omdat
de moslims in het algemeen economisch en sociaal in een ondergeschikte
positie zitten en dus ook niet als een referentiegroep gezien kunnen worden.
De spanning die veel moslims voelen in het paradoxale samengaan van hun
eigen religieuze superioriteit en sociale inferioriteit kan zo de bron van een
conflict worden. Dat wil 'niemand' en dus zal 'iedereen' er hard aan moeten
werken om dat niet te laten gebeuren.

Eén belangrijke mogelijkheid om dat te bewerkstelligen is afzien - over en
weer! - van iedere vorm van belediging en te proberen vernederingen en
krenkingen te vermijden. Het klinkt heel simpel, maar dat is het in de praktijk
allang niet meer. Veel mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst hebben
tot hun spijt, hun verdriet en ook hun woede moeten vaststellen dat ze, al
waren ze misschien ook vroeger al niet zo vreselijk welkom, nu in ieder geval
veel minder welkom zijn en ook vaker dan vroeger onheus, onzeker, angstig
of ook dreigend tegemoet getreden worden. Dat is krenkend en vernederend,
zeker voor mensen die hier thuis zijn en hier ook hun thuis gevonden hebben,
hier geboren zijn, hier opgegroeid zijn en het idee hebben dat dit hun samen-
leving is, ook al zijn zij daar misschien niet in alle opzichten gelukkig mee.
Omgekeerd is het voor de 'gevestigden' onaanvaardbaar dat hun levensstijl,
hun opvattingen over de positie van de vrouw in de samenleving of wat er
verder maar aan belangrijke verschillen valt waar te nemen, door de 'buiten-
staanders' als een bewijs van morele inferioriteit gezien worden.

Zodra ressentimenten gaan spelen - dat is wat ook in de lezing van Ian Buruina
doorklinkt - die een rechtvaardiging gaan vinden in superioriteitsgedachten,
ontstaat een heel gevaarlijk mengsel dat ook heel snel kan ontploffen. Aan
beide kanten, want het spel wordt nu echt aan twee kanten gespeeld. Ik ben er
heel bezorgd over dat als de spelers zo doorgaan als nu steeds weer gebeurt
- ook al is het maar een kleine groep - nog meer ontploffingen zullen volgen
dan we in de afgelopen jaren en maanden al gezien hebben. Ressentiment en
rechtvaardiging, dat is de beste brandstof voor conflicten in eigen huis.

Dank u wel.


