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Cultuur, etniciteit en identiteit bij allochtone groepen

2. CULTUUR, ETNICITEIT EN

IDENTITEIT BIJ ALLOCHTONE

GROEPEN

Eerst volgt hier een uiteenzetting van de belangrijkste theoretische visies omtrent cultuur, etniciteit
en identiteit bij allochtone groepen1. Zelfdefiniëring en verwerving van zelfgevoel en zelfbeeld door
etnische minderheden zijn processen die zich voltrekken in het innerlijk van het individu, zij het altijd
in relatie tot anderen. De visies daarop worden beschreven. Verder proberen we het concept ‘culturele
identiteit’ wetenschappelijk af te bakenen (2.1). Daarna wordt de ‘problematiek’ van het cultuur- en
identiteitsbegrip van allochtone kinderen besproken (2.2). Tenslotte wordt het beleidsconcept omtrent
de cultuur en identiteit van minderheden in Nederland in historisch perspectief gezet. Tevens wordt
het begrip culturele identiteit in een Europees perspectief geplaatst (2.3).

2.1 Cultuur, etniciteit en identiteit bij allochtone groepen

Tussen de begrippen cultuur, etniciteit en identiteit bestaat een evidente, zij het enigszins gecompli-
ceerde relatie. Achtereenvolgens wordt op elke van deze begrippen nader ingegaan.

2.1.1 Cultuur

Cultuur is op vele manieren gedefinieerd2. Bij de keuze dient men rekening te houden met het doel
waarvoor de definitie gebruikt wordt (zie Bartels e.a, 1999:21). Hier gebruiken we cultuur als een
begrip dat ontleend is aan de antropologische wetenschappen. De antropologie heeft een vitale bij-
drage geleverd aan de ontwikkeling en uitbouw van het cultuurbegrip vanuit een cultuursociologisch
perspectief.

In de antropologie is cultuur de wijze die de mens heeft ontwikkeld om de omringende natuur
zijn wil op te leggen. Het ontwikkelen van die manier doet de mens niet alleen, maar in samenwerking
met andere individuen. Die samenwerking is onmogelijk zonder communicatie, waardoor cultuur ge-
zien kan worden als datgene wat gebaseerd is op persoonlijke communicatie. Om die reden is cultuur
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onmisbaar voor de identiteit van de individuele mens. Het is de cultuur die mensen bindt en die orde
aanbrengt in de gemeenschap waarbinnen ze leven. De cultuur geeft  ieder individu een plaats en een
functie (Traas, 1990:68). Essentieel daarbij is taal. Het is taal, die per definitie collectief is, die de mens
in staat stelt zich in groepsverband te ontwikkelen. De individuen binnen de groep kunnen deelnemen
aan het groepsgebeuren - dat wil zeggen: deelnemen aan de cultuur - door de taal te leren. Zodoende
geeft het verband tussen cultuur en taal tegelijkertijd de relatie aan tussen de groep en het individu,
alsmede tussen de groep en het grotere maatschappelijke verband. Immers, het is in de taal dat de
wetten, de literatuur en de mythen van de groep zijn geschreven, zaken die bij uitstek individuen en
groepen aan elkaar binden (Shadid, 1998:21).

Aan de cultuur ontlenen de mensen enerzijds het vermogen om zich te handhaven binnen de
eigen groep, maar anderzijds ook om uiting en vorm te geven aan de behoefte aan schoonheid, vreug-
de en ritueel. Zodoende behoren niet alleen economische activiteiten tot de cultuur, maar ook uiteen-
lopende zaken als kunst, spel, religie en moraal (Shadid, 1998:21).

Cultuur wordt soms gedefinieerd als een overlevingsstrategie of –programma (zie Tennekes,
1990). Volgens deze visie wordt cultuur gecreëerd als menselijke groepen proberen hun overlevings-
behoefte te bevredigen. Bullivant (1984), die cultuur ziet als een overlevingsstrategie, beweert dat
cultuur niet statisch is, maar onderworpen aan de omstandigheden (‘environment’) waarin een
samenleving zich bevindt. Hij beschrijft drie vormen van omgeving waarop menselijke groepen
reageren als ze cultuur creëren: de geografische omgeving, de sociale omgeving en de metafysische
omgeving (vgl. Shadid, 1998:21). Bullivant (1984:4) definieert cultuur als “een onderling afhankelijk
en gemodelleerd systeem van gewaardeerde traditionele en gangbare publieke kennis en begrippen,
vormgegeven in gedrag en artefacten, en overgedragen aan huidige en nieuwe leden, zowel symbolisch
als niet-symbolisch, welke een samenleving historisch en vooruitstrevend heeft ontwikkeld en
verhoogd, om betekenis te geven en om te kunnen gaan met zijn definities van hedendaagse en
toekomstige existentiële problemen.”

Banks (1988:76) heeft zes culturele hoofdkenmerken of -componenten van de cultuur van et-
nische groepen gedefinieerd, die apart weergegeven kunnen worden en een holistisch en onderling
verweven systeem vormen (figuur 1).
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Figuur 1.  Elementen en componenten van cultuur (bron: Banks, 1988:76).

Waarden en
gedragswijzen

Non-verbale
Talen en dialecten communicatievormen

Perspectieven,
Culturele cognitie wereldbeschouwingen,

       referentiekaders

Identificatie

Waarden en gedragswijzen: de competentie in begrip, interpretatie en uitdrukking van waarden en
gedragswijzen en hun verschillen die normatief zijn in de etnische groep.
Talen en dialecten: de competentie in begrip, interpretatie en spreken van de dialecten en/of talen in
de etnische groep.
Non-verbale communicatievormen: de competentie in buiten-talig begrip, nauwkeurige interpretatie
en communicatie in de etnische groep.
Culturele cognitie: de competentie in onderscheiden en herkennen van de unieke componenten van
een etnische groep die haar differentiëren van andere etnische groepen in een samenleving maar ook
van de nationale cultuur. Het begrip en de kennis van de nationale cultuur.
Perspectieven, wereldbeschouwingen, referentiekaders: de competentie in begrip, interpretatie en
vervolgens onderzoek van gebeurtenissen en situaties vanuit de perspectieven, wereldbeschouwingen
en referentiekaders die normatief zijn in de etnische groep.
Identificatie: de subtiele en onbewuste competentie tot identificatie met een etnische groep en het
vervolgens overgaan tot openlijke handelingen die een bewuste identificatie met de groep laten zien.
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Om culturele verschillen te beschrijven en te begrijpen zijn er talrijke modellen. Een model dat bruikbaar
is en dat beschrijft hoe (nationale) culturen van elkaar kunnen verschillen op fundamentele waarde-
dimensies werd ontworpen door Hofstede (1991). Hij definieert waarden als collectieve neigingen om
een bepaalde gang van zaken te verkiezen boven een andere en onderscheidt de volgende vijf
dimensies:
1. Machtsafstand: de manier van omgaan met ongelijkheid; de mate waarin de minder machtige le-

den van instellingen en organisaties van een cultuur verwachten en aanvaarden dat macht on-
gelijk is verdeeld.

2. Collectivisme versus individualisme: de mate waarin de leden van een cultuur vanaf hun geboorte
opgenomen zijn in hechte verbanden die hen in ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit bescherming
bieden.

3. Masculiniteit versus femininiteit: de mate waarin de sociale sekserollen in een cultuur duidelijk
gescheiden zijn en waarbij van de mannen wordt verwacht dat ze assertief en dominant zijn en
van de vrouwen dat ze bescheiden en verzorgend zijn.

4. Lange- versus kortetermijngerichtheid: de mate waarin de leden van een cultuur bereid zijn tot
opofferingen op korte termijn omwille van beloningen op lange termijn.

5. Onzekerheidsvermijding: de mate waarin de leden van een cultuur zich bedreigd voelen door
onzekere of onbekende situaties.

De UNESCO heeft zichzelf als opdracht gegeven: “All cultures have a dignity and value which must
be respected and preserved”, en “Cultures manifold and pluralistic in the diversity of its individual
manifestations - the cultural personality peculiar to each society and each community, which enables
each of them to realize its human potential by following its own particular paths” (1983: par. 11005).
In multiculturele samenlevingen bestaat in de nationale cultuur een culturele diversiteit. Banks
(1988:74) noemt de nationale cultuur van een natie-staat of -samenleving de macrocultuur. De
kleinere culturen waaruit zij bestaat zijn de microculturen. Elke natie-staat heeft bepaalde algemene
waarden, symbolen en ideologieën die tot op zekere hoogte door alle microculturen worden
gedeeld. Maar in de natie kunnen de verschillende groepen met hun microculturen interveniëren
en de algemene nationale waarden op verschillende manieren (mis)interpreteren, opvatten en
beleven. De nevenstaande schematische weergave is ontleend aan Banks (1988) en toont de
relatie tussen microculturen en nationale macrocultuur.
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Figuur 2.  Microculturen en nationale macrocultuur (bron: Banks, 1988:75).

Microcultuur A

Nationale Macrocultuur

                  Microcultuur D    Microcultuur B

Microcultuur C

Het gearceerde gebied vertegenwoordigt de nationale macrocultuur die door alle etnisch-culturele
groepen en burgers van de natiestaat wordt gedeeld. De secties A, B, C en D vertegenwoordigen
microculturen en bestaan uit unieke instellingen, waarden en culturele elementen die gekenmerkt
worden door niet-universaliteit en die in hoofdzaak gedeeld worden door leden van bepaalde
etnisch-culturele groepen.

Het zal duidelijk zijn dat het begrip ‘cultuur’ een omstreden status heeft in de onderzoeken
naar etnische minderheden die zijn ontstaan doïr immigratie. Vermeulen (2000:1) schrijft hierover:
“Perhaps nowhere is the issue of culture so controversial as in the study of the differential social
mobility of immigrant groups, those which are perceived to be so different from mainstream society
that we consider them ‘ethnic or racial’.” Een van de redenen daarvoor is dat het begrip cultuur sterk
te lijden heeft gehad van een algemene trend tot ‘verstoffelijking’ (reïficatie) in het woordgebruik.
Daarbij kan gedacht worden aan termen als ‘cultuurdragers’ en ‘cultuurconflict’. Zo is het laatste
woord, dat vaak wordt gebruikt om de situatie van kinderen van allochtonen te beschrijven, volgens
Vermeulen (1992:16)  juist in dit verband misleidend omdat het de indruk wekt dat het conflicteren van
culturele opvattingen en waarden hand in hand gaat met conflicten tussen de ‘dragers’ van deze
waarden en opvattingen. In zijn optiek kunnen conflicten nimmer alleen door culturele verschillen
worden veroorzaakt en is het zelfs waarschijnlijker dat dergelijke verschillen juist van relatief gering
belang zijn bij werkelijke conflicten (vgl. Shadid, 1998:46 e.v.). Hij concludeert dat verstoffelijking de
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autonomie van cultuur te sterk benadrukt waardoor mensen onterecht als passieve ‘dragers’ van die
cultuur worden gezien.

En daar blijft het niet bij. Cultuur wordt volgens Vermeulen (2000:3) te vaak en te gemakkelijk
in verband  gebracht met continuïteit en wordt als gevolg daarvan onterecht gezien als tegengesteld
aan verandering en creativiteit (zie ook Dubbeldam, 1994:406). Oude definities van cultuur bevatten
suggestieve omschrijvingen als ‘overdragen van generatie op generatie’. Zoals Bindey (1953:27)
meldt ontkent deze perceptie van cultuur als sociale erfenis dat cultuur elementen van discontinuïteit
kan bevatten. Een ernstig gevolg van deze redenering is dat het idee postvat dat continuïteit natuurlijk
is en verandering onnatuurlijk. Shadid (1998:22) voegt hieraan toe: “Deze continuïteit is echter relatief
en iedere leefwijze dient als een ‘momentopname’ te worden beschouwd.” “The emphasis on the
transmission of culture and on its continuity suggests furthermore that culture is practically impervious
to external influences, so that the ‘laws’ of cultural development become virtually independent of
political and economic changes”, aldus Vermeulen (2000:3). Op deze wijze is er voor individuen en
groepen nauwelijks nog ruimte om de eigen cultuur in interactie met de sociale omgeving vorm te
geven. In deze opvatting is cultuur iets wat personen en groepen zich laten aanpraten als iets dat
onveranderd moet blijven, op straffe van het verlies van identiteit. Deze groepen en individuen
reproduceren zo ongewild wat door de dominante sociale lagen als cultuur is vastgesteld. Daardoor
is het bijvoorbeeld uitgesloten dat een proces van groepsemancipatie op gang komt (een proces dat
overigens beslist niet verward moet worden met de door betrokkenen zo gevreesde ‘volledige
assimilatie’) (Dors, 1986:23). Maar cultuur is geen vast gegeven, geen statische entiteit die van
generatie op generatie wordt gereproduceerd. Zij wordt niet als een stabiel erfgoed van waarden
en overtuigingen overgedragen zonder van inhoud te veranderen. Zoals Vryzas (1997:177) zegt:
“(cultuur) is een systeem van betekenissen, een begripsstructuur die het handelen van de
individuen stuurt en tegelijk daardoor gestuurd wordt. Cultuur is geen onafhankelijke variabele
die de maatschappelijke activiteiten bepaalt. Zij heeft geen autonoom bestaan, maar vormt een
component van het maatschappelijk handelen en kan niet daarbuiten worden begrepen.
Verbonden met het maatschappelijk handelen als zij is, verandert zij samen daarmee” (vgl. ook
Badie, 1995:109). Kortom: cultuur moet definitief in een dynamisch perspectief worden geplaatst.
Mensen zijn geen passieve wezens die uitsluitend handelen op basis van hun cultuur, maar zijn
ook actieve makers van die cultuur (Shadid, 1998:27).

Cultuur, ofwel culturele ideeën en waarden, worden vaak gebruikt als labels voor gedragingen
die specifiek zouden zijn voor de betrokken groep, met name wanneer een aanduiding nodig is voor
datgene wat we niet begrijpen: “What we cannot understand is respectfully assigned to the mysterious
residual category of culture” (Marcus e.a, 1986:38). Vaak zijn culturele ideeën en waarden nuttig als
‘verklaring’ voor het gedrag van leden van etnische minderheden. Cultuur bepaalt binnen deze
verklaring het gedrag van een etnische minderheid tegenover het gedrag van de meerderheid, dat
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dan juist een logische, natuurlijke reactie is op de omstandigheden (Saifullah Khan, 1982). Vermeulen
(1992) wijst erop dat een culturalistische verklaring als deze (in de zin dat cultuur iets is wat verklaart,
maar zelf niet verklaard hoeft te worden) de cultuur van etnische minderheden exotiseert.  Bij een
gedegen culturele analyse zal echter blijken dat gedrag in een bepaalde situatie begrijpelijk is, gegeven
de bijbehorende culturele assumpties, bij zowel het gedrag van de minderheid als het gedrag van de
meerderheid  (Vermeulen, 1992:16).

Doorgaans worden etnische groepen beschouwd als culturele groepen waarvan de leden
dragers zijn van een aantal culturele kenmerken. Binnen deze benadering biedt het cultuurbegrip
nauwelijks ruimte voor het analyseren van de tegenstellingen en verschillen binnen deze groep.
Etnische groepen worden vanuit dit perspectief homogene gezelschappen, waarbij geen onderscheid
wordt gemaakt naar klasse, regio van herkomst, sekse, leeftijd etc. Daarnaast wordt ‘cultuur’ gezien
als betrekkelijk losstaand van de maatschappelijke context waarbinnen de cultuurvormen hun betekenis
krijgen (Pennings e.a, 1983:378). Een uitstekend voorbeeld hiervan is te vinden in het werk van
Bottomley over de maatschappelijke positie van Griekse migranten in Australië. Bottomley toonde
aan dat er een relatie bestaat tussen de maatschappelijke positie van immigranten en de wijze waarop
ze inhoud geven aan de Griekse cultuur. Op de hogere sporten van de maatschappelijke ladder
hielden Griekse immigranten zich vooral bezig met de Griekse oudheid; voor hen waren de klassieken
het belangrijkste deel van hun culturele erfgoed. In de lagere regionen, bijvoorbeeld onder Griekse
arbeiders, werd veel meer vastgehouden aan gezag en respect binnen familieverhoudingen (Bottomley,
1979:129). Pennings e.a. (1983:378) zien een duidelijke relatie tussen cultuur en context. Wanneer we
dit voorbeeld alleen bezien zouden hebben vanuit het verleden van het herkomstgebied hadden we
nooit het verschil tussen deze beide Griekse groepen kunnen verklaren. Die verklaring is pas te
geven als we de huidige, nieuwe situatie waarin de immigranten verkeren in de analyse betrekken.

Wanneer we spreken over de cultuur van allochtone groepen (bijvoorbeeld immigranten en
hun nakomelingen) hebben we dus behoefte aan een actief cultuurbegrip. De Griekse cultuur van de
eerste generatie zal anders zijn dan de Griekse cultuur van kinderen die in Nederland zijn geboren.
Deze hoeven zich daardoor beslist niet minder Grieks te voelen. Voor de één zal de beleving van
cultuur misschien nog nauw verbonden zijn met de cultuur zoals men die in het land van herkomst
kende. Voor de ander zal de invulling van de eigen cultuur deels bepaald zijn door de cultuur (culturen)
in Nederland en minder door die in het land van herkomst. Deze invulling is niet generatiegebonden,
maar verschilt per individu.

Een voorwaarde voor een actief begrip is dat  de gekozen definitie voldoende rekening houdt
met de maatschappelijke ervaringen, waarbij zowel structurele als belevingsaspecten moeten worden
meegenomen. Wat dat betreft zijn we het eens met Pennings e.a. (1983:379) die het uiteindelijk als
volgt omschrijven: “Cultuur is de levenswijze van een sociale groep (die tot stand komt op basis van
klasse, leeftijd, sekse, religie, enzovoort), de eigen uitdrukking van de maatschappelijke positie, de
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sociale relaties en het geheel van ervaringen van die groep.” Terecht zien zij cultuur als een dynamisch
en situationeel begrip, dat meestal juist een afhankelijke variabele is in plaats van de veronderstelde
onafhankelijke variabele.

Met Vermeulen (1992:26) zijn we voorstanders van een aanpak die én culturele verandering én
continuïteit poogt te verklaren. In deze aanpak dienen culturen te worden gezien als eenheden met
onduidelijke grenzen en interne verscheidenheid in plaats van interne homogeniteit. Zoals Shadid
(1998:24) schrijft: “Cultuur is grotendeels onbewust en bepaalt van binnenuit wat de mens voelt en
waardeert, alsmede hoe hij de dingen om zich heen en daarop reageert.” Cultuur moet gerelateerd
worden aan de omstandigheden in de samenleving waarbinnen zij geproduceerd en gereproduceerd
wordt (Shadid, 1994a:38). Bij leden van allochtone groepen worden cultuur en culturele identiteit “tot
uitdrukking gebracht in de wijze waarop ieder lid zichzelf definieert, niet alleen individueel maar ook
in relatie tot zijn groep, en dit gebeurt niet in afzondering van maar in directe relatie tot de autochtone
omgeving” (Shadid, 1998:47).

2.1.2 Etniciteit

Een begrip dat bij een bespreking van allochtone groepen een hoofdrol speelt is ‘etniciteit’, een term
die wordt gebruikt om een bepaald type sociale groepering aan te duiden. De term is afgeleid van het
Griekse ‘ethnos’, oftewel volk of natie, en heeft een ruimere betekenis dan ‘cultuur’. Volgens de
standaarddefinitie van etniciteit heeft een groep mensen etnische kenmerken omdat zij uit een bepaald
volksdeel of volk komt dat een gezamenlijke historie heeft. Die gezamenlijke afkomst wordt zichtbaar
in overeenkomsten in bijvoorbeeld uiterlijk, lichaamsbouw, maar ook in culturele kenmerken als taal,
godsdienst en een manier van leven, denken en doen. Etnische kenmerken, kortom, maken deel uit
van de identiteit van groepen en individuen. Etniciteit is vervolgens het besef te behoren tot een
specifieke groep op basis van afstamming, historie en cultuur maar  daarnaast legt het begrip het
accent op de verschillen met de omringende samenleving; het begrip staat voor datgene waardoor
individuen zich met die specifieke groep verbonden voelen (Van der Wal, 1996:64; Lindo, 1996:117).
Shadid (1998:169) schrijft hierover: “Desalniettemin is het nog steeds een verwarrend begrip, omdat
daarmee in de praktijk verwezen wordt naar raciale, linguïstische, culturele en nationale groepen, of
combinaties daarvan.”

In meer algemene zin wordt onder een etnische groep verstaan een groep die de eigen identiteit
vaststelt door de nadruk te leggen op die culturele kenmerken die haar onderscheiden van andere
groepen en groeperingen3. Dit vaststellen van de eigen identiteit veronderstelt een ‘etnisch bewustzijn’,
in zoverre dat de groep zich bewust moet zijn van het ‘feit’ dat haar cultuur afwijkt van andere
culturen. Uiteraard is dit collectieve bewustzijn niet homogeen: het zal van individu tot individu
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verschillen. Onderzoek van Pennings e.a. (1983) naar de etniciteit van Grieken in Nederland heeft tot
interessante conclusies geleid. De onderzoekers wilden weten of er een punt bestond waarop de
Grieken zich zouden verenigen. Uit de resultaten is gebleken dat er een sterke concentratie op de
eigen gemeenschap is, die volgens hen bovendien sterk is gerelateerd aan de maatschappelijke
positie van de Grieken als arbeidsmigranten in Nederland4.

Regelmatig worden de termen ‘culturen’ en ‘etnische groepen’ door elkaar gebruikt. Zo worden
etnische groepen hoofdzakelijk omschreven als culturele groepen en zijn de leden van die groepen
dragers van specifieke culturele kenmerken.  Even vaak wordt er impliciet verondersteld dat mensen
in de eerste plaats cultuurdragers zijn en dan vooral in de zin van een nationale cultuur: iemand is
Griek, Spanjaard, Duitser enzovoort. De herkomst is op deze manier net als de cultuur een gegeven en
daarmee zijn de mensen vastgelegd.

Taal wordt vaak gebruikt om (etnische) groepsgrenzen aan te duiden. Giles en Byrne (1982:17)
stellen dat een taal dikwijls een centraal rol speelt als een noodzakelijke attribuut van het lidmaatschap
van een etnische groep. Shadid (1998:136) stelt: “Taal fungeert als een etnische ‘markeerder’ alleen al
via het gegeven dat vele etnische groepen over een eigen taal beschikken, die ze bovendien op een
voor hen specifieke wijze hanteren.”

De ‘etnisch-culturele positie’ van een allochtone groep is volgens Penninx (1988:51) “de mate
waarin een bepaalde groep door (het grootste deel van) de samenleving als primair een aparte, andere
groep wordt beschouwd of de groep zichzelf primair als zodanig beschouwt.” Deze beide onderdelen
van de etnisch-culturele positie kunnen – al doet Penninx dat niet - in het kort worden benoemd als
respectievelijk het ‘inter-etnische aspect’ en het ‘intra-etnische aspect’ van de etnisch-culturele
positie (Struijs, 1998:26). Al dan niet feitelijke verschillen in cultuur, normen, waarden en gedrag
worden evenals fysieke kenmerken vaak genoemd maar zijn volgens Penninx (1988) toch geen
noodzakelijke condities voor het vaststellen van de etnisch-culturele positie. Zowel het inter-etnische
als het intra-etnische aspect ontwikkelen zich namelijk niet los van elkaar: “de wijze waarop een groep
zichzelf ziet, hangt mede af van de bejegening door haar omgeving en andersom.”

Een verdere uitwerking van deze notie vinden we in Ethnic Groups and Boundaries (1970) van
Barth. Hij stelt dat iedere etnische groep primair een sociale organisatie is waarbij de deelnemers zelf
specifieke cultuurkenmerken gebruiken die al dan niet op een historiografisch controleerbare wijze
aan de eigen geschiedenis zijn ontleend en waarvan deze deelnemers stellen dat het hun eigen
cultuurtrekken zijn (zie ook Roosens, 1982:103). Derhalve wordt een etnische groep gekenmerkt door
een vorm van sociale identiteit, een identiteit die solide is ingebed in een collectieve culturele
nalatenschap (Tennekes, 1986b:34). In navolging van Tajfel (1978) omschrijft Vermeulen (1984:15)
etnische identiteit als een sociale identiteit: “Deze sociale identiteit onderscheidt zich van andere
sociale identiteiten door de overtuiging dat men een gemeenschappelijke afstamming, geschiedenis
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en culturele erfenis - bijvoorbeeld taal en religie - heeft.” In navolging van De Vos (1975) constateert
Vermeulen (1982) dat de waargenomen sociale identiteit zich onderscheidt als een belangrijke bron
van inspiratie voor de toekomst van de groep door zich nadrukkelijk te concentreren op het verleden.
Maar Vermeulen (1982:7) ziet in de etnische identiteit bovendien een belangrijk startpunt voor politieke
organisatie, terwijl het etnisch bewustzijn zelf vooral wordt versterkt door organisatie op etnische
gronden. “A recognised and accepted social identity is necessary for every human being as a means
to anchor him in a societal existence here and now” aldus Liebkind (1977:176). Verkuyten (1988) ver-
bindt de term etnische identiteit met identiteitstheorieën uit de psychologie. Hij vat etnische identiteit
op als een onderdeel van het zelfconcept. Etnische identiteit is volgens hem voor ieder individu een
attitude ten opzichte van zichzelf en is één van de vele sociale identiteiten.

In het begrip etniciteit speelt cultuur een essentiële rol, maar dat wil nog niet zeggen dat dit
begrip daarom als instrumenteel moet worden opgevat (Tennekes, 1986b:34). Er zijn twee stromingen
te onderscheiden in de literatuur die onderling verschillen in opvatting over cultuur,  etniciteit en de
relatie tussen beide. Vermeulen (1984:12) onderscheidt in navolging van Enloe (1980:1-12) de
‘ascriptieve’ en de ‘situationele’ benadering. Volgens de ascriptieve benadering zijn etnische groepen
culturele groepen, die weliswaar voortbestaan dankzij isolatie of de macht der traditie, maar die
onherroepelijk zullen verdwijnen als gevolg van modernisering. In het beschrijven van dit proces zijn
cultuur, acculturatie en assimilatie de cruciale begrippen. Voor zover het begrip etniciteit in deze
zienswijze wordt gebezigd wordt het strikt onderscheiden van cultuur. In de situationele benadering
daarentegen komen etnische groepen juist tot stand omdat twee culturele groepen met elkaar in
contact komen. In het daaropvolgende proces gaan de leden van zo’n groep zich aanpassen aan de
andere groep of juist hun eigen herkomst sterker dan voorheen beleven. In deze zienswijze zijn
cultuur en etniciteit twee duidelijk van elkaar te onderscheiden begrippen. Etniciteit is een gevoel
van harmonie en verwantschap die voortkomen uit een gemeenschappelijke cultuur of geschiedenis.
In deze optiek is etniciteit dus meer verwant met nationalisme dan met cultuur (Vermeulen, 1984:12-
13).

Om het anders zijn, oftewel de eigen identiteit, van de groep te benadrukken gebruikt een
etnische groepering culturele gegevens. Zo worden volgens Tennekes de scheidslijnen tussen
ingroup en outgroup getrokken met die culturele gegevens die voor dat doel bruikbaar geacht
worden. Tennekes (1986b:35) wil daarom de objectieve feiten rondom een culturele groep
onderscheiden van de perceptie van de culturele identiteit zoals die in de betrokken groep zelf leeft.
Om die reden pleit Vermeulen (1984:12) ervoor te spreken van respectievelijk ‘etnische identiteit’ en
‘culturele identiteit’. Er bestaat in de sociale wetenschappen echter geen overeenstemming over de
betekenis van deze begrippen (zie Shadid, 1998:168).
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Vermeulen (1984:15) stelt dat er bij etnische identiteit gesproken kan worden van een ‘objectieve
dimensie’. Deze dimensie kan het beste worden gezien als “de mate waarin men met mensen van
dezelfde etnische afkomst omgaat in vergelijking met de mate van contact buiten de groep.” Naast
deze objectieve dimensie  kan er dan een ‘subjectieve dimensie’ of ‘etnisch bewustzijn’ worden
onderscheiden, die “betrekking heeft op de vraag of men zich wel of niet als lid van de groep
beschouwt.” De subjectieve dimensie wordt vervolgens weer onderverdeeld in drie componenten:
allereerst is er de etnische identificatie, welke  “de vraag betreft of iemand zich wel of niet als lid van
een etnische groep beschouwt of de mate waarin dat het geval is”; de tweede component wordt
gevormd door de beeldvorming: “het toeschrijven van kenmerken aan groepen”; en als derde en
laatste component blijft over een ideologie, ofwel “een min of meer samenhangende gezamenlijke
visie op verleden, heden en toekomst van de eigen etnische groep in relatie tot andere groepen”
(Vermeulen, 1984:16-17). Etniciteit wordt in de ogen van Vermeulen door een aantal factoren versterkt
dan wel verzwakt: culturele factoren, sociaal-economische factoren en stigmatisering en discriminatie.

De totstandkoming en activering van etnisch bewustzijn en de daarmee gepaard gaande
groepsvorming langs etnische lijnen wordt etnisering genoemd. In dit proces spelen volgens Tennekes
(1986b:35) voortdurend twee factoren een hoofdrol: het gevoel in cultureel opzicht anders te zijn (ook
wel affectieve of identiteitsfactor genoemd) en de meer materiële belangen die de leden van een
groepering in een bepaalde politieke en sociaal-economische context gemeen hebben (de situationele
factor). De factoren zijn echter beslist niet equivalent en gelijksoortig. Doorgaans is het hoofdzakelijk
de maatschappelijke context van machts- en belangenstrijd tussen verschillende groeperingen in een
maatschappelijke context die de dynamiek bepaalt van etniseringsprocessen.

Met name in een moderne pluralistische samenleving is etniciteit volgens Tennekes (1986b:35)
bij uitstek geschikt als startpunt voor het formeren van pressiegroepen of andere vormen van
belangenarticulatie en machtsvorming. Geconcludeerd kan worden dat etniciteit geen passief maar
een dynamisch gegeven is en dat de dynamiek van dit proces in grote mate wordt bepaald door
ontwikkelingen binnen de maatschappelijke context.

Op basis van veel publicaties stelt Djohani (1994:40) vast dat in de identiteit van allochtone
jongeren een belangrijke rol is weggelegd voor etniciteit. Een voorbeeld van een dergelijke publicatie
is Help met eigen waarde (1987), een advies van de Raad voor het Jeugdbeleid, waarin de raad
opmerkt dat etniciteit, indien gerelateerd aan het land van herkomst, bij opeenvolgende generaties
niet aan betekenis inboet. Integendeel, volgens de Raad is het mogelijk dat etniciteit voor de derde
generatie belangrijker is dan voor een tweede generatie. Natuurlijk kan dit in ieder individueel geval
anders zijn.

Voorts constateren Verkuyten e.a. in Jeugd en Samenleving (1992) dat door etniciteit een
positieve zelfwaardering bereikt kan worden bij allochtone jongeren. Indien gerelateerd aan een
bepaald land en een bepaald etnische groep, kan etniciteit een positief psychologisch effect teweeg
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brengen. Deze auteurs melden bovendien dat zowel allochtone als autochtone jongeren meer de
voorkeur geven aan leeftijdgenoten uit de eigen etnische groep wanneer zij een positiever beeld
hebben van die eigen etnische achtergrond.

2.1.3 Identiteit

Rond het begrip identiteit bestaat, ook in wetenschappelijke discussies, nogal wat verwarring.
Onwillekeurig gaan de gedachten meteen uit naar een kernachtige existentievorm van een individu,
maar in werkelijkheid wordt het begrip met de regelmaat van de klok  gehanteerd als paraplu-begrip
voor een enorme verscheidenheid aan thema’s. Er is een veelheid aan betekenissen in omloop en in
de wetenschappelijke literatuur is een groot aantal verschillende definities en benaderingen gangbaar.
Even gemakkelijk worden er talloze begrippen bijgehaald, waardoor variaties als etnische, culturele,
sociale, individuele, collectieve en eigen identiteit ontstaan. De daardoor ontstane begrippen worden
vaak uitgewisseld zonder dat de termen zelf expliciet worden uitgelegd. Even gemakkelijk wordt het
begrip identiteit op één lijn gesteld met termen als zelfconcept en zelfbeeld in de veronderstelling dat
het synoniemen zijn (Verkuyten e.a, 1984:11).

Voor de negentiende-eeuwse psycholoog William James was identiteit “een subjectief gevoel
van dezelfde persoon te zijn en van continuïteit, die kracht geven.” Zijn definitie laat zien dat het
gevoel van identiteit niet alleen bestaat uit een persoonlijke situatie of kwaliteit, maar dat het tevens
een bron van energie is (Traas, 1990:20). Erikson (1971, 1980) beschreef de ontwikkeling van identiteit
als een onderdeel, zelfs een fase, van de persoonlijkheidsontwikkeling. Zijn inzichten waren gebaseerd
op diepte-psychologische inzichten van Freud en aan de andere kant de algemeen geldende sociaal-
wetenschappelijke voorwaarden voor de verschillende door hem onderscheiden levensfasen. Het
opvallende aan de benadering van Erikson is dat hij identiteit ziet als een psychosociaal verschijnsel,
waarbij de subjectieve beleving van de eigen persoon (oftewel de relatie tussen het individu en
zichzelf) in interactie met zijn sociale omgeving centraal staat. Die interactie is een absolute voorwaarde
voor het ontstaan van identiteit. Zo wordt een identiteit verworven in relatie tot andere identiteiten.
Uiteindelijk wordt ook het besef van continuïteit gediend wanneer een individu zich erkend en
herkend weet.

De zoektocht naar een eigen identiteit is volgens Erikson (1980) een proces dat het hele leven
duurt. Identiteitsontwikkeling is in zijn woorden een proces van gevoelsontwikkeling dat een aanvang
neemt bij het kleine kind en pas goed op gang komt in de puberteit als jongeren zich losmaken van de
ouderlijke omgeving. Maar Erikson volgt hierin niet het pad van andere psycho-analytici die in de
gevoelsontwikkeling van de mens de nadruk leggen op de eerste vier levensjaren met daarin de
intensieve wisselwerking tussen kind en ouders. In plaats daaarvan besteedt Erikson juist veel
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aandacht aan sociale en culturele factoren en staat bij hem de wisselwerking tussen de persoon en de
samenleving centraal. Volgens Traas (1990:20) maakt Erikson op deze wijze inzichtelijk dat in geval
van abrupte veranderingen (zoals bij migratie) of tegenstrijdige sociale of maatschappelijke eisen
(leven ‘tussen-twee-culturen’) de identiteitsontwikkeling problematisch kan zijn. Een dergelijke
conceptualisering van identiteit als psychosociaal verschijnsel maakt het volgens Verkuyten (1988:59)
mogelijk een belangrijke dynamiek in de zelfbeleving te identificeren.

Identiteit is een relationeel begrip. Het begrip heeft niet betrekking op de persoon als zodanig,
maar op hoe de persoon in een bepaalde relatie met een bepaalde omgeving door die omgeving wordt
gedefinieerd. Dit impliceert dat de sociale omgeving essentieel is. Of, zoals het door Traas (1990:25)
is geformuleerd: “Identiteit impliceert een relatie van de persoon tot zichzelf èn een relatie tot de
wereld. Die wereld omvat alle zaken in de wereld van de andere mensen, maar die relatie tot de wereld
kleurt ook de relatie van de persoon tot zichzelf.”

Identiteit moet worden opgevat als een dynamisch en niet als een statisch begrip. Identiteit
krijgt vorm door langdurige en gecompliceerde historische, maatschappelijke, politieke en culturele
processen. Zij is het product van een voortdurende strijd tussen individuen of groepen en wordt in
de loop van de tijd constant omgevormd. “Zij verandert evenwel niet alleen in diachroon verband, zij
is ook veelsoortig in synchroon verband”, aldus Vryzas (1997:184; vgl. Todorov, 1995:135 e.v.).

We kunnen spreken van een goed ontwikkelde identiteit indien deze voortdurend in een
actieve wisselwerking staat met de omringende wereld en alle veranderingen die zich in die wereld
voordoen en waar ook de veranderingen in de persoon zelf onderdeel van uitmaken. Er kan geen
sprake zijn van de eenvoudige opvatting dat identiteit een pakket is bestaande uit normen en waarden,
kundigheden en vaardigheden die eens en voor altijd zijn vastgesteld en beschouwd kunnen worden
als onbeweeglijke gegevens. Veeleer gaat het om het vermogen van mensen om toch een eigen weg
te kiezen en eigen beslissingen te nemen wanneer de hen omringende omgeving of wereld veranderen.
Het is dit dynamische aanpassingsvermogen waarop bijvoorbeeld in onze moderne, voortdurend
veranderende  samenleving een zeer groot beroep gedaan wordt. Niet langer kunnen individuen in
hun puberteit een zekere identiteit verwerven en daarop min of meer de rest van hun bestaan
voortborduren (Traas, 1990:26).

Persoonlijke historie is een voornaam bestanddeel van iemands identiteit. Uitgerekend deze
historiciteit is een van de meest wezenlijke karakteristieken van de mens en dat is de reden waarom
het gevoel van identiteit rechtstreeks verband houdt met de manier waarop de mens zich verbonden
voelt met de eigen geschiedenis en met degenen uit wie hij is voortgekomen. Onze geschiedenis is de
geschiedenis van hen met wie we verbonden zijn en mijn geschiedenis is een onderdeel van de
geschiedenis van mijn ouders, mijn kinderen, mijn partner, mijn volk. Kortom: persoonlijke identiteit
is nimmer los te zien van de groep waartoe het betreffende individu behoort (Traas, 1990:30). Als men
deze analyse volgt, dan ontlenen mensen uit allochtone groepen hun identiteit mede aan hun nationale
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oorsprong. Ze zullen zich dan ook gedragen naar de normen en waarden van het land van herkomst
(Pennings e.a, 1983:377). Vermeulen (1982:24) stelt hierover dat identiteitsbegrip niet enkel verband
houdt met een bepaalde culturele erfenis waarvan de ‘eigen’ taal, godsdienst, normen en gebruiken
de uitingsvormen zijn. Evenzeer is er een relatie met en een bewustzijn van verbondenheid met het
land van herkomst en de eigen etnische groep. Op basis hiervan rechtvaardigt hij het al eerder
gemaakte onderscheid tussen culturele en etnische identiteit.

De relatie tussen cultuur en identiteit is door Erikson oorspronkelijk onderzocht in zijn boek
Childhood and Society (1950). Hij concludeert dat iedere cultuur een patroon van opvoeding
ontwikkelt dat erop gericht is de kinderen die erin opgroeien de juiste kennis, vaardigheden en
mentaliteit bij te brengen, eigenschappen die onontbeerlijk zijn om succesvol te kunnen functioneren
in de maatschappelijke omstandigheden van de groep waartoe ze behoren. Kortom: ieder individu
groeit op in een specifieke sociale context en ontwikkelt een identiteit die het binnen die sociale
context een plaats geeft. Deze zienswijze van Erikson sluit nauw aan bij de huidige socialisatietheorieën,
die stellen dat de mens binnen een specifieke maatschappelijke situatie wordt gesocialiseerd.

Freire en Foucault (zoals Traas 1990:42 hen citeert) hebben aangetoond dat menselijke identiteit
absoluut ondenkbaar is zonder cultuur.  Het is zijn identiteit die de mens met een cultuur verbindt, die
hem een plaats geeft in die cultuur. In zekere zin is de mens eigendom van de hem omringende cultuur.
Als men deze gedachtegang volgt, zou men identiteit kunnen omschrijven als “de wijze waarop ieder
mens deel heeft aan de cultuur van de groep, maar daarin tegelijk zichzelf is, individueel en uniek”
(Traas, 1990:41). De identiteit van de mens als groepslid kan juist worden verrijkt als gevolg van
contacten met andere culturen en daardoor worden geholpen om beter voorbeid te zijn op
maatschappelijke veranderingen.

Om onze eigen positie aan te geven t.o.v het begrip identiteit bij etnisch-culturele minderheden
kunnen we de driedeling van Köbben (1982) gebruiken: een psychologische betekenis die historisch
gezien teruggaat op Erikson, een cultureel-sociologische betekenis waarbij identiteit verwijst naar
culturele eigenheid en een politieke betekenis waarbij het begrip verwijst naar solidariteit en
groepsvorming. Bij ons staan voorop de culturele eigenheid (cultureel-sociologische betekenis), de
beleving van culturele verschillen en de daarmee samenhangende processen van groepsvorming
(politieke betekenis).

2.1.4 Zelfdenotatie en denotatie-door-anderen

Eerder is gezegd dat cultuur geen statisch gegeven is, maar onderworpen is aan een historische
ontwikkeling en tijdens die ontwikkeling beïnvloed wordt door opeenvolgende sociale, economische,
politieke en milieu-omstandigheden. Op basis van die redenering kunnen we zeggen dat leden van
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etnisch-culturele groepen, die in de diaspora onder andere omstandigheden leven, onderling andere
culturele modellen vormen en zich zo in cultureel opzicht differentiëren, zowel onderling als ten
opzichte van de leden van het herkomstland.

Tevens hebben we gezien dat de identiteit van het individu niet wordt overgeërfd, maar
gevormd in het kader van zijn actieve betrokkenheid bij zijn sociaal-culturele omgeving, en dat de
vorming van de identiteit beïnvloed wordt door de levensomstandigheden van het individu op elk
moment. Voor Shadid (1998:173-174) heeft het proces van identiteitsvorming zowel ascriptieve
(denotatie-door-anderen) als evaluatieve (zelfdenotatie) aspecten: “De ascriptieve aspecten hebben
betrekking op het label dat door de omgeving op de persoon in kwestie wordt geplakt en op de mate
waarin hij het hiermee eens of oneens is. (...) Anderzijds hebben de evaluatieve aspecten van identiteit
te maken met de wijze waarop het individu zichzelf en zijn groep beoordeelt, alsmede met hoe de
sociale omgeving dat doet.” Op basis van het bovenstaande kunnen we meervoudige identiteiten
verwachten onder de leden van allochtone groepen met gemeenschappelijke sociaal-culturele
herkomst die in de diaspora leven (zie Damanakis, 1999b).

Uitgaande van bovenstaande veronderstellingen en bijgevolg van een cultureel anders-zijn
van leden van sociaal-culturele groepen in de diaspora, heeft Damanakis (1998, 1999a, 1999b, 1999c)
getracht antwoord te geven op de vraag “of er culturele elementen bestaan - en zo ja, welke - die de
Grieken waar ook ter wereld verenigen en die als gemeenschappelijke verbindingselementen van hun
meervoudige identiteiten functioneren” (Damanakis, 1999b:52).

Men zou kunnen beweren dat de gemeenschappelijke elementen geconcentreerd zijn in taal,
godsdienst, geschiedenis en traditie. Maar uit onderzoek van Damanakis (1999a, 1999b, 1999c) onder
etnische Grieken over de hele wereld is gebleken dat bovenstaande bewering niet afdoende gestaafd
kan worden. De islamieten van Kretenzische afkomst in Syrië, bijvoorbeeld, beweren dat de christelijke
godsdienst geen onmisbaar samenstellend element van hun Griekse identiteit is (Tsokalidou, 1999:401).
Ook de Tataars-talige bevolking van de zogeheten Griekse dorpen van Marioupoli in de Oekraïne, die
al eeuwenlang geen Grieks meer spreekt, geen zeden en gebruiken met de Grieken van het moederland
gemeen heeft en lange tijd zonder godsdienstige praktijk heeft geleefd, beschouwt zich toch als
Grieks (Damanakis, 1999c).

Hoewel in het geval van de Tataars-talige bevolking van de Oekraïne van synchrone noch
diachrone elementen sprake is die de Griekse identiteit vormen - althans zoals zij in het eigenlijke
Griekse gebied wordt opgevat -, is hetgeen maakt dat zij zichzelf als Grieken definiëren een ideologische
dimensie. Damanakis (1999c) beklemtoont dat het minimale gemeenschappelijke element van al
degenen die zichzelf als Grieken definiëren een doorgaans mondelinge traditie is die tot uitdrukking
wordt gebracht in de vorm van een geloof, ideologie of mythe omtrent een gemeenschappelijke
culturele of biogenetische afkomst of alleen als een affectieve band. Zulke mensen bezitten geen
bewijzen van hun Grieksheid en toch houden zij vol dat zij Grieken zijn, omdat zij zich zo voelen. Het
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is het minimale gevoel dat zij meedragen en dat van generatie op generatie is overgedragen. In dat
kader hebben hun banden met en hun indruk van Griekenland, zoals Vakalios beweert (1997:145), zich
op een abstract niveau ontwikkeld; zij zijn het resultaat van een abstracte idealisering van en verwijzing
naar het verre verleden dat reikt tot aan het gebied van de mythe en dat ver afstaat van de huidige
werkelijkheid.

Die mythe of dat culturele minimum heeft volgens Damanakis (1998:123) evenwel bijzondere
betekenis voor zijn drager, omdat het als element van zelfdenotatie en zelfbesef gebruikt wordt en
bijgevolg als component van identiteit, zelfbeeld en zelfgevoel die het individu of de groep heeft.

Weliswaar hebben ideologieën zonder materiële grondslag, die voortkomen uit een proces
van abstraherende idealisering en mythologiesering van het verleden (zonder synchrone elementen),
een beperkt weerstandsvermogen en houden zij geen stand wanneer zij met de werkelijkheid worden
geconfronteerd; maar waneer zij systematisch tot componenten van het culturele leven van een
groep gecultiveerd worden, veranderen zij in socialiseringsfactoren voor de individuen en in
een component van hun identiteit en creëren zij dus een werkelijkheid (Damanakis,  1999c). De
ideologie, bijvoorbeeld, onder de bergbevolking van Pakistan - de zogeheten Kalas - dat zij
afstammen van het geslacht van Alexander de Grote, vormt een verinnerlijkte culturele mythe,
een innerlijke psychologische werkelijkheid, en in die zin een component van hun etnoculturele
identiteit.

Zoals Damanakis zegt (1998:124): “Zodra het cultureel minimum gebruikt wordt als element
van zelfdenotatie van een individu of groep en een component van zelfbegrip, zelfbeeld en
zelfgevoel van het individu gaat vormen, krijgt het voor het individu een bijzondere betekenis en
kan zijn socialiserende rol door de sociale wetenschappen geanalyseerd en aangetoond worden.
Aan de andere kant kan het begrip van zelfdenotatie verbonden worden met het begrip van de
autonomie van het individu, evenals de mensenrechten, en dus ook uit filosofisch en sociologisch
opzicht aangetoond worden.”

Samenvattend kunnen we zeggen dat de etnisch-culturele identiteit van individuen en
groepen die ver van het moederland in de diaspora wonen, in haar meest sophisticated vorm kan
voorkomen als alleen maar een ideologie, een gevoel, een geloof in een gemeenschappelijke
afkomst, maar zonder vergezeld te gaan van synchrone, constateerbare elementen als taal,
godsdienst, geschiedenis, instellingen, zeden en gebruiken. Zo’n groep van individuen bezit
wat Damanakis het ‘cultureel minimum’ noemt.

Aan bet andere uiteinde van het spectrum bevindt zich de groep van individuen die een
volledig besef van hun sociaal-culturele afkomst hebben, de taal of het dialect van het land van
herkomst beheersen, actief zijn in of althans deelnemen aan het leven van hun etnische
gemeenschap en contact onderhouden met het moederland. Hun etnisch-culturele identiteit kan
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de verschijningsvorm van het land van herkomst niet alleen als model hebben, maar zich daar
ook vlakbij bevinden (Damanakis, 2001c).

Tussen die twee polen heeft Damanakis (2001c) een diversiteit aan verschijningsvormen
van de Griekse etnisch-culturele identiteit en taalcompetentie gelokaliseerd, als resultaat van de
verschillende voorstellingen, gelijkenissen, beelden en ervaringen die elk individu heeft. Met
andere woorden, we ontmoeten meervoudige identiteiten, hetgeen meer verwijst naar een cultureel
anders-zijn dan naar één culturele identiteit (Damanakis, 2001c:25-26). Het anders-zijn bestaat
alleen voorzover het ‘ik’ en de ander deelhebben aan een gemeenschappelijk lot.

Hier moet beklemtoond worden dat de zelfdenotatie en het verkrijgen van zelfbesef,
zelfgevoel en zelfbeeld processen zijn die zich voltrekken in het innerlijk van het individu, maar
altijd in relatie tot anderen. Dat betekent dat het ‘ik’ niet kan bestaan zonder het ‘jij’. Het zelf
bestaat alleen in en door zijn relaties tot anderen. Het kan niet de volheid leren kennen zónder de
ander, heeft de anderen nodig, verwacht erkenning van hen; zelfs wanneer het alleen is blijft het
hen ontmoeten. Het individu wordt dus bepaald door de veelheid aan interacties met de
omgevende wereld.
De leden van een etnisch-culturele groep denoteren zichzelf in relatie tot (Damanakis, 1998:124):
- de andere leden van hun etnische-minderheidsgroep,
- de andere inwoners van het land waarin zij wonen, en
- de inwoners het land van herkomst.

Behalve door de zelfdenotatie van het individu in het kader van zijn biculturele socialisatie wordt in
dat proces ook een belangrijke rol gespeeld door zijn denotatie van anderen, ofwel de houding
tegenover hem van de samenleving van herkomst en van het gastland. Identiteitskenmerken worden
sociaal toegekend en gedefinieerd. De denotatie door anderen bevat twee componenten. De eerste
component heeft betrekking op het feit dat een persoon, gegeven bepaalde kenmerken waaraan hij/
zij kan worden herkend (in ons voorbeeld voornamelijk lichamelijke en culturele kenmerken) wordt
geplaatst in een specifieke categorie van een bestaande standaardindeling (in ons voorbeeld alloch-
toon). Lidmaatschap van een categorie (allochtoon, b.v. Griek) betekent dus enerzijds afzondering/
scheiding (geen autochtone Nederlander) en anderzijds gedeeldheid/gezamenlijkheid (Griek als andere
Grieken). Het gaat hier alleen om van buiten af vastgestelde categorale, sociaal gedefinieerde etiketten.
De tweede component heeft betrekking op het feit dat categorisering heeft identiteitsrelevantie als er
consequenties aan verbonden zijn voor hoe de omgeving verwacht dat de ingedeelde persoon zich
zal gedragen en/of hoe die omgeving zich tegenover hem gedraagt. De aan de persoon (Griek) toebe-
deelde plaats betekent dat hem allerlei gedragsmogelijkheden worden ontzegd en andere als het ware
worden opgedrongen. De algemene gedragsconsequenties en sociale categorieseringen kunnen
doorwerken in de zelfbeleving van de persoon.
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Een inconsistente denotatie door anderen kan remmend werken. Dat blijkt duidelijk in
Griekenland, in het geval van de vluchtelingen van Griekse afkomst uit landen aan de Zwarte-Zee (de
‘Pontus’). Zij moeten zien om te gaan met een reeks alternatieve denotaties al naar gelang de situatie:
de Griekse overheid kenmerkt hen als ‘Griekse Pontiërs’, de Griekse samenleving als ‘Russische
Pontiërs’, zij zelf denoteren zich als ‘Pontiërs’ en hun kinderen bewegen zich in de tussenruimten van
die afbakeningen. Kenmerkend is ook het geval van de Grieken in Duitsland; daar zijn zij buitenlanders
(Ausländer), terwijl zij in Griekenland bekend staan als ‘Lazo-Duitsers’5.

Een inconsistente (assimilerende of isolerende) sociaal-culturele en pedagogische politiek
van gastland en land van herkomst kan bijdragen aan de denotatie door anderen van de leden
van een etnisch-culturele groep. De inconsistente Duitse politiek bijvoorbeeld ten opzichte van
de economische migranten van de jaren ’60 en later droeg bij aan het cultiveren van dat verschijnsel
(Damanakis, 1988, 1989).

2.1.5 Het concept culturele identiteit

Culturele identiteit lijkt veel gemeenschappelijke eigenschappen te hebben met etnische identiteit6;
ze lopen tot op zekere hoogte in elkaar over, maar ze vallen niet samen en zijn niet identiek7. Etnische
identiteit is geen objectief gegeven. Het begrip verwijst naar de groepsgebondenheid en de manier
waarop een groep zichzelf ziet (Vermeulen, 1982:7). Het betreft dus het gevoel anders te zijn, af te
wijken van andere groeperingen. Culturele identiteit daarentegen kan juist wel als een objectief
gegeven worden beschouwd. Bij culturele identiteit gaat het namelijk om datgene wat objectief-eigen
is aan een cultuur (Tennekes, 1986b:35). Bij Vermeulen wordt het begrip gedefinieerd als “het cultureel
eigene, een reeks van cultuurelementen die de desbetreffende cultuur onderscheidt van andere”
(1982:7)8.

Doorgaans beslaat de discussie over het begrip culturele identiteit, zo niet expliciet dan toch
impliciet, cultuur in brede zin, in de (antropologische) zin van normen, zeden en gebruiken (Loman
e.a., 1989:XII). Hiermee wordt de discussie gefundeerd op essentialistische opvattingen over
onvervangbare tradities, onontkoombare eigenschappen en de onaantastbaarheid van de taal. De
componenten van de culturele identiteit omvatten volgens Bhugra e.a. (1999:246): godsdienst, rites
de passage, taal, arbitragegebruiken en vrijetijdsactiviteiten. Als de UNESCO het heeft over culturele
identiteit, dan doet zij dat in termen als “customs, beliefs, myths, language, oral traditions, literacy
and artistic production” (zie Kater, 1984:21).

De identiteit van culturen is het gevolg van het functioneren van een gericht referentiekader
(Buiks e.a, 1981:201). Omdat kennis en vormen van bewustzijn sociaal situeerbaar zijn, kan gesteld
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worden dat culturen hun identiteit ontlenen aan de sociaal-culturele setting waaruit ze voortkomen,
maar zonder dat ze volledig zijn opgegaan in die setting9. Daarom zijn de relaties met andere culturen
van groot belang voor de identiteit van culturen en subculturen (Buiks e.a, 1981:211). Wanneer we dit
toepassen op de culturen van allochtone groeperingen in Nederland, moet geconstateerd worden
dat deze culturen niet statisch zijn, maar zich in grote mate onafhankelijk van de desbetreffende
landen van herkomst ontwikkelen, zodat er inderdaad sprake is van allochtonenculturen. Het vereist
dan ook enige zorgvuldigheid om het streven naar ‘behoud van (culturele) identiteit’ niet te verwarren
met een strak vasthouden aan traditionele normen en waarden (Vermeulen, 1982:22).

Net als persoonlijke identiteit is culturele identiteit dus een resultante van interactie. Hoe
sterker die identiteit ontwikkeld is, des te eenvoudiger het voor de betrokken cultuur dan wel subcultuur
wordt om een soort ‘interculturaliteit’ te vormen met omringende culturen (Buiks e.a, 1981:213).
Dezelfde notie dat de culturele identiteit van personen en groepen ten allen tijde intrinsiek betrekkelijk
is en voortdurend in relatie tot iets anders staat, is te vinden bij auteurs als Den Boer (1989:32) en
Bevers (1990:35).

In essentie is cultuur een systeem van betekenissen dat voortdurend verandert. In de
etniciteitstheorie wordt dan ook gesproken van een gegeven met een specifieke functie – te weten de
manier waarop de grenzen van groepen en hun identiteit moeten worden gedefinieerd. De culturele
identiteit van een bepaalde groep (zijnde de cultuur van een etnische groep) verandert zodra de
maatschappelijke situatie en de bijbehorende machtsvorming en articulatie van belangen veranderen
en dus vragen om zo’n verandering. Maar zelfs als zo’n verandering zich voltrekt blijft het gevoel van
saamhorigheid, en het is juist dat gevoel dat met behulp van culturele gegevens wordt gemarkeerd
(Tennekes, 1986b:37). Het is een bekend gegeven dat culturen zich naar buiten toe etaleren door
enkele welgekozen kenmerken of symbolen te accentueren. Ook deze selectie zal variëren naarmate
de economische en maatschappelijke situatie verandert en dientengevolge aanpassing plaatsvindt
aan de eisen van de veranderende culturele identiteit. Met wisselende intervallen worden dergelijke
voorlopige veranderingen te boek gesteld door zogeheten erflaters, zoals bijvoorbeeld gebeurt in
woordenboeken en spraakkunsten (Beheydt, 1996:29).

Fokkema (1996:13) stelt dat de identiteit van een cultuur in wetenschappelijke termen door
middel van conventies kan worden beschreven: “De culturele identiteit van een groep of van een
natie is een momentopname van het samenstel van conventies waarover zij beschikken. Ik laat nu
even in het midden of het gaat om conventies die men toepast, of alleen om conventies die men kent;
de kennis van conventies gaat meestal aan de toepassing vooraf, maar niet alle conventies die men
kent worden ook toegepast. Essentieel is dat conventies worden aangeleerd, zoals ook alle cultuur
wordt aangeleerd. Dit betekent dat het mogelijk is zich vreemde culturen eigen te maken.” Fokkema
(1996:13) citeert Henry Louis Gates die het in Loose Canons (1992:xv) als volgt formuleerde: “Any
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human being sufficiently curious and motivated can fully possess another culture, no matter how
alien it may appear to be.” “Als cultuur een leerproces is, dan is culturele identiteit inderdaad nooit
meer dan een momentopname”, aldus Fokkema (1996:13).

Dubbeldam (1984:16, 1990:104) onderscheidt twee niveaus met betrekking tot het concept
culturele identiteit: het individuele en het maatschappelijke. Deze zijn gedeeltelijk gelijk (qua karakter),
gedeeltelijk verschillend (wat betreft omvang en functie) en tevens wederkerig. Op het individuele
niveau “cultural identity is the psychological recognition by an individual of sharing a set of
fundamental  behavioural elements with an number of other people, with whom a close relatedness is
revealed, by which the rightful and appropriate position of the individual in human society is
confirmed.” Tegelijkertijd vindt Dubbeldam dat op het maatschappelijke niveau, zowel op micro- als
macroniveau, “the cultural identity of a particular society is the aggregate of specific behavioural
elements which are recognized as representing the characteristics of the fundamental behavioural
pattern of the members of that society, thus confirming the rightful and appropriate existence of that
society and its members.” Volgens Dubbeldam kunnen de belangrijkste culturele identiteit
verschaffende elementen voldoende positief bindende waarde hebben voor de leden van de desbe-
treffende gemeenschap. Anders ligt het wanneer bepaalde elementen kunstmatig worden opgevoerd
als superieur. Kortom, als dat wat hen zou onderscheiden van anderen wordt aangeduid als een supe-
rieur wezenskenmerk. Culturele identiteit wordt dan - overdrachtelijk gesproken - een egocentrisch
‘ik’ van een wezen dat anders en beter is dan anderen. Een dergelijk verschijnsel is een potentieel ge-
vaar voor de relaties tussen verschillende naast en door elkaar levende gemeenschappen.

Ook Den Boer (1989) en Bevers (1990) benadrukken dat, hoewel de culturele identiteit historisch
bepaald is, dat beslist niet betekent dat ze gebonden is aan territoriale grenzen. Niet de ruimtelijke
grenzen zijn in de visie van Bevers (1990:32) bepalend voor het ‘wij-gevoel’, maar juist de sociale,
economische en culturele relaties tussen mensen.  In zijn optiek is er dus geen verplichtende band
tussen staat en culturele identiteit. Den Boer (1989:32) beschrijft het als volgt: de culturele identiteit
is als een lappendeken of een mengelmoes, bestaande uit allerlei, voortdurend wisselende ‘identiteiten’.
Het is dus mogelijk dat staat en cultuur samenvallen in de loop van de historische gebeurtenissen en
daardoor elkaar versterken, maar evengoed is het mogelijk dat culturen zonder staatsvorm bestaan en
dat een staat meerdere culturen kan bevatten.

De culturele identiteit moet overigens worden gezien als een mengeling van deel-componenten:
een ingewikkeld, evoluerend geheel van collectieve eigenschappen of tendensen, een geheel dat
zich toont op tal van manieren. Niet alleen een gemeenschappelijke taal, maar ook een rechtsorde, een
rechtscultuur, of het karakter van de politieke en maatschappelijke verhoudingen en de daarmee
verband houdende politieke cultuur behoren tot die vormen, alsmede het geestesleven en de
beoefening van allerlei (schone) kunsten (Couwenberg, 1989:190).
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Vryzas (1997:210) merkt op dat de relatie van culturele identiteit met traditie geen uiterlijke
relatie van ondergeschiktheid en afhankelijkheid moet zijn, maar dat evenmin de traditie zal moeten
worden opgegeven. Todorov (1996, zoals geciteerd door Vryzas, 1997:211) vult aan: “Teruggrijpen op
het verleden is onmisbaar, maar dat betekent niet dat het verleden het heden dient to bepalen;
integendeel, het heden dient het verleden naar eigen goeddunken to gebruiken.” In die zin dienen
individuen en groepen, met respect voor de traditie en met gebruikmaking van levende elementen uit
het cultureel erfgoed, tegelijkertijd te streven naar voortdurende sublimatie van synchrone elementen
en naar creatieve assimilatie van vreemde stimuli, in een pluralistisch perspectief en een onophoudelijk
proces van culturele creatie en vernieuwing.

Beheydt (1996:19) hanteert de term culturele identiteit “in de eerste plaats niet ter aanduiding
van een gemeenschappelijke erfenis, maar ter aanduiding van een gemeenschappelijke roeping.” Hij
schaart zich achter de uitspraak van Domenach: “L’identité est vocation, non pas détermination (=
identiteit is een roeping, geen voorbestemming). De culturele identiteit is een keuze die de gemeenschap
moet maken.” Volgens Beheydt (1996:20) is culturele identiteit in dit opzicht “evenzeer een optie als
een erfgoed, evenzeer een opdracht als een verankering, of - om het in cultuurpolitieke termen te
vertalen - evenzeer een kwestie van beleid als een kwestie van realiteit.” Zo beschouwd is culturele
identiteit geen statische gegevenheid, maar een dynamisch project, een proces van voortdurende
onderhandeling (Vryzas, 1997:177). Culturele identiteit is voor Beheydt (1996:20) “toekomstgericht
en daardoor in essentie veranderlijk, steeds in de kentering.” Aan deze auteur is een culturele identiteit
met een romantische nostalgie naar een groots verleden niet besteed. Beheydt definieert culturele
identiteit als “een permanente opdracht, niet een onontkoombare lotsbestemming en nog veel minder
een met ras en bloed verbonden wezenskenmerk. Culturele identiteit is primair een keuze, een keuze
in confrontatie met de uitdagingen van de maatschappij. Het is een keuze die men telkens opnieuw
moet doen.”

Ook door Damanakis (1999a:42) wordt de culturele identiteit als manier van leven beschouwd:
“ze hangt direct samen met de specifieke omstandigheden van socialisatie van het individu en is
breder dan de nationale identiteit, die zich beperkt tot gemeenschappelijke kenmerken als: taal,
godsdienst, gemeenschappelijke tradities.” Als men van deze definitie uitgaat, komt de onderzoeker
tot de conclusie dat “de nationale identiteit het ‘diachronische niveau’ van de identiteit inhoudt, wat
kan bestaan uit gemeenschappelijke kenmerken en gezamenlijke ervaringen, maar ook mythen.” Dit
betekent dat “terwijl de culturele identiteit te maken heeft met de levenservaringen van het individu
en vooral gevormd wordt door de actieve interesse van het individu in zijn sociaal-culturele omgeving,
de ‘nationale identiteit’ gecultiveerd zou kunnen worden in het kader van een ‘schijnwerkelijkheid”
(Damanakis, 1999a:42).
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De culturele identiteit van kinderen van allochtone groepen is niet een met ras en bloed
verbonden wezenskenmerk. Zij hangt direct samen met de specifieke omstandigheden van socialisatie
van het individu en de stimuli die het van de socialiseerders (‘socialising agents’) ontvangt10. Daarnaast
wordt het gevormd door zijn actieve bezigheid in zijn sociaal-culturele omgeving (belevingswereld).
De behoefte aan instandhouding van de culturele identiteit van etnisch-culturele minderheden is
sterker in een tijd dat mondialisering de dominante tendens is.

Taal is een wezenlijke factor voor culturele identiteit. Volgens Beheydt (1996:22) is “taal in de
eerste plaats belangrijk voor de cultuur omdat ze de heel eigen communicatiecode uitmaakt die de
cultuur van andere onderscheidt. En bovendien, de taal is niet louter communicatiemiddel, ze is ook
identificatiemiddel.” Maar het gebruik van frasen als ‘de heel eigen communicatiecode’ verhult dat
‘alles kan worden vertaald, voor zover het kan worden gelezen’, schreef Carry van Bruggen in 1925 al
in Hedendaagsch fetischisme (1925:214). Samen met deze auteur is Fokkema de mening toegedaan
dat het in sommige gevallen mogelijk is, wanneer men zich baseert op de gesproken taal, een individu
als lid van een bepaalde groep te identificeren. Echter, die mogelijkheid mag niet meteen worden
toegeschreven aan een achterliggende nationale of culturele identiteit. “Een taal is niet veel meer dan
een omheining rond een communicatiecircuit. Het is soms prettig zich achter zo’n omheining te
kunnen verschuilen” (Fokkema, 1996:14).

2.2 Cultuur en identiteit bij allochtone kinderen

De problematiek van de eigen identiteit bij allochtone kinderen leidt als vanzelfsprekend tot vragen
als: wie ben ik, waar hoor ik bij? etc. Vaak wordt hun identiteitsontwikkeling teruggebracht tot een
simpel keuzeprobleem: ‘voel jij je nou meer Nederlander of… (de etnische achtergrond van de
aangesprokene)?’ Wie niet kan of wil kiezen voor de ene of de andere identiteit en dus de vraag niet
kan beantwoorden, is bij voorbaat al een probleem.

In discussies over minderhedenbeleid in Nederland wordt vaak gewezen op sociaal-emotionele
problemen die leden van allochtone groepen ondervinden. Met name wordt van allochtone kinderen
gezegd dat zij identiteitsproblemen hebben. Naar deze identiteitsproblemen wordt veelvuldig in
beleidsnota’s, artikelen en rapporten verwezen als verklaring voor spanningen en
ontwikkelingsachterstand. Identiteits- en cultuuronderzoeken in Nederland spraken en spreken elkaar
echter nogal eens tegen. Spreekt het ene onderzoek bijvoorbeeld bij etnische jongeren in Nederland
van een verstoorde primaire socialisatie, van cultuurconflicten en van identiteitsverwarring, een
ander onderzoek constateert dat allochtone jongeren weinig sociaal-emotionele of identiteitsproblemen
hebben (Feddema, 1992:7).
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Erikson (1980) heeft het proces van identiteitsvorming binnen uiteenlopende culturen
onderzocht. Volgens hem is het individu gedwongen alle stimuli uit te werken - of zij geprogrammeerd
zijn of niet11 -, evenals de voorstellingen, belevingen en ervaringen die hij ondergaat, en mogelijke
tegenspraken te overwinnen en verschillende crises te boven te komen, om in staat te zijn in
psychologisch opzicht te overleven (Erikson, 1980:52). De bewerking van die belevingen en het
overwinnen van de tegenspraken en crises is een prestatie, een succes van het ‘ik’ (ego) en
wordt door Erikson ego-synthese genoemd. De ego-synthese is een zuiver individueel proces,
dat echter bepaalde maatschappelijke normen volgt, omdat het streven van het individu erop
gericht is altijd het gevoel te hebben dat zijn ego-synthese zich in harmonie bevindt met zijn
sociaal-culturele omgeving (Erikson, 1971:48). De ego-synthese heeft dus, als langdurig en
gecompliceerd proces, een individuele maar ook een sociale dimensie, dat wil zeggen is voor een
deel onderworpen aan sociale controle.

De identiteit verkrijgt volgens Erikson (1971), zijn werkelijke kracht door een oprechte en
consequente erkenning van prestaties. Onder zulke prestaties verstaat Erikson die daden die zinvol
zijn in de cultuur waarin het kind leeft. Zonder deze erkenning kan er verwarring ontstaan, bijvoorbeeld
over de juistheid van gedragingen, maar ook onzekerheid en een gebrek aan zelfvertrouwen die
kunnen leiden tot een identiteitscrisis, als gevolg waarvan  individuen zich volledig kunnen afwenden
van de zogeheten thuiscultuur. In onze moderne samenleving worden van kinderen van allochtone
ouders zeer van elkaar verschillende daden verwacht en beloond. Aan de ene kant gebeurt dit door
de ouders, die het patroon van normen en waarden uit het land van herkomst zoveel mogelijk
handhaven. Daar tegenover staat de Nederlandse samenleving met haar geheel eigen verwachtingen
en beloningen.

Het migreren als gebeurtenis stelt de migrant voor een aantal opgaven. Zo is er de kennismaking
met andere culturele gebruiken en gedragsverwachtingen, een kennismaking die niet zelden als een
regelrechte botsing ervaren zal worden. Migratie wordt over het algemeen nog steeds gezien als een
pathologisch fenomeen, een verschijnsel dat noodzakelijk moet leiden tot collectieve en individuele
problemen (Lutz, 1993:63). Er is het verdwijnen en construeren van respectievelijk oude en nieuwe
relaties, er is het fysieke achterlaten van de vertrouwde omgeving waarmee de immigrant zich zo
verbonden voelde. Stuk voor stuk kunnen opgaven van dit kaliber spanningen en problemen
veroorzaken.

Verkuyten (1988:81) beschrijft subtiel het verschil in culturele achtergrond tussen autochtone
en allochtone kinderen: “Zonder een statisch cultuurconcept te willen introduceren of een stereotiep
te willen schetsen dat voorbijgaat aan de culturele diversiteit tussen en binnen de verschillende etni-
sche categorieën, kunnen we stellen dat er over het algemeen culturele verschillen zijn tussen autoch-
tonen en allochtonen. Het gemeenschappelijke voor allochtonen is dat hun culturele gebruiken, tra-
dities, normen, waarden etc. globaal genomen verschillen van die van de autochtone bevolking in
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hun leefomgeving. Meer concreet houdt dit bijvoorbeeld in dat er voor allochtone jongeren over  het
algemeen een groter verschil zal bestaan tussen hun thuis- en  schoolsituatie dan voor autochtone
jongeren.”

Kinderen van allochtone migranten die ofwel in Nederland zijn geboren ofwel vóór hun zesde
levensjaar naar Nederland zijn gekomen worden de ‘tweede generatie’ genoemd (Veenman, 1996:9).
Tussen de eerste en de tweede generatie bevindt zich de zogenaamde ‘tussengeneratie’ of ‘anderhalfde
generatie’12. Zo kunnen alle allochtone kinderen te maken krijgen met het feit dat ze worden geplaatst
in de categorie ‘niet-Nederlanders’. Een dergelijke ervaring heeft waarschijnlijk effect op de etnische
identiteitsbeleving (Verkuyten, 1988:80). Een groot deel van de tussengeneratie kwam halverwege de
schoolcarrière naar Nederland en moest hier in het onderwijs ingepast worden. De zinsnede ‘kinderen
van buitenlanders in Nederland groeien op tussen twee culturen’ is nog het meest op deze generatie
van toepassing. De uitspraak doelt op de constatering dat allochtone jongeren continu in een
conflictsituatie verkeren. Lutz (1993:63) schrijft hierover dat “het continu verwijzen naar achtergrond,
naar het verschil in afkomst, het denken in tegenstellingen versterkt – waardoor culturele en etnische
grenzen haast onoverkomelijk lijken.”

Vermeulen e.a. (1994:210) schrijven over het spanningsveld van de tussengeneratie: “De
opgave waar deze generatie zich voor gesteld zag was bijzonder moeilijk. Vrijwel direct na aankomst
moesten zij proberen zich aan te passen op school, die daar vaak al evenmin op was voorbereid.
Bovendien werden op school ook prestaties verwacht en verkeerde een deel van deze jonge
allochtonen in een moeilijke leeftijdsfase. Het aanpassen verliep veelal moeizaam, evenals het
meekomen op school.” De tweede generatie heeft in principe veel betere maatschappelijke kansen
dan de tussengeneratie, omdat zij haar vorming geheel in Nederland en binnen het Nederlands
onderwijs ondergaat. Maar “de sterke sociaal-culturele integratie betekent echter nog niet een
verandering in groepsidentificatie. De tweede generatie blijft zich vrijwel in alle gevallen identificeren
met de eigen etnische herkomst. Maar waar men zo aan de ‘eigen identiteit’ vasthoudt, betekent dit
echter niet dat opvattingen over de eigen identiteit niet zouden wijzigen: wat het betekent om Turk of
Spanjaard te zijn verschilt voor de eerste en tweede generatie. De eerste generatie associeert het
sterk met als essentieel beschouwde cultuurverschillen, de tweede meer met lotsverbondenheid.
Evenals de etnische blijft de religieuze identificatie veelal gehandhaafd”, aldus Vermeulen e.a.
(1994:211). Op deze stellingen van Vermeulen e.a. (1994) reageert Shadid (1994b). Hij is het oneens
met de stelling aangaande de ‘eigen identiteit’. Hij vindt hun conclusie dat de eerste generatie ‘eigen
identiteit’ sterk associeert met ‘als essentieel beschouwde cultuurverschillen, de tweede met
lotsverbondenheid’ onjuist. Shadid (1994b:218-219) schrijft hierover: “Deze onterechte conclusie
wordt primair ingegeven door hun hiervoor besproken perspectief op de sociaal-culturele integratie,
dat uitgaat van aanpassing aan de samenleving. Een dergelijk perspectief biedt namelijk geen ruimte
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voor de mogelijkheid dat vooral latere generaties allochtonen in cultureel opzicht zich in mindere of
meerdere mate onderscheiden van de samenleving en zich toch thuis kunnen voelen: dus nadruk
leggen op reële of veronderstelde cultuurverschillen, en zich tegelijkertijd met die samenleving kunnen
identificeren.”

Volgens Verkuyten e.a. (1984:4) zouden deze allochtone jongeren, door de soms sterk van
elkaar verschillende culturen waarmee ze te maken hebben, er niet in slagen belangrijke onderdelen
van beide culturen in zich te verenigen. Saharso (1985:384) beweert dat dit beeld, dat overigens
volgens haar het gevolg is van een te starre opvatting van én cultuur én identiteit, het leven voor de
tussen- of tweede generatie allochtone kinderen moeilijker maakt. In de beeldvorming is er geen
ruimte voor hun ervaringen. Sterker nog, zij worden door die beeldvorming gedwongen te denken in
een conceptueel kader waarin ze überhaupt niet passen, en bovendien kan die beeldvorming
redeneringen stimuleren die ronduit racistisch zijn. Van der Graaf (1979, geciteerd in Pels 1980:73)
spreekt over de factor ‘dominant – minderheidsverhouding’ wanneer ze een Turkse citeert: “Zo zit je
er altijd tussen hè, tussen de Nederlandse en de Turkse cultuur… En bijna niemand begrijpt hoe je
van je volk en je land kunt houden, terwijl je je eigen cultuur niet langer accepteert, en hoe je
tegelijkertijd wel de Nederlandse cultuur accepteert, zonder van de Nederlanders te houden. Ik heb
nu alles, maar ik mis veel.” Uit een interview met een Griekse meisje: “Op school ontmoet ik Nederlandse
meisjes. Die leven toch anders, ze zijn veel vrijer. Ze noemen hun ouders bij de voornaam, zo maar Jan
of Jaap. Dat vind ik onbeleefd.”

De zinsnede ‘kinderen van buitenlanders in Nederland groeien op tussen twee culturen’ of
anders gezegd ‘tussen twee stoelen zitten’ wordt veelvuldig aangetroffen in de beschikbare
wetenschappelijke literatuur (Pels, 1980; Weiland, 2001). Even oud als de populariteit van deze ‘tussen
twee culturen’ frase is de kritiek erop (zie: Pennings e.a, 1983; Saharso, 1985; Vermeulen, 1984), al is
die kritiek bepaald niet telkens steekhoudend. Dors (1986:23) bijvoorbeeld stelt dat individuen
deelnemen aan twee of meer culturen, in plaats van tussen twee culturen te leven. In zijn optiek is dit
een ervaring die eerder verrijkend is dan een bron van problemen. Ook Weinreich (1979:99) wil
identiteitsconflicten niet uitsluitend als problemen opvatten. Hij stelt dat identiteitsconflicten juist
verrijkend kunnen zijn en een stimulans voor persoonlijkheidsverandering en groei. Hij wijst erop dat
de cultuurverschillen waar kinderen uit allochtone groepen mee opgroeien bij hen speciale
vaardigheden doen ontstaan, zoals ‘code-switching’: veranderen van gedrag of van taal al naar
gelang de situatie. Tennekes (1990:162) stelt voor om te spreken van jongeren ‘van twee culturen’ in
plaats van ‘tussen twee culturen’, al blijft zijn opvatting gebaseerd op het idee dat er “twee
verschillende en in bepaalde opzichten tegengestelde culturen” in het spel zijn.

Vermeulen (1992:15) komt met een standpunt dat hier tegen indruist. In zijn visie vormt het
uitgangspunt van ‘deel aan twee culturen’ juist een belemmering voor een gedetailleerde studie.
Volgens hem “wekt het ten onrechte de suggestie dat verschillen zowel binnen de minderheids- als
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meerderheidscultuur van geen of weinig betekenis zijn.” Bovendien vindt hij dat “het zeer wel mogelijk
is dat culturele verschillen tussen een bepaalde subgroep en een andere subgroep binnen de eigen
etnische groep groter zijn dan die met Nederlandse subgroepen in de directe leefomgeving.” Ook is
er voor hem per etnische groep en per sekse – afhankelijk van de hechtheid van de familie- en
gezinsstructuur – een grote verscheidenheid in de wijze waarop jongeren identiteitsconflicten beleven
en oplossen. Kortom, jongeren uit etnische groepen kunnen zeer verschillend met hun etnische
afkomst omgaan. Wel beleeft bijna iedereen die als óók etnisch (Vermeulen, 1984:209). Vermeulen
betwijfelt of jongeren van de tweede generatie hun eigen wereld wel in termen van ‘twee culturen’
zien. Zelfs wanneer zij die exacte terminologie gebruiken, en spreken van  ‘twee culturen’ of het leven
‘tussen twee culturen’, dienen we, volgens Vermeulen (1992:27), zeer voorzichtig te zijn: “Het is zeer
goed mogelijk dat het een gepopulariseerd ‘sociaal-wetenschappelijk’ jargon is dat zij gebruiken om
hun situatie te begrijpen of om aandacht te vragen, maar dat niet of slechts ten dele beantwoordt aan
hun eigen ervaring.” Vermeulen (1992:16) besluit met: “Het is zelfs waarschijnlijker dat jongeren
eerder denken in termen van een relatief groot aantal concrete plaatsen, contexten en groepen, ieder
met hun eigen cultuur.”

Als we Saifullah Khan (1982:228) en Weinreich (1979:92) volgen, hebben de nieuwe generaties
geen eenduidige etnische identiteit, maar ‘partiële identificaties’ met mensen van verschillende etnische
afkomst. Deze gedachtegang is verder uitgewerkt door Wallman (geciteerd in Saharso 1985:381) die
het begrip ‘meervoudige etnische identiteit’ introduceert. Saharso (1985:381) zegt daarover: “Daarbij
zou ik die meervoudigheid door willen trekken naar het cultuurbegrip; het is opmerkelijk dat alle
literatuur die ik tot nu besproken heb, uitgaat van twee min of meer homogene culturen. Er is echter,
afgaand op cultuuronderzoeken onder blanke arbeidersjeugd, weinig reden om uit te gaan van een
eenduidige Nederlandse of Engelse cultuur. Maar als ‘de’ Nederlandse cultuur niet bestaat, gaat het
bij de identiteitsontwikkeling van de tweede generatie ook niet meer om het vinden van een synthese
van twee culturen. Het laat zich denken dat de identiteit van een jongere van de tweede generatie
georganiseerd is rond elementen van bijvoorbeeld de etnische, klasse-, sekse-, en generatiecultuur
waar hij of zij deel van uitmaakt.”

Feddema (1992:12) heeft kritiek op de ‘meervoudige identiteit’ of cultuur, of combinaties van
(sub)culturen: “deze zienswijze van Saharso impliceert dat het oplossen van culturele tegenstellingen
niet langer iets specifieks is van de tweede generatie, maar een zaak is van alle jongeren. Het specifieke
voor etnische jongeren blijft dan mijns inziens echter wel dat de discrepanties die zij moeten
overbruggen, groter zijn dan voor vergelijkbare Nederlandse jongeren. En, naast de grotere
cultuurkloven, leggen ook het aanwijsbaar andere uiterlijk en de daarmee helaas gepaard gaande
vormen van stigmatisering en discriminatie door delen van de dominante meerderheid een extra last
op de schouders van de jongeren.”
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De ontwikkeling van een eigen, persoonlijke identiteit als gegeven betekent dat allochtone
kinderen erin slagen zich te identificeren met behulp van de waarden en normen van ouders en land
van herkomst. Ze moeten inzicht in en begrip voor de cultuur van dat thuisland van hun ouders
ontwikkelen en zij zullen de bijbehorende taal moeten leren. Wanneer deze zaken worden genegeerd
of verwaarloosd zal dat onherroepelijk een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van de
eigen persoonlijkheid. Het spreekt voor zich dat er zonder taal geen communicatie mogelijk is, maar
zonder ruimte voor de identiteit en cultuur van het kind kan sowieso van echte communicatie geen
sprake zijn (Van Keulen, 1976:25; zie ook in Pels, 1980:104).

De zichtbare cultuurpatronen van het herkomstland kunnen een groot aantal vormen
aannemen. Men moet hierbij denken aan religie, taal, vormen van esthetische expressie, typen van
familiegroepen, sociaal-economische posities etc. Ieder voor zich, of in uiteenlopende combinaties,
kunnen deze cultuurpatronen voor allochtone kinderen ethische emblemen worden. Los daarvan
moeten de kinderen zich kunnen vereenzelvigen met de Nederlandse cultuur, bijvoorbeeld door het
leggen van contacten, correct gebruik te maken van de Nederlandse taal, het leren toepassen van
sociale vaardigheden of het veroveren van een acceptabele plek op de arbeidsmarkt.

Indien het door toedoen van welke factoren dan ook onmogelijk blijkt voor allochtone kinderen
om zich te vereenzelvigen met ofwel de waarden en normen van hun ouders of andere prominente
leden van de eigen groep, dan wel de waarden en normen van de nieuwe omgeving waarin zij
dagelijks leven, dan zullen zij vroeg of laat in moeilijkheden komen omdat zij er niet in slagen al deze
normen en waarden tot één geheel van het eigen ik te maken. In dat betreurenswaardige geval kan
hen een identiteitscrisis wachten (Rijk e.a, 1978:14).

Vermeulen & Penninx (1994:232) hebben geen pessimistisch gedachtegoed t.a.v. de toekomst
van allochtone jongeren in Nederland. In de ‘slotbeschouwing’ van Het democratisch ongeduld
schrijven ze: “Waar men de oorzaak ook zoekt van het falen: minderheden blijven geassocieerd met
problemen en achterstand. Positieve aspecten krijgen weinig aandacht. Voor een meer evenwichtig
oordeel in de geest van Köbbens pleidooi13 is het nodig – naast vergelijking met autochtone
Nederlanders – aandacht te besteden aan de verschillen tussen de generaties van eenzelfde groep en
aan overeenkomsten en verschillen tussen groepen. Dat kunnen groepen zijn binnen of buiten
Nederland, in heden of verleden.” Shadid (1994b:218 e.v.) bekruipt de angst dat zowel de titel van het
boek Het democratisch ongeduld als de positieve conclusie in de ‘slotbeschouwing’ “door de
politiek kunnen worden geïnterpreteerd als een boodschap in de trant van ‘er hoeft verder weinig te
worden gedaan aan de positie van deze groepen, het is een kwestie van tijd en zij zullen zowel sociaal-
cultureel als structureel opgaan in de Nederlandse samenleving’. Wie over de grenzen kijkt en de
interetnische conflicten in andere landen onder de loep neemt, ziet al heel snel de onjuistheid van een
dergelijk standpunt”, aldus Shadid (1994b:223). Er wordt afgesloten met een constatering van Van
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den Berg-Eldering (1985:11): “niet de immigranten zijn het probleem, zoals wel eens wordt
gesuggereerd, maar de instituties van de samenleving hebben problemen.”

2.3 Cultuur en identiteit als beleidsconcepten

Hier wordt een reconstructie van de normatieve uitgangspunten van het overheidsbeleid, voor zover
het de erkenning van de eigen identiteit evenals de erkenning van culturele eigenheid van allochtone
groepen betreft, toegelicht. Tevens komt aan de orde een beschouwing over het wegvallen van de
grenzen binnen de Europese Unie en de gevolgen die daarvan verwacht mogen worden voor het
begrip ‘culturele identiteit’.

2.3.1 Nederlands perspectief

a)  Erkenning van eigen identiteit

Wat moeten we ons precies voorstellen bij de eigen identiteit van leden van allochtone groepen? Hoe
wordt het begrip identiteit door de overheid gebruikt in haar beleidsnota’s? Vanaf de jaren zestig
krijgt de Nederlandse samenleving met een omvangrijke instroom van nieuwkomers te maken. Vanaf
dat moment wordt het begrip ‘identiteit’ frequent gehanteerd in de vele beleidsstukken die inmiddels
aan de problematiek van etnische minderheden zijn gewijd. Vanaf de eerste beleidsstukken die in de
jaren zeventig worden uitgebracht wordt de formule ‘integratie met behoud van eigen identiteit’
gebruikt om aan te geven dat allochtonen enerzijds een integraal onderdeel van de Nederlandse
samenleving dienen te zijn en actief daarin deel te nemen en anderzijds hun eigen cultuur moeten
kunnen behouden en beleven. De WRR stelt in het rapport Etnische minderheden dat de doelstelling
‘behoud van eigen identiteit’, “ingegeven werd door de nagestreefde terugkeer naar het land van
herkomst” (WRR, 1979:XX) en de opvatting dat immigratie van tijdelijke aard zou zijn (WRR, 1979:164).
Inherent aan deze formule is de spanning die optreedt tussen enerzijds de openheid van de allochtone
groeperingen ten aanzien van de Nederlandse samenleving en hun actieve deelname aan het
maatschappelijk leven en anderzijds de angst voor cultureel isolement en een gescheiden sociale en
culturele ontwikkeling van de leden van deze groeperingen. Hoewel deze formule ook in de jaren
tachtig terugkeert in de publieke discussie, in verkiezingsprogramma’s van politieke partijen en
beleidsnota’s, wordt ze in de minderhedennota van 1983 zorgvuldig vermeden.
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Naarmate de jaren zeventig vorderden, is het accent op de ‘integratie’ van nieuwkomers
versterkt als gevolg van de toenemende twijfel aan de tijdelijkheid van het verblijf van allochtonen.
Door die ontwikkeling gingen beleidsmakers de eigen identiteit met andere ogen zien. Ter illustratie
een passage uit de Nota Migranten in Rotterdam uit 1978: “Het beleid moet gericht zijn op niet
minder dan sociale, economische en politieke integratie van de migranten, een integratie die overigens
ruimte laat voor eigen cultuur- en identiteitsbeleving” (1978:5).

In het onderwijs concentreert de discussie over het begrip ‘identiteit’ zich op het onderwijs in
Eigen Taal en Cultuur (ETC). Voortdurend wordt Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) naar
voren geschoven als middel dat identiteitsproblemen van allochtonen moet bestrijden of voorkomen.
Het moet daarom mogelijk zijn voor allochtonen om dergelijk Onderwijs in de Eigen Taal en Cultuur te
volgen: “Enerzijds ter wille van de vorming en het behoud van de eigen identiteit, zowel persoonlijk
als sociaal gezien; anderzijds ter wille van het vinden van aansluiting bij eventuele terugkeer naar het
eigen land” (Nota Migranten in Rotterdam, 1978:27).

De mogelijke moeilijkheden die aangaande de identiteit van allochtonen kunnen optreden zijn
terug te vinden in beleidsstukken. Van de tweede generatie allochtonen wordt in het WRR-rapport
Etnische Minderheden uit 1979 gezegd: “Het opgroeien in twee werelden met een verschillende
sociale status, met afwijkende opvattingen, die weinig begrip voor elkaar hebben en soms zelfs
vijandig tegenover elkaar staan, maar die beide een beroep doen op loyaliteit, plaatst deze generatie
voor grote identiteitsproblemen; een zekere normloosheid kan daarvan het resultaat zijn” (1979:XIV).

In een reactie op het WRR-rapport Etnische Minderheden merkt de regering in 1980 over ‘de
eigen cultuur of identiteit’ van etnische minderheden op dat dit “telkens weer een delicate vraag is”
(Regeringsreactie Etnische Minderheden, 1981:5). De regering kiest op dat moment voor het standpunt
dat gelijkwaardigheid nooit mag betekenen “dat etnische minderheden gedwongen worden het
Nederlandse cultuurpatroon over te nemen, zich zonder meer te conformeren aan onze gewoonten,
zeden en gebruiken (assimilatie). Hiertegenover staat dat, wil de term samenleving enige inhoud
hebben, ook een los van elkaar staan (segregatie) moet worden voorkomen” (Regeringsreactie
Etnische Minderheden, 1981:5). Een dergelijke uitleg van de term gelijkwaardigheid laat zien dat de
regering culturele eigenheid de ruimte geeft zolang die niet leidt tot maatschappelijke fragmentatie
(Struijs, 1998:13).

De invulling van het begrip ‘identiteit’ blijft een punt van discussie. Op het terrein van cultuur
en godsdienst komt het thema van de eigen ‘identiteit’ steeds weer terug bij discussies over normen
en waarden, de positie van de vrouw en de erkenning van godsdienstige gebruiken en rituelen in wet-
en regelgeving (feestdagen, rituelen met betrekking tot begrafenissen, crematie etc.). De invulling
van het begrip ‘identiteit’ is ook verschillend, afhankelijk van de context en de instantie die het
gebruikt. Dit komt naar voren in het gebruik van de uitdrukking ‘culturele’ en ‘etnische identiteit’.
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Aan de ene kant duidt de zinsnede ‘behoud van eigen identiteit’ op het bewaren van de verbondenheid
met de eigen groep en/of het land van herkomst, maar  niet uitgesloten kan worden dat met dezelfde
aanduiding het  veel verder gaande behoud van de eigen, ‘traditionele’ cultuur wordt bedoeld. Het
blijft in het duister wat er precies wordt bedoeld en wat er moet worden verstaan onder behoud van
eigen cultuur. Daarbij is het opmerkelijk dat de overheid identiteit vooral in culturele zin lijkt op te
vatten, terwijl de minderheden zelf hoofdzakelijk de nadruk leggen op de verbondenheid met de eigen
groep  (Vermeulen, 1982:29)14.

In de aanloop naar de verkiezingen van 1981 was het minderhedenbeleid een ‘hot item’
geworden, zo valt af te lezen uit de verkiezingsprogramma’s waarmee de politieke partijen de campagne
in gingen. Niettemin bleek daarbij dat de formule “integratie met behoud van eigen identiteit” nog
niet tot het verleden behoorde. De PvdA schreef hierover in haar programma: “Het minderhedenbeleid
dient te garanderen, dat minderheden èn als groep èn als individu kunnen deelnemen aan en zich
emanciperen in onze samenleving, in verbondenheid met de eigen cultuur. Daarom dient het beleid
gericht te zijn op integratie met behoud van eigen identiteit.” Het CDA: “Wezenlijk is dat de culturele
minderheden in staat worden gesteld hun eigen identiteit te beleven.” De christen-democraten spraken
er openlijk hun voorkeur voor uit om het verzuilingsmodel nieuw leven in te blazen15: “De structuur
van de Nederlandse samenleving zal zich derhalve verder in pluriforme zin moeten ontwikkelen om
aan de emancipatie van minderheden ruimte te geven.” Maar ook de VVD kwam met principiële
uitspraken over de plaats van etnische minderheden in de samenleving. “De overheid dient een
beleid te voeren dat ruimte biedt aan behoud en ontwikkeling van een eigen cultuur en de beleving
van de eigen identiteit van de verschillende groeperingen, een en ander binnen de mogelijkheden
van onze samenleving”, meldt het verkiezingsprogramma van de liberalen. Binnen de VVD was er op
dat moment unanimiteit op dit punt: allochtonen dienden zich zoveel mogelijk met behoud van eigen
identiteit te ontplooien, bij voorkeur met behulp van eigen faciliteiten en instellingen (Tinnemans,
1994:226).

Minister Van Kemenade (PvdA) van Onderwijs stond binnen de toenmalige regering te boek
als een sterk voorstander van positieverbetering van de kansarmen in de Nederlandse samenleving.
Toch was hij geen onvoorwaardelijk voorstander van het behoud van de eigen identiteit, zo valt te
lezen in zijn eerdere publicaties. Volgens van Kemenade kon dat identiteitsbehoud de zo nodige
integratie juist de weg versperren en daarmee de sociale ongelijkheid verder vergroten in plaats van
verkleinen. Het gevaar bestond dat Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur een geïsoleerd vak werd,
waardoor het de zo gewenste confrontatie met de Nederlandse cultuur in de weg zou staan (Tinnemans,
1994:227).

Van Kemenade stelde zich op het standpunt dat op termijn het leren van de Nederlandse taal
waardevoller zou zijn dan onderwijs in de eigen taal en cultuur. Het kwam hem op kritiek te staan van
D66 en de kleine linkse fracties in de Tweede Kamer, die juist prioriteit wilden verlenen aan de
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versterking van de eigen identiteit. In hun ogen konden allochtone kinderen als gevolg daarvan
vanuit een sterkere positie streven naar de opheffing van hun achterstand (Tinnemans, 1994:227).

In het beleidsplan Culturele Minderheden in het Onderwijs uit 1981 van minister Pais wordt
de zogenaamde ‘acculturatie’als uitgangspunt voor het minderhedenbeleid gekozen. In dit beleidsplan
wordt als doelstelling van het onderwijsbeleid met betrekking tot minderheden genoemd (p.6):
       a. “het onderwijs dient de leden van de minderheidsgroepen voor te bereiden op en in staat  te

stellen tot volwaardig sociaal -economisch, maatschappelijk en democratisch functioneren
en  participeren in de Nederlandse samenleving met de mogelijkheid zulks te doen vanuit de
eigen culturele achtergrond”;

       b. “het onderwijs dient, onder meer via intercultureel onderwijs, de acculturatie van minderheden
én de overige leden van de Nederlandse samenleving te bevorderen, Onder acculturatie
wordt hier verstaan een tweezijdig of meerzijdig proces van elkaar leren kennen, aanvaarden
en waarderen en het zich openstellen voor elkaars cultuur of elementen daarvan.”

Het intercultureel onderwijs in Rotterdam heeft in die tijd officieel als doel het beleven van de eigen
culturele identiteit de ruimte te geven en het te stimuleren. De opgegeven reden voor die benadering
luidt als volgt: “Als mensen elkaar op een gelijkwaardige manier ontmoeten, dan zal dat moeten
gebeuren vanuit een duidelijk bewustzijn van en het trots zijn op de eigen identiteit” (Discussienota
Educatieve Ideeën, 1981:2).

In het kamerdebat over het beleidsplan Culturele minderheden in het onderwijs (1981) ging
kamerlid Willems wel heel ver in het bepleiten van identiteitsbehoud. Voor hem was het behoud van
die eigen identiteit niet langer een middel maar een doel op zich geworden: “In de eerste plaats
moeten wij onze eigendunk laten varen, dat onze westerse, dominante cultuur de beste is voor
iedereen. In de tweede plaats moeten wij de cultuur en taal van anderen leren begrijpen…. Dat zal
ònze inzet moeten zijn voor onze eigen multiculturele emancipatie als wij een verdere verwijdering
tussen de betrokken groepen in Nederland willen voorkomen” (geciteerd door Tinnemans, 1994:228).

Na de voorlopige Ontwerp-Minderhedennota uit 1981 volgt twee jaar later de definitieve
Minderhedennota (1983). In dat document spreekt de regering over “wederzijdse aanpassing van
minderheden en meerderheid.” Daarmee wordt geen afscheid genomen van het begrip eigen cultuur
en eigen identiteit, maar wordt de pluriformiteit van de Nederlandse samenleving benadrukt. Het
begrip ‘identiteit’ definieert de Minderhedennota (1983:107) als “datgene wat groepen kenmerkt. Dit
kunnen zijn gemeenschappelijke godsdienst, gemeenschappelijke normen en waarden, opvattingen
of gedragingen.” Op deze opvatting volgt het standpunt van de overheid “dat minderheden op het
punt van identiteitsbeleving evenveel kans moeten hebben als andere bestaande identiteitsgroepen
om daaraan vorm te geven in de Nederlandse samenleving” (1983:107). In dezelfde nota lezen we wat
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verderop: “dat de overheid ten aanzien van de inhoud van de identiteit binnen de ruime grenzen van
de Nederlandse rechtsorde geen bemoeienis heeft” (1983:108).

Struijs (1998:33) constateert dat de principes waarop het minderhedenbeleid steunt inzake
punten die betrekking hebben op ‘identiteit’ in feite liberale principes zijn. In zijn optiek ligt er een
liberale politieke moraal ten grondslag aan het beleid. Deze politieke moraal veronderstelt bovendien
nog een ander liberaal principe, namelijk dat van de neutrale overheid. Dit neutraliteitsidee komt
bijvoorbeeld in de volgende uitspraak duidelijk naar voren: “Uitgangspunt voor de te nemen
maatregelen is dat (…) dezelfde principes gelden als voor andere ingezetenen. Dit betekent dat de
overheid ten aanzien van de inhoud van de identiteit binnen de ruime grenzen van de Nederlandse
rechtsorde geen bemoeienis heeft. De vorming daarvan is een aangelegenheid die de betrokkenen
zelf aangaat” (Minderhedennota, 1983:108). Dezelfde redenering wordt aangetroffen in latere nota’s,
vergezeld van de notie dat het bewaren van de eigen identiteit en integratie elkaar, als tezelfdertijd
nagestreefde doelen, niet in de weg staan. Volgens de regering hoeft de ontwikkeling en instandhouding
van de eigen identiteit geen obstakel te zijn voor integratie en betreft het vooral een zaak van de
integrerende allochtonen zelf, mits rekening gehouden wordt met “algemeen geaccepteerde spelregels
in het maatschappelijk verkeer en met de fundamentele rechten van anderen” (Contourennota, 1994:25).
Het conserveren en ontplooien van de eigen identiteit en cultuur wordt dus niet geblokkeerd, al doet
de overheid evenmin iets om het proces te stimuleren. Wat de regering aangaat is het een zaak die
primair de betrokken individuen zelf aangaat.

In de laatste jaren komt de visie van de regering omtrent de identiteit van allochtone groepen
naar voren via haar beleid ten aanzien van het onderwijs in eigen taal en cultuur. In de nota Lokaal
Onderwijsbeleid van oud-staatssecretaris Netelenbos (1995a) ten aanzien van OALT lijkt een
cultuuromslag in het denken te worden geformuleerd: “Nederland heeft zich ontwikkeld tot een
multiculturele samenleving. In dat perspectief zal onderwijs in allochtone levende talen nadrukkelijker
dan thans het karakter krijgen van een element van cultuurpolitiek. Omdat de multiculturele
samenleving zich plaatselijk verschillend manifesteert, ligt het ook hier voor de hand meer variatie op
lokaal niveau mogelijk te maken.” Deze visie wordt nader toegelicht in de Uitwerkingsnotitie Onderwijs
in Allochtone Levende Talen van Netelenbos (1995b). Extra (2002:160) merkt op: “Belangrijke elementen
in deze notitie zijn de erkenning van een breed gevoelde behoefte aan OALT, de erkenning van het
persoonlijk en maatschappelijk belang van kennis van allochtone talen, de erkenning van
overheidsverantwoordelijkheid voor het aanbod en de kwaliteit van OALT en de erkenning van het
belang van het thuiscriterium boven het sociaal-economische statuscriterium of het generatiecriterium
voor recht op OALT.”

De Wet OALT (1998) legt grote nadruk op de gedeelde verantwoordelijkheid van rijk,
gemeenten en scholen. Hierbij heeft het Ministerie van OCW niet alleen een taak als beleidsmaker,
maar ook een voorlichtende rol richting gemeenten, scholen en ouders. Echter, de huidige wetgeving
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inzake OALT roept zowel praktische als principiële bezwaren op (zie Turkenburg, 2000; Algemene
Rekenkamer, 2001). Eind december 2000 heeft de staatssecretaris van OCW de Onderwijsraad en de
Raad voor Cultuur verzocht om gezamenlijk een toekomstperspectief voor OALT te schetsen op de
middellange en lange termijn, met inachtneming van de beschikbare onderzoeksresultaten. Het huidige
bekostigingsstelsel wordt verlengd tot een nieuwe OALT-wet zal worden ingevoerd. Als
invoeringsdatum wordt gestreefd naar augustus 2004.

b)  Erkenning van culturele identiteit

Wanneer we het exact formuleren is er geen sprake van erkenning van culturele identiteit maar van
erkenning van het recht om een culturele identiteit te uiten. Deze exacte formulering is sedert het
einde van de jaren zeventig één van de uitgangspunten van het Nederlandse minderhedenbeleid.
Niettemin wordt de term erkenning van culturele identiteit gehanteerd, teneinde het misverstand te
voorkomen dat er sprake zou zijn van een vastgesteld, juridisch recht. Wanneer we de beleidsnota’s
erop naslaan wordt onder het begrip erkenning van culturele identiteit in de praktijk verstaan dat
allochtone groepen evenveel kansen krijgen voor het uiten en beleven van hun identiteit als andere,
vergelijkbare groepen. Met andere woorden: evenmin als andere groepen mogen zij de fundamentele
normen en waarden die zijn vastgelegd in de Nederlandse rechtsorde, met voeten treden.

In de periode die sinds 1970 is verstreken heeft de manier waarop de overheid het begrip
culturele identiteit invulde diverse veranderingen doorgemaakt. Zo wordt in de adviezen van de
ACOM en de WRR,  als voorbeelden van overheidsnota’s, met het begrip de culturele eigenheid van
een groep aangeduid (Vermeulen, 1982:9). Eerdere definities van de culturele eigenheid van allochtone
werknemers door de overheid worden door Struijs (1998:27) als ‘statisch’ bestempeld, waarmee ze
bedoelt dat de overheid de betrokken cultuur opvat als onveranderlijk, homogeen en een objectief
gegeven, dat probleemloos als label op een bepaalde etnische groep kan worden geplakt. Ze verwoordt
dit als ‘een duidelijk ander cultuurpatroon dan het onze’ en ‘behoud van culturele identiteit’ die in de
Nota Buitenlandse Werknemers (1970:10-13) en in De Problematiek (1978:39) te vinden zijn (Struijs,
1998:28). De statische kijk van de overheid is goed zichtbaar in de Problematiek (1978:62), waarin de
eigen identiteit van de Molukse minderheid tegenover de basisnormen en waarden van de Nederlandse
samenleving wordt gezet. Op dat punt wordt er voor het eerst ondubbelzinnig gesproken van “het
recht op de beleving van de eigen identiteit” als fundamenteel mensenrecht: “Culturele minderheden
hebben recht op het behoud van hun eigen identiteit, zoals die tot uitdrukking komt in eigen gewoonten
en gebruiken, het belijden van een eigen godsdienst en het spreken van een eigen taal. De overheid
dient dat te respecteren” (De Problematiek 1978:39). Duidelijk laat deze passage zien dat met het
begrip identiteit de eigen cultuur wordt bedoeld  zoals die al voor binnenkomst in Nederland tot
stand was gekomen. De grenzen aan de manier waarop deze identiteit door een etnisch-culturele
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minderheidsgroep mag worden geuit of beleefd worden aangegeven door normen en waarden van de
omringende samenleving zoals die in de rechtsorde van die samenleving zijn vastgesteld (De
Problematiek 1978:40). Een van de duidelijkste definities van culturele identiteit in deze zin is die van
het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers (1978:15): “Identiteit duidt op het eigene van een cultuur,
datgene wat een cultuur doet verschillen van andere culturen en haar wezen bepaalt.” De begrippen
cultuur en identiteit worden in overheidsnota’s zeer frequent over één kam geschoren. Soms wordt
heel duidelijk de indruk gewekt dat beide begrippen aan elkaar gelijkgesteld kunnen worden, zoals
wanneer er gesproken wordt van “eigen cultuur, of identiteit van minderheden” (BiZa, 1980:4). Op
deze manier verwijst culturele identiteit naar de volledige culturele erfenis van een bevolkingsgroep,
inclusief taal, religie en literatuur, kortom: datgene wat een immigrant uit zijn eigen land meeneemt.
Bovendien verwijst het begrip op deze manier naar de volksaard of het nationaal karakter van het
land van herkomst (Vermeulen, 1982:6).

Er komt verandering in de benadering van de overheid op het moment dat de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn rapport Etnische Minderheden (1979) de overheid
adviseert dat de definitie van het tijdelijk verblijf van de immigrerende groepen moet worden verlaten.
De WRR kritiseert in het rapport de statische perceptie van het begrip culturele identiteit door de
overheid. De raad is van mening dat er meer van de dynamiek en de diversiteit van die identiteit in het
beleid moet doorklinken: “Uit de doelstelling ‘behoud van culturele identiteit’ komt een statische
visie ten aanzien van de cultuur van etnische minderheden naar voren. In een dergelijke visie wordt
de beweeglijkheid en het aanpassend vermogen van die culturen bij sociale verandering miskend en
wordt evenmin recht gedaan aan de verscheidenheid in culturele oriëntaties (…). Een dergelijke visie
miskent voorts niet alleen de dynamiek die verbonden is aan het emigreren naar Nederland zelf, maar
ook de normatieve veranderingen die voortvloeien uit het verblijf in het ontvangende land, zelfs
wanneer men zich in het verband van de eigen groep sterk van culturele invloeden afschermt”
(1979:XXI).

In de in 1983 verschijnende Minderhedennota wordt zichtbaar dat de overheid haar standpunt
heeft gewijzigd. Van een statische opvatting van culturele identiteit is dan weinig meer te merken; in
vergelijking met de nota’s uit de jaren zeventig is een geheel andere kijk op culturele identiteit
ontstaan (Kemenade, 1983:130).

Daarnaast is een tweede verandering opmerkelijk: niet langer beschouwt de overheid culturele
identiteit als een collectief kenmerk van allochtonen, een groepskenmerk (Struijs, 1998:31). Deze fase
duurde weliswaar voort tot eind jaren tachtig, maar toen was het afgelopen met de collectieve
benadering van de culturele identiteit. In plaats daarvan wordt een individuele benadering ontwikkeld,
die voor het eerst in het WRR-rapport van 1989, getiteld Allochtonenbeleid, duidelijk wordt verwoord.
Vanaf dan wordt het cultuurbeleid niet langer alleen toegepast op specifieke minderheidsgroepen,
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maar op alle allochtonen, ongeacht de vraag of ze in een achterstandspositie verkeren. De ontwikkeling
in de richting van een meer individuele benadering houdt verband met een terughoudender opvatting
van de overheid ten aanzien van de beleving van de eigen identiteit.

De Raad meent dat “(…) er geen aanleiding [is] om de ‘nieuwe’ allochtonen, groepen of leden
daarvan, in een bijzondere positie te plaatsen wanneer het gaat om de vrijheid van beleving van hun
culturele en levensbeschouwelijke identiteit en om het scheppen en in stand houden van de materiële
voorwaarden daarvoor” (Allochtonenbeleid, 1989:49). Voortaan beschouwt de overheid
identiteitsbeleving en culturele integratie als een zaak van de betrokkenen zelf en is de overheid er
alleen om de juiste randvoorwaarden te scheppen (Struijs, 1998:20).

Terwijl de overheid meer en meer terughoudend en indirect werd ten aanzien van culturele
identiteit, verdween specifiek beleid ten aanzien van de beleving van de eigen identiteit bijna volledig.
In de Contourennota (1994) is van ‘cultuurbeleid’ in die betekenis nauwelijks sprake meer (Struijs,
1998:30).

Struijs concludeert dat de aandacht van de overheid voor de culturele identiteit van
minderheden tegen die tijd zo sterk is afgenomen dat het niet meer tot het centrum van het
regeringsbeleid gerekend mag worden. Al is de oude doelstelling van het minderhedenbeleid, onder
de noemer ‘integratie met behoud van cultuur’ nog steeds wel bij de overheid aanwezig, zij is van
secundair belang en niet meer dan een aandachtspunt. De overheid is overgestapt op een andere
strategie, een strategie die bovendien op een andere manier wordt gelegitimeerd. Een terughoudende
rol in de identiteitsbeleving is kenmerkend voor die nieuwe legitimatie (Struijs, 1998:32). De nieuwe
visie wordt goed weergegeven in de volgende passage: “Personen uit minderheidsgroepen dienen
daarom zelf te bepalen in welke mate zij hun culturele identiteit willen behouden en eventueel verder
willen ontwikkelen. Van belang is het besef dat cultuur niet statisch is, maar zich in interactie met
andere culturen verder ontwikkelt” (Contourennota, 1994:25).

Het is de opvatting van een pluralistische democratie die ten grondslag ligt aan zowel de
erkenning van als het recht op culturele identiteit. Tegenstanders van een dergelijke democratie en
een op meer pluralisme gericht beleid ten aanzien van culturele minderheden hebben er reeds tal van
argumenten voor aangevoerd. Zo zou een pluralistisch voorzieningenbeleid de opheffing van
maatschappelijke achterstanden van etnische groepen kunnen bemoeilijken. Ook zou de participatie
van diezelfde etnische groepen in de Nederlandse samenleving worden belemmerd. Voorts zouden
eigen voorzieningen de etnische groepen te zeer isoleren, waardoor de communicatie en interactie
met andere groepen in de samenleving ernstig worden bemoeilijkt, zaken die zo noodzakelijk zijn voor
het tegengaan van opkomend racisme en discriminatie. In de vierde plaats was er altijd nog een
financieel argument: het creëren en onderhouden van gescheiden voorzieningen zou veel te duur
zijn, en tot slot was er de angst dat al te veel aandacht voor de culturele identiteit tot intolerantie zou
leiden (Musschenga, 1986:79; Beheydt, 1996:29; zie ook Nijzink, 1977:16).
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Musschenga (1986:80) doet zijn best deze argumenten te pareren. Hij vraagt zich af wat de
validiteit kan zijn van de gebruikte argumenten en zet vraagtekens bij het eerste argument (negatieve
effecten voor emancipatie). Hij acht het onmogelijk dat de juistheid kan worden beoordeeld van de
bewering dat het tijdelijk stimuleren van structureel pluralisme de collectieve emancipatie ten goede
kan komen. Daarna vervolgt hij met: “Ook als het tegenovergestelde waar zou zijn, en pluralisme een
belemmering zou vormen voor het wegwerken van achterstanden, hoeft dat nog geen doorslaggevend
argument tegen een pluralistisch beleid te zijn.” In antwoord op het tweede argument stelt hij dat
etnische groepen niet enkel het recht, maar zelfs de plicht hebben deel te nemen aan collectieve
besluitvormingsprocessen via de daartoe openstaande politieke kanalen. De betrokken etnische
groepen kunnen daarbij zelf vóór dan wel tegen pluralisme kiezen op grond van het recht op een
culturele identiteit. Het derde argument is volgens Musschenga,, indien het juist zou blijken, een zeer
serieus argument tegen pluralistisch beleid. Hij schakelt op dit punt de hulp in van Beheydt (1996:30),
die stelt dat een zelfverzekerde culturele identiteit de beste garantie is tegen racisme en vreemdelingen-
haat. In deze visie zijn andere culturen nimmer een bedreiging, zolang de autochtone bevolking maar
overtuigd is van de waarde van de eigen cultuur. Maar al te vaak zijn racisme en vreemdelingenhaat
het gevolg van culturele onzekerheid en juist een gebrek aan culturele identiteit. Negatieve identificatie
komt voort uit de behoefte aan meer zekerheid over die eigen identiteit, maar wie vanuit een volledig
en volwassen besef van de eigen identiteit andere groepen in de samenleving tegemoet treedt, zij het
als allochtonen, zal automatisch de neiging hebben anderen kennis te laten maken met zijn eigen taal
en cultuur. Over het laatste argument tegen pluralisme - een overdaad aan aandacht leidt tot intolerantie
- heeft Musschenga (1986:79) het volgende te zeggen: “De kosten van een beleid vormen terecht
altijd een belangrijke factor in een besluitvormingsproces. Beslissingen over de verdeling van schaarse
middelen weerspiegelen politieke prioriteiten. De vraag is dus of men politieke prioriteit aan eigen
voorzieningen zou willen geven. Een antwoord op die vraag kan niet los gezien worden van het
gewicht dat aan de andere argumenten tegen een pluralistisch voorzieningenbeleid wordt toegekend.”

De tijd  heeft Musschenga, gelijk gegeven, zoals we uit de Contourennota (1994:5) kunnen
concluderen: “Instandhouding van de eigen identiteit [hoeft] in beginsel geen belemmering te zijn
voor de gewenste integratie in de Nederlandse samenleving. Burgerschap veronderstelt, dat men
eigen keuzes maakt.”

Of, om het te stellen in de terminologie van Penninx en Entzinger (geciteert door Struijs,
1998:32): het beleid van de overheid heeft zich ontwikkeld tot een beleid dat het interetnische aspect
en meerzijdige culturele integratie tot idealen heeft verheven. Dit komt duidelijk naar voren in NWO-
verband in vervolg op het Prioriteitsprogramma Etnische Minderheden (vgl. Heeren e.a, 1996) waar
de totstandkoming wordt bevorderd van een omvangrijk thematisch programma onder de titel De
Nederlandse Multiculturele en Pluriforme Samenleving (vgl. NWO, 1995). In dit programma houdt
de Overlegcommissie Verkenningen (1996) ten behoeve van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
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en Wetenschappen een pleidooi voor het belang van dit onderzoeksthema onder de titel ‘Sociale
Cohesie’ en merkt daarbij op (p. 28): “In een multiculturele samenleving kan men zowel een bedreiging
van de sociale cohesie zien, als een uitdaging om een geheel nieuwe culturele identiteit tot stand te
brengen.”

Onze mening is dat culturele identiteit haar absolute erkenning kan krijgen door het voeren
van een bewuste cultuurpolitiek en mediabeleid. In het onderwijs moet veel meer aandacht gegeven
gaan worden aan de culturele identiteit van de eigen gemeenschap. Iedere taalgemeenschap moet in
een democratisch Europa de mogelijkheid hebben de eigen taal en cultuur in optimale omstandigheden
door te geven aan volgende generaties. De groei van de allochtone bevolking, alsmede de internatio-
nalisering van de media en het wegvallen van de grenzen in Europa zijn in de eerste plaats nieuwe
kansen tot verrijking van de Nederlandse cultuur. Wanneer cultuur wordt gezien als een kenterende
maatschappelijke werkelijkheid die verandert door contact met andere culturen, in plaats van als een
solide, natuurlijk gegeven, dan dienen andere culturen zich aan als mogelijkheden tot verrijking.

2.3.2 Europees perspectief

Hoewel de eenwording van Europa vooral een politiek en economisch proces is, heeft het de vraag
opgeroepen of de culturele identiteit van de betrokken landen niet in gevaar zou kunnen komen (zie
Ingebritsen, 2001).  In het integratieproces ligt de prioriteit immers bij economische doelstellingen,
waardoor er voor cultuur slechts een ondergeschikte rol overblijft. Maar wat is nu exact de betekenis
van cultuur tussen deze sociale, economische en politieke krachten? Kan cultuur worden aanvaard
als ‘decoratie’ van de economie of de verdienste van commerciële instanties met als belangrijkste
taak deze een ‘aantrekkelijker gezicht’ te geven?

Het is uiteraard belangrijk om de juiste vragen te formuleren en de aard van de problematiek zo
duidelijk mogelijk te inventarissen wanneer we de positie van cultuur in de Europese Unie in relatie
tot de politieke menings- en besluitvorming willen onderzoeken en beschrijven. Het debat over deze
thematiek ligt in handen van een schare onderzoekers uit tal van disciplines (Fokkema, 1996:11).

Eén ding staat als een paal boven water: Europa kan niet zonder cultuur. Volkomen terecht
heeft François Monnier (1994:50) betoogd dat Europa zonder culturele component ronduit niet kan
bestaan. De betekenis van cultuur is immers gelegen in het construeren en zichtbaar maken van een
bepaald perspectief. Oftewel: cultuur is zingeving, want het legitimeert sociale, politieke en
economische doelen (Fokkema, 1996:21).

Wanneer we onze blik richten op cultuurbeleid, valt op dat het begrip ‘cultuur’ in de discussie
niet zozeer wordt verbonden met de aard of inhoud van cultuuruitingen, maar veeleer met het bijzondere
karakter van het patroon van voorzieningen en activiteiten. Op deze manier kan het zogeheten culturele
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landschap beschreven worden in termen van een geschakeerd aanbod van voorzieningen met eigen
structuren en patronen, van cultuuruitingen en van een cultureel klimaat met bepaalde verhoudingen
tussen cultuuraanbod en het publiek dat cultuur ‘consumeert’  (Loman e.a, 1989:XII).

Juist op deze uiteindelijke consument van cultuur is het cultuurbeleid onvoldoende gericht.
Ieder individu maakt doorlopend selectieprocessen door om te beslissen tussen en over culturele
waarden en onwaarden. Teneinde voldoende, laat staan maximale, competentie te kweken bij het
nemen van dergelijke beslissingen, dient in belangrijke mate aandacht te worden besteed aan
informatie en educatie. Ook verdient het aanbeveling een sociale marketing door te voeren in verband
met culturele waarden en keuzes (Grypdonck, 1994:201).

De groei van een Europees cultureel identiteitsbesef voltrekt zich in de schaduw van de
ontwikkeling van een Europees politiek burgerschap. De ontwikkeling van dit politieke burgerschap
dat door de Europese burgers wordt beleefd als een noodzakelijke aanvulling op het nationale
burgerschap is van essentieel belang voor de ontwikkeling van een structurele sociale en politieke
samenhang op Europees niveau (Couwenberg, 1994:111). Het integratieproces mag niet louter worden
gefundeerd op de integratie van het financieel-economische, allochtone en veiligheidsbeleid zoals is
vastgesteld in het Verdrag van Maastricht.

De Europese naties moeten beseffen dat een gezamenlijk Europa alleen toekomst heeft als er
kan worden gesteund op een minimaal besef van een Europese identiteit, een identiteit die een
aanvulling is op de bestaande culturele identiteit op regionale en nationale schaal. Nu wordt juist de
sterke differentiatie tussen de gevestigde nationale culturen gebruikt als argument tegen de
ontwikkeling van een Europees identiteitsbesef. Ten onrechte, want die differentiatie is een wezenlijk
bestanddeel van de Europese cultuur wanneer we deze beschouwen als een sterk multicultureel
gestructureerde eenheid. Juist deze culturele pluriformiteit bepaalt het bijzondere karakter van de
Europese beschaving en is haar rijkdom en kracht (Couwenberg, 1994:114; De Schepper, 1994:149).

Uit het feit dat Europa zoveel verschillende culturen herbergt, mag dan ook niet worden
afgeleid dat deze culturen niets gemeenschappelijks hebben. Uit historische gegevens blijkt dat er
wel degelijk zoiets bestaat als een ‘Europese raamcultuur in brede zin’ waarbinnen de verschillende
West-Europese culturen zich hebben ontwikkeld (Bertens, 1994:67). Die raamcultuur is er dus, ondanks
de diversiteit van de Europese taalgroepen en cultuurwerelden in westelijk Europa en ondanks de
sterk van elkaar verschillende nationale geschiedenissen. In de lijn van deze gedachte wijst Fokkema
(1996:20) erop dat alleen al de tentoongespreide intentie om bij elkaar te willen horen, de spelregels
van één Europees Hof te respecteren en zich naar één bepaalde bestuurlijke gedragscode te richten
erop wijst dat er gemeenschappelijke conventies bestaan.

Een centrale plaats in de discussie over de gevolgen van de Europese eenwording is
weggelegd voor de behoefte om het oorspronkelijke karakter van nationale en regionale culturen in
stand te houden (Loman e.a, 1994:XII)16. Extra & Gorter (2001d:2) schrijven dat de sociolinguïstische
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status van verschillende taalgroepen in Europa en de manier waarop zij worden behandeld door de
maatschappij “differs from language to language and from state to state. Some of them have obtained
extended legal protection and language policies, whereas for others there are no legal arrangements
at all, not even the bare recognition of their existence.” In hun studie The other languages of Europe
(2001) geven ze een  “focus on education as the social institution which is very important for the
continued existence of these languages.” Concreet: is een Europa denkbaar dat akkoord gaat met de
opoffering van één van haar talen, één van haar culturen? Het antwoord is een pertinent nee. Geen
enkele cultuur mag ontbreken in het mozaïek van de Europese cultuur. Stuk voor stuk zijn de
afzonderlijke culturen gelijkwaardig en door middel van uitwisseling vullen ze elkaar aan.
Dientengevolge betekent iedere cultuur die tenonder gaat een verarming van het geheel17. Monnier
(1994:55) zegt hierover: “Hoe kunnen we denken dat het een kwestie zou zijn van het laten verwateren
van de nationale, regionale en lokale identiteit, ten bate van een groot geheel waarvan de Europese
markt een voorproefje is? Begrijpen we niet dat zo’n aanpak het einde betekent van Europa, dat niet
bestaat en niet zal bestaan zonder zijn veelzijdigheid, zonder de nationale, regionale, lokale linguïstische
en culturele pluriformiteit?”

In het blad Nieuw Europa (1985) pleit Europarlementariër Hedy d’Ancona ervoor om in het
Europese cultuurbeleid juist extra aandacht te schenken aan de diversiteit van de Europese cultuur.
Daarbij moeten accenten gelegd worden op de culturele uitingen van de kleinere, economisch minder
belangrijke landen en de groepen allochtonen binnen de grenzen van de EU. Diversiteit en kwaliteit
moeten voorop staan en de beleidsvrijheid van nationale, regionale en lokale overheden mag niet
onnodig worden ingeperkt (Bertens, 1994:78). Kortom: er moet een open cultuurpolitiek worden
toegepast, vanuit een besef van culturele identiteit en het geloof in de volwaardigheid en
gelijkwaardigheid van alle volkeren.

Een officiële regionalisering van Europa is door de Vlaamse minister-president L. Van den
Brande uitgewerkt tot een concept van een ‘Europa van de culturen’. In dit Europa worden de
cultuurregio’s de bouwstenen van de Europese Unie. Alle regionale eenheden met een eigen culturele
identiteit, voldoende economisch draagvlak en een gekozen bestuur met exclusieve wetgevende en
bestuurlijke bevoegdheden vallen onder de door Van den Brande gehanteerde definitie van het
begrip ‘cultuurregio’. Deelgebieden van een lidstaat van de EU kunnen als cultuurregio worden
aangemerkt (bijvoorbeeld Vlaanderen, Catalonië, Beieren, enzovoort), maar ook bepaalde lidstaten
zelf (bijvoorbeeld Nederland en Denemarken). Deze regio’s worden door Van den Brande aangeprezen
als bij uitstek geschikt voor het cultuurbeleid. De regionalisering van Europa die gepaard  gaat met
het perspectief van Van den Brande is een waarborg voor het voortbestaan van etnisch-culturele
groepsrechten. Zijn concept is verankerd in het Handvest van het Europa van de Culturen, een
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officieel document waarin ook de grondrechten van de cultuurregio’s per sector worden uitgewerkt
(Couwenberg, 1994:126).

Het lijkt onmogelijk dat het Europese identiteitsbesef  een bron van inspiratie en integratie kan
worden die vergelijkbaar is met de rol die het nationale identiteitsbesef in de meeste lidstaten heeft
gespeeld en speelt. De begrenzingsproblematiek en de diepgewortelde culturele differentiaties zijn
vermoedelijk onneembare barrières voor een ontwikkeling in die richting. Maar al is de emotionele
identificatie met de Europese integratie onder de bevolking van de lidstaten op dit moment nog
betrekkelijk gering (Couwenberg, 1994:114), naarmate die integratie zal doorzetten en economische
en politieke successen geboekt zullen worden, zal de betrokkenheid van de burgers groeien. Een
gerichte, weloverwogen bevordering van het besef van een Europese identiteit door middel van
onderwijs (voorlichting, uitwisseling, Erasmus-programma),  alsmede de introductie van Europese
symbolen (vlag, hymne e.d.) kunnen aan die ontwikkeling een bijdrage leveren, maar het is wellicht
verstandig daarvan niet te veel resultaat te verwachten (Couwenberg, 1994:115). Een belangrijker rol
ziet Couwenberg weggelegd voor de ontwikkeling van één Europese standaardtaal. Hij constateert
dat een aantal onderzoekers van mening is dat de komst van zo’n standaardtaal onafwendbaar is en
zelfs een democratisch vereiste.

Het culturele identiteitsbesef van de Europeaan werd goed verwoord door de Belgische eerste
minister W. Martens (1988:33) op de ANV-conferentie De Nederlanden Nu in 1988. Naar aanleiding
van de maatregelen die de Europese Commissie had aangekondigd in verband met het cultuurbeleid
zei hij hierover het volgende: “Waar we naar toe moeten is een Europa van de burger, waarin de
Europese burger zich met de Europese cultuur kan identificeren zoals een Amerikaan met de
Amerikaanse cultuur. Maar evenzeer is nodig - en hierin verschilt Europa van Amerika - dat de
Europese burger zijn eigen cultuur in die Europese cultuur herkent en die eigen cultuur ook door de
Europese Gemeenschap ondersteund weet en tot haar recht ziet komen.”
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een wijze die hun de mogelijkheid geeft de uitdagingen van de biculturele werkelijkheid effectief
het hoofd te bieden.

In literatuur over biculturaliteit wordt vaak gesproken over het problematisch karakter daarvan
en de psychische gevolgen voor het individu. Zo hebben Park (1928) en Stonequist (1935) de
hypothese geformuleerd dat individuen die op de overgang van twee sociaal-culturele systemen
leven en kunnen claimen dat zij tot beide systemen behoren, ofwel omdat zij uit gemengde
huwelijken voortkomen ofwel in het ene land geboren en in het andere opgegroeid zijn, als
marginale typen beschouwd dienen te worden. Park beklemtoont dat marginaliteit voor het
individu leidt tot psychische botsingen, een gespleten persoonlijkheid en verbrokkeling van het
zelf. Stonequist zet uiteen dat marginaliteit bepaalde sociale en psychische eigenschappen
inhoudt. Bij sociale eigenschappen gaat het om migratiefactoren en raciale (biologische)
verschillen, alsook om situaties dat twee of meer culturen hetzelfde geografische gebied delen
terwijl de ene cultuur een hogere status heeft dan de andere. Bij psychische eigenschappen gaat
het om situaties die door DuBois (1961) ‘dubbel bewustzijn’ zijn genoemd, ofwel het gelijktijdig
besef van iemand dat hij lid en tegelijk buitenstaander is in twee of meer culturen. Daartoe
behoort volgens Stonequist (1935:96) ook een “dual pattern of identification and a divided
loyalty... [leading to] an ambivalent attitude.”

Woorden die in Amerika gebruikt worden om het marginale individu to beschrijven, zoals
‘appel’ of ‘banaan’, weerspiegelen het negatieve stereotiep dat dikwijls kenmerkend is voor
mensen die nauwe betrekkingen onderhouden met twee of meer culturen. Wat Park en Stonequist
met hun voorbeelden duidelijk hebben proberen te maken is, dat leven in twee culturen in
psychisch opzicht onwenselijk is omdat het hanteren van de complexiteit van dubbele
referentiepunten tot ambiguïteit, identiteitsverwarring en normloosheid bij het individu leidt.
Desondanks beschreef Park het individu dat product van die integratie is als ‘kosmopoliet’, een
onafhankelijk en wijzer individu. Met andere woorden: hoewel marginaliteit in psychisch opzicht
nadelen heeft voor het individu, heeft het lange-termijnvoordelen voor de samenleving.

Goldberg (1941) en Green (1947) beklemtoonden in hun antwoord op de theorie van de
‘menselijke marginaliteit’ dat personen die in twee culturen leven daar niet noodzakelijkerwijs
onder lijden. Beide auteurs suggereerden dat het zijn van een ‘marginaal persoon’ alleen
verwarrend werkt wanneer het individu het conflict tussen de twee culturen waarin hij leeft
internaliseert. In feite nam Goldberg voordelen waar in het leven op de grens van twee culturele
systemen.




