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MINDERHEDEN EN EMANCIPATIE. - Phlip Pieters 

Ieder van ons behoort tot één of meer minderheidsgroepen, hetzij door beroep, leef
tijd,politiekeovertuiging of anderszins. 
Zo kan men duizenden mogeliJkheden opsommen op_ grond waarvan iemand tot een minder
heid behoort. Daar is niets bijzonders aan en doorgaans ligt hier voor de overheid 
geen taak. Soms zijn minderheden zelfs bevoorrecht boven denenen die niet tot die 
m1nderheid behoren (b.v. bankdirecteuren,'academici, etc.). 
Wel ligt er een taak voor de overheid indien zo'n minderheidsgroep (soms kan het 
zeTfs gaan om een verdrukte meerderheid) een positie inneemt die geringere kansen 
biedt op een gelijkwaardige plaats in de samenleving dan de rest van de bevol
king. 
Dm die rechtmatige, gelijkwaardige plaats in te nemen, zal de verdrukte groep 
-in de literatuur spreekt men vaak van een outgroup- een proces moeten doormaken 
dat emancipatie tot doel heeft. 
Prof. van Doorn heeft eens opgemerkt dat emancipatie betekent: "principiële en 
practische bereikbaarheid van gelijke mogelijkheden (soc. gids Sept. '58). 
In deze betekenis zal ik het woord emancipatie verder gebruiken. 
Dit emancipatieproces kan de overheid op verschillende manieren benaderen, t.w. 
door: 
1. onverschilligheid; 
2. act1eve bevorder1ng van de emancipatie van de betrokken outgroup; 
3. afremm1ng van d1e emancipatie. · 
De overheid kiest meestal voor de laatste mogelijkheid. Dat was al zo in de strijd 
tussen patriciërs en plebejers in het oude Rome, en sindsdien is er weinig veranderd. 
De overheid komt immers voort uit en maakt deel uit van de dominerende groep. Daa rdöor 
wordt de emanciperende minderheid gedwongen haar rechten -soms letterlijk- te be
vechten, hetgeen met grote spanningen gepaard gaat, zowel maatschappelijk als in 
het persoonlijk leven van de betrokken mensen. 
Als democraten zullen wij, dacht ik, moeten-kiezen voor de tweede mogelijkheid: 
de actieve bevordering van de emancipatie van de outgroup. 
Wat is emancipatie als proces? Emancipatie is een proces waarbij maatschappelijke 
groeperingen vanuit een tweede rangspos1t1e 1n de samenlev1ng naar een volwaard1ge 
plaats oprukken tene1nde geïntegreerde bestanddelen van de maatschappellJke orde 
te worden. D1t behoeft natuurllJk n1et tot ass1m1lat1e te le1den. 
De emancipatieprocessen zijn tamelijk ingewikkeld en vergen vaak een zeer lange 
tijd. De vrouwenemancipatie is begonnen aan het einde van de vorige eeuw en is 
nog steeds niet voltooid, de arbeidersemancipatie is in 100 jaar vèrgevorderd, 
maar van werkelijke medezeggenschap in de bedrijven is nog geen sprake. Emancipatie 
kan ook verschillend van aard zijn: politiek (b.v. verwerving van actiefen/of 
passief kiesrecht), economisch (deelnem1ng in de welvaartsgroei, medezeggenschap 
in bedrijven etc.), maatschappelijk (toegang tot alle millieus, instellingen en 
activiteiten), cultureel (het doen aanvaarden van een eigen culturele levensstijl), 
educatief (het verkrlJgen van toegang tot alle vormen van onderwijs) en talloze 
andere vormen (alternatieve samenlevingsverbanden; gelijke beloning voor gelijke 
arbeid, toegang tot alle ambten, etc.). Soms vallen deze deelemancipatieprocessen 
samen zoals bij etnische minderheden, soms is er een duidelijke divergentie: de 
Joden in Europa waren in de 19e eeuw economisch en cultureel in de voorhoede, 
~aar -uitzonderinqen daargelaten- ze werden politiek en maatschappelijk geweerd. 
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(Nog in de tweede helft van de vorige eeuw werden er processen gevoerd tegen Joden 
op beschuldiging van rituele kindermoord). Anderzijds treden er golfbewegingen op 
in tijd en plaats. In de middeleeuwen werden de Joden in Spanje en Portugal zeer 
gewaardeerd. Pas na 1492, tijdens het bewind van Ferdinand en Isabella, werden de 
Joden iri Spanje vervolgd en na 1600 ook in Portugal. In Nederland en in Turkije , 
werden ze eenter als waardevolle kooplieden en wetenschapsmensen binnengehaald~ 
In Engeland schreef Shakespeare in die tijd "The Merchant of Venice", waarin 
Shylock geen toevallige figuur was ... ~ 
Ook verleggen de doelstellingen van emanciperende groepen zich vaak in de loop van 
de tijd. De emancipatiestrijd van de vrouw is na een reeks successen uitgelopen 
in de doelstellingen van "man-vrouw-maatschappij", die veel verder gaan dan het 
oorspronkelijke streven naar openstelling van universiteiten voor vrouwen en ac
tief en passief vrouwenkiesrecht. 

Een bijkOllende complicatie isnog dat bepaalde emancipatieprocessen elkaar beïnvloeden, 
door elkaar heen opereren en elkaar stimuleren, zelfs vanuit verschillende doel
stellingen en normen, wortelend in volstrekt verschillende denkwerelden. Zo hebben 
de vier grote emancipatiebewegingen in Nederland grote invloed op elkaar uitge
oefend (vrouwenbeweging, arbeîdersbewegingen en de emancipatie van rooms-katholie
ken en de gereformeerden). Na de processen van institutionalisering in of binnen 
politieke partijen volgt een periode van machtsontplooiing van de drie geïsoleerde 
emancipatiepartijen (1880-1940) besloten door een periode van integratie. In de 
zestiger jaren zijn de eerste doelstellingen feitelijk geheel of vrijwel geheel 
verwezenlijkt en treedt er een proces op van stabilisatie en bezinning en het 
formuleren van nieuwe doelstellingen (CDA: evangelische politiek, PvdA: de hervor
mingsvoorstellen). Ten aanzien van ge vrouwenemancipatie, de minst voltooide van 
de vier, treedt een bezinning op over de man-vrouw rol. 

Tegelijkertijd echter wordt West-Europa en ook Nederland overstroomd door groepen 
etnische minderheden, die op grond van verschillende motieven migreren uit voorma
lige koloniën of uit het Middellandse Zeegebied naar deze streken. Het past niet in 
dit betoog in te gaan op de aard en motieven van deze migratiebewegingen. Relevant 
is slechts dat er -blijvend- een groeiend nieuw proletariaat ontstaat, geconcen
treerd in de oude binnensteden: mensen die nauwelijks toekomstmogelijkheden hebben, 
aan wetten zijn onderworpen waarover ze niet mee kunnen beslissen, die vaak af
grijselijk behuisd zijn, in voortdurende conflicten leven met de hen omringende 
cultuur en vaak zelf de voor hen zo belangrijke gebedsplaatsen moeten ontberen. 
Waar het leek dat de schrijnendste achterstanden waren weggewerkt bij bevolkings
groepen in Nederland lijkt het dat we weer van voren af aan kunnen beginnen. 
We zagen reeds dat de belangrijkste deelemancipatieprocessen liggen op het terrein 
van: 
1. de pol i tie k 
2. de economie 
3. het maatschappelijk gebied 
4. de cultuur 
5. de educatie. 
Wanneer we nu de positie van de minderheden in Nederland onder de loupe nemen, dan 
overvalt ons een gevoel van moedeloosheid. De eerste stappen in het proces van 
emancipatie van deze groepen moeten nog worden gezet. Er is een nieuwe groep mach
telozen ont~taan, de heloten yan het jaar 2000, even weerloos als de arbeidersmassa 
van de 19e eeuw. En door hun uiterlijke herkenbaarheid misschien nog zwakker en 
kwetsbaarder. 
Alvorens d~ positie van de Nederlandse overheid te belichten t.a.v. de minderheden 
in ons land, en hoe die o.i. zou moeten zijn, het volqende. 
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De Amerikaanse pr.ofessor Allport heeft in ZlJn boek "The Nature of Prejudice" een 
klimmende schaal van d1scriminatie ontworpen, waarbij hij 5 graden onderscheidt, 
toegepast op de Amerikaanse samenleving. 
Ik heb getracht dit verder uit te werken en kom daarbij tot 10 graden: 

1. het onuitgesproken vooroordeel, iets waar iedereen mee is uitgerust, maar op zich-
zelf, m1ts n1et 1n act1e.omgezet, tamelijk onschuldig; · 

2. het uitgesproken vooroordeel, jodenmop, belgenmop etc., quasi wetenschappelijke 
borrelpr:aat, ongenuanceerde verwerping van groepen mensen en hun cultuur, getinte 
berichtgeving in dag- en weekbladen; 

3. het mijden van zgn. outgroups, .het op een andere school doen van kinderen als er 
bu1ten~andse k1nderen op school komen, verhuizen al~ er een vreemdeling in de buurt 
gaat wonen, etc.; 

4. het uitgesproken vooroordeel gevolgd door actie, het weigeren van banen aan mensen 
ult m1nderhe1dsgroepen, het d1scnm1neren door horecabedrijven etc.; 

5. idem, maar dan getolereerd door de overheid, hieronder valt ook het niet optreden 
van JUStltle tegen systematische d1scr1m1natie; 

6. discriminatie geïnstitutionaliseerd door de overheid, duidelijke voorbeelden zijn 
de wetgev1ng van Zu1d-Afr1ka en H1tler-Du1tsland. Maar valt ook het verschil in 
rechtspositie van Nederlanders, statenloze Molukkers, E.E.G. onderdanen, Turken, 
Surinamers, Marckanen enz. niet onder dit punt? 

7. fysiek geweld tegen bezit van gediscrimineerde groepen, zoals de rellen in de 
Afr1kaanderw1Jk en de sch1 ldersbuurt; 

8. fysiek geweld tegen de persoon, zoals die verdronken Turkse man in Amsterdam en de 
knokploeg d1e recentel1Jk hulshield in de Mozes en Aaronkerk. Maar vallen de 
razzia's van de vreemdelingenpolitie hieronder of nèt niet? . 

9. fysiek geweld door de overheid, b.v. mishandeling, maar ook concentratiekampen of 
deportatle; 

10. uitroeiing. 
Dit scala van mogelijkheden tussen jodenmop en Sobibor probeer ik U niet voor te 
houden in een poging om te dramatiseren. Woede en verdriet om wat mensen elkaar 
aandoen helpt ons immers in de politiek niet verder.Wij zullen moeten kiezen. De 
ene mogelijkheid is dat de overheid door gaat op de ingeslagen weg en de emanci
patie van de etnische minderheden belemmert door een beleid dat,gemeten naar de U 
zojuist voorgelegde schaal, er op z'n best niet gunstig afkomt. 
Of de overheid kan kiezen voor een actief emancipatiebeleid. 
Misschien kunnen we dan een langdurig moeizaam, ingewikkeld en pijnlijk emancipatie
proces bekorten en vee1 maatschappelijke onrust en persoonlijke tragedies vermijden. 
Een multi-culturele samenleving kan zeer charmant zijn, mits democratisch en 
rechtvaardig. 
Ik wil U ter discussie dan. ook graag de volgende stelling voorleggen: 
IN NEDERLAND BEHOORT ER GEEN RECHTSPOSITIONEEL VERSCHIL TE BESTAAN TUSSEN NEDER
LANDERS EN ANDERE MIN OF MEER PERMANENT IN NEDERLAND GEVESTIGDE BURGERS. 
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TOLERANTIE ? VER VAN MIJN BED ! - Suzanne Bi schoff 

Tolerantie betekent verdraagzaamheid ten opzichte van anderen, verdraagzaam
heid van individuen ten opzichte van elkaar, maar ook verdraagzaamheid van 
de staat naar het individu en staten onderling. Als uitgangspunt kunnen we 
het individueel handelen nemen. 
vlaarom is iemand to 1 erant ? 

Er zijn voldoende ideologieën van waaruit een antwoord gegeven zou kunnen 
worden.Maar juist de grote verscheidenheid in benadering van deze ideologieën 
doet vermoeden dat we het eigenlijk niet zo goed weten of in het gunstigste 
geval dat er diepere beweegredenen zijn die zeer moeilijk met woorden te 
vatten zijn. 
De beweegredenen voor tolerant gedrag zijn moei.l ijk te achterhalen. Voor 
intolerant gedrag is dat eenvoudiger. Intolerant gedrag is handelen naar een 
vooroordee 1 . Het vooroordeel heeft een dui de 1 ijk afgebakende functie binnen 
de menselijke psyche. Het schept de mogelijkheid om ongenoegens af te rea
geren en geeft tegelijkertijd de argumenten waarom deze bevrediging niet 
strafbaar is. 

Na tolerantie en intolerantie enigszins aangeduidte hebben, komen we tot de 
vraag wat de kracht en de mate van intolerant gedrag in de samenleving be
paalt. 
Ervan uitgaande, dat intolerant gedrag zich voornamelijk uit tegen degene 
waarbij het op de minste weerstand stuit, komen we op de outcast, waaronder 
o.a. vallen ethnische minderheden, ex-gedetineerden, woonwagenbewoners en 
gehandicapten. Bij hen moeten we ons oor te luisteren leggen voor het kli
maat van tolerantie dat in de samenleving heerst. _ 
Op een studiedag zoals deze zullen we speciaal naar deze signalen moeten 
luisteren. 
Als ik die signalen uitmijn omgeving goed heb verstaan, dan verslechtert 
dit klimaat. Dit is een slechte·ontwikkeling. Zo worden de minst weerbaren 
de dupe van de intolerantie van anderen. Zeker slecht in een land, waar 
regelmatig het vingertje verwijtend naar anderen wordt geheven. Waar 
tijdens de ongeregeldheden in Lit~e Rock Nederland hoogst verontwaardigd 
was over discriminerend gedrag van burgers in de Verenigde Staten. Waar is 
deze verontwaardiging nu gebleven ? Nu ~echtse jongeren een kerk binnengaan 
en gastarbeiders neerknuppelen ? Het verwijtend vingertje wordt nog steeds 
gebruikt maar dan voor wantoestanden elders. Tolerantie, dat wel, maar ver 
van ons bed. 
Blijkbaar is het gedrag in andere westelijke landen vaak niet beter of 
slechter maar wordt het gedrag bepaald door maatschappelijke ontwikkelingen 
waar individuele burgers vrij machteloos tegenover staan. 
Op het ogenblik hebben we ook te maken met zekere maatschappelijke ontwik
kelingen. Allereerst zijn dat de stagnerende economische groei en de gevolgen 
van deze groei. 
De stagnerende economische groei heeft ervoor gezorgd dat het aantal werk
lozen stijgt. De scherpere concurrentie op de arbeidsmarkt veroorzaakt een 
afgunst tegen allochtonen die hier in Nederland een baan hebben. Dit is 
een nogal wezenlijk verandere situatie in vergelijking met de jaren '60. 



- 5 -

Toen was een allochtoon iemand die we nodig hadden voor de expansie van onze 
industrie. Nu is een allochtoon een concurrent. Het is nu mogelijk dat hij 
een plaats inneemt die door een Nederlander benijd wordt. 
Deze stelling wordt bevestigd door de constatering dat discriminatie op de 
arbeidsmarkt het grootst is op lagere beroepsniveaus en/of daar waar werk
loosheid het meest voorkomt. 1) 
Door deze groei hebben we een sociaal voorzieningen-systeem kunnen opbouwen 
waarvan het nu moeilijk is deze op hetzelfde niveau te handhaven. 
Iedere allochtoon die daar gebruik van maakt, wordt als profiteur aangezien, 
terwijl hij precies dezelfde rechten heeft, en in ieder geval in Rotterdam 
relatief niet veel meer gebruik maakt van de sociale voorzieningen dan 
autochtone Nederlanders. · 
·oe consequenties van het aantrekken van arbeidskrachten buiten Nederland 
zijn in de euforie van de groei van weinig belang geweest bij de beslissin
gen hiervoor, terwijl het haast een sociologische wet is dat de tweede 
generatie van emigranten snel tot militant gedrag overgaat. En het is be
grijpelijk.Zij voelen zich niet meer thuis bij de cultuur van hun ouders; 
door Nederlanders worden zij niet volkomen getolereerd en hebben ze boven
dien niet de kansen die hun Nederlandse leeftijdgenoten wel krijgen. 
Een andere maatschappelijke ontwikkeling is de cultuurcrisis. Het is niet 
alleen zo, dat economische groei sterk afneemt. We hebben ook het vertrou
wen in deze groei verloren. Op deze wijze is de verhouding tussen arbeid 
en ethiek in ohze weliswaar verzuilde, maar toch erg stabiele samenleving 
verstoord.Dat dit verband bestaat, en op welke wijze, is door Weber aange
toond. Het calvinisme is de drager van ons kapitalistisch systeem. 
In een tijd dat oude waarden verbrokkelen en nieuwe ideeën zich niet aan
dienen i~ de hang naar het verleden waarin oude gemeenschappelijke waarden 
nog gede·e l d werden, erg groot. 
Het nationalisme dient zich dan nadrukkelijk aan. In nationalisme schuilt 
niet alleen het gevaar van intolerantie van individuën, maar ook van staten. 
Dat een dergelijke houding levensgevaarlijk kan zijn behoeft hier verder 
geen uitleg. 
We zullen onze cultuur nieuw leven moeten inblazen.Niet door te kijken naar 
oude glorieuze tijden, maar door de nieuwe signalen, specifiek voor deze tijd, 
op te vangen. Vertegenwoordigers van andere culturen hebben ons hierover 
iets te vertellen.Laten we op z'n minst zorgvuldig naar hen luisteren. 

Na de maatschappelijke ontwikkelingen te hebben beschreven, die het klimaat 
voor tolerantie verslechteren, zal geprobeerd worden het gevoerde beleid te 
beschrijven 2) en alternatieven aan te dragen. 

In het begin van de jaren '50 kwamen er enkele grote groepen gerepatrieerden 
uit Indonesië. Deze zijn op betrekkelijk succesvolle wijze in de Nederlandse 
maatschappij opgenomen. Dit valt voornamelijk te verklaren uit de eerder ge
noemde tijd van economische groei en consensus in normen en waarden. Toch 
heeft de overheid er ook aan bijgedragen. De overheid heeft erkend dat deze 
mensen zich blijvend in de Nederlandse samenleving zouden vestigen en heb
ben ook hun maatregelen daarnaar genomen. De gerepatrieerden werden opge
vangen in speciaál ingerichte "contact-pensions", spoedig gevolgd door de 
z.g. 5 procent-regeling. Vooral deze regeling, volgens welke 5 procent van 
alle vrijkomende woningen ter beschikking van gerepatrieerden gesteld moest 
worden, droeg ertoe bij dat zij ze.k.er aanvankelijk over nagenoeg het gehele 
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land verspreid werden. Verder waren er allerlei andere speciale voorzienin
gen op het gebied· van sociale zorg en arbeidsbemiddeling. De integratie 
slaagde redelijk ·en de bestuurders zijn daarna genoegzaam in slaap gevallen. 

Bij alle andere groepen die later naar ons land trokken is er nooit reke
nin9 mee gehouden dat zij zich blijvend in Nederland zouden vestigen. 
Bovendien had men het idee, dat integratie vanzelf tot stand komt. Deze 
beide factoren hebben ervoor gezorgd dat er in Nederland nauwelijksmeer 
dan ad hoc-beleid is gevoerd.De laatste jaren zijn we wakker geschud. Het 
is duidelijk zichtbaar dat integratie niet vanzelf verloopt, de intolerantie 
toeneemt en de autochtonen z.elf hun recht opeisen. Dan kan ook politiek. 
De kwestie rond de minderheden is weinig verdeeld. Op het Ministerie van 
Binnenbndse Zaken is er een staf-afaeling gekomen die de mogelijkheid heeft 
om het werk van departementen, die met de deelterreinen huisvesting, onder
wijs, werkgelegenheid bezig zijn, een vaste basis te geven. Veel concrete 
resultaten hebben we nog niet vernomen. Hopelijk zal er een samenhangend 
beleid komen na in~praak met de minderheden zelf,die dan ook serieus genomen 
moet worden. · 

De D'66 fractie wil een beleid waarin iedere Nederlander als volwaardig wordt 
aangezien, met gelijke rechten en plichten. Om de gelijke rechten ook mate
rieel inhoud te geven, zal ·op die gebieden waarin van een achterstand 
sprake is, positief gediscrimineerd moeten worden. Zo zal, om van de 
democratische rechten goed gebruik te kunnen maken,het noodzakelijk zijn 
dat er goed onderwijs aan vooraf gaat. We veroordelen positieve discrimina
tie als compensatie voor achterstand-situaties. Dus niet eerder een huis, 
omdat zij minder onderwijs kunnen genieten. Een dergelijke houding werkt 
intolerantie juist in de hand. 
Alle vormen van negatieve discriminatie moeten worden bestreden. net het 
verlenen van actief en passief kiesrecht, gelijke rechten op woningwet
woningen, gelijke kansen op overheidsbanen en redelijk gedrag van de vreem
delingenpolitie, kan de overheid zelf het goede voorbeeld geven. Waar door 
anderen negatief gediscrimineerd wordt,zal de politie snel en effectief moe
ten optreden. 
De overheid kan meer doen~ De bevolking moet goede informatie krijgen over 
minderheden. Niet door suikerzoete filmpjes, maar door. goede public-relation 
mensen van de harde reclame. De overheid zal ook de motie 13uurtmeijer/\Jessel
Tuinstra moeten uitvoeren waarin illegalen op de GAB's een redelijke kans 
krijgen om gelegaliseerd te worden. 
De overheid moet tonen dat het minderhedenbeleid grote aandacht verdient.· 
Zij kan dit tonen door een Staatssecretaris voor minderhedenbeleid aan te 
stellen.Ooor een actief beleid van de overheid kan de betrokkenheid met de 
Nederlandse samenleving worden vergroot. Een noodzakelijke voorwaarde om 
de spanning tussen het streven naar eigen identiteit en integratie niet on
overbrugbaar groot te m~ken. Die brug zal geslagen moeten woorden.Juist nu. 
De fractie van D'66 zal zich daarvoor in het parlement inzetten. 

1) Deze conclusie kan worden getrokken naar een vergelijking van "Rassendiscri
minatie op de Amsterdamse arbeidsmarkt" (1977), een studie van F. Bovenkerk 
en het in 1970 verrichte onderzoek van Bagley, gerapporteerd in The Dutch 
Plural Society. 

2) In navolging ·van J.E. Ellemers "Minderheden en beleid in Nederland". 
STELLING: DE OVERHEID ZOU, DOOR ZELF HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN, EEN BIJ
DRAGE KUNNEN LEVEREN IN DE STRIJD TEGEN DE GROEIENDE INTOLERANTIE. 
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RASSENDISCRIMINATIE EN RECHT - Hamied Ahmed Ali 

Sedert het begin van de jaren 70 worden wij regelmatig geconfronteerd met 
verschijnselen van rasdiscriminatie in Nederland, waarbij vooral aan 
Surinamers, Antillianen en Buitenlandse Werknemers een aantal essentiële 
zaken,zoals werkgelegenheid en toelating tot openbare gelegenheden,gewei
gerd worden op grond van hun huidskleur. 
Enkele van deze zaken, die mede door de belangstelling van de publiciteits
media, veel opzien hebben gebàard, wil ik nog eens bij U in herinnering 
brengen: 
- In het voorjaar van 1978 heeft de kwestie met de naam "gesloten stads

wijken in Amsterdam" de gemoederen lange tijd bezig gehouden. 
Uit een rapport van de Utrechtse sociologiestudente Marielle Valkeneten 
uit latere publicaties in het blad Jerevan de Stichting Welsuria, bleek 
dat in het kader van het toewijzingsbeleid van de Gemeentelijke Dienst 
Herhuisvesting een aantal wijken in de stad gesloten waren voor Surina
mers en andere ethnische minderheden. Verder zou ten aanzien van niet 
gesloten buurten het beleid als uitgangspunt krijgen: niet meer dan één 
zwart buitenlands gezin per trapportaal. 
In navolging van Rotterdam (1972) opnieuw een poging om de factor huids
kleur als norm te hanteren bij de woning distributie. Slechts krachtig 
en doortastend optreden van de organisaties van Culturele Minderheden, 
gebundeld in de "Overleggroep pensions" heeft de uitvoering van dit be-
l ei ctsvoornemen kunnen voorkomen. · 
De verwerpelijkheid .ervan werd door een woordvoerder dan deze overleg
groep als volgt-verwoord: "Het is een symptoom van politieke onwil om 
niet op eerlijke en consequente wijze, binnen de gegeven mogelijkheden 
van de stad Amsterdam,de meest juiste, bij de menselijke waardigheid 
passende oplossing, te zoeken voor de huisvestingsproblemen". 

- In de 2e helft van 1978 werden we geconfronteerd met de zaak van de 15-
jarige Surinaamse scholier in Den Haag, die door plaatselijke politie
agenten op erbarmelijke wijze mishandeld werd en op mensonterende manier 
bejegend zou zijn. Althans, dit werd gesteld door het slachtoffer zelf, 
door de artsen die hem behandelden en door medewerkers van Justitiëel 
Klachtenbureau. En wij hadden geen enkele reden om te twijfelen aan de 
mededelingen van deze mensen en .aan de conclusies van hen die stelden 
dat de betrokken agenten zich hebben laten leiden door racistische ge-
voe 1 ens tegenover deze Surinamer. -

-Vervolgens kreqen we in ditzelfde iaar de publicatie onder redactie van 
Frank Bovenkerk :"Omdat zijanderszijn-patronen van rasdiscriminatie; in 
Nederland", waarin op overtuigende wijze, met behulp van reeds bestaand 
en nieuw onderzoeksmateriaal ,nog eens wordt aangetoond dat rasdiscrimi
natie in Nederland wel degelijk bestaat en bovendien structureel van 
aard is. Wetenschappelijke bevestiging dus van datgene wat velen van 
ons dagelijks ervaren. 

Het zal U niet verbazen, dat tegen deze achtergrond, tijdens de Openbare 
Commissie-vergadering van de Tweede Kamer van 20 november 1978, over de 
positie van migranten uit Suriname, praktisch alle fracties hun diepgaande 
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bezorgdheid uitspraken over het bestaan van rasdiscriminatie in Nederland 
en de Regering om maatregelen vroegen ter bestrijding ervan. 

Ik wil in dit verband 2 moties noemen die toen werden ingediend en voor ons 
onderwerp van bijzonder groot belang zijn: 

1. De eerste kwam van de leden Langedijk-de Jong en van Thijm van de P.v.d.A. 
Zij stelden in hun motie dat discriminatie op de arbeidsmarkt onaanvaard
baar is en dat registratie door GAB'svan werkgevers die Surinamers. weigeren, 
de overheid medeplichtig maakt aan discriminatie. Gevraagd wordt aan de 
regering om deze registratie onmiddellijk te beëindigen en de werkgevers, 
die zich aan deze praktijken schuldig maken,voortaan te vervolgen wegens 
overtreding van het anti-discriminatie artikel in het Wetboek van Strafrecht 
(artikel 137 c juncto artikel 90 quater) 
In deze motie werd vooral gedoeld op de handelwijze van het GAB-A~sterdam 
waarvan het bij velen reeds lang bekend was dat op vacature-kaarten voor
kwam de code GS (geen Surinamers), hetgeen inhield dat het GAB discrimine
rende werkgeversverlangens honoreerde en ook, zoals terecht steeds door de 
Stichting Welsuria is gesteld, legitimeerde. 
Het was dan ook niet toevallig dat de directeur van het GAB-Amsterdam op 
27 november 1978 (een week na indiening van de motie Langedijk-van Thijm) 
een brief doet uitgaan naar een 13-tal werkgevers waarin stelling wordt ge
nomen tegen het bij voorbaat uitsluiten van sollicitanten met een ander 
geloof, cultuur of huidskleur. 

2. In de tweede motie, afkomstig van Uw partijgenoot Mertens, wordt aan de 
regering gevraagd na te gaan of het mogelijk is een anti-discriminatie 
instituut in te stellen dat klachten over discriminerende behandeling zou 
kunnen ontvangen en op hun steekhoudendheid beoordelen en dat in volledige 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid zou kunnen te werk gaan. 

Alhoewel beide moties door een grote meerderheid van de Tweede Kamer werden 
aangenomen, is door de regering niet of nauwelijks enige uitvoering eraan 
gegeven. 
Het afgelopen jaar is bij voortduring vanuit de organisaties van minderhe
den erop gewezen dat we er niet zijn met alleen maar h~t aanvaarden van 
dergelijke moties. De acties werden daarom onvermoeid gecontinueerd. 
De nauwlettende lezer zal het afgelopen jaar menig bericht in zijn krant 
zijn tegengekomen met als kop "Alleen voor blanken", "Amsterdamse politie 
weigert klacht in ontvangst te nemen",of "Advocaat wil stappen tegen discri
minatie". Met deze laatste krantenkop zijn we beland op het terrein van de 
anti-discriminatie wetgeving, waar ik iets over wil zeggen ter afsluiting 
van deze inleiding. 

Wat houdt deze anti-rasdiscriminatie wetgeving in en hoe werkt het in de 
praktijk ? · 
Nederland is partij bij het op 4 januari 1969 in werking getreden Internatio
naal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rasdiscriminatie. Ten
einde gevolg te geven aan de verplichtingen die uit dit verdrag voortvloeien, 
zijn in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht de volgende antidiscriminatie 
artikelen opgenomen: 
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Art. 137 c: 
"Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzette
lijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of 
hun levensovertuiging, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien
duizend gulden". 
Art. 137 d: 

"Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrifte of afbeelding, aanzet tot 
haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon 
of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of hun levensovertuiging, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogte één jaar or geldboete van ten hoog
ste dienduizend gulden". 

Art. 137e: 
"Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving, 
le. een uitlating openbaar maakt, die, naar hij weet of redelijkerwijs moet 
vermoeden, voor een groep mensen wegens ras, hun godsdienst of hun levens
overtuiging kwetsend kan zijn; 
2e. een voorwerp, waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, 
zulk een uitlating is vervat, verspreidt of ter openbaarmaking van die uit
lating of verspreiding in voorraad heeft; 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete 
van ten hoogste vijfduizend gulden. 
Indien de schuldige eerder strafbare feiten, omschreven in dit artikel, in 
zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf 
jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens 
een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefe
ning van dat beroep worden ontzet". 
Art. 429 ter: 
"Hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan 
activiteiten, gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras, wordt af
gestraft ·met hechtenis van ten hoogste twee maanden. of geldboete van ten 
hoogste tweeduizend gulden". 
Art. 429 quater: 
"Hij die, in de uitoefening van ZlJn beroep of bedrijf, bij het aanbieden van 
goederen of diensten, dan wel bij het gestand doen van een aanbod, iemand 
wegens zijn ras achterstelt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
een maand of geldboete van ten hoogste duizend gulden". 
Daarnaast geeft art. 90 quater een definitie van wat er verstaan dient te 
worden onder de term "discriminatie", n.l.: 
"Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten 
doel heeft of ten gevolge kan hebben, dat .de erkenning, het genot, of de 
uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamen
tele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op 
andere terreinen van .het openbare leven, wordt teniet gedaan of aangetast". 

Wat opvalt is, dat ondanks deze toename en bekendheid met gevallen van ras
discriminatie, er vrij weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden 
die de Nederlandse strafwet biedt om rasdiscriminatie te bestrijden of in 
ieder geval, personen die zich daaraan schuldig maken, te doen vervolgen. 
De betekenis van de invoering van deze artikelen in het Wetboek van Strafrecht, 
en dan met name van artikel 429 quater, is daarom in de praktijk zeer gering 
gebleken. 
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Er zijn ons weinig gevallen bekend waarbij op grond van één van deze artike
len tot vervolging is overgegaan en nog minder is het aantal waarbij een 
veroordeling is uitgesproken. De oorzaken hiervan zijn velerlei. 
Het is een bekend gegeven dat het· Openbaar Ministerie ten aanzien van discri
minatie geen actief opsporingsbeleid voe~t. Het initiatief moet steeds uit
gaan van de gediscrimineerde zelf.Onbekendheid met de moqe1ijkheden daartoe 
en de hoge drempel die er bestaat tussen ethnisch~ minderheden .en Justitie 
leiden ertoe dat ·er weinig discriminatieklachten gedepOneerd worden op de 
burelen van de politie. 
Daarbij komt nog dat,in gevallen waarbij het opsporingsapparaat wel in wer
king is gesteld,het meer dan eens is voorgekomen dat het Openbaar Ministerie 
niet tot vervolging wil of kan overgaan. En als de·politie niet eens de klacht 
in ontvangst wenst te nemen,zoals regelmatig blijkt, dan werkt dat niet be
paald drempelverlagend, 
Verder i~ gebleken dat de juridische bewijslevering dat iemand inderdaad de 
intentie heeft gehad om te discrimineren op grond v•n ras, bijzonder zwaar is. 
8eAmsterdamse Rechtbank bijvoorbeeld, achtte in een uitspraak van 4 december 
1975 geen bewijs van achterstelling wegens ras geleverd, in een zaak waarbij 
het de weigering van toegang tot een dancing betrof van een drietal Surina
mers, en overwoog daarbij onder meer .... "dat S niet alleen kleurlingen maar 
ook het blanke meisje de toegang ontzegde en kort daarna wel een kleurling in 
gezelschap van een blanke vrouw is toegelaten .... " 
De rechtspraak over artikel 429 quater is helaas beperkt gebleven tot weige
ringen van café's en dancings om kleur~ingen toe te laten. De strekking van 
art.ikel 429 quater en vooral datgene wat verstaan moet worden onder "bij 
het aanbieden van goederen of diensten" dan wel "bij het gestand doen van 
een aanbod",blijft daardoor onduidelijk. 
Klachten die enkele maanden geleden zijn ingediend bij een viertal officieren 
van Justitie tegen een paar werkgevers, GAB's en dagbladen, zijn amper onder
zocht, laat staan vervolgd. 
Alhoewel de wet niet het enige wapen mag zijn in de strijd tegen rasdiscrimi" 
natie, is het thans de hoogste tijd dat er, vanuit het oogpunt van. adequate 
rechtsbescherming van slachtoffers van rasdiscriminatie, een wetgeving tot 
stand komt die wèl effectief is.Immers, er is genoegzaam aangetoond dat de 
huidige antidiscriminatiewetgeving niet meer is dan een schijnwetgeving. 
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CULTURELE MINDERHEDEN, 

TOLERANTIE m ACHTERGESTELDE GROEPEN - Anton van Lij sse 1 

Hanneer wij in verband met minderheden in onze samenleving spreken over vergroting 
van de tolerantie, is dit een positieve benadering van hetzelfde wat men met be
strijding van discriminatie wil bereiken, nl. een gelijke behandeling van iedereen, 
ongeacht ras of cultuur. Tolerantie komt daarbij meer van binnen uit de ménsen en 
wijst op een verdraagzame mentaliteit. 
Bij bestrijding van discriminatie wordt op de eerste plaats aan sancties gedacht 
tegendegenen die niet goedschik~ bereid zijn om geen onderscheid te maken tussen 
mensen van verschillende rassen en culturen. Ook wanneer de samenleving als totaal 
erg tolerant is, zullen sancties op discriminatie nodig blijven om uitzonderingen 
binnen de perken te houden; maar zover zijn we nog lang niet. 
r~en accepteert meer van iemand die men oersoonlijk goed kent, daarom neemt de tole
rantie over het algemeen af, wanneer de concentraties van minderheden zo groot worden, 
dat men de leden ervan niet meer op de eerste plaats als individu ziet, maar als 
Turk, Surinamer, woonwagenbewoner, enz. 
Tussen de zo juist genoemde groepen bestaan grote verschillen: Turken zijn meestal 
geen Nederlander van nationaliteit, Surinamers wel en woonwagenbewoners zijn geen 
etnische minderheid. Er zal in het vervolg niet meer speciaal worden gesproken over 
woonwagenbewoners en wanneer het woord buitenlanders wordt gebruikt, worden daaronder 
ook t1olukkers en Antillianen verstaan, niet alleen omdat de benaming buitenlanders 
korter is, maar ook omdat de juridische status van de Nederlanders van Surinaamse of 
Antilliaanse afkomst voor de meeste andere Nederlanders emotioneel weinig betekent, 
wat van groot belang is met het oog op tolerantie. 

Wat is de oorzaak van onverdraagzaamheid? 

Naar mijn mening kan eigenlijk alles worden teruggevoerd tot een terechte of ver
meende tegenstelling van belangen. Dit geldt zowel voor de rassendicriminatie in 
Zuid-Afrika als voor de tegenstellingen tussen Katholieken en Protestanten in Noord
Ierland als ook voor discriminatie binnen Nederland. Zolang groeperingen geen enkele 
bedreiging vormen voor de eigen welvaart of het eigen welzijn, is het gemakkelijk 
tolerant te zijn en anderen op hun fouten te wijzen. Dit geldt zowel in de verhouding 
Nederland tot andere landen als in die tussen verschillende sociale groeperingen in 
Nederland. 

Zolang hier geen etnische groeperingen van enige omvang aanwezig waren kon Nederland 
gemakkelijk andere landen discriminatie verwijten. Dit, gekoppeld aan het feit dat 
het toelaten van een enkele geleerde in vroegere tijden nu in de geschiedenisboeken 
nog breed uitgemeten wordt, heeft veel Nederlanders het idee gegeven dat de Neder
lander tolerant· van aard is en dat de buitenlanders sociaal, juridisch en economisch 
hier in een paradijs verkeren. En als er al discriminatie plaats vindt, gebeurt dit 
door de zgn. sociaal-zwakkere milieus, waarin de buitenlanders helaas terechtgekomen 
zouden zijn. Door goede voorlichting over de culturele verrijking die de komst van 
buitenlanders voor hun wijken betekent, zou de tolerantie van deze sociaal
zwakkere milieus kunnen worden vergroot. 

Deze redenering, hoe goed bedoeld vaak ook, gaat op alle punten mank. 
Nederland is nooit toleranter geweest dan andere samenlevingen: het prototype van 
rassendiscriminatie is Zuid-Afrika, waar het juist door de Zuid-Afrikanen van Neder
landse afkomst het sterkst wordt voorgestaan. 

Maar wat voor vandaag veel belangrijker is: juist de zqn. sociaal-zwakkere milieus 
zijn in dit opzicht het meest tolerant van de hele Nederlandse samenleving. 

En de rellen in de Afrikaanderwijk in Rotterdam dan, zult u misschien zeggen, waar 
kwamen die dan vandaan? Is dat geen oude wijk en waren die niet tegen de buiten
landers gericht? r1ijn antwoord is nee~ De oorzaak was niet zozeer de aanwezigheid 
van buitenlanders, als wel de steeds groter wordende concentratie en het opkopen van 
huizen ten behoeve van pensions. Hanneer ditzelfde gebeurd zou zijn in zgn. betere 
wijken, was het verzet veel groter geweest. 



- 12 -

Dit blijkt ook i~ de praktijk. Alleen: de bewoners van deze wijken spelen het op een 
juridisch juiste en maatschappelijk meer aanvaarde manier, die veel effectiever is. 

Via bestemmingsplannen, woningbouwverenigingen, bezwaarschriftprocedures is tot nu 
toe voorkomen, dat minderheden, maar ook zgn. Nederlandse asocialen tussen de bewo
ners van de betere wijken zijn terecht gekomen, en als er plannen bestaan om woningen 
voor buitenlanders te bouwen in een villabuurt in Hilversum of een paar standplaatsen 
voor woonwagens in te richten bij Hillegersberg, blijkt hoe groot de tolerantie is 
en komt men enorm fel in het geweer. · 

Intussen is de concentratie buitenlanders in de Afrikaanderwijk groter geworden dan 
in 1972 bij de rellen iemand had kunnen vermoeden. 

Waarom is de tolerantie voor de minderheden in de oude wijken groter dan in sjieke 
buurten? Niet omdat er anders gereageerd wordt op andere rassen, want een buiten
landse hoogleraar of ambassadeur wordt in een villawijk wel geaccepteerd, maar omdat 
men in de zgn. betere wijken (terecht) bang is, dat de eigen sociale status in de 
ogen van anderen daalt als men tussen gastarbeiders woont, omdat de waarde van de 
huizen daardoor daalt en omdat de kinderen o~ scholen met veel anderstaligen slechter 
onderwijs krijgen. 

Voor de oude wijken gelden deze bezwaren in mindere mate of worden ze als minder 
enrnstig ervaren. De sociale status van zo'n wijk was toch al niet zo hoog, de huizen 
waren meestal geen eigendom en het belang van goed onderwijs werd er vaak minder 
gewaardeerd. Wat wel verdween, mede door de komst van grote aantallen buitenlanders 
en hun gezinnen, was het saamhorigheidsgevoel van de bewoners, de onderlinge steun 
en de gezellige sfeer. 
In plaats daarvan begon men steeds meer te ervaren, dat niet alleen de huizenmarkt 
in de prijsklasse, die men kon betalen, steeds krapper werd door de komst van de 
buitenlanders, waardoor ook nog de prijzen stegen, maar ook dat op de arbeidsmarkt 
de lonen laag bleven, omdat er altijd wel legale of illegale buitenlanders te vinden 
waren om smerig of ongezond werk te verrichten tegen een beloning, waarvoor geen 
Nederlandse ongeschoolde arbeider meer te vinden is. De andere Nederlanders zijn 
daarvoor helemaal niet te vinden, want die hebben recht op zowel een veel leukere 
baan als op een veel hoger salaris. 
Bovendien daalde door de komst van de buitenlanders de sociale status van de oude 
wijken nog meer in de ogen van de bewoners van de zgn. betere wijken (die zelf 
denken dat ze niet discrimineren). Maar ook de bewoners van de oude wijken zelf 
voelen zich er vaak niet meer thuis en wie het kan betalen en elders een huis kan 
krijgen, gaat verhuizen om zodoende weer plaats te maken voor een nieuw buitenl-ands 
gezin, dat voor een ander weer de drup?el is, die de emmer doet overlopen. 
Kleine irritaties die vroeger met een vriendelijk woord of scheldend werden opgelost, 
worden nu niet uitgepraat door het taalprobleem. En het zijn juist die kleine 
irritaties die dagelijks terugkomen die de sfeer verzieken: het op de stoep parkeren 
van een auto, het harde geluid van een radio of t.v., enz. 

Zo nu en dan ontstaat er een spontane uitbarsting van machteloosheid, die echter 
alleen de situatie voor Nederlanders en buitenlanders verslechtert en niets oplost, 
omdat al degenen die weg kunnen uit zo'·n omgeving al eerder vertrokken zijn. 

Een spreidingsbeleid en een rigoureuze stadsvernieuwing, waardoor de oude wijk~n van 
hun status van sociaal-zwakkere buurten afkomen, is dus kort samengevat noodzakelijk 
omdat: 
1) de tolerantie van de Nederlandse buurtbewoners daalt bij sterke concentratie· van 

buitenlanders; 
2) hierdoor een meer gelijke verdeling komt van de lasten die aan de komst van 

.etnische minderheden in de Nederlandse samenleving verbonden zijn (de winsten uit 
de koloniën en van het hierheen halen van buitenlandse werknemers zijn vooral in 
de zgn. betere wijken terecht gekomen); 

3) gelijke kansen voor iedereen in de Nederlandse samenleving worden hierdoor aan
zienlijk groter (niet alleen voor de buitenlanders, maar ook voor de Nederlanders 
die in een vergelijkbare sociale en economische positie verkeren) met name door 
beter onderwijs op scholen die geen grote concentratie hebben van leerlingen met 
taal- een aanpassingsproblemen. 
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Bij spreiding kan aan verschillende mogelijkheden worden gedacht, nl. willekeurige 
spreiding tussen de Nederlanders van alle nationaliteiten en subgroepen door elkaar, 
spreiding door middel van diverse kleine concentraties van buitenlanders binnen de 
Nederlandse wijken (een soort mini-ghetto's), spreiding door huisvesting van buiten
landers van een bepaalde nationaliteit tussen de Nederlanders op zodanige wijze dat 
onderlinge contacten tussen de buitenlanders gemakkelijk mogelijk blijven en in zo'n 
grote concentratie van eenzelfde nationaliteit, dat speciale voorzieningen hiervoor 
mogelijk zijn, bv. café of theehuis, moskee, islamitische slager, maar ook b.v. meer 
gerichte extra onderwijsfaciliteiten. 

In deze laatste richting zoekt de gemeente Rotterdam momenteel naar een oplossing en 
dit heeft ook zijn voorkeur. Hierbij wil ik wel aantekenen dat er voor gewaakt moet 
worden dat niet speciaal die gezinnen in de nieuwere wijken gehuisvest gaan worden, 
die zich in de oude wijken al voldoende aan de Nederlandse samenleving hebben aange
past. In ·dit laatste geval moeten de oude wijken de grootste aanpassingsproblemen 
opvangen en blijven de buitenlanders, die de grootste moeilijkheden heb ben met hun 
verblijf in Nederland, daar telkens permanent wonen, waardoor de problemen van de 
oude wijken nog vergroot worden. 

Hiermee zijn we tevens aangekamen bij de vraag hoe tolerant de minderheden zijn ten 
aanzien van de Nederlandse samenleving, maar vooral ook ten aanzien van de leden van 
hun eigen groepering, die zich in sterkere mate dan de overigen aan de Nederlandse 
samenleving willen aanpassen. 
Hoe meer bedreigend de Nederlandse cultuur overkomt bij de buitenlanders, hoe sterker 
men zich hier meestal tegen .afzet en hoe meer men zich in de eigen kring isoleert. 
Respect voor de cultuur van de minderheden is daarom een eerste vereiste voor een 
tolerante opstelling van de minderheden tegenover de normen en waarden van de 
Nederlandse samenleving. Via voorlichting en met name het onderwijs zal hieraan 
nog veel .gedaan moeten worden. 
Een belangrijke reden voor het afwijzen van de Nederlandse cultuur is bovendien 
elegen in het feit, dat de minderheden vaak geen duidelijk inzicht hebben in wat tot 
de essentie en wat tot de randverschijnselen van hun cultuur _moet worden gerekend: 
de Turkse cultuur in een klein dorp in Oost-Turkije is voor een gedeelte anders dan 
die 1n Istanboel en zal ook gedeeltelijk weer anders zijn dan die van de Turken in 
Nederland, maar de kern zal ·overal gelijk moeten zijn. 

'Een van de meest belangrijke redenen waarom door buitenlanders hier vaak zeer sterk 
aan de normen en waarden uit het land van herkomst wordt vastgehouden, is gelegen in 
de hoop dat men eenmaal zal kunnen en de angst dat eenmaal zal moeten remigreren .. 
In het ene geval gaat men vrijwillig terug, omdat men toekomstmogelijkheden ziet in 
het land van herkomst, in het andere geval wordt men zonder toekomstmogelijkheden 
Nederland uitgezet omdat dit voor Nederland voordeliger is. In beide gevallen 
echter moet de buitenlander zich weer inpassen in de situatie in het land van her
komst. Daarom wordt geprobeerd de cultuur uit het land van herkorst hier zo strikt 
mogelijk te handhaven en met name te voorkomen dat de kinderen normen en waarden 
van de Nederlandse samenleving overnemen. De enorme spanningen die hierdoor binnen 
de buitenlandse gezinnen ontstaan, hebben vaak tot gevolg dat deze kinderen geen 
echt thuis meer hebben, omdat ze tegenover hun ouders een schijnvertoning moeten 
opvoeren, wat er weer toe leidt, dat ze zich zoveel mogelijk buitenshuis ophouden of 
zelfs van huis weglopen. In beide gevallen ontbreken goede opvangmogelijkheden 
nagenoeg geheel . 

Opvangmogelijkheden die aldus worden gemotiveerd zijn - hoe noodzakelijk ook- in 
feite niet meer dan lapmiddelen. Veel belangrijker is, dat aan de buitenlanders 
duidelijk wordt gemaakt dat de toekomst van hen en hun kinderen in Nederland ligt. 
De economische situatie in de landen van herkomst zal niet snel zoveel verbeteren 
dat naast werk voor het enorme aantal werklozen dat daar is achtergebleven, er ook 
nog werk ontstaat voor de landgenoten in West-Europa. 
Daarnaast zullen garanties moeten worden gegeven dat ook bij een teruglopen van de 
economie in Nederland het verblijf van de minderheden hier gewaarborgd blijft; veel 
buitenlanders zijn daar nog steeds niet zo zeker van. Het verlenen van algemeen kies
recht aan de buitenlandse minderheden in Nederland als bewijs, dat wij hen als vol
waardige leden van onze samenleving beschouwen, ondanks het feit dat zij formeel 
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een andere nationaliteit bezitten, zou hierbij een belangrijk psychologisch effect 
kunnen hebben. 

Wanneer de buitenlanders zich realiseren dat zij permanent in Nederland zullen 
blijven, heeft dit meerdere gevolgen: 

1) Men zal meer streven naar voorzieningen t.b.v. de eigen cultuur (bv. een moskee), 
en vanuit een daardoor groter gevoel van eigenwaarde een opener houding tegenover 
de Nederlandse cultuur durven aannemen. 

2) Nederlands leren wordt meer de moeite waard. 

3) Bij de opvoeding en opleiding van de kinderen zal meer rekening worden gehouden 
·met hun toekomstmogelijkheden in Nederland. 

4) Men zal vanwege het permanente verblijf hier niet meer sparen met het oog op 
remigratie, maar meer geld besteden· aan een betere woning hier - en eerder 
huisvesting willen in de duurdere nieuwe wijken. 

5) Fascistische organisaties uit het land van herkomst oefenen minder aantrekkings-
kracht uit. 

Hier staat tegenover dat door de Nederlandse samenleving moet worden bijgedragen 
aan het realiseren van mogelijkheden tot het beleven van de eigen cultuur, zoals 
b.v. ritueel slachten, koran-onderwijs, enz. Dit in tegenstelling tot zaken die de 
vrijheid van individuele leden van een minderheid aantasten, b.v. het uithuwelijken 
van kinderen door de ouders. 

Van een grotere tolerantie van de minderheden tegenover de Nederlandse normen en 
waarden is het van groot belang ook aandacht te scheneken aan de buitenlandse vrou
wen. Zij leven vaak zozeer in een isolement, dat zij niets vernemen over de Neder
landse cultuur of over de wijze, waarop andere buitenlandse vrouwen hun problemen 
hiermee verwerken, dat zij zich uitsluitend kunnen vastklampen aan het normen
patroon uit het land van herkomst. Omdat veel buitenlandse vrouwen· niet naar 
voorlichtingsbijeenkomsten mogen of willen en vaak analphabeet zijn, blijft als na
genoeg enige mogelijkheid om hen informatie te verstrekken, de radio of televisie 
over. Ik wil graag pleiten voor met name speciale televisieprogramma's overdag voor 
buitenlandse vrouwen, omdat hierin, naast het verstrekken van informatie over de 
Nederlandse cultuur en de problemen van de buitenlanders en hun opgroeiende kinderen, 
ook Nederlands en lezen en schrijven kan worden geleerd. Ten aanzien van de emanci
patie van de buitenlandse vrouwen zal zeer zorgvuldig te werk moeten worden gegaan 
om grote problemen voor deze vrouwen te voorkomen. 
Tolerantie, het volledig accepteren van het anders zijn van anderen, is zowel nodig 
bij Nederlanders als bij de culturele minderheden. De tolerantie neemt af naarmate 
men zich- meer in het nauw gedreven voelt. Daarom zal aan bedreigende achterstands
situaties en onzekerheden allereerst iets moeten worden gedaan. 
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Door de grote hoeveelheid problemen t.a.v~ het onder.~erp dat door de inleiders op 
tafel werd gelegd werd de deelnemers .als het ware de gelegenheid gegeven eens flink 
stoom af te blazen. Duidelijk werd dat het om een zeer complexe. materie gaat (Hr. 
Mantouw). 
Bij nadere analyse bleek dat de groep deelnemers, inclusief de inleiders,grofweg.in 
3 groepen uiteenviel: 
1. de pessimisten, de groep die niet gelooft dat de overheid c.q. de "politiek" tot 

een positieve bijdrage in deze materie kan komen; 
2. de optimisten, d.w.z. de groep die alles verwacht van de diverse overheden en 

- vaak kleine- stappen in de goede richting toejuicht en daar 
dan een belangrijke sprong voor.~aarts in ziet; 

3. de gematigd optimisten, omvattend de groep deelnemers die wel een taak ziet voor 
de overheden om normatief op te treden, maar dat slechts zièt 
als een stap in de· goede richting: de samenleving moet de rest 
doen. 

In de praktijk bleken de meeste deelnemers wel tot de derde groep te behoren. De 
overheid dient door een goede wetgeving en (misschien nog belangrijker!) een goede 
toepassing van die wetten een optimaal klimaat te scheppen, zodat discriminatie ver
mindert en tenslotte geheel verdwijnt. Hel is duidelijk geworden dat de belangrijk
ste taak ligt bij de samenleving. Ieder die de huidige opvattingen van de Nederland
se burgerij enigszins kent zal begrijpen dat er een taak is weggelegd voor de media 
en het onderwijs. 

Phlip Pieters 
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Deze bibliografie maakt geen aanspraak op volledigheid. Verre van dat. Zij wil 
slechts de geïnteresseerde lezer behulpzaam zijn. Publicaties van overheid of bij 
voorbeeld raden voor het regeringsbeleid zijn niet vermeld. Daarvoor wende men zich 
tot de Staatsdrukkerij te Den Haag. De bedoeling is slechts een handvat te geven. 
De meeste vermelde titels bevatten een uitgebreide bibliografie zoals b.v. S.Theunis: 
Ze zien liever mijn handen dan mijn gezicht, Baarn 1979. 

Ahmad, K.,Moslims in Europa, Leicester 1976. 
Allport, Gordon W., The Nature of Prejudice, New York 1954. 
Amersfoort, J.M.M. van, Immigratie en Minderheidsvorming. Een analyse van de Neder-

landse situatie 1945-1973, Alphen a/d Rijn, 1974." 
Ars Aequi Libri, Gastarbeiders à la carte, Utrecht 1975. 
Berg-Eldering, L. van den, Marokkaanse gezinnen in Nederland, Alphen a/d Rijn, 1978. 
Bovenkerk, F. e.a., Omdat zij anders zijn. Amsterdam, 1978. 
Castles , S. en Kosack, G., Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe, 

London, 1973. 
Dijkstra, N. e.a., Buitenlandse arbeiders in Nederland, Amsterdam, 1968. 
Halb.ertsma, H.A., Arbeiders te gast, Utrecht/Antwerpen, 1973. 
Haverkort, A.W., Voorlichting aan onze buitenlandse werknemers, Wageningen, 1971. 
Kruijer, G.J., Suriname, Utrecht/Antwerpen, 1977. 
Michon, M., Oordeel, vooroordeel,. veroordelen, Baarn, 1973. 
Rose, A.M., Migrants in Europe: Problems of Acceptance and Adjustment, Minneapolis, 

Theunis, S., Ze zien liever mijn handen dan mijn gezicht, Baarn 1979. 
Wennink, J.H.A., Woonwagenbewoners, Assen, 1959. 
Wiardi Beckmq.nstichting, Werknemers te gast? 1967. 

1969. 

Naast bovengenoemde literatuur vindt U veel informatie in uitgaven van het Neder
lands Centrum voor Buitenlanders te Utrecht en van de Stichtingen Buitenlandse 
l~erknemers. 

Van de vele tijdschriften die veel aandacht besteden aan, c.q. geheel gewijd zijn 
. aan de onderhavige problematiek, noemen wij zonder volledig te zijn: 

Motief, Marinjo, Intermediair, Soc. Gids, t1ens en Maatschappij, e.v.a. 
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