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HET RECHT DP ZELFSESCHÏKKIKG EK NATIOCALITETT1
1. Inleidino.

*

Oe Algemene Vergadering van de Verenigde Neties keurde
op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten
van de Wens goed. Op 19 deceaber 1956 werden voorts een tweetal daarop gebaseerde verdragen gesloten. Het waren het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale «n culturele rechten en het Internationaal Verdsag inzake burgerrechten en politieke rechten.'Naderhand werden nog aanvullende verdragen opge• steld, zoals het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing
van genocide*
,
—
—
Rat dit alles werden ongetwijfeld belangrijke pogingen gedaan, onrecht in de wereld te branumerken en uit te bannen. Die
pogingen hebben begrijpelijkerwijs hun beperkingen. De teksten
der Verklaring en der verdragen zijn sotns abstract, onvolledig,
onduidelijk en tegenstrijdig. Zij geven deels slechts een richting aan, waarin verder gewerkt neet worden. Het geheel is geen
receptenboek, dat voor iedere kuael de juiste aard en dosering
der benodigde geneesmiddelen aangeeft* Het soms tweeslachtige
—karakter, der teksten maakt voorts hier en daar tweeërlei uitlec _
mogelijk. Daarbij is begrijpelijkerwijs elkeen erop uit, de voor
Zijn staat of groep meest gunstige redenering te. volgen. Hier en
"daar
~z5rg37 dat "soAWlge onderwerpen veel aandacht -kregen en andere
geringer bedeeld werden. De daardoor geschapen eenzijdigheid
krijgt extra accenten door het gebruik dat in de prectische politiek van Verklaring en verdragen carot gemaakt. Door -bijvoorbeeld steeds opnieuw de eendacht te vestigen op het gelijkheidsbeginsel, het asylrecht e.d* wcrdt een scheef beeld geschapen
van datgene wet door de opstellers werd beoogd.
Neemt men de Verklaring en verdragen in hur. tot dit el t den
blijkt dat zij primair uitgaan van het zelfbeschikkingsrecht
van staten en volken en ven het recht op de daartij behorende
nationaliteit voor de burgers, die van' de desbetreffende staten
en volken deel uitmaken. Deze twee uitgangspunten scheppen voor
ieder volk de mogelijkheid zich neer eigan kunnen en met eigen
hulpmiddelen te ontplooien»

• —•

ten behoeve van zijn individuele ontplooiing krijgt de burger
daarbij de steun van een reehtenpekket, dat exclusief is voor
de desbetreffende nationaliteit. Daartegenover staan zijn
plichten ten bate van de collectiviteit waartoe hij behoort.
Verklaring en -verdragen wortelen derhalve geheel en el
in het zogenaamde nationaliteitsrecht. Zij geven de rechtmatige grondslag aan, waarop staten en volken hun zelfstandigheid tegen al of niet vreedzame invallen kunnen afschermen.
Zij vormen tevens de basis, waarop dekolonisatie-processen
zich kunnen beroepen. In feite wettigen zij daarmee alle nationale strevingen tot behoud of verwerving van eigen zelfstandigheid, rechten en identiteit»
Die nationale strevingen krijgen logischerwijs niet vrij
baan om met alle middelen hun doeleinden na te jagen* Zo bevat
artikel 20 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten een verbod op het maken van oorlogspropagantie, waar Nederland overigens vreemd genoeg niet achterstond.
Ook op andere plaatsen staan bepalingen in Verklaring en verdragen, die -internationale samenwerking beogen. Baar primeir
vormen de bepalingen uit Verklaring en verdragen een afbakening
van de rechten der nationale staten in internationaal verband
•n »en opsomming van de rechten en plichten hunner staatsburgers
in nationaal kader. Te doen alsof Verklaring en verdragen nationale strevingen in de verdoahoek plaatsen is een verkrachting __
ven de waarheid.
Ook het streven naar totale gelijkheid tussen de burgers
— van "een- bepaald-l^nd--en-de-ja*deej-j
vodT~dé"wet erardt door -de desbetreffende teksten niet gesteund.
Uitingen daarvan zoals het openstellen van overheidsdiensten
voor de tewerkstelling van buitenlanders moeten zelfs in strijd
daarmee worden genoemd, omdat dergelijke rechten tot net exclusieve rechtenpakket van de desbetreffende staatsburgers behoren.
Regeringen, die daartoe stekkende mast r eg el en nemen, beroven
daarmee -hun eigen staatsburgers van dehen toekomende exclusieve
rechten.
.
met alle reserves, die .in het voorgaande ten opzichte var.
Verklaring en verdragen zijn geuit eaet worden gezegd, dat de
Ptènsenrechten een krachtige steun geven «an het streven der
Centrumpartij tot behoud van nationale zelfstandigheid en identiteit van het Nederlandse volk en van de rechten van de »eder-
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door meerdere naoorlogse Nederlandse regeringen geschaad,
zoals in het tweede deel van deze beschouwing zal worden aangetoond* Alvorens daartoe echter over te gaan volgt hier een
uitvoeriger exposé van de voornaamste rechten en plichten van
de staten en staat£burgers, zoals die in Verklaring en verdragen zijn te vinden* Daarbij kon in dit bestek niet naar volledigheid worden gestreefd.
Het zelfbeschikkingsrecht.
Beide eerstgenoemde verdragen regelen, naast de rechten
van individuen, ook die als gezegd- van volken en ctaten. Zo
zegt artikel l van beide verdragen, dat all* volken het zelfbeschikkingsrecht bezitten. Uit hoofde van dit recht bepalen
zij in alle vrijheid hun politieke status an streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na, aldus dit artikel.
Voorts wordt in dit verband gezegd, dat alle volken vrijelijk kunnen beschikken over'' hun natuurlijke rijkdommen en
hulpbronnen.' In geen geval mag aan een volk iijn bestaansmiddelen worden ontnomen»
In het verlangde hiervan ligt de eis, dat staten, die verantwoordelijk zijn voor gebieden zonder zelfbestuur, de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht aldaar moeten bevoxdsF>
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dekolonisatieprocessen door landen, die alsnog koloniën of
soortgelijke gebieden beheren*
•
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ona?KankVïijk~grb~ndgebiêd vóór het voortbestaan kan een volk
door de verdragsluitende partijen van essentieel beleng wordt
geacht. Oe ontplooiingsmogelijkheden van de vclken worden er
rechtstreeks in gekoppeld aan het bezit van eeneigen 'territorium. Oe natuurlijke hulpbronnen daarvan zullen primair moeten
worden aangewend voor de eigen bevolking van de desbetreffende
staat. •
. ...
Het recht op eioen nationaliteit.
Voorts heeft *en ieder volgens artikel 15 van de Vezklerint,
'het recht "op een nationaliteit. Tevens zegt artikel 24 ven het
Verdrag inzake burgerrechten «n politieke rechter., riet elk kind

fc'

Verklaring en verdragen sommen voorts nog een aantal
andere individuele rechten op. Zo noemt het verdrag inzake
de economische, sociale en culturele rechten om het individuele recht op arbeid, op goede arbeidsomstandigheden, op
sociale zekerheid,"op onderwijs en op deelname aan de cultuur.
Het verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten regelt
voorts onder andere het recht op een verantwoorde en gelijke
behandeling voor de wet, op bewegingsvrijheid, op vrijheid
van godsdienst, op vrijheid van meningsuiting, op vrijheid
van vergadering en op vrijheid van vereniging.
Deze individuele rechten kunnen logischerwijs alleen
worden uitgeoefend in de roete en vorm, waarin zij zijn gerealiseerd in de respectievenationale staten en beschavingsvoroen*
Daarbij treden, zoals bekend, onderling grote verschillen tussen de lenden op. Het individua is daarom deelhebber in een
maatschappelijk geheel met een eigen karakter. Zijn nationaliteit geeft hem een rechtenpakket, zoals dat binnen zijn
eigen land is verwezenlijkt. Het betreft hier exclusieve rechten, die niet of niet automatisch aan dragers van andere nationaliteiten toevallen.
Dat het hierbij om exclusieve rechten gaat, komt in de
terminologie der verdragen hier en daar duidelijk tot uiting.
Zo staat in artikel 12 van het verdrag inzake burgerrechten
aolitieke.jachten, dat aan niemand willekeurig het recht
meg worden ontnomen naar zijn eiden (curs. B ) terug te~kerenr
En voorts zegt bijv. artikel 25c dat elke burger het recht
Ll^ie5fji~én_lfii:de- jjelegenhei-d -dteflt-t«-woxd.en. ges±eld_j>p„al gemene
wet" vari~gèT3.~3kheid te worc •> toegelaten töt~~dVóverKëiösoTën-*
sten ven zi1r. (cars.B. ) land.
Daarbij dient te worden bedacht, dat van sommije in de
verdragen genoemde rechten slechts in gemeenschap met de endere leden van het volk, waartoe men behoort, kan worden gebruik gemaakt. Dat geldt onder meer voor het gebruik van eigen taal. het beleven van eigen cultuur en het belijden en
praktizeren van eigen godsdienst. Het recht daartoe ucrdt
weliswaar in artikel 27 van het verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, neer in het bijzonder met betrekking
tot de ethnische, godsdienstige of linguïstische minderheden
in een bepaalde staat, genoemd. Heer het is duidelijk dat het
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verdrag dit recht voor meerderheden vanzelfsprekend vindt

>
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«n daarom een efzonderlijkevermelding niet nodig. Het zou
overigens ook onlogisch zijn voor minderheden grondrechten
te willen bedingen, die aan meerderheden zouden worden onthouden.
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van het net ione3.it ei terecht.

In de verdragen wordt de autonomie der nationale staten
hier en daar iaat afgezwakt. Zo stelt artikel l van het uerdrajg
inzake economische, sociale en culturele rechten, dat alle
volken ter verwezenlijking van hun doeleinden vrijelijk kunnen
beschikken over hun natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen
•evenwel onverminderde eventuele verplichtingen voortvloeiende
. uit internationale economische samenwerking, gegrond op'het beginsel van wederzijds voordeel en uit het internationale*
Een andere inperking van de nationale autonomie zou kunnen
liggen in het asylrecht, dat volgens artikel van de Verklaring
aan een ieder wórdt toegekend» Daar staat letterlijk, dat een
ieder het recht heeft om in andere landen asyl te zoeken en
te genieten tegen vervolging. Deze formulering lijkt tweeslachtig. Want hij lijkt mede te suggereren dat men van bepaalde len-

• ..-.,:

don asyl kan eisep. In dat gevalzou hierbij eveneens sprake

—

ati-jn—van een-inp^rkAng-dei bev&egdfeedon-van-de-na-t-ienele stater.*
Anderszijds is het ondenkbaar, dai de souvereine staten het
recht» asyl in bepaalde gevallen te verlenen* zouden hebben

_.-..•
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meer zouden'moeten toelaten en dus de greep'op een eventuele
stroom asylzoekers geheel zouden hebben verloren* Oe bepaling
omtrent asylrecht koet overigens in de beide verdragen niet
aan de orde*
.
Van een zekere intoming dernationale bevoegdheden is eveneens sprake bij de artikelen 12 en 13 van het verdrag inzake
burgerrechten en politie. Zo wordt ia artikel 12 gesteld, dat
de bewegingsvrijheid, van wettig in een bepaalde staat verblijvende personen, slechts kan worden ingeperkt op grond van in de
wet voorziene gevallen -ter bescherming van de nationale veilig. heid, de openbare orde, de volksgezondheid, de goede zeden of
„:de rechten en vrijheden van anderen en voorzover ze verenigbaar
*ijn «et de andere in het verdrag erkende rechten» En in extljkei 13 wordt gesteld, dat aan .vreemdeling, die jyetjlp,

B/V) op een grondgebied van een staat verblijft, slechts uit die
staat kan worden verwijderd krachtens een overeenkomstig de wet
genomen beslissing, terwijl hij daarbij in hoger beroep mag gaan,
tenzij dwingende redenen van nationale veiligheid een tegengestelde beslissing rechtvaardigen»
Indien men er bij de bepaling, betreffende het asylrecht uit
de Verklaring, vanuit gaat dat de ontvangende landen de beslissing
over het toelaten van vluchtelingen in handen houden, zij alle in
het voorgaande genoemde inperkingen van de nationale autonomie
aanvaardbaar vanuit het nationeliteitsrecht, waarvan Verklaring
an verdragen uitgaan»
Dat lijkt niet het geval met artikel 2 uit de Varklaring en
verdragen, voorzover dat het maken van onderscheid naar nationale
afkomst verbiedt. Althans wanneer men de term nationale afkomst
gelijkstelt met het begrip huidige nationaliteit. Want een verbod
op het maken van onderscheid naar nationaliteit zou het recht op
zelfbeschikking, op eigen nationaliteit en alle overige daarmee
"*samenhangende rechten ontkrachten en waardeloos maken. Het zou
. ook het bestaan van nationale instellingen en dus ook het bestaan
van nationale parlementen in beginsel onmogelijk maken* Dat zou
tenslotte neerkomen op zelfmoord van de verdragsluitende partijen,
»: hetgeen de bedoeling niet kan zijn geweest.
Volgens artikel 4 van het verdrag inzake burgerrechten en po'ï^r 'iitri^lre-rechten- mag-Ingeval--ven een al
maatregelen nemen, die afwijken van de overige, verplichtingen uit
voornoemd verdrag» Daarbij mag echter 'geen discriminatie op grond
"hu ïdskïêur i""-Q ësïach t ~taal* _göos"21enst; _"b f'."!m5ets C hap'p èli^k elZT
afkomst" worden gehanteerd» In deze opsomming is de nationale afkomst als verboden criterium weggevallen. Bij algemene noodtoestanden mag de nationale efkomst derhalve wel als criterium gelden.
Dan zijn de eigen burgers blijk/goed genoeg om onder de wapenen te
worden geroepen, terwijl de anderen vrijuit gaan.
Overigens zou bij een verbod op onderscheid naar nationaliteit,
kennelijk in'de kortst mogelijke tijd een nationale noodtoestand
ontstaan als gevolg ven de chaos, 'die bij een consequent doorvoeren
ervan het gevolg kan zijn» Als gevolg daarvan zou het onderscheid
naar nationaliteit wel weer mogen worden gehanteerd.
Gezien de vermelde -strijdigheid van artikel 2 lei. dit opzicht
de rast van de Verklaring en verdragen, indien men het verbod

Baken'van'onderscheid naar nationale ^afkomst zou
huidig» -nationaliteit, lijkteen^ andere"

Rede omdat de term "afkomst" daartoe aanleiding geeft» De
term nationale afkomst zou betrekking kunnen hebben op de
vroegere nationaliteit van de betrokkenen bij netionaliteitswisseling, zoals b*jv. bij dekolonisatie plaatsvindt. In dat
gevel zou wel onderscheid mogen worden gemaakt naar huidige
nationaliteit» hetgeen past bij geest en andere bepalingen
van Verklaring en verdragen»
In dit verband moet nog worden opgemerkt dat de in
Nederland waarneembare tendentie naar algehele gelijkstelling
In rechten* zonder onderscheid naar nationaliteit, geen steun
vindt in de geest en de overgrote meerderheid der bepalingen
van Verklaring en verdragen. Het is een misvorming van het -aldaar gestelde en een misbruik van het gezag, waarmee men hier
te lande in het algemene de Mensenrechten -omkleedt*
In dit verband is ook artikel 5 van het verdrag, inzake
economische^ sociale en culturele rechten» van belang. Daar
staat» dat het niet is toegestaan enig fundamenteel recht van
de mens» dat in een land ingevolge wettelijke bepalingen» overeenkomst» voorschriften of gewoonten» wordt erkend of bestest,
te beperken of ervan af te wijken, onder voorwendsel dat dit
Verdrag die rechten niet of slechts in beperkte mate erkent,
Zoals Verklaring en verdrogen nu in het omstreden gedeelte van
de respectieve artikelen 2 lulden, zouden zij ontkenning j^i
het zeer belangrijke algemeen erkende recht op eigen nationaliteit inhouden. Daarmee zouden de betrokken regeringen ook in
• strijd—mét •voornoemd"artikel -hende3reny
ftloehele oelijkstellino els schending van mensenrechten.

/4 K.

In het voorgaande werd de tendentie tot algehele gelijkstelling van de eigen autochtone bevolking en buitenlanders»
die in Nederland aanwezig zijn» gesignaleerd. Het eerste artikel van -de nieuwe grondwet kan daarvan tot heden de belangrijkste uiting*worden genoemd. Het luidt: "Allen» die zich in
Nederland bevinden» worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging» ras, geslecht of op welke grond dan ook is niet toegestaan".
-.Drs. C.5.L. Janse noemde dit in het Reformatorisch Dagblad
gevaarlijk, omdat allerlei verantwoorde vormen van het «aken
wan onderscheid pp grond van dit ertikel els discriminatie*kun„.t-

m.

Wede omdat de term "efkorast* daartoe aanleiding geeft* Oe
term nationale afkomst zou betrekking kunnen hebben op de
vroegere nationaliteit van de betrokkenen bij nationaliteitswisseling, zoals bijv. bij dekolonisatie plaatsvindt. In dat
gevel zou «el onderscheid mogen morden gemaakt naar huidige
nationaliteit, hetgeen past bij geest en endere bepalingen
van Verklaring en verdragen.
In dit verband moet nog worden opgemerkt dat de in
Nederland waarneembare tendentie naar algehele gelijkstelling
in rechten, zonder onderscheid naar nationaliteit, geen steun
vindt in cfe geest en de overgrote meerderheid der bepalingen
van Verklaring en verdragen. Het is een misvorming van het aldaar gestelde en een misbruik van het gezag, waarmee men hier
te lande in het algemene da Hensenrechten omkleedt.
In dit verband is ook artikel 5 van het verdrag, inzake
economische, sociale en culturele rechten, van belang* Daar
staat, dat het niet is toegestaan enig fundamenteel recht van
de nens, dat in een land ingevolge wettelijke bepalingen, overeenkomst, voorschriften of gewoonten, wordt erkend of bestaat,
te beperken of ervan af te wijken, onder voorwendsel dat dit
Verdrag die rechten niet of slechts in beperkte mate erkent,
Zoals Verklaring en verdragen nu in het omstreden gedeelte van
_cte._X«sp.ectieve artikelen 2 luiden, zouden zij ontkenning van
het zeer belangrijke algemeen erkende recht op eigen nationalitait inhouden. Daarmee zouden de betrokken regeringen ook in
strijd-mét •vooTnoerod-artikel- hande-len. •
Aloehele oelijkstellino els schending van mensenrechten.
. In het voorgaande werd de tendentie tot algehele gelijkstelling van de eigen autochtone bevolking en buitenlanders,
die in Nederland aanwezig zijn, gesignaleerd. Het eerste artikel van -de nieuwe grondwet kan daarvan tot heden de belangrijkste uiting*worden genoemd. Het luidt: "Allen, die zich in
Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan11.
-.Drs. C.5.L. Jan»e noemde dit in het Reformatorisch Dagblad
gevaarlijk, omdat allerlei verantwoorde vormen van het «eken
ven onderscheid op grond van. dit artikel als discriminaiie kun-
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dekolonisatieprocessen, die in de afgelopen halve eeuw hebben plaatsgevonden. Daarbij was in het algemeen wie vrijwording in het geding van volken, die etnisch, godsdienstiQt
linguïstisch en cultureel in sterke mate verschilden van het
"moederland"* Ten opzichte van hen kreeg men allengs de overtuiging, dat zij recht hadden op onafhankelijkheid op hun
eigen grondgebied.
Dezelfde criteria laat artikel 27 van het verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten eveneens gelden voor
minderheden» waarbij de geografische situatie een zodanige is,
dat territoriale autonomie tijdelijk of blijvend afstuit op
de geografische verstrengeling met het "moeder land" «
Verschillen in -etnisch, godsdienstig, linguïstisch en
cultureel opzicht zullen dus in het algemeen criteria zijn
voor het aanzwengelen van een dekolonisatieproces in de »en
of andere vorm. Daarbij kan de geografische situatie en het
daarmee gepaard gaande uiteenlopen van overige belangen eveneens een belangrijke additionele stimulans voor het dekolonisatie—proces vormen.
Hoe groter de cumulatie van verschillen in een bepaald
geval is, des te sterker zal logischerwijs in het algemeen de
drang tot verzelfstandiging van het -volksbestaan zijn»
Het dakolonisatieproces wordt bekroond met het scheppen
vïïT"ee~rr èigêiT'riatnmgrrtgll uuui Ue
den gebieden. Het recht op een bepaalde eigen nationaliteit
correleert erhalve met de eigen identiteit in etnisch, godsii -en
gezegd, £m etnische, godsdienstige, linguïstische en algemeenculturele kenmerken van een volk zijn bepalend voor de nationaliteit waarop men individueel recht heeft. Het recht op nationaliteit is daarmee tegelijkertijd in grote lijnen geworden tot
een plicht tot het aanvaarden van een bepaalde nationaliteit.
Dit alles geldt uiteraard ook voor het "moederland"• Ook
voor de' voormalige kolonisatoren betekent het dekolonisatieproces het creëren van een nieuwe nationaliteit. Die nieuwe nationaliteit gebruikt weliswaar de oude naam, maar geeft er een
nieuwe inhoud aan. Een inhoud, die gezuiverd is van de complicaties welke de koloniale verhouding opleverde en .die tot verwrongen oplossingen leidde. Ook het moederland heeft in deze
z<echt «r. plicht tot nieuw begin. ~ • "-*•"
• . -^
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Oe zoeven genoemde complicaties van tfe koloniale verhouding zijn afgezwakt ook nog terug te vindan in de huidige constructie van het Koninkrijk der Nederlanden» waarbij Nederland
en de Nederlandse Antillen onder één kap zijn gebracht. Zij
komen onder meer tot uiting in het feit, dat vrijwel alle voorbehouden, die Nederland inzake de Verklaring en de verdragen
tegenover de Verenigde Naties zijn gemaakt bij de bekrachtiging
ejrvan, zijn ingebracht ten bate van de Nederlandse Antillen.
Het feit, dat er een zekere koppeling tussen etnische,
godsdienstige, linguïstische en algemeen-culturele kenmerken
van aanvolk en de nationaliteit, waarop het aanspraak kan maken, sluit in het algemeen uit, dat bij dekolonisatie er iridifvidueel een keuze zalmcgen worden gemaakt tussen de nationaliteit
van het moederland en die van de vrij-geworden kolonie»
Het gaat daarbij niet slechts om een formeel juridische
kwestie maar om een zaak, waarmee de bestaansmogelijkheden, zowel van het voormalige "moederland", als dia van de vrij-geworden kolonie ten nauwste zijn verbonden. Oe zowel voor Nederland
els voor Suriname fatale leegloop van laatstgenoemd land, heeft
de juistheid hiervan duidelijk aangetoond» In dit verband kan
nog worden aangetekend, dat het in het voorgaande geschetste
standpunt in grote lijnen overeenkomt met dat van Prof «Dr. n* Bos,
zoals dat is uiteengezet in zijn "minderheidsnota inzake de
nationaliteit enregeling, toegevoegd een "het Rapport ~vün~dê
Koninkrijkscommissie ter voorbereiding van de onafhankeli jk-toeid «an. Suriname,, jtet. inJÜ3?è
In -zi jn nota. iegt .Prof ."„Bos" onder* me'èrFTToescheiding
staatsburgers op de grondslag van woon- of verblijfplaats op
een tijdstip, liggende v£»br det der afscheiding, is ontelbare
malen in de volkenrechtelijke practijk toegepast. Zij gaat in
wezen terug op het algemeen aanvaarde volkenrechtelijke beginsel, dat de nationaliteit de uitdrukking moet Zijn van een "werkelijke band tussen aan persoon en een land, welk beginsel het
netionaliteitsrecht beheerst".
Prof. Bos voegt hieraan ngg toe, dat in het onderhavige
verband ter verdediging van een kritieke datum als -zoeven door
hem bepleit, bovendien een beroep kan worden gedaan top het behang van de toekomstige opbouw van Suriname ""waar de huidig»
bevolking niet kan worden gemist". In dit verband leen er aan
ften

;•;
ïn de standpunten van beide heren wordt het belang van
<*e Nederlandse bevolking zelve niet als argument tegen het
v» fblij f van Surinawers in Mederland aangevoerd* naar is duidelijk de t daarbij ook grote Nederlandse belangen in het gezijn.
«
recht van "autochtone" minderheden,
In het voorgaande khien artikel 2? van het verdrag Inzake
burgerrechten en politieke rechten ter sprake. Daarin wordt gesteld dat in staten, uaar zich ethnische» godsdienstige of linguïstische minderheden bevinden, aan personen die tot die minderheden behoren niet het recht kan worden ontzegd» in geneenIk
schap net de andere leden van hun groep» hun eigen cultuur te
beleven, hun eigen godsdienst te belijden en .in de praktijk
'toe te passen, of zich van hun eigen taal ta bedienen»
Het is. aannemelijk, dat man nat dit artikel minderheden
in historisch gegroeide situaties op het oog had* Hen mag veronderstellen* dat het daarbij on groepen ging als Armeniërs,
Baeken, Bretons, Friezen, Üoden in de Sovjet Unie, Koerden,.;*:
-V"1*
-ftalestijnen en Zuid-Tirolers. klant daarbij gaat het on het
rechtzetten van in het verleden scheefgegroeide situaties. Bovendien betreft het hier groepen, die goeddeels een eigen woongebied hebben. Dat brengt o. a. net zich nee dat in dit soort
gevallen geen sprake is van een sociaal-ontwrichtende werking
..van dit soort minderheden op een gastvolk. Het is eerder omge—keer d i de autononie-der-minderheden xnrrlt verlangd..vanwege. dje__
tructieve -inwerking van de "hoof d*cultuur~bp "die der minderheden. .Het betreft in deze gevallen soms een soort gedeeltelijke dekolonisatie. De dekolonisatie is in die gevallen gedeeltelijk vanwege de verstrengeling der belangen, die reeds is gegroeid.
In het geval van de "nieuwe" minderheden, die uit de recente iomigrantenstromen zijn gegroeid ligt het duidelijk anders.
De vestigingen op grond daarvan zijn aanvankelijk goeddeels bedoeld als tijdelijk. Zij zijn in rüe gevallen gebaseerd op tijdelijke arbeidsovereenkomsten, die wederzijds voordeel beoogden
van de desbetreffende werkgevers en buitenlandse werknemers.
Door ,het omzetten van die tijdelijkheid in een verblijf van
<:Ae*igere duur ontstond een situatie, waarin aan sterk eenzijdig
^yoQrJttei;j}as tiend fis' geheel,ging overheersen»
J:;.

Andere nieuwe minderheden kwamen hier op grond van bij het
dekolonisatieproces begane fouten en het gebruik dat daarvan werd gemaakt. Dok hun aanwezigheid hier is deels in strijd
»et de criteria, waarvan het recht op zelfbeschikking en op
een bepaalde nationaliteit, zoals die in de Verklaring en verdragen liggen verankerd, uitgaan.

Schendino van mensenrechten door massale immigraties.

Het geheel van burgerplichten zal in een aanvaardbare
verhouding moeten staan tot het geheel vanburgerrechten. Het
betreft hier niet een boekhoudkundig systeem, waarbij het negatieve of positieve saldo exact kan worden bepaalt}» Daarvoor zijn
er teveel onbekende elementen bij betrokken» Haar wil kan globaal worden gesteld, dat daar waar de lasten oplopen en de lusten achterblijven, de eventuele toewijding van het individue
aan de heersende maatschappelijke orde zullen teruglopen.
Daarbij moet bij de termen lasten en lusten uiteraard niet
slechts of vooral worden gedacht aan zaken van financiële en
materiële aard.
In dit verband kan worden gesteld, dat iedere aantasting
van de mede in de Verklaring en verdragen vastgelegde rechten
ParPburgers-vaTi een beptté3.:d--3ka*»dmedB- neerkomt, PR-fian^vargro-^
ting van hun lasten. Hun ontplooiingsmogelijkheden worden dienovereenkomstig verminderd en hun frustraties nemen toe*
immigratie bedoeld of onbedoeld een gèleidélijke.aandachts- •
en machtsverschuiving ven autochtoon naar ellochtoèn, van
eigen bevolking naar groepen van vreemde herkomst, plaatsvindt»
Daarbij moet worden bedacht, dat wettelijke maatregelen,
die ten gunste van groepen ven vreemde herkomst zijn bedoeld,
automatisch ten ongunste van de eigen bevolking zullen werken.
Dat geldt, bijvoorbeeld voor het toekennen van kiesrechten ean
buitenlanders, voor het openstellen van overheidsdiensten voor
vreemdelingen, voor het recruteren ven politieagenten uit
groepen .van vreemde herkomst e, d*
, •
Een belangrijke vraag in dit verband is in hoeverre het
toekennen van dergelijke rechten aan mensen van «ndere natio/taliteit in overeenstemming ia net de rechten van de mans,
" • • . •"
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Zoals die in Verklaring en verdragen zijn geformuleerd»
Dia vraag moet ontkennend worden beantwoord» want in de
Varklaring en verdragen worden als gezegd individuele
rechten in het algemeen gekoppeld aan een bepaalde nationaliteit. Ze kunnen gelden als voorrechten voor de bezitters van die nationaliteit, die zij genieten met uitsluiting van andere nationaliteiten. Het toekennen ervan aan
da gehele wereld d.u.z. aan alle buitenlanders, maakt de
bestaande rechten vande eigen, autochtone bevolking minder
waard en in sommige gevallen zelfs waardeloos, net andere
woorden, de oorspronkelijke bevolking wordt geheel of gedeeltelijk van haar rechten beroofd* Het een en ander ia
zeer duidelijk het geval met het in artikel 25 van het Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten geregelde^
kiesrecht en het recht te worden toegelaten tot ris overheidsdiensten "ven zijn land**
Zoals wij zagen staat in artikel S van het Verdrag inzake economische, sociale en politieke rechten overigens dat
het niet is toegestaan enig fundamenteel recht van de mens
in een land, ingevolge wettelijke bepalingen, overeenkomsten,
voorschriften of gewoonten, wordt erkend, te beperken of ervan af te wijken, onder voorwendsel dat dit Verdrag die rechten niet of slechts in beperkte mate erkent* Toekenning van
jsfoTTcties e*d» a
delijk in strijd met deze bepaling. Het beleid negeert hiez
de in Verklaring en verdragen gestelde eisen*
k

ten gunste van buitenlanders meestal gevolgen zullen hebben,'
die niet gelijkelijk door de gehele maatschappij voelbaar
zullen zijn. Geografisch, sociaal, cultureel en economisch
zullen zij niet of niet direct in gelijke mate doorwerken*
Bepaalde groepen of gebieden zullen harder worden getroffen
dan andere» Dat geldt bijvoorbeeld duidelijk bij toekenning
van kiesrechten aan buitenlanders voor gemeenteraden, maar
speelt ook bij practisch alle andere maatregelen.
Daarbij geldt, dat er dikwijls een opeenhoping van negetieve gevolgen in een bepaald gebied optreden, die het bestaar.
voor de autochtone bevolking ondraaglijk en onaanvaardbaar
maken»
• . .- . ...•
,.-.-.
Tevens fean worden gesteld, dat degenen, w-er bestaan aen^' vankelijk het meest ernstig öoor de veranderingen wordt ba-
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zoals die in Verklaring en verdragen zijn geformuleerd.
Die vraag moet ontkennend worden beantwoord, uart in de
Verklaring en verdragen worden als gezegd individuele
rechten in het algemeen gekoppeld aan een bepaalde nationaliteit» Ze kunnen gelden als voorrechten voor de bezitters van die nationaliteit, dia zij genieten met uitsluiting van andere nationaliteiten. Het toekennen ervan aan
de gehele wereld d.u.z. aan alle buitenlanders, maakt' de
bestaande rechten vande eigen, autochtone bevolking minder
waard en in sommige gevallen zalfs waardeloos. Met andere
woorden, de oorspronkelijke bevolking wordt geheel of gedeeltelijk van haar rechten beroofd* Het een en ander is
zeer duidelijk het geval met het in artikel 25 van het Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten geregelde;
kiesrecht en het recht te worden toegelaten tot de overheidsdiensten "ven zijn land".
Zoals wij zagen staat in artikel 5 van het Verdrag inzake economische, sociale en politieke rechten overigens dat
het niet is toegestaan enig fundamenteel recht ven de mens
in een land, ingevolge wettelijke bepalingen, overeenkomsten,
voorschriften of gewoonten, wordt erkend, te beperken of ervan af te wijken» onder voorwendsel dat dit Verdrag die rechten niet of slechts in beperkte mate erkent* Toekenning van
"""-"~~WTEs:r echten ,~'DVtrxhtiiU&functies e.d* aan-bui-tanleadeES- is - dui-_
delijk in strijd met deze bepaling. Het beleid negeert hier
de in Verklaring en verdragen gestelde eisen.
ten gunste van buitenlanders meestal gevolgen zullen hebben,
die niet gelijkelijk door de gehele maatschappij voelbaar
zullen zijn* Geografisch, sociaal» cultureel en economisch
zullen zij niet of niet direct in gelijke mate doorwerken*
Bepaalde groepen of gebieden zullen harder worden getroffen
dan andere. Dat geldt bijvoorbeeld duidelijk bij toekenning
van kièsrechten aan buitenlanders voor gemeenteraden, maar
speelt ook bij practisch alle andere maatregelen.
*
Daarbij geldt, dat er dikwijls een opeenhoping van negatieve gevolgen in een bepaald gebied optreden, die het bestaan
voor de autochtone bevolking ondraaglijk en onaanvaardbaar
«aken*
Tevens kan worden gestald» dat degenen» wier bestaan aanvankelijk het meest ernstig door de veranderingen wordt jbi

.en aangetast, zich overwegend zullen bevinden in die
sociale lagen en wijken» die tot de meest kwetsbaren van de
autochtone bevolking behoren. Pas naderhand zullen ook andere
groepen elders in dit opzicht aan bod komen, al naar gelang
de gevolgen der massale immigratie on zich heen grijpen. Deze
omstandigheid verklaart onder meer de betrekkelijke onverschilligheid voor de noden der eigen bewolking, waarmee de centrale
overheid haar maatregelen ten behoeve van buitenlandere treft:
Plan wordt vooralsnog zelf niet door de gevolgen van de massale
immigratie getroffen»

Positieve discriminatie als schending van mensenrechten.
Positieve discriminatie is aan.vrij algemeen gebruikte
term, die gebruikt wordt om maatregelen ten behoeve van bepaalde groepen, bijv. buitenlanders, aan te duiden teneinde hun
maatschappelijke (concurrentie-) positie te verbeteren/"-•n
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Iwarbij wordt dan aso d* desbetreffende groep een voorKaursDehzsdeli&e
toegekend. •

C
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Daarbij moet worden aangetekend dat de term discriminatie derhalve zowel aan positieve als negatieve betekenis kan
hebben, zodat logischerwijs de term discriminatie op zichzelf
genomen gaen negatieve inhoud behoeft te hebben* Slechts in
verbinding met het woord negatief, of positief kan worden bepaald welke vorm man op het oog heeft.
Voorts moet worden gezegd, dat positieve discriminatie
vaak wordt verdedigd met een beroep op de achterstandssituatie,
waarin de betrokken groepen zich zouden bevinden* Uit de discussies daaromtrent is echter gebleken, dat het dikwijls zeer
moeilijk is dergelijke achterstandssituaties vast te stellen.
In die gevallen kan men dan alleen handelen.vanuit de veronderstelling die men zelf heeft over de omstandigheden waarin de
desbetreffende groepen verkeren. En daar waar men op grond van
objectieve gegevens wel tot een achterstandssituatie in vergelijking tot andere groepen kan concluderen, rijst de vraag, of
dia situatie berust op een doelbewuste keuze van de desbetreffende groep in het kader van haar totale bestedingspatroon en
bestedingsmogelijkheden."
,
''•'-' Los daarvan -echter is primair de vraag van belang of positieve discriminatie ten behoeve van buitenlanders toeleatbaar

Die vraag moet ontkennend worden beantwoord. Want iedere maatregel ten behoeve van buitenlanders en buitenlandse groepen
werkt ten nadele van autochtone groepen, ontneemt ze de haar
toekomende exclusieve rechten en werkt machtsverschuivingen
in hun nadeel in de hand. Dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor die groepen, die op welk gebied dan ook in een concurrentiepositie ten opzichte ven de buitenlanders staan.
Daarbij moet worden opgemerkt dat bedoelde autochtone groepen ook los van doelbewuste positieve discriminatie door de massale immigratie reeds in het algemeen in grote moeilijkheden
zijn geraakt.- Dat betekende reeds een schending van mensenrechten in dien zin, dat aan hen geen passende bescherming van hun
leef- en bestaansmogelijkheden, waarop zij krachtens hun nationaliteit recht hadden, werd geboden. Positieve discriminatie betekent in dit licht het begaan van dubbel onrecht*

De ernst der schendingen.

Tt

De ernst der in het voorgaande aangeduide schendingen
van mensenrechten van de autochtone bevolking hangt uiteraard
samen met de concrete situatie in een bepaald land. Daarbij
speelt de vraag, welke schendingen der mensenrechten formeel
cun.n.en_ worden, geconstateerd, een rol. Zo kan worden oezegri
dat bijvoorbeeld het toekennen van, overheidsfuncties aan buitenlanders in strijd is met het desbetreffende grondrecht uit
de-nensenrechten.
Uiteraard-krijgt men echter pas beter inzicht in de schendingen der mensenrechten van de autochtone.bevolking, indien
men op allerlei terreinen van het Maatschappelijk besrei nagaat
of en in welke mate bedoelde schendingen hebben plaatsgevonden.
Een poging daartoe vindt men in het volgende hoofdstuk.
De ernst der schendingen van de mensenrechten der autochtone
bevolking, hangt natuurlijk mede af van de mate waarin men van die
kantheeft ingestemd met de massale immigratie-stromen en hun gevolgen. In dit .verband moet gesteld worden dat er op de meest
bedreigde plaatsen veelvuldig verzet is geboden tegen de toenemende immigratie, net de Turkenrellen in Rotterdam als felste
uiting. Voorts dat alle vormen van verzet zijn tegemoetgetreden
net beschuldigingen van discriminatie, racisme en fescixae, waar• •:"• »-~. •• '-•' .-.-• _•../• flï- • >••?•'.-->e ïïiii «^.-f^->-r^:; • . -•

ifoor het tot heden gelukte de rechtvaardige legitieme grond• ,.
slag van dit verzet te verhullen* Daartoe droeg het feit» dat
'(:.
sommige tegenstanders der immigratie zich in ideologisch op|
zichtextreem-rechts opstelden en het verzet wilden monopoliseF.
ren, zeker bij* Tekens heeft het streven van gevestigde poli•'
tieke partijen» het immigratie— en buitenlanders-probleem in en
buiten de verkiezingstijd taboe te verklaren tot het scheeftrekken der beeldvorming bijgedragen. De invloed der minderhedenlobbies en vaak eenzijdig-georiênteerde media moet in dit verbenc
eveneens worden genoemd* Er is in dit verband geen sprake geweest van een Brede Maatschappelijke Discussie. Daar kont bij
dat het buitenlanders-probleem hier te lande over een vrij lange
periode is gegroeid tot zijn huidige omvang. Daardoor is ook de
bewustwording van de ernst der problematiek geleidelijk sterker
geiuorden. Voorts moet worden ingecalculeerd, dat tot heden als
aangeduid de problematiek van.de aanwezigheid van grote aantallen buitenlanders ongelijk over hét land is verdeeld, waardoor
""•••. * ook het besef ervan plaatselijk en regionaal verschilt. Tenslotte is er nooit een systematisch onderzoek geweest naar de
huidige en toekomstige problematiek in volle omvang, die de aanwezigheid van zoveel buitenlanders nat zich meebrengt en zal
brengen* Al deze factoren hebben het de Nederlandse bevolking
moeilijk gemaakt zich in volle vrijheid en met volledigekennis
_.
te oriënteren over de zogenaamde multiculturele maatschappij,
waarmee men ons wil opschepen» Weer steeds meer dringt het besef door dat die multi-culturele maatschappij is gekomen als
^'^ — aan--dief-in-j de nacht, -d^e-cRs^-fat-staads—sterker-mate .van. onze
grondrechten-en -levensmogelijkheden zal beroven»
-

Burgerplichten.
In dit verband is tevens van belang in het kort aandacht te
schenken aan de zaak der burgerplichten in Verklaring en
verdragen. Tegenover individuele rechten jegens de gemeenschap
waartoe men behoort, stelt de Verklaring in artikel 29 de individuele plichten van een ieder tegenover dat grotere geheel.
Die plichten worden aldaar niet afzonderlijk aangeduid. Er staat
onder meer, dat meri zal'moeten voldoen aan de gerechtvaardigde
eisen van de-moraliteit, de openbare orde en het algemeen wel*•-...,
.. .-.•••
-.
. . . - . - ' "
n in een democratische gemeenschap. •*" -**'-* -•*
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Zn artikel 8 ven het verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten staet nog wel» dat onder meer dienstplicht,
vervangende dienstplicht, arbeid in gevel van noodtoestanden
of rampen, die het bestaan van de gemeenschap bedreigen en
voorts elle arbeid^,of diensten, die deel uitmaken van de norBal e burgerplichten niet als dwangarbeid of verplichte arbeid
kan worden beschouwd* Daaraan zal dus een ieder moeten voldoen,
Indien de desbetreffende regering dat eist» Tot een verdergaande differentiëring van plichten kost het echter ook in dat verdrag niet.
.
In het voorgaande werd gesteld) dat het geheel van burgerplichten in een aanvaardbare verhouding zal moeten staan tot
het geheel der. burgerrechten. Het is in dit varband duidelijk,
dat de uitverkoop van Nederlandse grondrechten aan buitenlanders
welke gaande is» de bereidheid van de eigen Nederlandse bevolking, om zich loyaal in te zetten voor het voortbestaan der
Nederlandse staat, doet afnemen. En het is tevens duidelijk,
dat de kwetsbaarheid van Nederland als natie evenzeer wordt
vergroot door de aanwezigheid van bijna een miljoen buitenlanders, wier Religieuze, culturele en emotionele loyaliteiten
naar elders uitgaan.
.
Oe plicht tot bescherming»
In het Internationaal Verdrag inzake burgerrech'Ceh* "érfpolitieke rechten wordt als vanzelfsprekend aangenomen, dat staten_ole_plicht_hebben_ op te komen voor de levensbelangen van de
artikel 4 van voornoemd verdrag datgene wat is toegestaan bij
aen algemene noodtoestand, "die een bedreiging vormt.voor het
bestaan van een volk11 en die officieel is afgekondigd. In dergelijke gevallen kunnen staten met inachtneming van bepaalde
voorwaarden maatregelen nemen, die afwijken van hun verplichtingen ingevolge het verdrag.
Uiteraard hebben staten eveneens de plicht ontwikkelingen
te voorkomen, die tot een dergelijke noodtoestand kunnen leiden*
Tot deze plicht behoort bijvoorbeeld het stravan naar een zodanige ontwikkeling op internationaal terrein, dat oorlogshandelingen worden voorkomen., naar tevens geldt dat de overheden de
binnenlandse situatie zo mpeten sturen dat met name het zelfbeschikkingsrecht, ide eigen identiteit en het voor ide eigen beIking opgebouwde rech^npaTsket >il«t in'"jpevaar ji^idt gebracht.

Bat brengt logischerwijs onder neer net zich nee dat er een
beleid moet worden gevoerd» waarbij de groei van ethnische
minderheden via legale en illegale immigratie als gevolg van
dekolonisatie, werving voor de arbeidsmarkt, toelating van
vluchtelingen, adoptie en naturalisatie in de hand wordt gehouden en geen bedreiging voor de autochtone bevolking gaat
vormen»
Een dergelijke bedreiging kan worden veroorzaakt door de
groei in aantal van de ethnische minderheden, waarbij zuiver
demografisch een verdringing en uitdrijving van de autochtone
bevolking plaatsvindt* Fiaarhet gevaar is tevens aanwezig dat
ethnische minderheden net afwijkende belangen en strevingen
bij internationale conflicten gaan functioneren als vijfde kolonnes. In dat geval vormen ethnische minderhedenv die zich
op sleutelposities bevinden bij overheid en bedrijfsleven natuurlijk een extra risico»
Daarbij geldt tevens, dat de overheden logischerwijs ook
de ontwikkelingen in de toekomst in het oog moeten houden» Indien nen verzuimt een toekomstige noodtoestand te onderkennen
faalt het beleid.
In dit verband moet nog worden gezegd, det begrijpelijkerwijs niet slechts het aantal vreemdelingen binnen da grenzen
ven belang is, maar ook de aard dercultuurverschillen» Bij gro-^-•rr1t'"'Tr"''r'tt-f'<:n-'*" *<t«««.n »n-fcrtcMLnr»«. fy^ipjjcing _an ethnisch e __
minderheden valt harmonisatie van visie en belangen niet of
rauwelijks te verwachten»
—-—- bê~Biat'g~»aa;rlnlhftt' ^alrt^tJÏ:g'3?»?£gr»n tOT- een gevaar -kan ----opleuerTn voor ~dè autochtone bevolking hangt uiteraard tevens
samen met de vraag in hoeverre het ontvangende land in ruimtelijk, economisch, sociaal en cultureel opzicht nog ruimte biedt
tot het zich ontplooien van ethnische minderheden. Daarbij
geldt dat bijv. de onderbrenging van ethnische minderheden in
landen als Siberië, Canade, Australië e»d. in ruimtelijk opzicht mogelijkerwijs minder wrijvingsvlakken schept dan in landen als Palestina» Nederland e, d. De concrete situatie in een
bepaald land is derhalve mede-beslissend voor de vraag in hoeverre ethnische minderheden gevaar opleveren voor de autochtone
bevolking» Daarbij moet bij gevaar niet uitsluitend worden gedacht aan direct lijfsbehoud, «aar tevens aan die bredere scala

wan factoren, die het bestaan leefbaar maken, naar eigen normen.
Ir> dit verband moet er op worden gewezen dat het Verdrag
Inzake burgerrechten en politieke plichten htt gevaar van de
groei van nieuwe minderheden onvoldoende onderkent* Dat komt
vermoedelijk mede ooordat «en ten tijde van het opstellen der
Verklaring en verdragen vermoedelijk het oog had op "historisch
gegroeide" minderheden op eigen territoir» omdat de nieuwe massale mi gr ati ego l v en met ethnisch sterk afwijkend karakter deels,
nog niet op gang uaren gekomen, en deels als tijdelijk werden
beschouwd.
Dat de opstellers de betekenis van cultuurverschillen wel
degelijk wilden incalculeren blijkt onder meer uit artikel 27
waarin de rechten van "historisch gegroeide minderheden" worden
aangegeven. En dat men tevens oog had voor het feit, dat er aandacht moest worden geschonken aan de onderlinge verwantschap
van bepaalde eihnische groepen blijkt uit artikel 31 van hetzelfde verdrag. Daarin wordt gezegd, dat bij het kiezen van
de leden van het Comité voor de rechten van de mens, eendacht
dient te worden geschonken een een billijke geografische verdeling van het lidmaatschap en aan de vertegenwoordiging der verschillende bBschavinosvcrmen (curs. B.) en der voornaamste
rechtstelsels. Hieruit blijkt dat de Verenigde Naties ook In dit
opzicht zelf onderscheid maken naar onder meer beschavingsvorm,
-die-in-het aloem&en rrn nmntar-anderlino. verwante ethnische_ ___
groepen zal omvatten»
—.JïensTenrecnt&h en "mgetsthappi j.~
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Ieder staatsburger heeft er recht op dat de hem toekomende
mensenrechten door de regering van zijn land naar vermogen k-orden verwezenlijkt. De mate waarin de mensenrechten in-een bepaalt
lend worden gerealiseerd, wordt bepaald door de wijze van benutting van de beschikbare natuurlijke en menselijke hulpbronnen aldaar. Een optimaal gebruik daarvan is voorwaarde voor een optimale verwerkelijking van de mensenrechten in een gegeven maatschappelijke situatie.
Als menselijke hulpbron, die in dit opzicht van groot belang is, moet mede worden beschouwd het heersende ideologische
klimaat. Dat bepaalt .mede in hoeverre de mensenrechten zullen worden gerealiseerd. Het is daarom tevens bepalend voor de vraag,
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welke maatregelen daartoe zullen warden getroffen en welke instellingen daartoe zullen worden gecreëerd*
Die maatregelen en instellingen hebben uiteraard niet slechts
betekenis voor het toekennen en effectueren van individuele rechten. Zij zijn medebepalend voor de prestaties, welke de maatschappij als geheel ten bate van haar leden kan leveren. Bij
dijkdoorbraken, epidenden, hongersnoden of dreigingen van buitenaf is het logischerwijs niet voldoende dat iedar mens het
recht op vrije ontplooiing is toegekend. Er zal dan een zodanige
graad van maatschappelijke organisatie op de desbetreffende gebieden moeten zijn opgebouwd, dat het hoofd aan de dreigende rampen kan worden geboden.
Het heersende ideologische klimaat ia voort* van groot belang voor de bepaling van de speelruimte, welke individuen en
instellingen krijgen voor het uitdragen van hun uitingen op het
gebied van godsdienst, wetenschap en cultuur» Een genoegzame
speelruimte is een stricte voorwaarde voor een zodanige opbloei
van de drie genoemde gebieden, dat een passend antwoord kan worden gevonden voor de geestelijke en materiele noden des tijds.
Het behoeft geen betoog dat de verschillende grote cultuurgemeenschappen op aarde een fundamenteel verachi11endeopvatting
hebban van datgene wat aan individuen mag worden toegestaan* Het
is bekend dat de Islam in veel opzichten veel intoleranter is
dan de westerse cultuur. Het is dan ook niet voor niets dat de
oppositie tegerT de respectieve verdragen ini8Ke™~be"HiBns^nrech~
ten overwegend uit islamitische landen kwam.
. ...Deze..intolerantie betekent in het algemeen tevens het
.optreden.van eenl wetensêhappeli3kë~~en" culturele' stagnatie,
waardoor mede aanpassing en intergratie in sterke mate worden
belemmerd.
De westerse cultuur kent onder meer in dit opzicht een
veel groter bewegelijkheid en is mede daardoor ook mondiaal
tot veel groter prestaties in staat. Die heeft zij geleverd
mede tot heil der gehele mensheid, ondanks de schaduwzijden,
die aan de Europese expansiedrang waren verbonden. Of in de
woorden van de socialist Theun de Vries, bekend romanschrijver,
uitgedrukt:
"Europa heeft in zijn christelijke geschiedenis veel oorlogen
moordpartijen, rooftochten (de kruistochten), godsdienstoorlogen, imperialistische oorlogen «n kolonisaties-oorlogen gevoerd, blij Eurojgeanen zijn geen toonbeelden van deugdzaamheid

en naastenliefde. Toch is uit onze historie de renaissance geboren, de kunst van Michelengelo en Leonardo, de filosofie van
Giorciano en Bruno, Spinoza» H egel,fftarx,de natuurwetenschap
ven Galilei, Newton, Darwin, Wax Planck, Einstein. Ui j nebben
de vredesbewegingen voortgebracht en doen dat nog. Wij hebben
epidemieën getemd, slavernij afgeschaft, kinderarbeid verboden,
de vrouwenemancipatie bevorderd. Wij hebben wel iets gedaan voor
de menselijke civilisatie, al hoeven we ons niet op de borst te
kloppen, blij zijn onderweg, wij zijn in beweging.
Ik wil mijn efschuw voor de Islam - de leer* de dogmatiek, de
verboden, de onbeweeglijkheid, de middeleeuwse achterlijkheid
die is ontstaan met deze religie voor nomaden en woestijnrovers niet onder stoelen of banken steken» De cultuur van de Islam
heeft twee maal gebloesemd, en niet zuinig ook: in Bagdad, in de
• 9e en 10e eeuw, in Spanje onder de Roers e kalifaten, waar zelfs
een hoogtepunt van Arabische beschaving is bereikt, door "ons
christenen" te vuur en te zwaard omgebracht. Raar die beschavingen waren wel ketterse tussenspelen»
Ik hoor vaak beweren dat zij onze cultuur hebben verrijkt* Waarnee? Noch onze muziek, noch onze literatuur, noch onze wijsbegeerte, noch onze beeldende kunst (de Islam verbiedt het "afbeelden") hebben ook 'maar een spat geprofiteerd van de aanwezigheid van Islamieten. Integendeel: zichzelf opsluitend in een gedragspatroon, dat de originele achterlijkheid halsstarrig in
—statttThoudt " (lanQ-l'gvB-TJe—lTr.aBi) , vormen Tij een Fimuükorp er-in -onze samenleving, dat niet lijkt té kunnen loskomen, iets bij
te leren, iets te willen leren, dus verarmt."
Hoe dit ook zij, de massale immigratie van mensen uit
bijvoorbeeld de Islamitische cultuur, die onze mentaliteit en
daaruit gegroeide instellingen vaak niet zullen kunnen aanvaarden of slechts de aangename kanten daarvan zullen accepteren,
betekent logischerwijs een groot gevaar voor onze levenswijze
en levenskansen. Het gevaar is levensgroot aanwezig dat zij
zich zullen.optrekken'aan^ónze uit christelijk/humanistische
waarden ontsproten sociale instellingen om ons vervolgens te
bedreigen vanuit hun fundamentalistische geloof. Dat geldt
overigens ook voor sommige andere immigrantengroepen. Dat alles nog afgezien van de omstandigheid dat ven dergelijke masse
Ie immigratie ons voor problemen in financieel, sociaal en
ruimtelijk opzicht stelt, waaraan ons land niet kan voldoen
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, zonder zijn eigen bevolking op ontoelaatbare wijze in gevaar
t« brengen. De grenzen van het toelaatbare Zijn ook hier reeds
ruimschoots overschreden.
- Wede uit het voorgaande wordt duidelijk, dat in een bepaalde maatschappij een_ zekere eenheid van opvatting moet bestaan
over datgene wat wenselijk en toelaatbaar is. Piet andere woorden, er moet een zekere mate van homogeniteit in levensbeschouwelijk, ideologisch opzicht bestaan, wil een samenleving van
mensen en groepen mogelijk zijn.
In tal van landen zoals Salvador, Noord-Ierland, Ceylon,
Libanon en Assem, om slechts enkele te noemen, zijn zelfs na
soms eeuwenlange onderlinge nabijheid der diverse volksgroepen
de voorwaarden tot een vreedzaam en vruchtbaar samengaan nog
niet vervuld*
Voor Nederland voorzien mensen als nolleman en Cohen een
vxlj langdurige overgangs- en aanpassingspetiode, waarbij men
onder meer uitgaat van een tijdvak van rond 30 jaar. Dertig
lange jaren derhalve van aanpassingsmoeilijkheden, die voor
een belangrijk deel opnieuw op da ruggen van de bewoners van
arbeiderswijken zullen worden uitgevochten, maar die tevens
voor steeds breder legen van de autochtoon Nederlandse bevolking voelbaar zullen worden.
nolleman zei indertijd, dat hij het niet erg vond dat er
aanpassingsmoeilijkheden zouden zijn als de integratie naar zou
worden gerealiseerd; Daermeé"~verraadt hij TfJrT g~ê6rèk~ a'an medë=~
gevoel voor de eigen Nederlandse bevolking, die in hoofdzaak
de dupe is en zal zijn. De integratie, die hem voor -ogen
f staxst en z.i. moet slagen, betsksnt in zijn visie het sp-=vijzelen der ethnische minderheden tot een reële macht in
de staat tegen de belangen van de Nederlandse bevolking in.
De uitkomst van de voorziene aanpassingsperiode is vooralsnog niet geheel zeker. Kaar gezien de uiteenlopende waardenpatronen en belangen tussen de eigen bevolking en de cultuur- vreemde immigranten, die de hoofdmoot bij de ethnische
minderheden uitmaken, ia het te verwachten dat hier te lande
eerder een soort Ulster ontstaat dan een harmonieus samengaan
van de diverse -groepen» Het is mede om die reden, dat een multiculturele samenleving moet worden afgewezen* In het derde
deel van deze beschouwing, zal nog nader worden ingegaan op de
^«peeifiek Nederlandse problematiek in dit opzicht.
.
•„ In dit verband moet hier nog slechts worden opgemerkt, dat
«jijze^in-gevaar brengen van het levensbeschpuweliik

klimaat en de daarmee samenhangende mogelijkheden tot samengaan en samenwerking in maatschappelijk verband zeker ook als
een schending van de mensenrechten moet worden ontmaskerd.

. ' ' • • * "
Het recht op noodweer.
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Oaar waar de rechten der autochtone staatsburgers van een
bepaald land niet of onvoldoende worden beschermd door de desbetreffende overheden zal een beroep op noodweer kunnen worden
gedaan. Onvoldoende bescherming vindt daer plaats, waar de over*
Heden de gevolgen van hun falend beleid pogen af te wentelen
op hun eigen staatsburgers door het treffen van maatregelen ten
gunste van de iomigrantongroepen.
Dergelijke maatregelen hebben altijd een "quasi-humanitair*
karakter. Dat geldt bijvoorbeeld voor de antidiscriwinatie-wetgeving, voorzover die de gelijkheid tussen eigen en . vreemd
verabsoluteert en zich niet beperkt tot het bestrijden van duidelijk herkenbare uitwassen, zoals ontoelaatbare beledigingen»
naar een quasi—humanitair karakter hebben ook die daden van
bestuur, waarbij positieve discriminatie wordt gepleegd ten
bate van immigrantengroepen» Dergelijke maatregelen zijn vaak
puasi-humenitair omdat zij dikwijls gaan ten koste van de
autochtone samenleving als geheel en daarbij in het bijzonder
van de minst weerbaren uit de autochtone groep*
Voorbeelden van dergelijkemaatregelen zijn het geven van
kiesrechten aan. buitjetnlanders .£aax..jde_&e.Qfifinteraiden_eq. he.t
-SoënsiLeTlBrf .van.dé overBeidsdieHs€ên vcTor buitenlanders^"
Het recht op noodweer voor de autochtone bevolking geldt
„te meer daar waar de overheden zich zelf niet aan de eigen
-"^^•ESSl
wetgeving houdt ten gunste van de immigranten» Dat is bijvoorbeeld het geval bij naturalisaties, waarbij de duurvan 'het illegale verblijf meetelt bij de voor de naturalisatie noodzakelijke
termijn van 5 jaar verblijf hier te lande* Dat is voorts onder
meer ook daar het geval, indien overheden zoals de Amsterdamse
gemeenteraad de politie verbiedtdoelgericht te zoeken naar illegalen. Daarmee verkracht de overheid haar eigen wetgeving en verliest daardoor het recht op gehoorzaamheid ook in andere opzichten*
Bij dit alles.moet-worden bedacht dat wat de overheid
doet ten gunste van geimmigreerde groepen .in feite reeds de
ff. ,

voorafschaduwing is van aan openlijke «n keiharde verzuiling
op ethnische grondslag» die in het verschiet ligt. Daarbij mag
het ontzag an het air van objectiviteit,dat de overheid nog
steeds enigermate heeft, niet de ogen doen sluiten voor het
fait dat zij in belangrijke mate spreekbuis en handlanger is
yen de vele m^ntferhedan-lobbi»» die in ons land reeds opereren.
In dit verband moet er tevens op worden gewezen, dat net
rbegrip noodweer~exces in onze rechtspraak is aanvaard voor
die gevallen van noodweert die door de situatie gerechtvaardigd
waren, maar waarin de gebruikte middelen niet geheel proportioneel of adekwaat waren aan het gepleegde feit of beoogde doel.
Xfindit licht verschijnen onder neer de zogenaamde Turkenrellen
te Rotterdam, maar ook vele andere acties van de Vaderlandse
bevolking elders als een door de wet aanvaarde vorm van
verzet. 3>at lijkt- des te meer het geval nu de Nederlandse
overheden hardnekkig doorgaan met hun politiek van socloeide
ofwel moord op de Nederlandse ..autochtone 'samenleving.
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E. Inleiding
Zo fels van Doorn venaeldde is bet aantal sociaal-wetenschappelijke
studies intake de hinder, di« de buitenlanders voor de Nederlanders
eet ziek ccebrengen uiterst- klein.. Breed-opgezettfctstadies£idie bet
geiaBenlijk effect van een groot aantal factoren en tsspecten nagaan estbrei.rten enenmale. Wie dz&rois «en beeld wil krijgen van de euouletieve werking
der gevolgen van de massale ixmigreties voor de neoerlandse bevolking
ie aangewezen op bet bijeensprokkelen der gegevens op verschil lende
terreinen.
Soevel in dit bestek lang niet alle gegevens konden worden verwerkt en
voor sommige aspecten de gegevens vooralsnog ontbraken wordt uit het hier
volgende genoegzaax duidelijk, dat het nederléndse immigratiebeleid
l» het heden tot ontoelaatbare gevolgen voor de eigen Nederlandse barsltit^
beeft geleid eu dat de toekomst -nog slechter perspectieven biedt.
Sotss zelden de door de Nederlandse overheden begane beleidsfouten c?
het eerste gezicht niet als schendingen vat mensenrechte*; herkennen en
erkennen. Dat kcat ter. eerste door de geriagc aandacht welke zei voor
de Mensenrechten ia huc totaliteit heeft. Zoals gezegd blijft de belBr^stciliag oeest&l beperkt tot die e* vellen waarin schendingen van eckele
facetten plaats vindt, zoass daar waar Bisha&üelingen pi e ets vinden. Maer
tevens is oen in het elgeaetB geneigd &et&ogelijkbeid van het schender.
van sencenrechte& ia-eigeii-lsnd veg'te^djKnkan. Banvloeken "si ingort" tet.
in-dit verband slechts nasr-sndere lenden* Ea ertoe koxen de aeierlenase
politici dtts te goreder omdat de funeste gevolgen van hun beleid zich
vooralsnog ïn bevaalde streken, steéea en wijken duidelijk zichtbaar zijs
geworden. Kede dat heeft fa«n in staat gesteld tot hedec fcot-toofd-ic-lt-±ccu
te steken.
heitEenreci'i.cs --«orücr: algemeen gezegd geschonden indien b es 1 5 -n i:
of op grond van Verklaring en Verdragen ontstane rechten van personen.
groepen o' volken door de desbetreffende overheden niet in acht worden gecon*J«. De ernst der schendingen isngt. o;a;- èf . vaande Bate'.tVB«riJa?liex-:-velz: j r.

getroffen wordt. Uiteraard moet daarbij bet gezamenlijk effect van alle

v
•fs-onderlijke schendingen in een bepaalde situatie worden ingec&lculeerd.

In bet voorgaande werd reeds gewag gemaakt van bet schrijve s dat de Fede:•
'"tie Xederlandse Vakbeweging OP 10 aaart 1990 aan het Directoraet-Gen-r- . '
voor Be Arbeidsvoorziening zond. Daarin wordt voor vat de gastarbei de :-ibetreft een beeld gegeven ven de stentaliteit. die aanleiding was tot .:-. er: "Bet «Igexeae beeldinibiiae *conJa*ie\n*aL-do» de 7»V,l4s dat bij Ut
'
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kal ijk «aken van vuil. lawaaiig ea nonotooc werk achterwege;
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Verzwakking van de positie v on de arbeidsorganisaties in Nederland

t. o. T, de ondernemers;
J. Vergroting ven bet tekort aan sociale en betaalbare woningen;
j». Aanwakkering van de nationalistische gevoelens van groepen
Nederlanders, die de buitenlandse werkneaers zijn gaan zien als
concurrenten op de arbeidsmarkt, de woniosnnarkt etc,
f. Qneefettazliff verblijf van du i tonden buitenlanders in Nederland;
g. Bet probleem van de tweede generatie.
In bet voorgaande is het schrijven van de FNV vrij «itvoeri* *~: ;sgever.
t het een vrij treffende typering geeft vsn bet door de .diverse
nederlendse regeringen gevoerde wanbeleid inzake de aascale ioaigretie
vsr. gastarbeiders. Daarbij kont dit getuigenis van onrerdecete zijde,
die Ken ftiet van rfecnts-extrecisae kan verdenken,
De dcor te FNV gegeveifkensehetèng van de gevolgen van dit venbelt, id
Is allerminst volledig. Kaar in kort bestek geeft bet de ernst de
veroorzaakte problesen genoegzaam aan.
Een ander getuig«rift, betreffende -de door de gtassale i=:i?ratio-&trc=.en
veroorzaakte t>robl«aatiek -koÈlTVveiieeas uit. onverdachte bron. Hij is te vi:
in het boekje "Qxdet zij anders zijn, natronen -ven rasdiscrinicatie
\n Nederland". - Daarin wordt de Bening weergegeven van de Seonersorganisei:
Schilderswijk in Den Haag over de in hun wijk ontstane problesatiek.
Vij creven de daarin aangevoerde bezwaren tecen de door de iosieratie
oatstane toestanden zoals ze door de schrijvers van het desbe treffende
arti&el werden ssitengevst, inextenso weer:
• •Buitenlanders" zijn zichtbare concurrenten op de woningmarkt. Hei is niet alleen 20 dat zij woningen betrekken,
waar Hollanders zelf op axen en dat door hun komst de
koopprijzen omboog fiaan, meer direct voelbaar is de overlast die men er als buur van beeft. Gastarbeiders en Surinamer* in deze buurt hebben doorgaans een iaag inkomen,
de koopprijs van een \voning is hoog en als gevolg daarvan
ziet men zich genoodzaakt met meerderen samen te wonen. Deze. volgens Hollandse begrippen, 'overbewoning'
en al de overlast die dit roet zid> meebrengt, wordt door
de omwonenden dikwijls beschouwd als pesterij ea ah een
bewuste poging om ben te doen vertrekken.
• Er is ook concurrentie om arbeid, ook al noemt men dit
niet direct. Het werkloosheidspercentage in wijken als
deze is boog en het valt. niet te ontkennen dat voor deze
weinig of ongeschoolde arbeiderspopulatie, iedere baan
wan een 'buitenlander', voor de Hollanders één arbeidspbats minder betekent. .
.
-r ,

• Zo bestaat er ook concurrentie om het Oüdertrfls. Suriaaatnse en vooral kinderen van gatran>eidcff»,'mct ecu

grote taalachterstand, vormen soms meer dan de helft van
de klas. Hierdoor ligt het kstempo laag en is de fauttvi»
duele aandacht, die de onderwijzer kan geven, gering.
• We zagen al dat dr Sdrildersbuurr zoveel aardige uitneem.
te winkeltjes telt. De HoBandse Schüderswijktts nemen
bet de 'buitenlandse' neringdoenden buitengewoon kwaHJk. dat ben kennelijk wordt toegestaan een zaakje te beginnen, terwijl van Heilanden allerlei formele diploma'*
en vergunningen worden geëist. <* *-•• .» • ••».'
• Volgens Hollander» houden gastarbeiders en Surinamert
er een aantal hinderlijke levenswijzen op na. Hun voedsel
ruikt onprettig, op bun mmiek - waarvan men vindt dat
deze te luid en te vaak 's nachts wordt gespeeld - is men
weinig gesteld en men toont zich huiverig over de directe
wijze waarop mannen en jongens seksuele avances maken
tegenover Hollandse vrouwen.
• En ten slotte: de immigratie van zovelen beeft het karakter van df buurt ak sociaal geheel ingrijpend veranderd.
Waar andere culturele codes gelden wordt gedrag onvoorspelbaar. Traditionele vormen van organisatie en onderling hulpbetoon functioneren niet langer. We vermoeden dat de weerstand
J» heftig is. omd.it daarmee het nieuwe' karakter van de
buurt wordt bevestigd, de immigratie is een onomkeerbaar proces. *

m
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De schrijvers voegen bier aan toe dat deze klscbtenliJEt indrukwekkend is en ia de meeste o t® i ebt e» wel degelijk gegrond. Zij gaan
«r voorts van uit, dat nen vanuit e ei; traditionele tneoriètover rasvoo roer:
waarin oen bet bestaan van racisme herleidt tot bet afwijkende gedrag
vsm gestoorde of slecht geinfonaeerde individuen hier weinig opschiet.
Bvencin aldus de schrijvers als net een marxistische interpretatie, vasrbi.
•en racisme opvat als een kenmerk vsn "vals klassebevustzi jn". waerbij
oen deel van de arbei derski esse beschouwt als tegenstander icolasts van
als lotgenotes. We hebben hier volgens schrijvers -te Beken aet een croleterische echterhotde, die geconfronteerd wordt net een lange reeks vee
zeer concrete aanleidingen tot irritatie over en eeer." Hen kan
de gevoeligheid (van de Schilderwijkers) voor de .procegenda ren de
partij als de Bederlandse Volkunie", zo besluit dit stuk,"tls een
on&achtig protest van een inheemse achtergestelde minderheid, , . — — — •
Boevel men Doet waarderen dat de schrijvers van dit stuk oog nebben
voor de gegrondheid van de klachten der Bederlandse bewoners coet worden
gesignaleerd dst ook zij weinig begrip tonen voor fans eerstgeboorterecht
als Ke der l ander s en voor bet feit dat hun leefwijze en levensbelangen door
de.Hederlandse regeringen tegen degeconstateerde eantssting bescberad fesd
»o»ten worden, mede op grond van de mensenrechten.
"tt
dat voarnoead botitjè,

allereerst «te een «eakla&bt 4«r HaOerlBfiders aldaar tegen
bet bei. als „g wolf vaa de massale lmaigr*tie ea&c«daae onrecht kan gel ds r..
De/door de auteurs van voornoead stuk aangeduide grilden van Hederleüd:
bewoners tegen de koest der buitenlanders ie allerminst volledig. Kaar
zovel de door de FBV als door Se.Bewonersorganisatie ScbildersVrl^k regever.
opsonming bieden een goed uitgangspunt voor de volgende bespreking v BE
da verschillende deelgebieden, waarop Bederlanders door de massale iacigr.
in de knel kwenen.

-tui öeilnéiscibeVJfefierlanc'ers a»etelt cocscau ca ce
Tweede Wereldoorlog near schatting $00.000 sensen van
*ver de trenzea hier te lande worden gehuisvest . 2>st se
de uiteraard verscherping en verlening vsn de
voor de eigen* ïederlandss bevolking.
De diverse aederlaaöse regeringen weateldés-ée fiaereóor
last goeddeels af op de fcejteectelijke instanties
tegea protespten ir-. Daarbij werd onder af??-gitr1uL§
van de^ zocenaaade tien-fo=entsre£-eline volgens welke
te-e enten verplicht reren, lo£ van de »oniat-»é~tbou/
te reserveren voor ambtenaren en spoorwegpersoneel.
Her rijk paste deze regelig voor hes ee^st.46* op _
oneigenlijke «snier toe bij ée üuisvestin. van Indische
K^erlsnders, voor sie zi^ een deel.VBO de eoOr ce te™-preserveerde jronin^en oeste^d*. Lst»r zou
' - -" l
taris van Dac Op de oszaleiee ceaschte koaea, deze «••
ook van toepsssiar ~e verklaren bij het to«*l.i»a
aaa Surinaaers,en Antillianen.
Sastarbeid ers deden zica_in steecs sserker
Itt gelden. Zo «^r6^^4Sèr^SLiy'/^ ltr»o
aftegeven aan. buitenlaaders" . Bet aerendeel
aeen betrof nuiaen in Oud-Hotterdaa, volgensJiet des
tetrerrende bericht. Be StichtinE Bulp aan 3uitrtl«W""
«er^neaers vea sic dit bericht affcocstie «as voe£de a^er
aan toe dat de authochthoae rotterdaase woning£oekencea die
zich evenada willen laten verleiden tot de vaak onbet-a^Vanieuwbouw, öoor de Eescsrbeiders grote concurrentie ^ordt "
Bsnj.eöaan- 'Vooral Turken en Marokkanen traden steeds vsT&r or
als kopers van woningen in volksbuurten, waar zij 6f een raisiss
vestigen voor landgenoten 6f net hun gezin gingen wonen. Ie beide .....
ging hun vestiging sosss gepaard BK t pogingen tot wegoesten vaêereeds .
zittende nederlandse bewoners, hetgeen kwaad bloed zette in de fcuart.
Juist in deze concurrentiepositie zag genoemde Stichting één van de cslr^.*
ste oorzaken ven de groeinde spanningen in de Maasstad.. Daarnaast was de
overbewoning door iaaigrentengezinnen soms bron ven overlast en irritatie.
Ook afwijkende levensgewoonten moeten in dit verband worden geroesd.'
..
Üln >•-,
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Als aangeduid trad ock concurrentie op in de sector der huurwoningen
-via het woningtoewijzingsbeleid in het eigeneen. Daarbij ging &*& uit vsr
de verwerpelijke gedachte, dat ook in dit opzicht een boitetleaders cezel:
y
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rechten ?ouden Boeten worden toegekend als aan Hederlenders veröen
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bepaling, een factor die ook elders cel gelden. Blijkens een aededeling
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ven de Aastere sase Woningstichting Petrimoniuo scoren daarbij* Sarina ar se r*
jjen in het eigeneen is dit opzicht hoog, evenals overigens endere icnigr^r.tengezinnen, die vtsk ook groot zijn. Voorts heeft de Amsterdamse ge-cent *rsefi bepaalt, dat £rote gezinnen in gitote woningen soeten worden oEDerrtirKet gevolg is, dat lieóerlandse gezinnen die iets rpejècr willen wener., el
of niet op "groei" gericht, de stad uit worden gedreven,
Naast deze concurrentie van imigr anten op de woningaerkt weren het
vooral ook het verschil in leefgewoonten en voonbescbgving, die sn8r.nj.ngE-.
opriepen. Overbewoning, geluidsoverlast, vervuiling, tsöis^slachien., r-:.:r.r
e. d. varen veelvuldig gehoorde klachten van Kederlandse bewoners.
Toename vee net tent el ircoigracten leidde veelvuldig tot verpaupering
der buurten. Een spreUende beschrijving ven dit proces vindt a en in
bet meergenoemd boekje "Oudst zij anders zijn": "Belaas, zo heet het
ds&r ever d* liaagse 5«bildersv:ijki "kunnen^ oorspronkelijke &ebi l de re i :•/.-:
voor al dat nitheeiLse buitengewoon weinig waardering opbrengen. Zij
beschouwen de binnenkomst van iR»igr&nten als overlast en voor hen symboliseert het de sociale achteruitgang van de buurt. Het is een weinig
florissant* omgeving waarin KC hier woont; de straten zijn graa&v keelsiEr
elos, de huizen zijn grotendeels vervallen. Eakele gerenoveerde huize:.b}.0;-_
die er ook staan, accer.tureren de verloedering van de rest. Veel resen z:;:.
vuil en verwaarloosd en deritrages zijn dikwijls gescheurd. Vir.dt sen z?
uu en dan don toch ee& helder opgeschilderd kozijn net daarachter z&cbt lil
of geelgroe» vitrage, welke set veel plooien gedrapeerd ganft boves eer.
iijtje koperen kerels, porse lijnen prullaria of siercactusses, den vocn-v
daar een oorspronkelijke Schil der BÉ j kers, die de autochtone arbeiderccult-.-.
hooghoudt. Voor de rest wordt de sfeer bepaald door een proletarische
achterhoede van in hoofdzaak Mediterrane of £urinacsse efkozEt die
er zich de laatste 10 é 15 jaar heeft gevestigd."
Ben endere oorzaak tot uitdrijving VET. Bederl anders vormen de grote a~lec kinderen v as Surinamers en gastarbeiders op de scholen, die doorgce^E een l eer achterst and te keepen hadden en hebben. De nederlandse ouders rec£^
Heerden dat de aanpassing van de scholen aan de achterstendsituatie van d*
imaigrantenkinderexi de kansen van hun eigen kinderen verkleinden en hun
ontplooiingsmogelijkheden in bet gedrang brachten. Deze klachten werdec
en worden overigens veelal door de onderwijskrachten onderstreept. Dearbi:
speelt tevens een rol, dat er vrij veel grote gezinnen bij de iirrigrsntea
" Zoals reeds in het voorgaande in de mening van Bet Bewoners Organisatie
Schilderswijk tot uiting kvaa was de directe wijze waarop Bannen en jonger.:
s«ksuele avances naken tégenover Hollandse vrouwen eveneens aanleiding tot

bron blijkt^:%Ü;lt»i".lB«ri>lj.jWBS f ir-ï

IfcT

dat kwaad bloed onder de Sederianders zette en r»»etie* van die kant
uitlokte. Zo berichtte de Volkskrant in 1969, d et woedende bewoners
ven de Schilderswijk Marokkanen hun pension uitsloegen. "Bet werd hoog
tijd, aldus één de Kederlandse bewoners, dat ze er uit geslagen werden.
De viezerikken. De gaskeaer is nog niet goed genoeg voor ze. 2e
behoeven niet meer te proberen hier nor te koisen. Ik dnafde aijn
docbterje van 12 niet meer op stre»t te sturen. Je had Boeten zien
hoe ze er tegen op stonden te rijden". En de toenaalige directeur van de
Stichting Begeleiding Buitenlandse Werkenaers Den Haag typeerde het T>»b
in zijn slgeoeenheid, door te zeggen, dat de gastarbeiders geen enkel
probleem zouden vornen, wenneer een schip vol meisjes »et ze meekwem.
Dit berielit veroeldde tenslotte oek nog dat er onder het gastarbeiderspension een confectieetelier aet uiteraard vrouwelijke arbeidskrachten
gevstigd «as. hetgeen de katers wel erg dicht op bet spek bracht.
Bet criffiineV rnriyr.e.van somcige groepen buitenlanders aoet eveneens
in dit verband els eenstpotgetrende factor worden -genoead, die ooi: ir, 5rbuurten het leefklimaat ongunstig noet hebben.beinvloed. Dat het hisrbi;
ii.dertisad OB een belsngrijk verschijnsel gaat, blijkt uit de door het
Kiaisterie vsa -Justitie verstrekte cijfers betreffende het eantei lune
gestraften, dat de laatste jaren sterk toenac. "Daarbij is, aldus-dit .beri
vit april 19S3i de groei ven fi.et aandeel van niet uit Nederland afkoxsiir?
gedetineerden aanzienlijk? Zo vormden de niet in ocs land geboren g ede tint
-den onder de langgestraften zelfs een ceerderheid. Daarbij gaat het
voornaaelijk oa de tveede generatie der buitenlandse werknemers, aldus i: r-.
Kinisterie ven Justitie.
Zoals elders nog nader zal worden besproken volgden verschijnselen cis
prostitutie en drugshandel de invasie van buitenlanders op de voet.ia
SOESige stedelijke buurten B&er ook elders. Een enkel cijfers raoejj hier
de zwaarte der problemen reeds illustreren: In l981 waren van de door
de Aasteraemse politie wegens drugshandel verdscbte personen rond
36£ van surin&ease origine en 35.2* varen overige buitenlanders. Tezsser.
vormden de verdachten van uitbeen se berKoiast derhalve ruim ?1> van het
totaal sent el verdachten. ,.-rIn dit verband moet worden herinnerd aan de pogingen van het sissterders
gemeentebestuur tot vestiging van zogenaamde drngscafes0?» eüE sintll
nog niet aangepcste buurten, hetgeen op fel verzet van de bevolking aldeEr
stuitte.
*
Het zou overigens in dit verband te ver voeren in te gaan op de problfe'
die de koast der buitenlanders veroorzaakte in bet gezondbeids- en welzi;c
werk in diverse buurten. Ook daarop zal elders worden ingegaan. Kaer dit
dit verband worden geno
«speet moet nog wel. in di

ttat &&pr deze factor het
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5oe bet proces van uitdrijving vis efwij£e.aSe
woonten verloopt kon ffien ia extrece v ara wsftrnejbgn bij het
flatgebouw Gliphoeve ï in de aas terdege Sijlsrrceer. X>e
üederlandse bewoners zijn aa&r voor het allergrootste
éeel we toetrokken nadat een had kennis £ecs3kt aet de aroan• stijl ven ds surinsaase aedebewoners. Dit flatgebouw telt f^i
woningen aet na s r sccstting 2500 tot 2COO s-jrinscers .

m-.

Uit se diverse verslaten ontstaet het voi^j^o» i^esld:" Sloten,"
deurknoppen, nooirer^ea vsn liften, ceurezi, rrievenoassen
en uoxen «ercen esn öe lopende band verniêlc en zo
leafcceroofd. Huisvuil werd ia BJ.le hoeken en ±2^2
in plasts van in de containers, ierw3;41:.-aet np ^r
vanaf de ballions en de balustrades op het oi^rinfcence gazon
«ezr bsaeden wordt eesneten, ven bicrbllkjes tot banJsst|j.le r..
]>st veroorzaakt niet slechts gevséi voor de oa^evinf ssèr èevens een dermate grote chaos, da-t de Stadsreiniginf; de
bi^na niet ean i-sn. 5eplentinren heeft de noet: reeds
en bet onderaoud uit oesteed, zonder veel susceE. In de
binnenstraten wordt vrijelijk ceurineerd. 3.:en poept in
Óe fonteinen. .liften en andere installaties raken coor
_
overuewoninc en overoelsstinr öc. de naverkisp defect, aet
keen herhaalde reperaties en kraohtirer voorzieningen n.^ocz
Jieiijk Bisskt. FiatE zijn vertooasl en horizonteel sasa£« trokken, door hst seken van t8-«-£ ie üet zsasr h2i-3|s$nce
oeton. Borceeltje? en gokhuizen zijn in het flet^eoou»
ver£prel?^rsife5&svferSinP±£8Xlften en elders senEer^ad.
2r is een suDcrih.inele sfeer ontstaen, waarin crughancel er.
-teoruik *eli£; tiert. De vernielingen heugen reeds sóids
het gereed koien vsn ii-at fletteoou* een uesrst; vgi f-r^^ —
feaaè*&*-**s f. 13-COO. 000 asn extra ondernoud* gevertc»
d.A-.z.-ronfl 5-OöO.GOO per ja«?r. 2n er is iderin ni£ een
stijgende lijn, went voor' het lopende jaer wordt het &*«•
voor extrs-oncerhoud noodzakelijke beóraê op f.SODC.OOO

Ben reden die ongetwijfeld tot de uittocht Fin~liederl sndse r
heeft bijgedragen moet zijc gelegen in de onvilligfceid vtn gebeente se Et u re
woningsticbtinfen en winingbouwcorporsties, gehoor te geven een hur. kis=i^.
Z>ie.>o&villigfaeid.;vecaeze««r wede veroorzaekt door de angst voor
te worden versleten.

Zo teelde de woningstichting Petrinoniu» te Acsterdes

i^d (1575-1

»«£«, dat ven de aard fier tewonersklachten geen boek ver- gefetmóes,
bok geen systematisch onderzoek naar de klachten van Xederlanóers over
leden van minderheidsgroeperingen kon worden gedaan. De desbetreffende
woordvoerder was bang, dat als er een lijst zou vorder, g en SE kt neer res,
bevolkingsgroep of nationaliteit van degenen, die tot de klachten fcenieici:
geveu, vooroordelen bevestigd zouden konden worden. En intussen aodderde
Ken voort wet een zogenaamde individuele eenpak per trap, eis de croble-e:
grotendeels niet ken oplossen en het uitdrijvingsproees niet kon stopze.te:
Zoals c e: eg d vorat de Gliphoeve in êsstèfdaawBi^lEeriseer een extresc £*'•
ïïaer soortgelijke ervaringen en klechten over conflicten in leefwijze
brachten ongetwijfeld de gemeentelijke huisvestingsinsianties te teatercs:
«r. Rotterdam ertoe te pogen het aantal buitenlanders per trap en per buurt
te beperken.
De rotterdexs» poging daartoe uit 1972 eet de zogeneerde
5/i-regeling werd evenwel getroffen--vdóorr een regerinzsveto ns een aotie
van het PvdA-Tweede Keser-lid Barendrecht. Bet Aastereanse streven net
gelijke strekking werd na een actie van de VTD-geaeeeterssdsleden?!ey er
Jfccobse getorpedeerd door de A-sterdasse gemeenteraad.
Daarbi.1 noet nog worden opgenerkt, dat de buurten vasr het aantal
b-jitenlandersTDigeos het T. orstel zou-werden beperkt abeiderebuurtea wers^.
Of de WD-rsadsleden zo hard hauden gelopen als het de duurdere buurten
eet bun eigen achterban varen geweest stset te bezien. Het is overigens
kenaerkejb voor de lichtvaardigheid WEsraee de ^asseenteread te lasterden
deze zaken behandelt, dat na de W£-actie aan de linkerzijde s t essen o?£ir.nu ook cear de "betere" buurten voor gastarbeiders- en sarinaesse gezince:.
"open te breien"*
'
Det overigens de strijd om de beperking ven het aantal gastarbeiders
per trap net de actie van het duo Plev/Jacobae nog niet was vol streden
bleek uit een in het Parool van 15 noverber 1958 gepubliceerd interview
*et drie bestuursleden van de Amsterdamse federatie voor Voningbouvcorpcr:w.aruit bleek, d«t de wocingbouwvereniginêen naar vereocen toch VEstr-ic.-^aac de practijk en eis van besperkinf; « spreiding van bet aantal buit«:U:
se gezinnen in het door hen beheerde woningbezit. Daarbij steunden, eldus r
noemde bestuursleden, op.de »ening van hun laden en op hun eigen ervarir-re:
die aantoonden, dat opeenhoping van buitenlandse gezinnen leidfc tot eno~--

spsnningen.
Bet is.aanneBelijk, dat die spanningen nog aanzieiijk zijn toegenomen
sinBs;.in. 1975-.de fcioönÉ-.tit Suriname en in 1976 de gezinshereniging bi*
buitenlandse arbeiders pss goed op gang kwait.
uit bet jfearverslag van de Dienst Herhuisvestin6:;0«rll976 blijkt, det
de gezinshereniging oa grot» gezinnen gaat, waarv» 80^ vijf of ce
nodig beeft. Er zijn gevallen bekend» waarin aar sarisasase of g est-
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arbeider£gez.ir.nen twee naastliggende woningen werden toegewezen. Be grote
behoefte asr> vijf en neer-kaoervoningen zou overigens tot e»c versneld
openbreken van de zogenaamde betere wijken hebben kunnen i .1 i den, waar zie:
DBtr een ooet aanneaen een belangrijk deel van de toch al schaarse voorrat
grote wor.ir.Eer. te Amsterdas bevindt.
Hoe snel het vervreeadiagsproees op veel plaatsen v&i.C. z'\cï: I-.sïn greei
b l i j k t onder neer uit de volgende tabel, die het percentuele «ssndeel var.
de v;-eer;de linker, op bet geheel der in een--s ent al'buurten: van Kottereas,
AELStèrdes en.BenrEèeg aangeeft:
Vi.lk cf buurcoiabinetie
Rotterdam
Rotte: das
Rotterdas
fcotterdsL
RottercaiL
Eet te;- ds, n
Rotterdam

Oud Crooswijk
Oude Vesten
Feijenoord
Middel land
Ka t endree ht
'Eospolder
Sne&gen

?eTce^t£ce yreeadelingen o-f tottri nsv.
1-1-76
1-1-BD
34.09
39.46
32.83
42.35

Aa^terdaE Bij.loeriEeer (-3>
Atsterdaa Kern Oude Stad
lasterden Indische 3uurt I
AEÊterdön .Indische Buurt II
Oosteroarkbuurt
Dapperbuurt
Oude Pijp
Kieuwe Pijp
S=8ernd£:r!;;er-/2eeheldenbrt
Hugo de C-.rootbuurt
s Gravenhage
s Grevenbage
s Graverhêre
s Grax-enh&ge
s Grever.hBre
*e- Grt=venhfe£e-

Schilderswijk
Trensvaal kwartier
ü'egentessekwartier
Station sbuurt
V,'estbroekrark
£e»heldenkwartier

33.61
21.80
21.23
15.72
16.54

41.14

41,35
26. 2C
12.86
11.92
17.48
13.38
15.22
13.68
12.56
10.68

39. 9S>

2B.93
25.79
26.32

24.51
25.43
29.30
27.57
27.07

21.72
20.85
20.81.

19.35
17.83
1-1-78
34.46

21.88
20.77
20.26

16.52
14.68

39.89
27.36
24.09

23.16
15.78
15.71

Io naie in de WÏJK het Ou dr Vesten te Pottercam eet •. a«rt*l'oestaaftoe *et rond 29', in de periode v^n 19*6-1980. in derhalve vier
jaar tijds. In de Indische Buurt I (gelegen ten vesten van de Hol»kkei»t E .
VBE de stijging in genoeade periode zelfs bijna 128».
n Het laat zich berekenen,-dat meerdere buurten op basis van de huidee
eaatalUa vreemdelingen e» de verschillen i» geboorten-niveau binnen-

-

ti« jaar g^eel Vn buit«l*nds._handen zuilen zijn overgegaan.
Dat zal dan het gevolg zijn van hetin'.bêt ïoorsaandeaangeduide u*-**^-;'proces van uitdrijving d*r Bederlandse bewoners, dat naer aea *oet aanr.e=£
nog lang zal doorgaan..
ü«A

i£ïÉË*i&ÉÉ£^., *

Zoele wij zagen vas ënti*;flït"£itdrijvingsi>t-o**» e* n ga vol g van eer. prol
reeks van factoeen. Die factoren werken uiteraard ftaak in otterlinge samenhang, waarbij ze elkaar versterken. Het sesultaat ervso wordt uiteindelijh
richtte er in r.vt vertrek der Kederlandse gezinnen. Kaar in de daaraan
voorafgaande jaren ooeter, ontelbare spanningen, irritaties en iurstraties
bun deel zijn geweest, voordat ze het besluit tot uitwijking nessen.
De PvdA noet volgens bet rapport'-Streling'w eer terug naar de volkswi;
OE daar opnieuw contact eet de bewoners te kijgen. Dear zal mee een goedden
geëcimeerde en verbitterde arbeiders- en middenstsndbetolking aantreffen
die door haer én de andere partijen in de steek is gelaten en öèe zelfs hè:
verwijt van fascisme en racisme feoos^eerdea oa een protest te kunnen later,
horen.
Aadentjdi: heeft de PvdA hier en daar wel gezorgd voor speciel'e eendacht
voor ninderhedenbelangen op plasH-selijk niveau, zoals blijkt uit de
aanwezigheid van de surinaser Cbsndoe in haar Haagse raeasfractie, die
de "waakhond" der einderhè d n genoesd wordt,
Eovenste&Ede t tb el zou de indruk kunnen vekhei: dat het vraagstuk der
air.CBrbesen in de woonwijken «ctsluitead een zaek is ren de grote E t eüer.
in het westen des lends. Mets is echter einder waar. Slders in oen land
speelt het probleem evenzeer, zoals de berichten bijv. uit Twentse en
Brebsntse industriesteden kunnes leren.
Sn gezies de huidige cijfers betreffende de aantallen vreemdelingen
in veel kleine>e plaatsen ec de vooruitberekeningen van hun aantallen
in ce toekoEst werpt het BinaerhedenDrobleez zijn slacscheduwes ook elders
in de lande reeds «ar vooruit, voorzover de moeilijkheden in dit opzicht
niet reeds zijn begonnen.
De Kinderheaen»invasie bracht andere verschijnselen ia zijn kielzog ree.
Z-o leidt het reen twijfel est in een sted als sssterdaa de woningnood OOK
oxuier de jongeren zoccer de intoitt der immigrant se ssszienlijk einder grcc
zou zijn geweest, Sn dienovereenkomstig zou tevens de behoefte set htt kr&..
ven penden einder oz zich heen hebber gegrepen dsc nosenteel vasrr.eer.beer
is. Het -gojacdêels"buitenlandse speculentendoa zou micder kanses hebben ge.:
gen v*n de situatie te profiteren. De stadssaneri&g zou ninder obstakels
in de vorz vsn soeilijk verplaatsbare imnigrantengezianen hebber, gekend.
De finanéering der volkswoningbouw zou oinder ónder druk hebben gestsen
van woningbouw voor iasigranten. die bovendien deels nog «tra financiering
\f*
eist vanwege projecten voer grote gesinnen. De bejaardenlmisting zoa -hebbebevreisdlf-ender zijn opgelost.
In dit versanu soet wc rdei opgemerkt, dat bepaalde groepen vsa de liedsr-l

landse bevolking het waErschijnlijk aede els gevolg v» Oe vreemdelingenlnvasies extra hard te verduren krijgen. Zo is er blijkens deberichten
laag een tekort aan nuïsvestin* voor be^»^rd»n. |*-

twair

blijfcéns «en not» vaa de Itederlendse Fftdierstie voor Bejaardenzorg
van i A april 19&3 Is er onder de ethaiftcfae aiaderfeéden sp«tee van eer.
naderende vergrijzingfifcolf van grotfc ontvang die naar alle waerscbiJraij.jbeid d« spoeling voor de Nederlandse bejaarden in één of tnder* opzicht
DDR dunner zal B«kan*
Hsfir zoals in bet algemeen zal blijkbaar alle leed «n alle nood
ven Nederlanders soaten wijken voor de belengen ven buitenlanders, die
d sa rep volgens ds Verklaring en Verdragen inzak* da rechten ven ce eens
geen aanspraak op kunnen maken.
En. da t zal zo blijven zolang er mensen aan bet roer zijn zoel s de
aasterdamse P;v,d. A. wethouder voor de ruimtelijke ordening v&z der v::
die blijkens een artikel in Booilijn van november 1980 als felooroeli;.it:
lanceert:"Stads!ucfat raakt vrij - de stad coet ruicte Merfder eea zich
ananeinereade cinderheaan. Of zoals ven Thiin, die zicb bij zi^c benoer.,
«taleert/als partijganger der minderheden en op grond van zijc ectjviteiin dit opzicbt door hpt Parool als "nan voor da itifiderheden" werd geiierr:
Dergelijke aensèn zijn er voor garant dat van die kant althans niets t«
verwachten is vcor de klea gereden Nederlandse bewoners. In dst lici.- eer.
soat de bezetting ven de acsterdaase raadszaal door hoedende Zseiljkbewoners worden gezi-etr'els een teken aan de wand.
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i:*t de L-*i3sr.ereai£,iat; koiten locisr.ner.7iis öe rrr.
van oncer-vijs en opvoocin£ voor de iazac-rastenje-jcc üiüs~
hes gezichtsveld es csarisee tevens de repercussies op net
oe6erl3s£se onderwijsstelsel. 3eecs ia 1971 .varee er op
scholen in de 2i j. IE «race r te Aas t e re SE. ernstige aoeüijk.net***- .
oen gerezen als i_evclt ven de ("rote icvloec var- ouicenlaads* ea'voorsi surinaaase kinderen. Zo berichtte iet
iësveri>8sd Oude r/ijken is 137'4 san de tej**-te
dat net ojidaaks Jcostoare tsalpro^rsameE en óe ozrari/tkeliag van allerlei oaderwijsitetjiodeii onomstotelijk .vas
kozziön vast te staaa, da c de taelachterscsnc vap de kinderen
is de oude wi^rejc ns. zes 3sar feit. A-as en oleef. 2e situscie
volgens ast SaDen.veriüjitsverosad iio» versleciteré els
van de vele ouitealeidse kiccereri ia deze wij):eri.
Buizeala^cse kisc-eren zouden volg-erts deze issssnrie ziiet E.Og:ec jrorcea toe£elete£ in de neds^landse klasser, voorcst
zij het üeöerlaads ceiioorlijk ouder de iuzie hecoea.. X-ergelió^ce j^8atreg:elec souden volgens adressant er tevens
toe Dijdrsten, dat de leersituatie voor net aeöerlancse
kind ginstiger zou worden.
De berichten over &os*j.ijkhe£en net ouitenl&^dse kincecea
bij set nederlajicse onderwijs bleven voortduren. Zo schreel'
de Utrechtse ïigrasreiresc in februari 1375 cat volgens
iaar ruii. de helft van öe buitenlandse kinderen CUES en
de 6 en -11 jssr de scnool verziiiaêen. Bij kinderen tussen
oe 11 et 15 oaar -ras cat zeifs ?0£. Deze hoge percentages
absenten, aldus de üüitrantenraad, lijkt de conclusie
te rechtvaardigen, dat het aenpassingsproces voor de Beesten is mislukt,
'
.
Sinds de eerste alarmerende bericnten. uit de beginjaren
zijn naar aen soet aanneóen op vele plaatsen jiaetreg-elen
voor betere opvane en oegeleiding ven deze kinderen getroffsn, waaronder de organisatie van opvangklassen,
bicultureel ondervijs en het inschakelen van beceleicin&steaas.Een duidelijk beeld gevens de beschikbare gegevens
nog niet. Xaar wat hierover begin oktober van dit jaar
onder aeer door de rotterdssase voorvechtster van
derebelan^en Kelly Soetens *erd s:eegedeeld was reeds erg;
pp school, aldus-deze bron, falen deze kinderen
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vssk. 2e zitrsn, door hun sshserstead, «sis £r&te Joa*»r.
éi>:A-i-'ls is klsssea ^et veel xtiiere klederen. V?.*i ^.^(.-.ere.-:
zi^.1* re^eirc-:ht ostspoori. .Vet ïtoüc^rca^ oscrei'; ^os-ss
"eily Soasas ce situatie zelfs slBrasreac, voorsl snier
d« T.:BrckkeBas* Jjoagerea. Volgens h*;ar zit össr ee.'„ s;r5^s
iiroser *?orce:ioe {.'rss? heroïne spuiters, sclutiesr.uivers er.
sicoaoiisten oij, kortom ai-ies .vat, zsksr v^or isissdtiscr.s
ou2ers, ees verschrijikirjg; is. Ook de je-jeéprorcitutie neerz
ir. deze hriïjfea tce. Zr zija zelfs jongens bi^, cie Iveceriai:
se aeisjes vour zisa laten tippelea. Vooral K&rokksaase ^.ssr
ook ce Turkse kincereu sie je de laacste tijc fir£. terutvsllen. 3ie tweec'e j,eiteretie csekt ons óao ook ert sézoer.
Uit het betoog var. ïveliy Soetecs vslt ook ao£ op te aiak*.-,
6at hst £-er>erstie£oaflici: bij veel islamitische £-ezisa*a
bij zonder'fel is osast ce jon^ereJi g;e=r8£.-P8tror.ea krij£ea,
die öoor öe ou3ers niet vorder g esc c et> te era. ^ear est pro'&
blees, werd ook reeds veel eerder gesigaslesrd. Zéc vga <?iejjsaea, cie reeós vroettijdic eea w&arschuffeaó geluid i
liet beren *ras de.aeer Cav^s, begeieiSiagsfÉactioasris
van ée turkse werknemers in óe Z-aatstreek. Ia 1973 zei aii
oacer Eeer ia dit verbeac* "Het is bi^aa raapïBli£ els ?urkea hun vrouwen es kiacerec laïea overkoken. i'.ea noest
cat tezinshereaifinr, i.aar ia de practiók kozt het neer
op eea soort £eziasoreu> — 2i£ealijk zou het ie buiter.ler.cer
eft^receii zee tea worcea oa zich hier iet haa
te vesticea. Hun problemen worcea er eileea rasr
groter óoor". ~"
Blijkens recente berichten zijn deze sombere berichten ven indertijd
door de latere ontwikkelingen inzake de gongeren var. buitenlandse
herkocst in ons land bevasrheid. Reeds ward gewezen op boa forse •
aandeel in het sant el langgestraften. Andere oericbten spreken over
cnn zeer grote aantallen in tehuizen als gevolgen van conflicten eet
de ouders, set als gevolg weglopen, al niet gepaard gaande met criai&si:
teit.
Het is echter in het bijzonder de Kaderlandse jeugd welke bier de
aandacht moet hebben. Vat de schoolgaande jeugd betreft oterd arej^is geve:
'•óp'-fcet -f¥f%, dat die wet ontplooin£smogelijkheden in de verdrukking
kvam et komt, door de grot* aantallen buitenlandse leerlingen, die
«p v«l plaatsen overmatig" tijd en aandacht der leerkrachten vragen.
Bezr koat bij bet het onderwijs tevens 4en rol speelt in fcct soeiali-

der kinderen. Datjboet zicb in «en relatief veilig
ond*rliase
__^.i««
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de gedragspatronen, die ft* „'leerlingen van huisuit geïnjecteerd
krijgen onderling niet al te strijdig zijn vil BBE grote" conflicten
binnen de school voorkomen* Daarbij speelt ook een rol, dat de schoei
toch altijd nog een rol speelt In liet bijbrengen vanchristelijk/hseti
tische en europesehe waarden» die zowel individuele ontplooiing els
verantwoordelijkheid in sociaal opzicht beklectonen. Kinderen in
dit opzicht uitleveren aan een ongeplande batsepot van ve&rden en
onwaarden uit een groot aantal culturen betekent ze l eter, ronddwalen een doolhof, VB eruit bijna geen ontsnappen Degelijk is. Maar af gei i er.
van deze "hogere" doeleinden van het ondervijs heeft elk Nederlands
kind er recht op, dat het zijn schooltijd als gezegd doorbrengt in
een "oogeving, die een verantwoorde uitbreiding van het ouderlijk hui?
biedt en waarin een ongedwongen communicatie met leeftijdsgenootjes e-leerkrachten nogelijk is. Op scholen, waar veel buitenlandse leerlingen zijn, komen deze mogelijkheden in de verdrukking, fiet Keoerisr.i
kind-wordt geconfronteerd net een vreeade vereld die het niet begri^r
en een vervreecdingsproces, -*at vooral op die leeftijd f steel coet -wer
ken. Daar koot noc bij dat ae inhoud ven het gebodene vervreemdend
kan werken. Kienaad zé l in het heden o eer pleiten
- ' ' ""'1 "*' f-~
het vanen op eng-nationalistisch coapas. Kaer een Nederlands kins
heeft er --populair gezegd recbt op te weten waar het in hist^osiscb,
geografisch en sociaal-cultureel opzicht vandaan koest, zodat het lar.r
deze weg een id&ntificatieaogelijkheid krijgt eet het fcretere geheel.
pe multiculturele brei, die ene mijnheer Dors en enderen een Kederler.
kinderen willet opdringen, alleen osdet zij in het verkeerde vliegtuig
zijn gestapt, biedt daarvoor geen passende vervanging. Ket betekent
het nederlandse kind uitleveren aan de wensdromen ?sn hen, die
vanuit hun eigen herkomst reeds negatief te g no ver de Nederlandse cv* l v.
staan.
Krachtens artikel 13 van het Verdrag inzake de ecoeoaische, sociclt
en culturele rechten van de mens erkennen alle stater» die dasrbij ~zr~zijn het recht van een ieder op ondervijs. Det ondervijs dient
gericht te zij» op de volledige ontploiing van de oenselijke p~e~rsöor.~
lijkheid en het besef ven haar waardigheid. Onderwijs dat Nederlandse
kinderen tot sluitstuk en slachtoffer n BS kt van een aulticultureel
experiment, .waarvan de slechte resultaten voor ben deels zichtbaar
deels voorspelbaar zijn, vel do et aan erex dergelijke eisen niet.
Daarbij komt d^t het in eerste aanleg de kinderen van volksbuurten es
arbeiderswijken zijn en 'zijn geveest, die de klappen noesten opvangen.
Hun toch al vanuit hun cilieu gezien geringere kansen in een op schol;
gebaseerde ctatschappij worden dsaraee ep ontoelaatbare vijze getiecir^

proces stopt niet bij de

Krachtens artikel 5 ven voornoemd verdrag sag een deelnemende
staat geen activiteit ontplooien die ten doel beeft rechten of
tT-ijbeden, welke bet verdrag erkent, te veraieticen oi' Beer te
beperken, dan bij het verdrag is voorzien. £D blijkens artikel 52
is het sen die staten evenmin toegestsan enig fundaoenteel recht van c
«sus in dat land, dat ingevolge wettelijke bepalingen, o vere enkons t er..
voorschriften of gewoonten, wordt erkend of bestaat, te berperken
of erven ef te wijken, onder voorwendsel, dct dit verdrag die rechter.
niet of slechts in beperkte mate erkent.

t;

Boewei de diverse Nederlandse rederingen niet doelbewust de
ontplooiingskansen van de Nederlandse kinderen hebben willen vernieii:
neet een aannemen, dat BED zich aldcap wel bewust is geweest ran de
risicos die aan Kcierlsndse kinderen liet lopen. Men heeft zich
anders gezegd, doelen gesteld, waarbij de beknotting van hun ontplooi!:
kessen bewust varen ingecalculeerd. In dien zin kan ir. «n spreken var.
eer doelbewuste vernietfng ven rechten en vrijheden, die strij<Ug
is eet het ie ertikel 5 gestelde.
De politiek der Nederlandse regeringen is ook strijdig net het
2
Boeven geciteerde artikel 5 . V'ant Nederlandse kinderen hebben vs^rf erde bestaande v-ettelijke bepalingen, overeenkoeeten, voorschriften of
gewoonten recht op kwalitatief goed onderwijs in eigen taal, in eiger.
Kederlandse ocgeving Bet ;genoBgabme.-aandBch twen rEedorlsndse leerXr&c.
Eileen daardoor worden hun ontplooiingsnogelijkheden gewaarborgd, zot!
dat ook in het verladen reeds binnen zekere eerges wes gevacrborgd*
Da huidige situatie betekent een inbreuk op bestaande, in het ver I ede:
deels eoeiïE&s verworven rechten. Baaros is &et beleid der
regeringen eet hun huidige onderwi i s- politiek eveneens strijdig eet
2
ger.oead artikel 5 Blijkens de in 1550 gepuliceerde nota ven het Sociaal Cultureel
Planbureau, waarbij ir. e c uitgine van een volledige gezinsherniging
bij Turken en Marokkanen, wordt nog een t o enen» verwacht in deze
groepen ven rond 10071 tot 1&90. Dat houdt tevens in, dat het
aantal Surkse en Marokkaanse kinderen, dat in 1990 de Nederlandse
scholen zal bevolken dan met 100-150' zal zijn toegenomen.
Daaroee zal üederl&nd cl dus Dineke vac Damoe in Elscviers Magazine
ran 23 april 198J zijn gesteld voor een gigantisch onderwi jsprobleex.
Daaraan soet worden toegevoegd, dat daardoor bet Nederlandse kind
tegelijkertijd nog sterter in de gevarenzone terecht zal komen.
Dek hier geldt beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
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op da arbeidsmarkt

In de in het voorgaande (p..*..) weergegeven brief van de FHV
aan bet öirectorast-generaal ven de arbeidsvoorziening worden
reeds een aantal nadelen genoemd, welke de invasie van vreemdelingen voor de Nederlandse werknemers meebracht.
BeoerJrb men zich hier tot de gevolgen voor de arbeidsmarkt èa
öet.-.arbeidskliasst in engere zin dan kunnen de door de TKV geconsteer-c
verschijnselen als volgt worden samengevat: .1, Arbeidscarktbederf,
doordat buitenlanders slechtere arbeidsvoorwaarden accepteerden
en daarmee ten eerste ten nadele werkten van de arbeidssituatie
in het algeaeen en ten tweede vooral ook het aantrekkelijker caker. var.
vuil, lawaaiig en monotoon werk in de wee stonden; 2. Mede daardoor
grote spanningen binsen de bedrijven zelf, die toch al te kampen
hadden eet grote moeilijkheden op het gebied van de comzunicetit, er]*
ding, veiligheid er, dergelijke; _J.'Door de sterke toenbae van het
j
aantal illegale gastarbeiders werd de concurrentievervalsing opl>et
i
het geoied ver. de srbeids&srkt nog groter.
De ?KV geeft in haer schrijven slechts enkele hoofdpunten a«n, boevt
ei aldaar ook op de samenhang met andere belangrijke vraagstukken
wordt vervezen. Secenteli.lk l»üdè Stichtingen de Arbeid oawpp
ia een schrijven aan oremier Lubbers nog eeas nader ingegaan eo-cieel
in verbsrfd met de concentratie va» werklozen in de vier grote steeën
Afcstercan, Potterdan, E-en Ksag en Utrecht.
De werkloosheid eldear loopt aldus dit schrijven van 16 februari 1£:
in hoog ten-po op en schommeldetin december 1982 tussen de 11.?" te "tr-en 1?*5'' te Rotterdam. Die werkloosheid spitst zich eldus de Ctichtir.r
vaa de Arbeid toe op ongeschoolden en een groeiende f roep buitenlander:
die of coc pi eet analfebeet zijn of de liederlsndse tssl niet esciitig.
De grote werkloosheid in de ovde wijken verslechtert eldus de Ctichtir.;
het kliüc.E£ ald£&r in het algemeen en zeker ook voor de in die
wijken opgroeiende "tongeren. De Stichting wil in dit verband dat er
een sprei ding sb el e,id komt ter einde deze verschijnselen over een
groter gebied te verdelen.
Ook de wethouders van -de vier genoesde steden bepleitten in een
nota v EU begin masrt '83 een aaapak van de stedelijke problematiek.
Zij villen dat de grote steden weer meer inwoners krijgen. Tevens
vraagt volgens hen de opeenstapeling ven probclemen, zoals bijvoorbeeld
de stroom migranten, de prostitutie en de dru se verslaving meer sen^éc;. -.
meer «steun en voorel meer geld van het Rijk. Pet daarmee terloops ge:
d» wethouders het peard opnieuw achter de wagen «jannen wordt ook uit
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Koen de Stichting van de Arbeid noch de wethouders pleitten in di-.
verband voor het enige middel vat in-teerste aanleg soul a es kan bieoer..
naoelijk een radicale stopzetting der aigrantenstroom.
Keer terug nasr de erbeidSBarktprobleaBtiek.

In bet kader v&r.

deze n5ts kanneB'.d&arover hier slechts enkele BSnvullende opserkir.re.over vorder, ger-aakt.
Beeds de F1-V gsf ean, dat bij

de iisir.igr ent en stroom van de beginne

sf aen een concurrentievervalsend e lestent ten opzichte van Eederle:::.:
arbeidskrachten beeft gewerkt. Uie strijd werd gewonnet door de in^ir
ten o:sdat zij slechtere arbeidsvoorwaarden accepteerden.

Daarbij

Boet vorder bedacht eet bet concurrentieèfee&ent einder zwaar weog
in tijden van hoogconjunctuur, toen er volop werk te krijgen VSE,
Dfiaraéc asoet worder.°*il«i^ det het in dienstnemen van sasterbeid-:
£b-i£ aanzuigend we r.; t e dp endere isatigranten, Daarbij ontstond s-crrs :
de situatie, dst de recrutering voor bepe&lde sfdclingcn in henden
kv:a=i va^foorwekers

van Turkse of endere fccrkpcst, die da a me e eer.

aacktspositie tegenover bun landgenoter< en het desbetreffend 'csdri^
verwierven. I>at was bijvoorbeed bii Polygraa in Eeem r.et gevel.
In-dit vereend ao et ook nog vorder, opgemerkt, dst dergel i jke
concentreties ven in^igranten op productieafdelingen of elüers r.iet
&lleeË°itn aacctspositie creëerden, &ter in een groot aantal gevallt:
ook eer. rer vorr-den op de technische vooruitgang en da&rnee'.-'Bp ~*~
het concurrentievermogen van bet bedrijf.
Eet is voorts vanzelfsprekend dat buitenlanders d i e i« grote ps-u"zowel a n a l f é b e e t elsook verder ongeschoold zijr. op'eer. kri.7.p«rde er:
H( -~

carkt wsfri moeilijker aan bet bod kunnen kosen, hetgeen ziek uit ir.

il-

de stijgende werkloosheidscijfers. In dit verband ssoet er nog op v e r .
gewezen dut blijkens i,eerdere berichten illegale gastarbeiders
sors lecE!e gesterbeiders verdrincen, oadct zij nog goedkoper zi:'r.
DaBrbij neet worden bedacht det deer weer reële achterEtBndEit^raenwezig zijn zoels ir het gevel ven enslfabetisme

hot verhelpen er

eer. buitengewoon coeilijke z e e k is, onder r,eer o&dst n&er blijkt
ë&abetiserings-progrsiiBes niet of BEu/welijfcs aanslaar..
Ket is in ieder gevel zo, det lllegal^e of legele gastarbeiders t andere iczigranten bij toenecende werkloosheid lt;-ve«l-sterker aete
den voorheen sis concurrenten op de arbeidsmarkt voor de Kederlencler
Boeten worden beschouwd,
, DEerbij moet worden gesignaleerd dat er in dit opzicht veek een
extra eleaent van concurrentie-vervalsing optreedt in de vorm ver.
positieve discriminatie* Dcorbij' voeren bepaalde instanties een
beleid van bevoorrechting van leden van minderheden onder de deksar.'
dat die het neer nodig heoben den enderen.

-wethouder de Clee van Amsterdro indertiid bi j de

•ƒ:••

n-

invasie van Surinamer* in 1975» dat het bedrijfsleven zou helpen bij,
de opvang van "rijksgenoten". Bij noemde lïaarbij de werkgelegenheid
voor de Surinamers één vw» de hoofdpunten in de problematiek. Voorts
zei hij dat hij van de houding vsz een aanttï-psrsoneelehefs van
SEsterèEnse bedrijven erg was geschrokken. Terwijl sonaige bedrijver;
zaten te springen os: arbeideskrachten peinsden ze er niet over Surir.iin dienst te nemen, onder het noemen van allerlei excuses. Meer de Cl
voegde daar b&straffeT.d san toe, dat hij weigerde die argumenten
te aanvaarden. Hij bleef er bij, dat ook het bedrijfsleven zich
voor deze z a a k moest inzetten. En hij haalde vervolgens het' bekende
en tot op de draad versleten argument van stal, dat v SB de historisc.'.<
verplichting: Het adri jf si even kon volgens hem de zeek niet aan
de overheid alleen overlaten, omdat aan eeuwenlang v_en eebieses als
Suriname en Indonesië heeft geprofiteerd.7 Men zou ven eéc wethouder
van Amsterdam een minder clicbéaetig* en bovendien onvare argaocstet:
hebben oogen vervachten. Zn dit verben d Bioge terloops worden verweze:
neer de stelling v&n dr. Emuer, dat "neder l End in financieel oplicht
geen"erescbuld" aan Suriname beeft omdet de Vaderlandse expansie
aldaar een rem betekende op de economische ontwikkeling van de
toenmalige Repttrbliek der zeven Verenigde KederlandecV H**r- ja^-ook
j-e-eiger.
Eotioozi£Emilie-EiBschien-iir~Suriname staft^te-treppei-en-oa neer Ueóorl
*eg_±e_vlucLten in
van 'de taKTen—ij-<e n- yrj-j— Suriasa.
•In oktober 1980 trok sinister Wiebel de»« lij» door-de+r te steil'
dat het arbeidsmarktbeleid één van de priori t ei t er. *as:.v«r het
toenmalige minderheaen-beleid. Hij constateerde daarbij dat de verklc:
beid onder de in Nederland verblijvende buitenlanders schrikbarend
groot is en hij vond det zijn collega Albeó? ven Sooiel* Zaken far-vr,
te weinig initiatieven ontplooiide oa d E erin verbetering te brengen.
Geen van beide heren vond het de moeite v&ard ter sprake te breder
dat lén-btiEn vaer een
banen voor leden TER minderheidsgroeperinger.
hinder banen voor leden van de eigen Nederlandse bevolking
zou moeten betekenen.
Dat het besef hiervan vel leeft onder de ongeschoolde jongeren
Vaderlandse herkomst vordt uit onderscheidene berichten wel du i cc".
onder meer
Dat dit besef soms ook opduikt in professorale kring bleek uit een
artikel over hooglerarenbenoemingen in het sociologenblad "Scciodrocc'
Haar bet besef, dat het bierbij een verschijnsel is van veel algecer.E
betekenis dat de gehele Nederlandse bevolfcicg sangeet en vooral
d* werklozen daaronder lijkt nog xtiet overal te zijn doorgedrongen.
SB inmiddels zijn **** naar men moet «anoemen allerlei instanties
bet gebied v fin bal p aan mmmigranten bezig ïran tentakels uit te sic
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teneinde een fco groot mogelijk aantal vet a»r.aan hen toevertrouwde
iocigractenbelangen te behartigen. Daartoe behoort ook het ereé'rw:
van zoveel cogelijk banen in elke sector van de Nederlandse erceidsr
Ook in dit opzicht is het gftngenaaa riemen te snijden ven Bndersitór.r
leer en banen te vergeven die in feite voor Kederlanders bestemd zomoeten worden.
Eet één en ander geldt uiteraard voor die sectoren, di« in de ree.
ven de mees expliciet zijn gerserveerd voor autochtonen, zoals die
bij overheid, waaronder de politie.
Bij dit alles mout het veiligheidsaspect oog vorden genoemd. De
Nederlandse regering kondigde enige tijd geleden aan. dat irj'
de beaanningen van Nederlandse schepen ook een nederland»» becsncing
moesten hebben en dat buitenlanders geesten worden ontslagen. Het is
nauwelijks aan te nemen dat daarbij alleen de zorg voor htt heil
van Nederlandse zeelieden de hoofdrol speelde. Eet ligt voor de b er. c
ook hierbij het veiligheidsaspect eer. rol speelde. Maar hetzelfde
ergtment kan ook geldes voor de rond 1000 buitenland»r* die tij de
Nederlandse spoorwegen in dienst zijn en voor buitenlanders in er.cere
vitgle bedrijven.
SoDenvettend moet wordes gszegd dat zowel in het verrieden als ir. '-.
heden de diverse nsderlandsa reg-ringen te »ei'.vig oog heeft re had
voor gg"t'feaerl&ftdco '"clnngan-e-n d* belangen vaz Nederlanders op de
arbeidsmarkt. Dat de strijd op de arbeidsmarkt met het groeien van
het aantal iar.igranten en de twede £ener*,tie errss steets schtrj-êr
zal verder. En dat de toepassing van de zogenaamde positieve discir-bovendien zal leiden tot een ontoelaatbare bevoorrechting van
en hun kinderen.

dgfeeaondbeidszorg
^
^ .«-IT—
HTT

Uit verspreid*',*!! i»et reeus Isng bekend iat de is^iftrintènfröi
exirfc-jrote problemen cevet in da ggzoTis»eidszcrg. tok-hier Ï.VKJJI
vij «itertcrd siecr.ts enitele &speeterr üanstif^er,
. >.:
/.llereerst _:ofet ucrüen secignfeleerd, dst blijkens be£e«ikbi,r*
gegevens ceer iyn^tcht ven de-instanties óp net gebied ven de s;c;
zori; vr&y6n a»n de ei^-en bevolking. £ir bleekvuit «en in 1575
sepubiiceerü onderzoek i» een huisartsenpraktijk in d* csstertstse
Sijl. erseer, i.et vellende sttatje geeit een beeld vau de dcarbij
verure..ec gereve&p
patientej
bezoekers van spreekuur
herkomst in ?:••
r.bar hei-koastln '^

ï f «b.

An^a re bu i tenl. i £. B
ICO.ïotfcal iagescbreveu prtient.ec "846. .
hieruit blijkt dat in deze praktijk faet voorfcl de "Sijksgenoten"
iSj'a" tlie verboudintBsevfijs veel «seer fciscftter nser voren brccbten
cien de «-ederlenders, de tri» op ruiaf e EI stand Êevolcd door endere
_ saitenlenders. die iets boven bun stnieel in het in^esecrevan
pat i entende s tand liggen.tlit de toelichting op deze cijfers vordt
l! voorts duidelijk, dat de "rijksgenoten" n*£st veel eeer klsebtec in
jet eigeneen veorel ook aeer s^ycbo-sos&tische klachten ia eden, -;8*rbij
II
i j ne .-uitgerreid lichsaelijk- en laborttoriusonuerzoas gee£ efvijfciaren tis
koacsn worfaen
Üe Utrechtse buisErts'ltwa's in 157? =et een overeenkósstire
opoeriirg
TlaB. ' .
ter. tei-jsiec ven de -sst&:beiciers in zijn praktijk in «te -trecttse
volksbuurt, v^tr hij sijr. prectij'; he*ft. Volgei>£ zijx. scLtttiDgïiorsE
buitenlanders onge-reer andernalf ce&r zo vaak vis consulten en visites
eet de dokter ie c er. 1 1 et dan de overige p atlê"ntec,/*'3e "seslische zcrg
vcor ben vergfa&nus dr. Vrij, vergt onevenredig veel tijd vee de arts.
£er. gesprek «J-4 een tolk kost twee keer zoveel tijd den ces rechtstreeks
V'i ' •
gevoerd on der boud". Deze le^B&an ziet voorei in de g&alllji:ii coEsruzieetie
probleuec els gevolg ven de taalbarrières de oorzaak van öc'aoeilijkhe- *•
den. liaer hij noest tevens bet verschil in «cultuurpatronen* En bij bepleit-:
te het («ntrekken van ertsen uit de landen van berskocsi, isaar tekent
wel san, det die dssimee aldsar broodnodige cedici zouden
'ad *-••--••
120* t en cissen.
All* latere berichten spraken eveneens over de srotó*£*al*
.buitenlanders legftea op bui-».rt»n W specielist«n *cfa£'m*r
bozoekên7als naar d«nr: ervaju &>"*ai da internist- De
dat buiteaUnder* biJina twiiflÊ k*«r *o vaak eeuijw

Maar niet slechts het aantal ei» de duur der bezoeken van gastarbeiders
aan huisartsen en specialisten ligt-.hoog. Ook dé ziekenhuizen krijgen
een verhoudingsgewijs groot eentsl buitenlanders te verwerken. Zo bleek ui'.
een onderzoek tsnh^twee cedewerkers" van -hef:Instituut voor Sociale
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Psycholohie waarvan de resultaten in 1981 bekend werden , dst in bijns
Rlle Nederlandse ziekenhuizen etnische cdnderheden oververtegenwoordigd
zijn. En aldus de onderzoekers, daar hefe va^itjl einder draagkrachtige»
eerder nsar een universiteitskliniek worden verwezen zijn het vooral
de acedeciscbp ziekenhuizen, die overstroond ..orden net buitenlandse
werknemers.
Volgens dr. Atec, de eerste turkse huisarts , die in 1972 in ons l Eni
zijn prsctijk ging uitoefenen, veren de meeste zieketen van gastarbeiders,
zoals maagzweren en diverse soorten kreapen. ontstaan d„or osycnölogische
moeilijkheden. T.ijn ervaring en in dit opzicht koaen derbglve overeen
net die in de Ei;, la er opgedaan en worden door latere berichten bevestigd.
Kaar lang niet alle kwalen onder inusigrantea zijn ven r>sycho-so:vDti£c: T
esrd. Zij nemen dikwijls ook ernstige ziekeen van andere asró cee uit hu:.
l enden, van herkonst. Zo ver^c blijken* esr. is
**
^
tfi*+'LfT'•— i*? ***" ~
gepubliceerc. ^oncer-oei: b i j ransel i j^e cuitenlüntise werKner-ers xn
ï-ederland volgens een voorzichtige schatting l£-lb zo vtal: 735
geeonsttteeril els bij de vergelijkbare groep setierlendse csiinen. Vsn te
2iOOin zes'jsar b ' j buiter.landse srceiders geconstateerd TiC-geveilen
5«: deze cloo gevsl.en kussen er 42,., in de eerste tv;ee sasnaer, ver. het
deslietrfiiferdè-jtêr.-een het licht, 31«3ü in desrest ven het eerste
verblijfsjatr, 16.8,* in het tweede verolijfsjaar en de rest ns een
Isn-er verblijf hier te lande.
f ^
In dit verband =a&ktvdr. ;.eijer nog-- een ^vteetal
opaerianren, cie «cnr
duet t vrsgen. Ei j aerktfop. dat de -loninklijke Nederlandse Vereniging
tbtVoestEijdinj; ven de tuberculose bij eet grote groep in SeaerlêRd
n^rrblijvends biiitenleaders ge'jr. ocaerzoek coea, ondet ze door vêrdréïer;
itusser ilecerlccd en hun vader!End niet tot onderzoek en keuring l^r^ei:
vorder, gedvrocgen. Zn voorts a er k t hij op, tet de (toer.) ongeveer
1GO.QOL' gtstsrbeiders Ie ;iederlend de risicos voor de aederTtiriC.ee cevolr.ir.
voor tbc echéer nauwelijks verhogec. Hierbij DOet worden aangetekend
eet de regeringen, die voornoemde verdragen sfsluitea een weinig Versr-r*^
voorde gedragslijn volgen ea ten t4eete, det de situatie eet betrekking
tot het door £e neaerlandse bevoluing risico, zo het ci&chiea indertijd
al klein ui>s degelijkerwijs fels gevolg vsr het isolement der £8Bttrseiten
door fec-toreu eis de toenemende gezinshereniging ten ongacste Terczderd
ken zij. £*-E—beri*fev XBT Ir, eugui-tus 1S7^ uaekte de Ansteritnse \erecgirr
Éi tot bestrijding vso te Tuberfóse Elthens bekend, dat ven elle ia lg?ó" .

geconstateerde gevsller. van T3C 3o.4;i gastarbeiders betrof .^op een
zoels «ij ZE£*n a&ndeel van 5-5>» ven de gehele aasierasase bevoliing ir C.E
JBer^- Sc gesoecde instantie voegde hieraan toe, dat het hoge
buiteol ssdee petienten-vBErschi j»liji*g«deeltulijk .ièeloe.-têasec de toegenomen gezinshereniging van buitenlandse arbeiders,
Del a*n overigens in hst verleden van Eeaerlendse kent tl cnt.:-r.v ; eröbfcr!
risicoB nes blijkt uit een bericht uit 1965, waarbij de toensslig*
ninster van Sociale Zaken en Volksgezondheid Veldkamp op vragen uit de
Tweede Kamer meedeelde, dat -een bij een amsterdasse nelkinricbting ir. die:
getreden marokkaan na vier dagen bij een herkeuring tbc werd ontdekt. 2e
minister voegde daaraan toe, het oa redenen van praktèscbe E£r<3 niet on;,u;.
t» senten, dat vreemdelingen 6n ons land aan het werk gaan voordet de veH
fc»ns«liteiten eisende werUverguncing was afgekomen Een soort oproer»
derhalve tot illegtIs arbeid van sicieteriële kant, vesrbij in dit revel
de s el k voorzien ing van een deel van de ansterdsi&se bevolking ir. de •..•ÊÊCSC
"erd gesteld. Dat scas grote aantallen personen besr,et reken di-or i'r.
patiënt bleek tot verbazing ven de behandelende instantie o,c, i:. T ' i t c r ,
weer een 16-jarige '.leerling van een Ki jverheidsscb&ol ir vri^ KorTe ii-'c
in ieder geval 33 medeleerlingen en anderen besoette oet opei< l ent tut ere vlose. Het bericht i r. zake de oarokkaan te Acster-a=; vérneldde tenrlot-e
nog, d&t do bedrijfsvereniging vel ziekengeld uitbetaalde, hoewtl ze
wettelijk niet verplicht

2>e vrasc. of ae^ öe zaait oneer controle Jisn hsucer spselt
oaJ: bii de lepre-üestrijaing hier te lanès esa rol. Uit
een oericnt uit 29?1 bleek, dat Surinar-ers ea endere jrroeps:
oi^ biTiCenkojaSt in ocs Isnfi niet ver*li~iit *aren sicb
op lepreverschijjiselet. te laten controlersn, een situatie
die no£ steecs v-ortcuurt. Tevens werfi erin tezegd, dat
er hoen reeds honderden serLsen ïïederlsac weren binsenreJtone:
die Èa ziekte in de jcie» bij zich droegen, terwijl er ook
aog el wat aeases bi^ aarent die de lepra reeds ia Suriname
fei^ zichzelf hadden ontdekt, jsaar bang wsren aldaar ie een
jbeprozerie te worden opgesloten.'Het oericht bcol«:ife
a» t-j e op*SerJ&&£ öet de lepra-oa tien ten geen enkel geva
vjor de omgeving opleveren zolang ze o^öer controle
'2r: het besluit set de oproep esn de in ons land vozSurinaamse leprslijcers zich onder controle te stellen.
Dr ieiker die dit oericnt lanceerde EerKte tevens op, est
vanwege ce beschikssre csniracht en f iüasciën contrMe

contrSlc bij binnenkomst ongewenst toet wordt n geacht, mS#t 4 et een
goeö* v&orliekting nodig was. De vreag rijst in -dit verband «f oen cEü
niet t* zeer is overgeleverd een de goed wil d«r getroffene», die
wserschijnlijk ie ^een. aeit si'gevallen ni«t bereid ïijn ziek elc patiënt
te presenterea. Blijkens de bericbten is een E ar t el patiënten neer Kede
gekozen oz zich te onttrekken een plaatsing in leproserieen i» furinsne
Ook uit endere boofde kCE men aan die goede vil der petienten gsen
tvi;.felen.

m- •.-

BoütfOlgeris deskundigen is het in het Careibische geDied
regel, dst 1% ves de yevolfcing c.et de ziekte is Desaet.
Indien ffiea deze nors ook op de iss-iET&ncec&evoikiag van
150.000 surinariers ea sntillisnea sou «oecea
zou icsa op aear scie^ting 150O lepreeevallea rcoeten
Sinds het leaserea van de voorlichtin£scs3!p8£ne ia 1971
zijn er scheer tot en *et 1S7? rond 500 Gevalles vss lepra
iü fiederlsad sanretcvea,, eet een top van 12? eevgllen ia
1976. indien deze redenering juist ia zouden er nog hsel
wst revellen boven «eter.motten kosjer. .
Dtt de vrssg r.:ï.r de coctr61eerbBbrb«id ve» dit probleem pcL: i:: is
toekomst en aoadietl van groot belang tlijft blijkt uit **» bericht ie
ïhe Observsr vsr- 2c i*n 296S. Teerbij werd door de zogeneEiade Lerrsr üi
gevsertchuvd, det het aantal leprsli^dsre tegen bet einde ven dese eeuv
vsn 15 tot 20 üiljoen zsl stijgen.

i
J:et"=.ecst explosie* ne=ea u« b«b'*&cr.tszie<:ia.s toe. S
'ne=.en (te >>zsterïc=) ocruetbsreni: toe, ildus de tsesuiige veti.
.
Veri»e~ ir. eu^JSt-^E 157~* *.et y*.;.ttl te ...r.ct«:-ii
v.-or
V*TJ cosorrooe bedroeg -r. li,'?6
ueze riekten respectieveiijk te eerste en de vijfde passes op te
lijst vfcn be5y.evteii;ike rier.ten in de hoofdstad natr oavsn£ in..
alleen in de klieniexec v»n de GG en EP steeg bet fctntal £ev£ller
v» cooorrboe ven IJKSO op 1577 van 2?^ op 2722 en dat ven sypbylis
van 5 op 224. Deze lastste cijfers werdes.gereven neer aanleiding vsn
fcet starten van eei: ir.for:a»tiecBcpaene ter bestrijdinff vss EesiEej-sts
;.en wilde 'tliius 'bet bericht uet een telefoonproject r* t naae diegene»
bereikte die door regelcëtige visselende sexuele contacten
tot de «raep eet eer. verhoogd risico voor geslachtsziekten worden
gerekend. .-;en denkt dacrbij asn bezoekers vat
jeugdige toeristen, bocc^ielea z:-et wisselëcde coctectec, 'hal
*-r&»^' -

- ...y-~ :SS.^£i

«erhnemers en verslaafden, 3it deze opsoscing blijkt de invloed der
i^sigranten al, Kaar er is één groep in vergeten, Cie wee-schijnlijk
een belangrijke factor bij de ver preiding is. Dit earelse caöerziekin^er.
Se aritish Co-operatlve Clinicel gronp |*f ccirir p^j jr.^ sax, det
de ï."est-Isïisebe iaaigrenten verantwoordelijk weren voor g8.« var. de
stijging van het öéntal E«M>«rhoe-sev=üen sinds 1352 «j ken
oauerzoeh ven dezelfde instantie fgf ->)•> "1 in 170 klinieken in Ln£eiêr.i
in j5£2 bewees, dat rond £6 » van de patiënten van vree-de herxo^st was,
vfccrven 28.3~ uit l;est-Indie en 27.7,- V&B elders In hetzelfde jaar
liet een ven alle Londense kliniexes de herkoustxxEZ vac diegenen rag eet,
die voor de eerste aaal net een infectie zich &e£êen en daarbij bleek
het cercer.tsira van vreemde herkosst TYJ 4>-46 ;> te zijn.
In dit verband vraagt nog een red ede i ing van de Bederlanase ''txchtinr
tot Bestrijding der Geslachtsziekten uitT$8l de aandacht. Daarin
deelde zij Eede, dat het aantal gevallen van gonorroe in dat jeer &et
dertig procent nai>r schatting zou toenemen. Bet aantal gevallen van
een kwaadaardige vorm ervan, die niet met pencilline te bestrijder, is,
WEB in de' eerste .helft van genoemd jaar zelf eet 70053 toegenomen
vergeleken met het eerste half jaar van 1990. 2n wei absoluut eanoaen
van 9^ op 622 gevallen. De Stichting voegde hieraan toe dat deze vorr ver.
gonorroe veel moeilijker is te ge&wsen, dan de traditioneel bekende en
dat vooral in e ris e l«nden bet bestrijden erven een groot probleeis vorst.
En door de vele contacten tussen buitenlanders en Nederlanders, zo beslui
dit bericht wordt het bestrijden ven geslachtsziekten in het eigeneen
een groot probleem.
In dit kader moet worden voorbijgegaan aan andere ziekten, vetrcnder
enkele "icport-ziektelT'VËn kwaadaardige aford, al of niet gebonden aen
bepealde groepen. Kieronder wordt .nog ingegaan op enkele gevolgen voor
de eigen Nederlandse bevolking.
Ken moet aannemen dat de grote aandacht welke immigranten bij huisartse:
specialisten en ziekenhuizen vragen deels in ieder geval ten koste gaat
van de hulp, welke dan de eigen Nederlandse bevolking kan worden
verstrekt. Spreekuren waarop een verhoudingsgewijs groot aantal in&igrEntcr
met behulp van tolken vage klachten moet verwoorden dragen nn eeraaal
bij tot een tecpovertraging, waardoor andere patiënten in bet gedrang
Boeten komen.
Daar komt bij, dat het gróte beslag dat de immigranten op de organen
4*r gezondheidszorg leggen in allerlei opzichten kostenverhogend moet werkt
fcetgeen zich pok ie de premiedruk zal uiten.
*
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Eet pröbleett van de itaaigrenten in de gezondheidszorg wordt nóg
ernstige mate verzwaard door de ^ulturele aspecten. Deerbij speelt-in
-s ,
«ajileg de ooeiznae comEunicatie via tolken een rol. Baar tevens de geringe
vorder injen welke de incigrenten voor vat Tjjrken en Xarokkanen betreft
in het aanleren van de Kederlandse taal en/of in de alfabetsering naken.
Kaar vsn groot belang is tevens, dat onder oeer door de islamitische achtergroed van voel iscigranten en door hun mede daardoor bepsalde geestelijke
inetellii^: veel innigranteniften gedragspatroon hebben dat ben niet of
moeilijk toegankelijk aaakt voor een westers-isedische aanpak. £Q gezien
de BB&r ten teg ssnne&en vet I si at-nwezige .resistentie van cultuurpatronen
tegen werkelijke veranderingen moef^ook voor de toekomst in dit opzicht
grote p robles en worden vervacht. Dat geldt des te aeer indien oen zou
ser.iïeaen cct er nog een groot aent»l lomigranten al dan niet via.
gezinshereniging isoet vorden verwacht, zoals de vooruitberekeningen
DEC Ie. de:kans op bet..xich inkapselen in het oude cultourpetroon nog
geoter.
iJósrisee zullen clle in het voorgaande aangeroerde problemen,
de eigen n'ederlendse bevolking te neuen zullen krijgen els gevolg
vsn de cult-jurvreesde inzigrenten-inveEie nog groter worden. Si e zullen ?c
wï*. eenroerden tevens vorden verzwaard als gevolg van de "iaportziekoen"
die onder &eer door de buitenlanders worden ceegi-voerd.
Bij een verstandig beleid hadden ook in dit opzicht acnvaerdbare toekc:
perspectieven voor de eiren Eederlen&ee bevolking geschapen kunnen worderi.
Zoele de z&ken er te ESE voorst&an heeft de gutocbtoon SetörlendEe beve
h6tr relatieve veiligheic. Êoe^fn Inruilen voor een i» veel opzichten
duidelijk slechtere situatie in het heden en een buitengewoon riskante
in de toekoast. Ook £at is in strijd set de mensenrechten, zoale in het
volgerde cc-g ntcier ZE! ver des uiteengezet.
;
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[_ Vaa de teslachtszieKSen naar de prostitutie is i.et
een logische step_,,> Volgens de laatst oekence cijfers v sa. r,e~
CBS» die van l januari 19?ó dateren *aren er zoals wij zager.
350.455 vreemdelingen in ons land. Eiervan waren 217.613
mannen en 132.852 vrouwen, ofwel rond 5^5» vrouwen en 3S£
mannen. Het grote mazmenoverschot zor£t onder meer voor
een verstoring van de huwelijksmarkt, waarvan tienduizenden
C jongemannen van nederlaadse nerkoast net slachtoffer zuilc-^
worden/Maar het betekent ook een buitengewone vergroting \ê.~
de klandizie der prostitutie, die aede uit dien hoofce in C.-L
land allerwege is aangezwollen. Daarbij is het wa&rschij^li^:vooral de prostitutie in öe grote steden, waarheen de strccr
prostituanten zich richt. 3en korieuse aanwijzing in die
richting vorat een verklaring.1 van de Raad van Vakcentrales
te Gorkum, uitgegeven ter bestrijding van een ccsitó Sec zic^
tegen de komst van enkele honderden. Turken verzette. GenoeriU
Baad zei daarin, dat voor hec lastig vallen van vrouwen en
meisjes, zoals het co&itê vreest, geen enkele grond te v in c e.-,
«ras. "De praktijk, aldus de Baad, heeft het tegendeel gelesrz
en wel, dat de buitenlandse werkneaers voor Jiun biologische
behoeften zeer snel de weg .vinden naar de grote steoen." ,7s2:
mee de zaak blijkbaar voor de Gorkucse vakcentrales is
opgelost. Wat er elders in de arbeiderswijken geoeurce
ontsnapte kennelijk aan de oe laag, stelling en verantwoorde lier
heid van deze vekaondsaestuurders. Prostitutie in zijn aaesonaanvaardbare vormen was voor hen geoorloofd, mits het
maar niet naast de deurigebeurde.
Sn hoe het er dertig kiloaeter voorbij het Idyllische
Gorkum er uit ziet weet de ]& tendrechtse wijkaad te
Rotterdam te vertellen:"Een hele jrijkbevolking «orot geknecr.:
door terroriserende souteneurs en bordeelhouders. ?aaro= p=*::
men dit maatschappelijk kwaad niet aan? Katendrecht is nog
springlevend en weigert te fungeren als openoare sortplasts
van maatschappelijk kwaad en menselijk onrecht, o&dat de
overheid er dan beter zicht op heeft..."...."Slke Katendrecbter", aldus gaat-het wijkcomité verder,"kan des morgens wsk.-:e
worden in'zijn huurhuis» dat plotseling verkocht is aan een
souteneur, die geen middel onbeproefd zal laten de huurder
-er uit te j>esten. "Vele bewoners en vooral bejaarden leven

ir.

- .3' .

-

oneer deze Bedreiging.
Dat bij cit alles de klandizie van de ^astarueioers ee- .r. .
speelt blijkt onder «eer uit een recedeling van de secretaresse van het *ijkcomité, die medeelde, d a t Kinoeren van v e e r tien en vijftien jaar op straat .vereen a& tehoudsa door
gastarbeiders, die met oriefjes van tien en vijfentwintig
gulden zwaaiden en fiat geen vrou» aser yehoorlijk over
straat kan lopen. Kleuters moeten worden birjierigehouden
wetens aanstootgevende tafrelen en uitlatingen.
In tegenstelling tot vroeger toen de prostitutie oepsrxt
was tot enkele straten en een veel £emoedelijker karakter
had wordt hij nu oedreven door souteneurs en vrou-sen van elc;.
3n, pikante mededeling van de rotterfiamse zedenpolitie, naar
schatting 203 ven de pros'tituteëes is speciaal voor de uito=:
joing ven dit oeroep uit "onze" west gekomen. Uit dezelfde crt.
stamt voorts een bericht, dat zich ook onder de souteneurs
talloze Surinazers en aanverwant bevinden.
Dit brengt ons de trek van wat Stachouwer "minusvsrianter'
noemde, naar onze grote steden in herinnering. Burgemeester
Polak-van-AESterdaffi zei onlangs naar aanleiding vsn -de.overlU;
irelke^de bewoners .van een acsserdamse buurt ondervinden v BZ d
prostitutie, dat het optreden van de politie niet voldoeree
effect kan sorteren. Hij merkte in dit verband voorts op
dat het aantal aan bet>ïne verslaafde, vrouwen toeneemt en esc :
vreemdelingen- en kinderpolitie niet altijd kunnen voorkozec,
óat buitenlandse vrouwen na uitzetting te r ugke ren,;" Vr as es t ukken als het gebruik van en de hendel in verdovende middelen,
alsmede de or?ea landsgrenzen hangen ten nauwste itet dit protl;
saaien, aldus burgemeester Polak.
In zijn .woorden..wordt. de próstitufe-*duidelijk in veroanc
georacht met de verslaving, aan "'verdovende1' 'middelen . 3n
deze verslaving wordt os de gekweekt en in stand gehouden o oer
de handel in verdovende cidcelen. Ook daarin zijn we vele
rijksgenoten rijk, als we tenminste afgaan pp de amsteraacse
verhoudingen. Zo namen de Surinamers in 192$ de kop bij
het aantal te Amsterdam aangehouden verdachten wegens overtreding van de Opiumwet met jc&±X £en positie overigens, die
zij ook ih een reeks voorafgaande jaren reeds innamen.
Zij werden gevolgd door de Nederlanders met -ètyvSZ van het toe:
Bijna 71% van het totaal aantal aangehouden verdachten
was. derhalve van buitenlandse herkomst.
5s(
buitenlanders

Het aandeel der overige oniteiilaniers.lag overigens
ver beneden cat der Suriaaaers» zoals uit het volgende
staatje blijkt:
Qp rronc van de Opiuofet in 1^7 te'.Axsterdant aencehougen
verdachten naar nationaliteit: (•«Totaal 1^75)- •'- ~
Nederlanders
462
Italianen
€4
Stirinaaiers
Maleisiers
^
42?
Amerikanen
fóarokkanen
ï>
&
tp
Algerijnen
Oostenrijkers 14
*•
Belgen
Por t i g" £«a
7
Canadezen
Spanjaarden
11
3*
-fieée Chinezen
12
Shei-landers- 10
Duitsers
12?
Turken
33
Engelsen
38c
Zweden
v
4?
Fransen
2-vrf.tsers
25
Kon'gong -Qitiigen
42
Overig
SI
Israëli
•
>
Op ce criminaliteit van buitenlanders hier te lende,
in het alge&een kan in dit kader niet c ie p worden inei
De leetste refevens in dit opzicht stexaen uit 1973 en
eisen een tijdrovende oe.verking alvorens hun geheimen prijs
te geven. Uit een bewerking van de voorafgaande jaren bleek
dat in ce periode 1969-1972 het nederlsncse aandeel in
de onherroepelijk efgedane strafzaken voor Feaerlanders vrij
constant was. Stelt men 1969 op 100, dan vrsteeg het necerlsr-cr
aandeel/tot 108.4, het Surinaamse tot 276.3 c--"* dat van
de overige niet-europese buitenlanders tot 205-1. en tenslo"?
dat van de europese buitenlanders tot 174.5» De buiteneuropest
criminaliteit steeg derhalve.aanzienlijk, waaronder de Surinaamse het steri:st^_Qverigens lieten ook zoals bleek de europ=
buitenlanders zich niet onbetuigd.- •
Hieraan kan nog worden toegevoegd dat gerekend naar het •
aantal veroordelingen plus sepots per 1000 mankin ~9?£L^
. ,
de Surinaams/Antilliaanse groepvTveneens met 52.5 per 1000
als hoogste uitstek, gevolgd door de Hongaren met 48.7 >
de 2uid-Molukkers met 4? en de,Fransen met 39.2. 2n dat
alles bij een Nederlands-autochthoon cijfer dat rond 15
. veroordelingen plus sepots per 1000 aan lag. uit deze cijfers
'blijkt ene£ijós een sterre toename van de criminaliteit
der inwijk* iingen te bespeuren viel en voorts, dat het
aantal veroordsünren plus.sepots bij sommige groepen
inwijkelingen waarbij Surinasers en Z.uid-aolufckers qua omvsnc
aan de belangrijkste zijn,/ver boven Hede^lands-autochthoon
lagen.

Ia dit verband moet tenslotte nog worde» gevezen op de grot» rol
difUiegsle buitenlanders volgens comüissaris Valken v*n de Azsterdenss
politie ap i» de criminaliteit te ABSterdso spelen.
-x-x-x-

ja» parure ge r
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ïea Baas iea van Suid-ïtolukkers en Suriaa»ers/latillieata
BS! aienead ooit beweren, dat hun koast ecéoaoeisch voorceii£;
voox oas laad is gefeest. lazeke de eastsroeiders overheerst
jEisschies aog de eececite, dat zij oaoafcbserlijk zija voor
oase economie, la esoaocische kriag stelde Bea zich ia het
slgé'seea veel Eeaueaceerder op. Zo serkte drs. Berg reeds
ia 19S? op, det OT> korte tei-M.la de tewerkstelliag vea buitea
laadse arbeiders _^.p
besaslde D5dri.1vea
*as,
Êat op Isafce terai^a
de d'u'ürzsae vestiging vea
buitealaaóers
goed perspectief bood
l>e toeamaliee regeriag deelde ia 197Cjin eea aota betrezi"enc«
buitealaacse werkaeasr.fi jnee, dat aader oaderaocht zou wcrdea
ia hoeverre eea £acro-ecoaocische kostea/oatea aaaljse koa
*ordea opgesteld, waarmee zij aai gaf, over de totaal-effestea
vea de tejwerkstelliag vaa buitealaaders ia het oazekere te
verkerea. Zij zei ia dezelfde aota, dat eea evea«*icatiE. beleic
tot beziaaiag aoopte o;, c* v .raag, weifee invloed de aederlsacse
samenleving oncerceet als gevolg vaa grotere aaatellea buiwealaadse werkaeners alsaede op de vraag, hoe eea veraatvoorde
sociesl-ecoaomische oatadkkeliag koa wordea"bevorderd, zoacer
de aooóz!»ak te grote.aeatallea aaatallea buitealsaSse werkaeEers ia oas laad op te aemea.""
Ia het kielzog vaa deze oóöa oatwLkkelde icb eea discussie
jfBsraaa meerdere vooraaastsaaée ecoaoasea waaroader Albeda ea
Tiabergea deelaaasea. ïooral Albeda zag voor het iicnigratielsd
grote gevarea, aaar ook Tiabergea had bedeakiagea.
5e ecoaoon dr Visser deed ia augustus 197C ia r.et
blad 2coaoniscii-ntatistiscae ötrichtea ce voor en t r»acsiez: vsa
ce css-8r=5^ voor alle öetro/.keiea noc eeas aic ce cc-5i:e.~.
Hoewel soï.s:ige oecrijvea door £,astarbeic örasicace kiui^-a bli;
vea "wordea lsa££ deze weg verouderde becri jvea ea procul-rtietechaiey.en ia staad geaoudea. Dat koa aldus dr. Visser ro.vel
bedrijfs- als sociael-ecoaomisch schadelijk zija. Oacaaks
het feit dat ooëeraiseriat zou kunaea wordea af£;ereaid zou
deze tawerkstelling tot additioaele iavésserin£ea ia de
bedrijfsaicdelea eisea. Daaraaast zoudea iavesteria^ea ia re
publieke sector aoodzakelijk zija. Toorts zou de aea*ezei£heid vaa gastarbeiders doorwerkea ia de coasucptieve sfeer.
Al deze fectorea zoudea voleeas deze auteur eea krachtige
vraBËverc-rotiBg op diverse terreiaea ia de haafi • »erkea, zoda^
'••& JSSJ6 vejrmiader.iag vaa de iaf letoire spaaaiagea aiet se verweci

Blijkt-aer sis antwoord op ö« vraag-van eiaister H-olvink
Baar een s cro-ecoaoaisc$isSl'S4n£n.Blyse verscheen in 1972
ce nota van het Ce^ïraal-planbureau betref f e afi e de econordsche
effecten voor JTecerlenö van de.;.*»erving van buitenlandse
arbeiders. Daarin werc de n* raag naar ce eventuele vcor- en
nadelen aan de hand van een model nader onderzocht. Daarbij
k*aa naar voren dat er concentraties ven buitenlandse srbeiés
krachten aanwezig *aren in somaige zwakkere bedrijfstakken
die ce noodzakelijke sodernisering tijdelijk wisten uit te
«cellen door het importeren van arbeiders en het rekken
van de levensduur van oude kapitaalsgoederen. Los daarvan
werden in de jaren zestig via investeringsactiviteiten zo
ousdsnig groot aantal iieu#e arbeidsplaatsen gecreëerd, eet
er een algemeen tekort a.an arbeidskrachten ontstond.
De autochthone nederlandse oevolking had ven dit alles gse:
enkel voordeel via het loonzakje. 3)9 nota van het CP3 zei in
dit verband dat öe "reële aan de aigretie verbonden verbereriag voor de beroepsoevolkirLg verweerloosaaar klein was. De
icport van buitenlandse arbeiders aou zelfs "voor beSrijfstsï:ken Eet onaantenaani werk een druk op het loonniveau veroorzaken, «aaröoor optrekken daarvan tot een passende hoogte
werd verhinderd. Alleen de desbetreffende ondernemingen
konden op korte termijn voordeelö uit de inport halen op
straffe vanThun eventusle verzieking;..
Die bedrijven kregen vaak te kacpen met hoge
en seriise:: 503.5 £ g t -de. üer.sftice voordelen L«rir.t;e
korte

/vaak

üaar z i j waren desoccanxs ce
lussen te^oceii els xevolL VB ^ ö* aasfisle i3üti{_:rsta£ ,~
Op Isngere tersijn moesten dergelijk* bedrijven'echter tccL de tol
betalen van hun kortzichtige politiek. Zij raakten/technologisch achter
hetgeen mede tot uiting kwaa in het achterblijven van de "robotisering1
van eentonig verk. "Meer scholing, aldus Alberda, leidt tot een tekort
aan arbeidskrachten, die eentonig werk doen, dus tot een behoefte een
robots. In landen alsrZweden en Japan werd deze behoefte onderkend en
opgevangen door het van start gaan in de -j er en '60 van de produktie van
robots in een groot aantal bedrijven. In landen als Nederland en Vest-Dui
land zocht men n sar een andere oplossing door bet iitporteren van goedkorr
buitenlandse werknemers. -Gevolg is, dat Zeedse en Japanse robotfabrik'&rz*.
ver voorliegen op wat er l» Duitsland, i» Kederland en in vest-Europa
bet algemeen wordt gadaaxu?* D
- •'* ?-'"
UbardS;l3»ïi>mi> ;óh% iagalfika leven. üit«, Bet &>«ctrus.
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publieke sector voor vat de financiële consequenties betrei'.
ea op öe /fconoageving diergeaen, *ssr de iazigr«nten uitsiacelijk neerstreken, voor wet hun fysieke e afwezigheid naz±'--s~De nota van hst CFE/foorzag. deze ont-j»ikirelinE5n rescs
ü«Br kon lofischer.vijs niet exact zetten, hoe groot de prcb;.--aen zouden, .vorden.- 2)e problemen, dieuit de teten#oorsi£.e
uevolkinj;SO2VBng voor sv loeien, alcus d, e ze nota, zijn al ^rsoz
genoeg, oevolkingsgroei maakt die probleoen nog groter.
Be exterae ei'fecten, die daaruit voortvloeien zijn nog
moeilijk kwantificeerbaar', hetg^en^ook geldt voor de paatrerslerj, die nodig zijn OE de nadelige gevolgen van deze problemen op te vennen. Ie net bijzonder was het sldus net
CPB ïoen nog soeilijk na te E88**» ^ welke mate de kosten
van ceze asatre^len snelxer zulJ^ n toenemen can proporcicu.eel eet de groeiende oevolking of produktie. "Als deze
toename- sneller verloopt worden de eisen, gesteld aan soci£=l
en cechniE ch milieu, v as zelfsprekea Ces te groter, Dat
geldt zet naze voor de overkomst van familieleden, vooral
als deze zich in ce randstad gaan concentreren."
Helaas is er blijkbaar na het verschijnen van da CFE-nosa
geen poging seer geen gedaan voor alle face«ten van her prcbleea de scend van zaken op te nemen, teneinde breed zicht
op ce ieterie te krijgen.
— He«£js dr."Visser steldet±n~'z"ijn artikel uit 1970 de vraag,
hoe de balans v^or "de gemeenschap in de vori$ vart-premiên
es belastinfen enerzijds en "sociale uitkeringen en coliectiev»
voorzieningen anderzijds er uit ziet. Hij merkte op dat er vo:
j Nederland—i-a_£it-.£>pzicht *einig bekend was. Voor Duitsland
l bleek coea>ertijg-\t siektepercenssges en «erklooshsiósuit' keringen voor gastarbeiders peneden hafc g-«»iuidëelde lagen
^n die voor kinderbijslagen erbovea. Dit laatste in verband
: met het feit, dat gezinnen van gastarbeiders meestal kinder, rijk zijn. Voor groepen als &x der Marokkanen Eolö» öat
; «onajigen zich de lure van twee wettige vrouwen ver oor loofeer,
. die derhalve ook het dubuele gemiddelde kindertal produceren-r
; Als bijkomende last gold, dat de controle op de kincerssnfcallen in de landen van- nerkonst soos uitermate moeilijk is,

omdat vaak een reguliere burgerlijke stsad ontbreekt.
Zo werd de nederlandse overheid indertijd reeds voor vele
duizenden guldens door pseudo-vaSers opgelicht. Dat het bij
de kinderbijslag voor buitenlandse arbeiders oit forse :>e£ri-_:
taat bleek uit het aan Marokkaanse gezinnen in L'srokko in JJ^_
uitgekeerde totaalbedrag aan nederlsnSse kinderbijslag, ces
voor 14.255 Leünnen &et 64.48} kinderen f .73-698. 633 oecrc.^.
Daarbij a.o&c nog het volgende vtroröen ak getekend . Oadst
de Ï3eroiUt5e£êr^erhoudint.SEewijs grote gezinnen aan neoerlsz.:
kinderbijslag het volle pond krijgen bij een naar icen ^oet
aannemen lager behoeften- en kostenpeil. aoet hun financiële
potentie relatief sneller groeien dan die van hun necerlands::
lotgenoten. 3)st geldt deels ook voor die groepen zoals de ?u:
die hun kinderbijslag in Ksderland krijgen uitöetaslc, ook
indien bet £esin nog in het land van hè rkoast is. 3en certelijke snellere groei van financiële potentie zou er tos kun;.
bijdragen de SOES blijkbaar sterke/concurlèÊ^en^aÊteroeicÊri
groepen op ce huizeniarkt te verklaren. Voorts coet iparcen
>
*
-j.
opgemerkt dat een verplichting tot uitoetaling ven kinderbijslag in het land ven herkocst , els tegenover Marokko
aangegaan, een voortdurende clsia op onze oetalingsoalans
legt in een tijd, waarin deze achteruit holt, "paar tegenover
.de koopkrachtige vraag in Ked er l ene. zelf versdndert,
?*'ij kunnen er vpetstoots van uitgaan, eet de in
door het SPB voorziene ê^uk op.Jiet sociale voorzieningenniveau els gevolg van de jüi£retie veel ernstiger is can
in 1972 kon worden voorzien. V.'ant niet alleen het aantal
arbeiders en hun gezinsleden is sterk gesteren, naar
gesignaleerde aassale inaüigratie van Zuic-iiolukkers, Arziilianén,Surinaaers, politieke en andere vluchtelingen uit alle
heren landen, zigeuners, ille.galen en andere groepen
deed zosls wij za^en de rijen van uitheems vol tot onvoorzis:proporties aanzwellen. Bat maakt het duboel urgent de vinger
aan de pols te houdenVoor al deze groepen geldt dat de bijdrage in de vora vsn
pressies en oelsstingen beneden het geaiddelde zal liggen, or.'
zij in de laagst* inkoaenseroepen siïten en tevens dat zij
.- i ..S • ..-s.-X::- tegelijkertijd onevenredig erote opo£t§rin£ezullen.yragea aan kinderbij slag, huursubsidie, kosten voor
«ocial* befcCleiding in gejond hei aszorg, ocöerwijs, en *onin&-

DOU* en mogelijkerwijs ziekengeld^ en wer-Kloosbeisuitkerin[M *
C
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Deels zal oe omvang van de hiermee gemoeide oe£ra t en
achterhaBl&asr zijn, omdat de desoetreffende administraties
er niet op zijn ingericht, gecevens over de landen vaziherko.';.E'.
te produceren. Daarbij speelt soms zede de gedachte eea rol,
d a t . Een discriminatie in de hand werkt door het mogelijk
te Keken, gegevens dienaangaande af te splitsen. Maar c sar*-»»
Caat een belangrijke mogelijkheid tot net verkrijgen van
groter inzicht en een belangrijke steun voor het beleid ten
onrechte verloren en *ordt deze materie voor wat belangrijke ,
aspecten betreft onhanteerbaar.
Samenvattend kan worden gezegd, dat *at sommige be'dri jvéa
lijdelijk een zeker financieel voordeel opleverde, reecs
lang wordt overspeeld door de nadelen» «e^ke de ongebreiöslce
immigratie met zich nee brengt. Lage lusten »oorc enkelingen
heosen al lang plaats gemaakt voor grote lasten. Deze lastez.
zijn uiteraard niet alleen van financiële aard. In 6e 002ven het wonen, het onderwies, de gezondheidszorg,
de huwelijksmarkt, de openbare v eilighei<3,edfi .'.recht spraak
en andere levensgebieden 4&£cS't ce nederlandse bevolking gscoi:frontesrd/aet e~s3 veelkoppige menigte uitheemse*., eis vaak
in belangrijks r- at e els concurrenten én als stoorzenders
op genos 33 e terreinen optreden. In het volgende Tvordt op
sommige van genoemde aspecten iets dieper ingegaan.
•ft -Jf^
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" • • r ür. fïrisncJê'-* aspecten van het Binderhedeccrcb: ce=. c; r'.
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nog het volgend» worden opgemerkt: Het totale" bedrag aan gelden, bestead voor cxtre-saatregelen ten behoeve van de minderheden bedroeg
over 1962 rond £&. 750^ nUdoen gulden. Daerbij zijn derhalve nog
niet de bedragen gerekend, die op de verschillende deperteaenten
worden uitgegeven aan minderheden in het kader van de normale voorzieningen op het gebied der huisvesting, van bet onderwijs, de gezondbeics
zorg, het welzijn, de justitie en politie «.d. Dbt bet daarbij eveneens
om astronomische bedragen moet gaan is duidelijk, gezien het half ei loc
mensen, dat hierbij betrokken is. In de definitieve versie van dit rsrr
zal 20 mogelijk nog nader op dit aspect worden ingegaan.
Ia hoeverre bij dit elïes uitgaven ten behoeve van bijzondere
dsa,r nog boven op^ komen is vooralsnog onduidelijk. Zo zij» er
tiefltaiien miljoenen aan het onderhoud van de Cliphoeve

Behoort bij afwenteling der lesten: Financieel
1980 beer grote twijfels gevit. De rkenkaoer schreef toen in
baar verslag niet te kussen begrijoen boe bet aocelijK is, dat tot
1984 in de Sliphoeve ruvweg 5000 Ruiden per woning per jaar een onder:
stoet worden uitgegeven, terwijl de norc van bet ministerie Tan Volkshuisvesting 452 gulden per woningen bedroegi."Bovendien zag de Kekecke:
de effecten van de "maatschappelijke begeleiding ven de bewoners"
wsarvoor één miljoen gulden werd uitgetrokken, niet zitten. Zoel s
bekend werd.voor 1S83 een bedrag van fl.50.000.- voor de verbouw vaz
Glipboeve-woningen uitgetrokken.
(fiieuws van ds Dag d.d.,27-3-60)
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voor de Nederlanders, een vergeten mensenrecht deel III
(in statu nascendi) door drs a vierling
|j f jjOCTDreNMERKEK VAK HH BELEID
1. Het beleid gaat uit van het belang en de beschermwaardigheid van de
Nederlandse samenleving.
2. Het beleid onderkent de aanwezigheid van soms langdurig in Nederland
verblijvende buitenlanders en genaturaliseerde alloculturele groeperingen.
Het formuleert geen oplossingen met voor hen mensonwaardige gevolgen.
Veeleer wordt gestreefd naar een met het belang en de beschermwaardigheid
ven de Nederlandse samenleving verenigbaar toekomst perspectief vergelijkbaar wet hetwelk de Nederlandse oorspronkelijke bevolking in het vooruitzicht
m;dt gesteld.
,
J. Het beleid onderkent de onmogelijkheid de centrumdemocratische beginselen
ten uitvoer te leggen uitgaande van de nuloptie. Het beleid formuleert
nauwgezet een overgangsbeleid tussen het thans officieel uitgevoerde beleid
en het uiteindelijk centrumdemocratische beleid.
CESCHIEDENIS VAK HCT TDT DUSVER GEVOERDE BELEID
Teneinde het centrumdemocratische beleid in zijn volle betekenis te kunnen
beschouwen, is het noodzakelijk enige recente ontwikkelingen in het officiële
door de overheid gevoerde minderhedenbeleid te onderkennen:
Aanvankelijk ligt het accent op de hoofddoelstelling: "Een samenleving, waarin
(fe in Nederland aanwezige minderheidsgroepen als groep een gelijkwaardige plaats
volwaardige ontplooiingskansen hebben. Deze culturele .minderheidsgroepen hebben
recht op de optimale ontplooiing van hun culturele identiteit. Hun etniciteit moet
worden erkend".
Derhalve werden de culturele scheidslijnen, waarlangs de samenleving dreigt te
segmenteren geïnstitutionaliseerd. Ei ontstond een verzuiling op etniseh-eulturele
grondslag. Een aantal minderheden kreeg ambtelijke lobbies, eigen organisaties,
subsidiepotten en mediaprogramma's. Was in het begin per minderheid telkenmaal een
ander ministerie verantwoordelijk (Surinamers onder CRM; Molukkers o. BIZA; Mediterranen onder 501'.), later krijgen de categoriale (gesubsidieerde) minderheidsgroepen'
ieder een eigen ambtelijke lobby onder het coördinerend oog van de Minister van BIZA.
Met de komst van de topanbtenaar Drs H Molleman aldaar, worden de extra-beleidjes
vttor Molukkers, Surinamers en Antillianen, Mediterranen, vluchtelingen en woonwagenbewoners (en zigeuners) en hun navenante-aparte beleidsubsidiepotjes samengevoegd in een
•rd interdepartementaal minderhedenbeleid.
r

attsent verschuift van het etnisch-cultureel verzuilde welzijnswerk naar een sectoraal
iterstandinhaalbeleid in de harde sectoren: Werkgelegenheid, huisvesting,

-2T;-en Onderwijs. Welzijn wordt mede gebracht onder de coördinatie van BIZA, maar CRM
^;' (thans WVC) wil vasthouden aan de 'eigen etniach-culturele rijkjes binnen de staat'.
polleen op CRM bleven de commissies met gemengde samenstelling ambtenaren-wttrrjKS*
ÈIh'-';'*»
:Ï:- minderhedenorganisaties bestaan. Bij de overige sectoren schaft Molleman die
tv-'
i;: gemengde commissies sf. Alleen welzijn wordt vooreerst niet gedecentraliseerd.
|y;Omdat de regering de ene minderheid niet ken onthouden wat de ander wel krijgt
jplwerd het extra-achterstandinhaalbeleid voor de uitverkoren minderheidsgrQepen
f'p; gelijkgetrokken to op het niveau van de groep die het meeste kreeg. Voornoemde
P!»
S> grepen blijken volstrekt willekeurig gekozen te zijn: Er is geen enkele wetenschap: pelijke basis voor het begrip 'culturele minderheid' of 'culturele identiteit'.
i': Deze begrippen worden misbruikt ter legitimatie van normatief geduide belangenJU groeperingen. De Chinezenkregen niets, want 'die kunnen zichzelf bedruipen'.
Ip&at wordt blijkbaar zwaar afgestraft, want Molleman voorop weigerde ten enen male
p:-h*t extra-aehterstandinhaalbeleid terug te koppelen (=evenveel te laten gelden voor)
p naar sociaal-zwakkere Nederlanders. Deze laatsten werden de mede doof Molleman
jgijigtsehreven PvdA-nota 'Heer voor Minder' bij de conclusies en beleidsaanbevelingen
S?f..4ftn ook niet genoemd. Molleman stelde + 40 ambtenaren aan voor het minderhedenbeleid
BK r"~
Ifbpft stuurde die ambtenaren de laan uit, die tenminste het negatief effect van zijn
RfiÉiiwferhedenbeleid op"de \ederlandse sociaal-zwakkeren wilden peilen (autochtonic
llïenitoring).
nap*' '•
lp fte Regering legitimeert deze verradelijke houding t.o.v. de eigen bevolking met de
É| *»dedeling, dat minderheden wegens andere taal en cultuur problemen hebben welke
:';';'• Zich niet laten herleiden tot de bekende achtersta'ndsitueties. Ten gevolge van dit
|l-beleid zijn gigantische maatschappelijke spanningen ontstaan. De regeringspartijen
•j|$$A, WD en PvdA vervreemdden zich peilsnel van de bevolking. Het beleid is
^H^P
^onrechtvaardig en onverstandig gebleken omdat:
r
»
1. De druk op de sociaal-economischesaneringscluster (werk, wonen, onderwijs)
door dit exclusief minderhedenbeleid onhoudbaar werd vergroot juist op deze
sociaal-zwakkere Nederlanders.
2. Het extra-achterstsndinhaalbeleid gold, althans in de beleidtoepassing, voor
minderheidsgroepen als geheel, waarbinnen geen geledingen werden onderkend.
" ,
Door deze groeperingen als geheel te laten profiteren van een extra-beleid op
grond van het feit, dat zij 'gemiddeld' kansarmer zijn, wordt de kansarme
aJtie het ongeluk heeft te behoren tot de 'gemiddeld' kansrijkere groep - en dat
is in de visie van de regeringspartijen de Nederlandse bevolking - verwaarloosd.
Hier ligt ook de kern van het onrecht inzake positieve discriminatie op grond
van statisch cijfermateriaal. De mens is niet als individu gelijk voor het beleid
wordt beoordeeld op zijn groep die hem wordt toebedacht te behoren, zelfs
etnisch-culturele maatstaven. Dat riekt naar apartheid.
.T*..-.-

ijlfet axtra-achterstandinhaelbeleid voor de onderscheiden minderheidsgroepen
!geiljkgetrokken werd, 'en bloc' werden bediend en geïnstitutionaliseerd en
Bis zodanig werden geplaatst tegenover 'de ontvangende samenleving', waarin geen
sociaal-economische geledingen werden onderkend. Hoerdoor ontstond een dichotoom
maatschappijbeeld: Zielige vreemdelingenrijkjes tegenover onverdraagzame gezeten
:;Nederlanders. Hierdoor ontstond een gigantisch psychologisch schokeffect,
.aanvankelijk bij de sociaal-zwakkere oude wijkbewoner, later ook bij de zich
van zijn cultuur en nationale rechten bewuste Nederlander.
Niemand nog onderkennen wilde, dat de sociaal-economische schaarste {huisvesting
sn werkgelegenheid) als veel ernstiger wordt ervaren, wordt verdiept door die
cultuurschok. Acculturatie in de wijk, aande lopende band en in de schterbuurtschool
vergt immers de door de regering gepredikte 'aanpassing van de ontvangende samenleving' juist van de sociaal-zwakkere daartoe volstrekt niet uitgeruste mensen:
Het verschil tussen Rite Corrita en de Koraanzang is niet alleen een verschil in
decibel:'De Nederlander in de oude wijk bevindt zich in eenspiegelbeeldige identiteitscrisis aan die van de allochtone alloculturele immigranten, vaak in de meerderbeid in zijn strest: Somtijds is de Imam machtiger dan de wijkagent.
recent zijn er van overheidswege enige signalen gekomen van (louter verbale)
Instelling van het tot dusver gevoerde beleid, zulks niet dan onder druk van de
|||l|ktaBende Centrumpartij, de spreekkbuis van de Nederlanders in nood. Deze luiden:

l
•/
•l. De overheid erkent thans, dat de oude wijken 'probleemaccumulatiegebieden1 zijn.
Zij zouden bij de komende bezuinigingen worden gespaard. Dit is niet juist gebleken,
want alleen al in Amsterdam en Rotterdam worden niet meer nieuwe huizen gebouwd dan
ter vervanging van het onmiddellijk te slopen bestand en daar moet men dan tien jaar
over doen.
2. De overheid zegt thans te meer te streven naar een 'samenleving, waarin ingezetenen
van onderscheiden etnische afkomst in harmonie met elkaar kunnen leven'. Het streven
is er bijgevolg meer «p gericht naar de individuele achterstandspositie te kijken
dan naar de sociaal-culturele positie van de etnsiche groep.
3. De overheid onderkent het gevaar van de 'entrepreneurs1, de 'captains of minorities',
die er belang bij hebben .'eigen rijkjes' in stand te houden en dus de eigen schterbar
kansamr en geïsoleerd willen houden. Molleman noemt ze zelfs 'de grote onrustzaaiers'.
(Volkskrant
). Hij doet voorkomen alsof hij dat altijd heeft beweerd, maar nee
zijn partij PvdA is juist de grote subsidiant aan de kleurlingenelite.
-*§ wil de overheid bijgevolg af van het categoriale beleid per minderheidsgroep en op
*M»g 'naar een algemeen achterstandinhaalbeleid', dat dus ook zou gelden voor de

Ijkbaar kansarme Nederlander. Men wil af van de sociaal-culturele segmentering

en op weg naar 'nation-building' in plaats van de dichotome benadering.

6.J •

De overheid krijgt oog voor de cultuurbotsingen en ziet langzamerhand dat niet
alleen 'de parlementair-democratische gezindheid' en de 'rol van de vrouw*
fundamentele normen en waarden zijn van de Nederlandse samenleving, waaraan
niet getornd mag worden. Al lapt men nog steeds onze verworvenheden ten aanzien
ven de rechten van het dier aan de ons onbekende laars m.b.t. onbedwelmd ritueel
slachten. Er 'speelt ten aanzien van de waardering van de cultuurbotsingen een
verwoede departementale strijd:
In de minderhedennota-Paetkerk is het Ministrrie van Justitie het meest expliciet:
'De botsing van culturen leidt onder omstandigheden tot voor personen onoplosbare •
problemen die in de ernstige gevallen uitmonden in het plegen van een delict. Naarmate personen geïntegreerd zijn is het delictspatroon neutraal. Minderheden echter
houden vast aan in het land van herkomst achterhaalde normen en menselijke relaties,
als verouderd op het moment dat ze het land verlieten. Achterstand in opleiding
identiteit»- en aanpassingsproblemen kunnen leiden tot Diinüneel gedrag en vlucht
in drugs.". Aldus Justitie sic!
Het minderhedenbeleid van de overheid is door de aanwezigheid van de Centrumpartij
in de Tweede Kamer in ontwikkeling. Er woedt een strijd tussen de ministeries:
WC als pleitvoerder van de multicultuerele samenleving: "Integratie van individuen
betekent desintegratie van buitenlandse groeperingen. Dit werkt discriminatoe in de
hand, omdat de groepering als geheel wordt gemarginaliseerd", aldus Stoové (WVC), di«
als welzijnsman zijn clandizie als troeteldiertjes bijeen wil houden als van hem
afhankelijk cultureel geïsoleerd subsidievoer. Daartegenover Juistitie en althans
in beginsel Onderwijs. Voor hen zou het individu gelijk zijn voor de wet en recht
'hebben op individuele ontplooiing. Bij Justitie is men uiterst geschrokken van de
nieuwe antidiscriminatiewetoeving, die de rechter verplicht eerst eens te kijken
tot welke etnische groep iemand behoort. Want volgens art. 429 quater van W.v.Sr.
ia discriminatie niet strafbaar als het gaat on- maatregelen die beogen leden van
bepaalde etnsiche groeperingen te bevoorrechten teneinde feitelijke ongelijkheden
gelijk te trekken. De Engelse wetgeving heeft deze positieve discriminatie inmiddels
weer verboden, omdat juist daardoor vreemdelingenhaat ten gevolge van onrechtvaardige
behandeling van individuele autochtonen ontstaat. Maar in Nederland kwam de eerst
sociale wetgeving ook pas 50 jaar later op gang dan in Engeland. Vooruitzien is niet
gegroeid met de verbetering van communicatiemiddelen.
Bij het onderwijs heeft men te kampen met opgedrongen onderwijs in eigen taal en
van allochtonen, niet uit eigeninitiatief geboren en betaald bizonder
ijs maar in het openbaar onderwijs: Individuen kunnen zich niet meer losmaken
hun culturele achtergrond ook juist als die de individuele ontplooiing in de
ftaat. Zo worden zelfs leraren uit het Marokkaanse zand geïmporteerd.

•-5deze bijstelling dient aangetekend, dat deze slechte in woord geschied en
blijkt uit de beleidstoepassing. Bovendien betreft het slechts de Hijksheid, terwijl het minderhedenbeleid thans wordt gedecentraliseerd: Een Gemeenst uur van Amsterdam voert een Nederlanders vijandiger beleid dan ooit de
Rijksoverheid bedacht. Toch is de Rijksoverheid bszig met een stiekeme voortzetting:
Het officiële minderhedenbeleid dusver neeft geen extra-beleid aan t. b. v. de
oude stadswijken. Er worden geen maatregelen getroffen ter verbetering van de
sociaal zwakkere Nederlander die door het minderhedenbeleid in de knel is geraakt. Bijvoorbeeld recht op uitplaatsing uit een straat waar hij de culturele
Binderheid is geworden.
De overheid gaat net algemeen -achterstandinhaalbeleid voeren, met regels voor
iedereen geldig, maar gaat in de beleidstoepassing differenciëren. Bijvoorbeeld
richtlijnen naar instellingen, woningbouwverenigingen om extra aandacht te
besteden aan buitenlanders; oneerlijke praktijken bij dip loos vergelijking en
toetsen speciaal voor buitenlanders; richtlijnen naar gemeentelijke inspectiediensten om meer rekening te houden met de culturele achtergrond van minderheden.
Dok zonder die richtlijnen is het uitstralingseffect van de rijksoverheid zo groot
dst alom 'gediffeteneieerd' wordt toegepast.
de Nederlandse overheid stelt het belang van de Nederlandse samenleving en de
beschermwaardigheid van 'de Nderlandse cultuur niet prioritair. Een overheid kan
f«meel weliswaar niet uitgaan van iets anders dan de gelijkwaardigheid van
culturen, maar zij kan wederzijdse waardering niet dicteren. Die moet worden
peoogst, in openbaarheid. Als de meeste Nederlanders niet geporteerd zijn voor
e*n moslimzuil in Nederlannd mag de overheid deze 'niet aan zijn eigen bevolking
Opdringen.
0* overheid gaat volstrekt voorbij aan de noodzaak de eigen bevolking te beschermen
togen vreemde overheersing. Hierin ligt eigenlijk de bestaansreden vervat van het
staatsgezag : Zelfs de middeleeuwse ridderstand beschermden boer Vi burger tegen
vreemde overvalllen. Het zijn juist de sociaal zwakkeren die recht hebben op
de bescherming van hun manier van wonen, werken en dagelijks leven. Dat nu wordt
ongevraagd uit de voegen gelicht. Terwijl Minister-President spreekt over de
baehcermwaardigheid van het erfgoed der vaderen, staat in de nota Rietkerk, dat
de overheid geen bemoeienis heeft ten aanzinen van de inhoud van de identiteit
binnen de ruime grenzen van de Nederlandse rechtsorde. Sic!

OENTRUMDEMOCRATISCHE BELEID
IHsntX'umdemocratische beleid kenmerkt zich in -een quantitatief en een

f aspect. In het milieuvraagstuk wordt de bevolkingsfactor onderkend.
milieubederf is het product van de factor technologie (eenheid vervuiling
Jt ,» factor bevolking (f»nta}.;
•

-
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ttethalve weegt het bevolkingsaantal ook in de druk op sociaal-economishc gebied,
(werkgelegenheid, huisvesting,g ezondheidszorg, onderwijs, Justitie). Het qualitatief
aspect vloeit voort uit de beschermwaardigheid van de Nederlandse samenleving en
Cultuur.
1. puantitatief beleid :
1. toelatingsbeleid en uitzettings/uitwijzingsbeleid
2. terugkeerbeleid
3. bevolkingsomvangbeleid
2. oualitaitief beleid:
la.
. unicultureel beleid (autochtoon stimuleringsbeleid)
Ib.
integratie- en acculturatiebeleid (nation-building)
Ie.
naturalisatiebeleid
ld.
onderzoekbeleid
2, antidiscriminatiebeleid
3, drugsbeleid

,
i
1

3. Specifiek overoanosbeleid per sector
a.
b.
e.
d.
*.
f.
g.
h.
i.

werkgelegenheid
huisvesting
onderwijs
gezondheidszorg
justitie, politie, gevangeniswezen
*..
minderhedenorganisaties er, binnenlands bestuur; decategorialisering
mediabeleid
emancipatiebeleid
jongerenbeleid

A. internationale aspecten
1. internationaal publiekrechtelijke aspecten
2. contact net dé landen van herkomst

financiële aspecten van het vreemdelingenvraagstuk
ijensten van sociaal verzekeringsstelsel

-7-

f;
|;'; Behoudens internationale verplichtingen (bijvoorbeeld itx ÏÊ-vetbwwft

niemand meer toegelaten, die geen Nederlands staatsburger is. Gelet op de
Antilliaanse staatsregeling wordt op grond van het wederkerigheidsbeginsel
in het volkenrecht Antillienen de toegang tot Nederland ontzegd.
Vreemdelingen, die zich in Nederland hebben gevestigd kunnen alleen aanspraak
maken op gezinshereniging na naturalisatie. Alsdan gelden als voorwaarden
het hebben van passende huisvesting naar Nederlandse normen en het beschikken
over voldoende middelen van bestaan voor het hele gezin, dan wel dat de te
he."ênlgio>n gezinsleden daarin zelve kunnen voorzien.

Het onverkort vasthouden aan deze beleidslijn zou onevenredig harde gevolgen
kunnen hebben voor sommige mensen. Toelating voor tijdelijk verblijf kan bij
uitzondering toch worden toegestaan als
1. een buitenlander wel het belang van de Nederlandse samenleving dient en
de beschermwaardigheid van de Nederlandse cultuur onderschrijft, maar hier
te kort zal verblijven dan dat naturalisatie mogelijk of gewenst is.
2. een buitenlander als vluchteling wordt beschouwd. Wanneer op grond van
internationale verplichtingen de minister daartoe besluit wordt de vluchteling echter geen voorzieningen geboden die aan Nederlandse staatsburgers
wordt onthouden.
3. een buitenlander om humanitaire redenen van uiterst dringende aard hier
dient te verblijven korter dan neutralisatie mogelijk of gewenst is.
Uitzcttingsbeleid/uitwi.jzinosbeleid
Voor iedere buitenlander geldt visumplicht, behoudens EG- verplichtingen.
Illegale immigratie wordt bestreden door verdragen af te sluiten met de landen
van herkomst nopens overdracht van strafexecutie inzake het alsdan strafbaar
gesteld illegaal verblijf in Nederland. Officiële instellingen, bedrijven en
individuele ambtenaren zijn strafbaar en worden vervolgd men met zware
geldboetes bestraft als zij zich inlaten met illegalen. ledere buitenlander die
zich schuldig maakt aan een misdrijf wordt terstond uitgezet en voorgoed.
Zt> doet Seoudi-ArabiS het ook. Zoveel mogelijk wordt gestreefd naar overdracht
strafexecutie in het land van herkomst. .
,
.i,

beginsel wordt niemand die geen Nederlands Staatsburger is toegelaten.
verplichtingen worden gerespecteerd, zoals bet
Op grond ven het wederkerigheidabeginsel wordt intillianen
iptlwt o-> de Antilliaanse toeletingspraktijk intillianen toegang tot Kederlaad
«rteegd. Vreemdelingen thans legaal in Nederland gevestigd kunnen alleen
aeaisjeraak naken cp geï-insheretiging na naturalisatie ven zichzelf en bun
•£«cins leden. Behoudens het voldoen aan de vereisten voor naturalisatie (zie
!ifcldasr) gelden als voorwaarden het hebben van naar Nederlandse normen
passende huisvesting en voldoende bestaansmogelijkheden voor felle gezinsleden,
ïoelating voor tijdelijk verblijf kan bij uitzondering door de lünister van
Justitie toch worden toegestaan,
l* indien een buitenlander wel het belang va: de Nederlandse samenleving dient
en de bescheriWtErdigaeid van de Nederlandse cultu-jr onderschrijft, maer
hier te kort zal verblijven dan let naturalisatie oogelijk of gewenst is.
2* indien een bu.tenlander cp grand van internationale verplichtingen alt
politiek vluch'teling moet worden beschouwd* Bieden wordende vluchteling
geen voorsieningen geboaer. waarvan de Nederlandse bevolking zelf verstoken
blijft.
Deae toelatingen geschieden op grond van verblijfsvergunningen telkens voor
hooguit één jaar afgegeven. Voor iedere buitenlander geldt visumplichtt
behoudens internationaalrechtelijke verplichtingen. Illegale immigratie
wordt bestreden door verdragen af te sluit«c met de landen van herkomst
nopens overdracht ven strafexecmlie inzake het alsdan zwaar strefbaer gesteld
illegaal verblijf in tfederauft* Officiële instellingen, reehtsp*rsonen en
individu*".» aabtenaren worden zwaar gestraft els zij zich inlaten met illegalen,
na een bepaalde teraijn, waarv66r illegalen ongestraft het land kunnen verlaten,
ledere buitenlander die zich schuldig naakt aan een oisdrijf- wordt verstond en
voorgoed uitgezet. Zoveel mogelijk wordt gestreeft naar overdracht van
strafexecutie naar het iand van herkanst.

fc
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Terugkeerbeleid
Langdurig werkloze buitenlanders en alloculturele rederlanders wordt
terugkeerfaciliteiten geboden te financieren uit 5Q>ê van de •ntwikkelingshulp.
«BH»i.*••!•'»• u.. Surinaaose Nederlanders wordt terugkeer en bestaanszekerheid
vergelijkbaar met de oate waarin deze voor de ovefchge Kederlanders gèadt geboden
in Surinsme door de nog aan Euriname te verstrekken ontwikkelingshulpgelden
t» reserveren voer terugkeerprojecten in Suriname, waarbij de in Nederland
verblijvende Surinamer» bij voorrang zullen worden betrokken. 3e Begering
•fcrw*6t in onderhandeling eet de Begeringen van Turkije on llerokko over soortterugfceerf acilieiten voor llediterranen. Indieu de landen van herkoast
gaan ontvangen Bij geen hulp of handels preferenties.

rtten.

é 3egering heropent onderhandelingen net Indonesië en binne het kader va»
;ét Verenigde Heties over het Zelfbeeehiikfcingsreeht van de Plukkers op
'••t» ISoIttkae eilanden, ila Indonesië niet bewilligd in een terugkeer ven
fp;Uolöfcfcers naar een autonoom Üoluku Seletan wordt Indonesië geen ontwitic«lings=
ul? ueer gegeven.
||A3!*«ïgfc»erfaciliteiten en regelingen voor buitenlanders gaan de JO.OOO gld per
jbersgon niet te boven.

Hog niet geboren gesinnen ven me=r den drie kinderen wordt geen bi zondere
faciliteit meer verstrekt. 3it geldt o. m. voor grote woningen en tóLnderbljs lag. Gezinshereniging boven drie kinderen wordt niet toegestaan, dan set
speciale cinisteriê'le toestencing in uitzonderlijke gevallen.
3e Eegering streeft naar een evenwichtige bevolJcings opbouw naar leeftijd,
SPÜ aeer vooreerst naar een efnesing -ven de bevolking naar ..... miljoen vo or
zuver zulks verenigbaer is oet de evenwichtige bevolkingsopbouw. Xw
Begering pa'dlioeert daartoe een lange tersijnbevDlkingspolitiek, Alle
|i;|laat7e$leen va» de Legering worden getoest een deze politiek. 3e Regering
OUtlumdt zich ven een poiitakk die erop gericht ia zoveel mogelijk
«•teiscii exclusieve groepen te \*fa*.*r**^4.mvy stimuleren. Eeligéeuae verboden
VB» 'oecghuwe lijken' norden strafbaar geateld.
beleid/ integTstie- en eoculturetiebeleid
3r toot een 'n&tion-building'-politiek: .ille staatsburgers moeten zich
voeler te behoren op grond ven gelijkwaardigheid tot £en en dezelfde
amexleviag. 2r wèrdt een beleid gevoerd in -e oude wijken, w&ar vele
Nederlanders niet meer durven uitkomen voor of al onbekend ziin met
houden van Nederland* I& Begering formuleert samen met maatschappelijke
organisaties en &at de hand van een brede maatschappelijke discussie
het eigene van de ITederlendse samenleving, waari n de Nederlander zich
ken herkennen. 3e Begering axz erkent de etniciteit ven de Nederlander»
als uitgangspunt voor zijn beleid. Vaderlandse geschiedenis en nationale
eveneoeuten zullen zorgdragen voor de nationale saamhorigheid*
3>e Begering stelt een commissie in voor taalzuiverheid* Alleen het Nederlands
wordt gebruikt als ambtelijke en officiële taal. De Begering schrijft prijsvragen uit voor Nederlandse boeken door «•?*•?• t «^ü i •<_••,,• anderstaligen.
Sier verblijvende legale buitenlanders
zo snel mogelijk Nederlands volgen en onderricht worden in de
rlancse leefgewoonten* '** denken valt aan onze wooncultuur, onze
en ons* intermenselijke relatie» en de omgang mens«dier.
in de stfeuctunr van de B«aenleving wordt evenzeer a*n £e##snat

^T^'-^'^^ls^M^fe

$e Islam wordt slechte als godsdienst ruimte gelaten, maar bestreden daar
•'wtisr de Islam de scheiding van Kerk en Staat niet erken£; Riet-t; ïlovifvn.
«ogen filet «orden lastig gevallen, bv. door luidruchtige kerken of moBk»«e£
2>e Begering streef-: de ongelijke te handeling ven men en vrouw, alsmede het
oabedwelöd ritueel slachten tegen, ongeacht godsdienst,
£»turalisatiepeleid
Hederlfeaderschep vrordt alleen verleend na geslaagd cijn voor het steatsexenen
üederlandeaeha?» 2it behelst lezen en schrijven en zich redelijk kunnen uitdrti-Jan in het IJederiends, bekendheid ast Nederlandse gewoonten en alreeds
daarnaar zich gedragen. ?e denden valt aan wooncultuur etc. op.cit.
Derhalve wordt £een Kecerlacderschs? automatisch verkregen dan door geboorte
uit een Nederlandse vader of noeder. ftrar />?<• kinderen van genatur&lifteerde
ITederlanders in'^CKUJügi ran f66r de wet tr&arbij het exaoen Kederiesderschap
als vocrwaardv tot neturelisatie is in^estc-ld verktijgen het Jled.achap niet
autooatiaeh. loensen die zich schuldig hebben gecaatt aan oisdrijf morden
levenslang v&e naturalisatie nitgetloten, en ioMers uitgezet, icoptie van
deriewereld icindersn, zodanig dat die Anderen n&ar lïederland komen wordt
weerstreefd.
Onüerzoekbeleid
De twee niljoen guldens die nu uitsluitend naar -acti*ë*richt- onderzoek
i
door nindcrhedenorG&cisaties en -lobtier f&an wordt oa^ebogen n&sr die
instellingen en personen die de problenatiek van de oorepronkeZijke
Nederlandse bevolking t.g.v. de massale ioo^ratie vopropctellen.
ABtidiseriainatiebeleid

i,:ui i"

*

Eet Centrumdemocratische beleid g&st uit van de onoogeli jkheid specifieke
erfelijke structuren te bepalen die verband h'ouden oet eozsplexe gedragsvormen.
Iet is een vergissing DB uit te gaan van een genotypische erfelijkheid van
gedrag zonder het te betrekken op het milieu waarin dat genotjpe sich uit*
2r bestaan geen wetenschappelijke gegevens ter rechtvacrdiöiag van genetische
manipulatie. lijfcevolg ia discriminatie naar genotype verwerpelijk.
2venzo is verwerpelijk maatregelen die uitsluitend zijn genomen, voor d*
behoorlijke ontwikkeling van bepaalde rasgeneenschappen, etneiche groepen
zogenaamd beschensingbehoevend om hen een gelijk genot of de gelijke uitoefening
vajl rechten te verzekeren. Ook hier* gaat men immers uit van genotyrw als leidraad.
Bij deze gelijk* deelname denkt men dan aan een statistisch verantwoorde
vertegenwoordiging van zo'n groep in het personeelsbestand van «*& onderneming
ÉT,iip* l»d»»tal van een woningbouwvereniging recht evenredig me*fllptt jieroentage

2teze benaderirg leidt alspoedig tot afzonderlijke voorrechten der

ondersc heiden rs»£eoe«n3cha??exu In Kederland ia bij gebrek aen
OfficiSlebevolkingsgegevenB naar ra» -etnie monitoring- niet mogelijk tor uwens.
In j^eland is het reeds verboden ~e discrimineren ten gunste vee een persoon
behorende tot een bepaalde raciale groepering op grond v&c net feit dat
die groepering ia het verleden te lijden heeft gehad van negatieve discriminatie.
(Saoe Bealtioas .act). Het is iasers onrechtvaardig om een kansarme die

het ongeluk heeft te behoren tot een gemiddeld kansrijkere groep echter te
stellen bij een iransrijkere die behoort tot een ^.-euiddeld ;ansarmere nr^ep,
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aelrer daar -raer die groepen willekeurig noraatief zijn gedefinieerd en in
de praktijk samenvallen oet homogene ^roepea. Set nieuws artikel 429 nutter
van het 'Jetboek van Strafrecht veronderstelt zodoende, det de rechter eerst
even kijkt tot welke genotypische groep iemand behoort, üeJ
Sen -otti-discrieisetie-instituut gerund door etnische oinderhedenor^-^nieaties
en -lobbies zal geen 005 hebben voor genotypische discriminatie van
degenen die tot de genotyrische meerderheid behoren door de oin-lerheden,
elsoede genotypische discriminatie tussen etnische nlnderheden verhelen.
.Anders gesteld is het oet het onderscheid maken naar nationaliteit en naar
cultuur* Eet onderssheid tussen staatsburger en vreemdeling is deer het
i&tera&ioca&l publiekrecht ten volle erkend* ^et ontorecheid aaken naar
culturele groepering is eveneens ^erechtv&crdigd naar internationaal recht.
Het rech~ op zelfbeschikking legitimeert een bevolking zijn cultuurgoed te

b .schermen tegen vreemde overheersing.
Het beleid dient er bijgirolg op geroéit te sijn «Uce vorm vac eenotypische
discriminatie herd te bestrijden. Culturele efvrijting v&i. het wettelijk
bepaalde dient vel vervolge te worden als onwettelijk of onwettig ge£ra£.
Drugsbeleid
*^
Volgens de ^asterdaase Ueneerterjolitie koot 7ïf* T&C de drugscrinin£liteit
op het conto van buitenlanders en ^urinaoera* SBB Vele etnische jonrerec
Sereen door culturele identiteitscrisis tot sal ^evillig siaoitoffer ven
heroine. «iedaer de reebtva&rdiging van deze paragrcaf• wonfore het uiteetticgs- en naturalis&tiebeleid wordt iedere buitenlander die in aanraking
kost met hard drugs uitgezet en levenslang van naturalisatie uitgesloten.
Handelaren en drugsverslaafden met de Nederlandse nationaliteit -orden
lenggestreft respectievelijk opgevangen in buiten de bebouwde kota gelegen
afkickcentra voor gedwongen afkick. Oold Tarkey»plotselinge onthouding verdient de voorkeur, maar kan op oeddsche indicatie vrorden ontraden. Het beleid
gaat primair uit van de noodsaak de eaaenl«ving te beschermen tegen crimi&alitei
ziekte* (drugs verdoezelen symtoaen, zodat ziektes te laat worden onderkend) ace.

•azn stelen. .«.esresien de fasilie en vrienden nordin betrokken bij üe
afkick., s^s. £*«* categorale afkick^eatra nodig. De verslaafde wordt elke
ise bi.istead of vaa tndere levensbeschouwing slechts gegeven, yl* hij eron
of als hij dasr v££r £^ja verslaving steun vond. Onderfc.t-r.ii.drugs wcrdt in
de*e paragraaf verstaan : heroïne, cocaïne, c&rbituratea, en verge!
vere_c«Srde oosten en pepciadelea. Essj en narihuana vallen niet onder dese
;je:iitej!ti£.ire

~2£ de
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rioet, eli: -rugsjrecruik "orden ges treft

üg vindt ook de Legering 'etnische cuotering' ;een goed beiéidsintrunest.
(cf etiic cotitcri-ig). '.iellicht kaa jet evenredig hoge jS vrerklosen oader etiische
aiaierhedea ooi: te ssfcej: heb'jen net een ander arbeidsethos in. sc.i i^e sulturer..
Set ^tcrLTia-iesocreti. ^h beleid is erop gericht iedere •serkloce KeilerItader or-ges:^eTUosst dezelfde taaBen op werk te jerancLer-en. Oververtegenwocrdiging van bepatlct
etnische groepen t:,1 scholingsactiviteiten door 0^5'E worden snel rechtgetrokken..
Job training sonder dieast vereend wordt ook voor osrspronkelijjte l'ederleaders
^efieoeatraüeeerd. ü worden niet langer grotere subsidies verlsand e^n •vrerl^evers
die leden vaa etnische groepen die minder ],aag dan 5 J&&T ia Uedërland zijn
t« verkstellen. Ook oorspronkelijk Kederl&uders worden i;, sta^t „-esteld gedurende
£ aa£aden werkervaring in de marktsector op te doen. '.'ertererrtiiaende asatregelen
iopaea niet langer ten bedrage van (30 niljaen gld) exclusief etnische groepen
t«n goede. 'Werkgelegenheid wordt vooreerst geschapen door geze&enlijke terugkeeria de landen ven herkoaat voor etaische joag«re&f samen net de
ITederlnfedse jeufd in het kader vee de ootwi

•leve» wordea gehouden -trossen onderaeoers uit het oorspronkelijk Eederleadee
midden ec kleinbedrijf en iUviic het 'etnisch oafcraeoareehap'. i^t name
neet erop «ors.su toegezien, det vo x delaatstea geen soepeler normen Borden
gehaateerd b* diploaa's, inscarijfduur, leeftijdsvexeisten of oatheffiassbeleid,
dan tsj de oorspronkelijk ?Jederlendse bevoling. liet name de Gemeentelijke inspectiediensten, i-clftie, Hinderwet, veterinaire isspectie, 3oiw» en .oniajtoesisht,
'rfOEl&gcatre.-^jie, oogea zien niet schuldig maken aan 'gedüfereaeiïsrde toepessirr
«Ba voorschriften of een vervolgingsbeleid zo voeren, dat etnische groepen vordte
ostsiea tij vrat enderez Nederlanders stseng verboden den ?el opgelegd trordt.
Jr fcoa.n geen specifieke testen en toetsen voor allochtonen, waardoor osrspronkel.j^e Nederlanders ia het nadeel kenen» 2r r?ordt erna tig reitening gehouden net
de cesseii..i£heid icaas&are oortpronk*lijk* Nederlanders, acrvrel ascaea de
t* c-ero»-in functies vrasruit door de publieke werkiag erkeajiing en
de ITeierlaadse saaenleving en culturele maarden blijkt. 2r vrorde:: -een
.•.teli^ea ir openbare dienst benoeod, weer JJederlondse Iieadidetea voer te
vinden zijn.
(«ie.. .)
Gesondheldszorg
Voor s ever buitenlanders v-crdea tce^eltten of genaturaliseerd, „ioet eesst een
baxr..« Trcrdea overlegd vanTrere de g^g«« lünister van Tïettagezoniheid, dat er
£eea tbc of ardere siekte vea beeaettelijke asrd order de lederea
ógn -in
1
<£er dan eea jaer is wordt £eea iSl?6PTffglS£jtl
het
Voor -rie hie:
. Beleving vaa sielrteS^-eaoadheid blijkt in hoge cate cultuurijebondea, aasr de llederlaadse gesoadheidscrg heeft niet tot taak i;s"c:io-eoci£le
tltchtet van iioia-raiteii daer ie ericea^ea, *.T&JT een c ^rsproakfeli.llc Zjeierlat'er
i;ee& beroep zou doen op eoaetisohe behandeling. Se explosie vea ie pty-ho-eocisle
hul^~ :-.i£ "iaiitenlsiiers doet verooecea, dtt eea oadersoelc n&sr
• de -^irsc-t
dier Jiltckten ^.^sr ITederlandse na.êtst£:.«n dringend geleast is. 3e cieiw
regeli^gea aoeten, iesaoods eerst op _UG-n±vesu weer zo rorden ^-ef .rncileerd, dat
—ie f£rilie is vaz hier merkende gastarbeiders, &asr aiet tot l'eierlsnd 2ija
toegelaten, niet in fct^erking lio^-.n voor behandelir.g ia Ilederlaad. Zierdoor
het 'aedisch to-urriaoe' uit de laadea ves heri;onst -sorcea tsstreder. De ^
aeldzcrg behoeft t/ellicht info-serviee asn :2i^&rt*fn uit aciero culturen,
eea ccte^orsle £^a;.ak ie ook hier een onjuiste voorstelling van z&ken« alsof
het sieiceahpis =et eilerhaad cultiürele rites rekening noet houden. Behouiens b;;.
diëten is cullas -niet ^ecolea» ceicer :4.et gelet op ée enorme ueerkosten.
overvloede: Sruösvers leving is e«n ziekte; heroinevorstre'.feing of Det
^ is verstreküng vaa ziekte, ofwel stervensbegeleiding.
i;ia-.'erbesterning

v9vaa.-ïeaiswesttEu
Ett* ea Justitie staan in de eerste plaats borg vo^r de handhaving van de
aormen ec warde». 3e» andere culturele ecr-ter^-rond var een tot
toegelaten vreeadeiing of tot lïederlar.der geastisraliBee;-de ^aa niet
als jroad voor strafverEiadering. Hoals de rol vea «en is laai et ae-se-rdelijl:
BXaagrijjer in zijs r e ~— sou z-y* fcl* die var de lfhri£tea»hurBaaist* Het hen aiet
t&i, dtt ;-.:JihEi>s vas de islam recït op soepeler toepsssiag ven rbeidsplicht necofc riet in de gevan^sis. Het is onjuist, dat is. de gevangenis lectuur v/ar:
anders das ter voorbereiding opcb ITederleadse saaenleviagt
;® |SBD«rs vcijecs vccrneld beleid worden «xeeadeliagea die een nisdrljf ue^-Etc
beroeitiag uit^eset ei voor £oed. W.J deler de ooastateriag vaa de llin.v. Juctitie
ï^a. 'de botaiag vaa culturer eidt oacler oui£te:idiG-*dea tot vaor yersoaea ono;lor
die ia errsti^e ^evaller uitcondea ir iet plejea var e.-a delict' .,':;
:»aderer eruit, tet c-et overal OOK ir. de ^e-ar-öfiais die botsing; =oet ver—.ilen,
^*>ar p&l te staar vc=r de ï>dsrj£jidse cultuur. Politie ec justitie aoetea ,'j]a :ug
oeieic bl;:'!: .even vee een I7sderl&adse etniciteit* I*e ftnonae e™.lo_ieve
Ipr»*! vai. i..: ijrtrtenl:iii*r_-t ia 2e iirderbeBcherning duidt op de oeverloze -.?e^
die is in-^eel^ -er axxx. Col; hier z:-uc0n jproblenen rsiader zijn, iadiea iiiïiJ:r':
tlleei: ope^ctsc-t ro_r Nederlandse etat~Biur^erB ea gericht is o_- de r
Et^ietlevir sroroer ea

..•KJL&&«raedeaorrErii6&tie8 ja binnenlandse bestuvart decate^:oriserias»
5e l.eaeria; zs.ft jrste etaieeiie sroepea sr-cae^ebundeld in eigen crgerie&ties
«^ t»aeaover de 1'ederiiCdse bevrll:i;^ geeteld. je ^ansarae ::*J6rlur.ic-rs v^i huis
nit icre^ei: ^«es WDirdvoerier jp ï.:..3niveeu. 7oor iea seet cutei-oreie ^Ieitte52ri:i
, ^i-^r ien geen sctiege?icht ctierioec, voor ien £ïen bederver. ^sst
*"^*1 der_rs. S:j fcre£en gaan enkel houvast aoe oo te gaan aet hun
ade vr6e=delinea. _e luiderwet secifiek
;;ei:^c Lïrderieaea hseft cog nooit tsn de eij;en Kederlandse airderteieeldm ^vdacli*.
j;, sija derifel-re i»g** vojr zo sael norel^ke decate/;orEli8erirg» zodat sensec op jrc:r,i
VETL hua irdividTie'ls ühterstaadspositie worden Beholpen en niet cp troad vaa
•«ïarvevB» die b^ gebrek aan statistisch voorradig cijferoateriatl over etnische
gro«p«a morden aisbruikt oc tot gemiddelden te fcomen, op grond waarvac coatigeateadeakea wordt bedrevea. Het Biajiefal&ads Bestuur dient de Ceatruapartj; als woordvoerder
voor «eéerlaaders te erï:e«aiBa. tpecifiete inspraEJcorsafiisaties vo.r ataische niiiü.er^.<
dienen te worden afgeschaft. 7o~r aet zover is dieat ia ieder geval eea strerge
toezicht op de subsidiegelden te worden geëffectueerd, (strefideasi;.
3* B*e'erine coat niet langer net 'niaderheden.leid»rs * onderhandelea.
le"bel»ia« eaapci-aatiebelald. jongerenbeleid.

mediabeleid noet in dienst staan van de uniculturele samenleving»
:0ttderceheidea culturele achtergronden dienen gerelativeerd te TT orden ten opzichte
de culturele nomen en waarden ven de Nederlandse sanenlevl aj» In dier voege
•en oediabeleid dat rui. te biedt aan progranna's ioor en door bei-aal.» c .Itureie
funest: Teeleer dient telkenaaal een open discussie plaats te hebben net de
NederlandersT met naae die welke met hun neus op vreende culturen
«orden gedruirï, ze ongevraagd kregen opgedrongen.
S t emancipatiebeleid aoet uitgaan van het individu. Cultures die individuele
ontplooiing scoren moeten dus juist gten ruinte krijgen zich te ontwi .len.
jJatóncipstie van aensen blijkt ook uit hur. gedrag ten opzichte van bun aedescepselen:
Bicindustrie en onverdaof d ritueel slachten dienen hier el* blfjk van barbarisme.
-„•l •. ti.r.;-^ ...,!.,..!.t.t^,H.j -i-iiii -ff. film r nmtmt .umi, i • i « ^ j »

Jongeren dienen niet in tparte jongerensoosen voor Jurken, -uriwcers (dcarbir. en
•»»erereoien «n ündoestari), en !>derJ.srder» te worden uiteengereten.
ge Nederlanders ongeacht afkooet dienen op voet van gelijkheid net elkaar oc te
£c*n. J*en jonjeresoos sools vroeger **hnc.ton in ^asterdac, ^aer iedereen bras
jso«st oic.'-t» terwijl 5 ailjoen beschisbair VTES vor de Suri-awsse (clreoolce)
Sassenkoeve is ce B^^asr.
Jtnisch* 5on.-eren, die zich verbant en verantwoordelijk bi-jven^jolea voor hun
land van Jieritc,Bt ajeten in de .-eleseneheid -nord*n ö j eteid dat land Jiun bestaan
o? te bouwen.

Ze- CeztruDdeaocr£ti£ch beleid vindt iet de «"•••••yv"'»«>v*" be?oll±ngt die al
jarenlang ^teisterd is door e«c (ltur.Etc£.tig inst&ndgehouden) t7oningnvOd eerder
noet -acrien gsii&lpan den vreeadelxngen» Het is gevoelsr&tig riet te verwerlren,
dat ci^trten die aasr net vijf jaar üer verbl^res bv in irasterden z.la >«IMBI>
autochtonen ~ord*r jtEien., daargelaten dat selfs s-;« bepit-lde* categorieën buitenlanders e*rder ££n h., isvcting xrsrden geholpen. Ijert^fearfig ie •!&- hele oiüder-eisn
geacht rorcsn &er aciterEtand in huisvesting t.o.v. andere ing-setnenen cie ir eei.
v«r^eli.jkfaw2r sociatl-ecoco^i che positie verkeren. !J6rkwt_rdi£f oodat iuisrostiag
aede die positie bepaalt. Juist slecht gehuisveste oorspronkelijk Nederlanders noemer
bi,; voorrang worden geholpen» zeker nu hurs socia&ls-ecotiomiscae pAsitie zoveel
slehhter te drogen v&lt door de scherpe culturele conflicten in die slechte
woononstandigheden. Deainshereniij-ing -.?ordt te^encestreefd en derhalve cogen
feailieleden van buitenlanders die nog in het buitenland verbleven niet aeegeteld worden v- r geainshereniging, tnnric Dit geldt niet voor "ederlenders en
genaturaliseerden. Het beleid is.erop gericht ge=i*ente» ertoe te bewegen OB
oorspronkelijke lïederlanders die door de taassaale ko^t van leden van etnichculturele ainderheden in fr»ti straat of v^c zelf ia eem culturele identiteitscrisis
geraakt, soarfcjjds geterroriseerd cija .door een shoarnairetenaafia «£ illegale
«se? deae oenser

- '

l« keuzevrijheid van wtaiinsefiefceaden stftet Bfratfeftal, azex voerkoaeü. «aoet
eet.- er eladisehö stuiten of iRijk»» ojitataefi taet eig.» etn.isclte oergaoii3fetieE
infrastructuur. !=ens*c van etnische aicderiieid die JTederlander s:jn oaet de
ilesenlieid worden geboden sict verspreid ia het laad te vestigen. 2r worden
slechts grote woningen beschü&ear gesteld voer reede ontstane grote gezinnen
aiet neer va£r toekomstige, hetsy door geboorte hetzij d:-or gesiasereai£ing.
re ooeten als iedereen wonen volgens de noraen van de woonruintecrdenlng ea niet elleec aeiie var de bouwverordening. De redenering det z:i
l £«aoegea aerien oet Binder roonruiate ge&t niet op, Trant die acu£t gees reheairr
de overladt van overber;or-ng r^or de ïjedê.llendse buren,
overheid staet pal voer de Nederlandse identiteit van al aijn wooc^ebieaen.
etc-tiscii aeteri£fcl voor etsic oonitoriag is in ITederlaaS niet tsavesig.
;-: 71ucatilir£en noren geen nie;r.7ê TwOöiKfc^etwoninjen t?orden £;eboder. ofi anderszins
(*i l^f
5|E',voafSl«ii±3iSBji lachen die E.ÜS. ie eieren bevolking Bordes oct^ouaea. Jr r.-oi'dt s^eer.
iWliei^jiS gehouden b^: cieawbour aet clloculttrele wcoawensea als die »tï-:^iE z::a
tiet de belaa^-en v&s €e Kecerlandse buren.» ^r fconea geen speciale etnische
«övi»e-^rs b:^ T?ocacorporsties, mair voorlichting over llederlandse ~oincewcaten
li; Toeiatir^'aaturalieftie. ".icoa-.7&genkaniTea Tfcrden aiet geplaatst icar —aar
f|f- sociale tJooabouw is, oaax buites de wooa};ern, Aan kinderen van wooss&senbevroners
% -warfit ^een -..•oonge.-eavergu:mlag neer verleend. De bestaansreden van de «agens:
een tredend bestaen is it oiise saaenieriag ontvellea. Het \t&lt aiet te begr^pea
,„i^rt eer Seüerlaader dure staaapl&ets noet betfelen v -or een seizoen ea dese groep
Ll5£«s tarij£t. 5r fcoiat eet verbod op •woonsegenbedryi's ple&tsen voor schroothandel
onteierea het

II- .S ddoelea v&u het üederlends Ondertr;.»

'f-rj ••'

de oatplooiing van h*

a net ::ederland» onderwas is, de ontplooiing ven bet individu en
tot kritisch staatsburger. Onderwijs dient volden? de eentr-ua»e evenseer tot overdracht van lost Nederlandse normen en veerden*
heeft daartegenover al» doel geformuleerd» pertici^eren in de
aeaedeving vanuit de eigen cultuvele achtergrond en occulturstie:
*ÏJE£sr leren kennen, i^nvE-erdor er. wc.trder en. L&er de effecten vsn acculturatie
eerder gestelde doelen; indivuduele ontplooiing en kritisch staatsburgerschap,
u« het effect vsn railticultureel oadervr^s op acculturatie is no it cadersoobt.
ie ve-ai te eenvo.-i.it; on te denken dst «Ucis*fcennenoofcel^er accerteren
.B 2isï s&l brengen. Culturele t7&crden hunnen veelal haaisE op elixer etact,
ei i ritueel slechten, de rol van de vrouw, var i«* -elooof on de
Lterfttaadbeetr^ding; van de Nederlandse iansanre schooljeugd sou al
hebbes ~ed,urd. 2ie i^Epsating -jasn nu op in acculturatie r-f BCJS ztlfs'..« in eigen cultutsr ea tctil» Bat laatste sou het zelfco..csrt verbeteren,
ditrvvcr overlegt de regering seer enkele xretensvhay. elijie legitimatie,
-.*. tallen eu.l±-.ur sou t^lean in het kad r. van een reri.'ra.tie^-oject
aappft'tes Tforien ^e^-even* .ariër» vertedert aec een deel vas de jeugd no;; verder vac
4* Vaderlandse ae^e-leving. G^en a&üd&cut vordt ge^er.-c o&n 4e ac ultur&tieicijc- die kc^sariM ITedarl&ndBf» kinderen sish rooeten c*tr:.osten. Bovendien ralien =:.
teh h»^ self concept Ir^-t in een land dat c^n eigen cultuurgoed niei vil
sekar nu er selfs le«Ti3recb.ten uit den vreeade -forden c.cn£etxo -.^en.
fcDEten ven andare t&len (?urlas, Hsrol^xi.rjB-er&biBch) ir het aiddelbucr onds:-w;>
W:J vinien dat die bter Iauu;«n trorden besteed een
cctice, i.p.v. tulen van landen die econoaieVh niets voaretellen.
rordt zodoende gebalk&iaiaeerd. Twerwljl oen ie J&?en e= TE le-^rt eet
ters vrerksn, bereidt nen hier zich voor cp een bascreconoaie*
TTit^sense leriren rullen Borden gecontroleerd dotf isepecteurs vanond*r.r^s uit
den vreende. '.7et bLJft nog over van de iTederla;-.-"Jse cult^v-.

J-J ^ 48?
Centrumpartij 1*~*" y
Hiermee geef ik uitdrukkelijk te kennen, dfil anders dan in voormeld artikel wordt bencht, de passage inzake
'noodweer' In deel I van de nota 'Nederland voor de Nederlanders' van het
Wetenschappelijk bureau van de Centrumpartij, althans voorzover een interre nota als zodanig zou worden aanger.ïerkt. NIET van mijn hand te.
He gehele deel I is niet van mijn hand.
Ik vljs U erop. dat ik geen deel heb aan
het -Vetenachappelijk Bureau, noch lid
ben van het Curatorliun ervan. • ' •
Wel heb Ik Dr. Bruyn gewezen op de
strafrechtelijke betekenis en de jurtaprudentlële betekenis van het begrip
'noodweer' en hem op de hoogte gebracht van de jurlsprudentlële ontwikkeling van het begrip 'noodweerexces'.
Zulks heb Ik nauwgezet uiteengezet tijdens een telefoongesprek met Max van
Weezel. waarvan opname.
Dit schrijven is bedoeld bij eventuele
navolgende gerechtelijke procedures
duidelijk te maken, dat ik mij distantieer van voormeld artikel stellende
dat ik de genius zou zijn achter het beginsel van noodweer zoals aldaar ambivalent geformuleerd.
Den Haag, . ALFRED VtERLING
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NASCHRIFT LEX RUNDERKAMP
EN MAX VAN WEEZEL: Wij wezen de
heer Vierling op een uitspraak van zijn
co-auteur Bruyn dat het bestaan van
een 'recht op noodweer' van de 'autochtone bevolking' tegen 'geïmmigreerde groepen' aan een jurist wa&
ontleend. Op onze vraag wie die jurist
waf, zei Vierling: 'Dat moet ikzelf zijn
geweest. Ik heb internationaal recht
gestudeerd.'
Vterlings suggestie dat hij met de omstreden passages niets te maken zou
hebben, bevreemdt ons. Op de titelpartinn van de nota Nederland voor de Nederlanders prijkt het opschrift 'onder
redactie van dr. W.J. Bruyn en drs.
A.J.C. VïerJinp'. Ook in ons telefoongesprek verdedigde Vierlmp met enige
slagen om de arm dat 'als de overheid
doorgaat met het uithollen van df rechten i»an de oorspronkelijke tïederlandsrs' een recht op noodweer zou
bestaan.
Vinrling begint toch niet óók nog schizofreen ie worden?

