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'Ecraser des pierres chez nous est mieux que de rester 
perdu chez les autres qui te considèrent comme corps 
étranger, élément qu 'on ne veut pas avoir. ' 

Een migrant. 
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DANKWOORD 

'We are attempting to articulate a way of looking at the world, not to describe an 
unusual object', schreef de antropoloog en Marokko-kenner Clifford Geertz.* Deze 
woorden indachtig, heb ik getracht mijn Marokkaanse vrienden in deze studie zelf aan 
het woord te laten. Zij zijn het ook die mij voortdurend aanspoorden om hun kijk op 
de wereld aan het papier toe te vertrouwen. Ik denk dan in het bijzonder aan Ahmed 
Rapon, Ben Moussa en mijn huisgenoot Fouad Bennis. Dank aan hen die zoveel bouw
stenen voor deze publicatie hebben bijgedragen en tegelijkertijd mijn grootste leermees
ters zijn geweest. Hun verrassende levenswijsheid, zin voor relativeren en menselijke 
warmte stonden vaak haaks op westerse rationaliteit en zakelijkheid. 

Ook vele Nederlanders ben ik dank verschuldigd voor hun waardevolle opmerkingen: 
drs. R.W. Wiercx, de eindredacteur van het blad 'Motief, de REMPLOD-onderzoekers 
drs. R. Penninx en drs. H.J.M. Mennen. 

Dank ook aan mijn oud-collega drs. P.G.C. Visschers voor zijn onderwijsadviezen, 
aan J.P. Dekker, H. Kok, G.A.M. Rijpert en M.A.A. Mulder. In het bijzonder noem ik 
de juristen dr. mr. A.H.J. Swart, mr. W.J. van Bennekom en mr. W.A. Monasso die er 
zorg voor droegen dat ik niet zou uitglijden op het pad van het vreemdelingenrecht. 
Ook drs. J.J.A.M. van Keulen, secretaris van de migrantenraad, drs. P.G. Gransbergen 
uit Utrecht en de pastores drs. J. Slomp en pater B.C.M. Backx w.p., de islamoloog dr. 
A.P. van Leeuwen w.p. en de documentalist van het Nederlands Centrum voor Buiten
landers (NCB) W.H.C. Coenen hebben mij door hun raadgevingen bijzonder geholpen. 

Wanneer de vele details, het pluiswerk en de voetnoten mij soms te veel werden, hiel
pen ir. Ko Henneman, drs. Wilfred van de Wal en in het bijzonder Jan G. Bekker — vaak 
in hun vrüe tüd — mij daardoor heen. Wanneer de moeilijkheden te groot werden, droeg 
Cisca van der Weerd immer oplossingen aan. Door hun inzet ben ik de NOVIB zeer er
kentelijk voor de belangrijke bijdrage die moet leiden tot een beter begrip voor mensen 
uit de derde wereld. 

Tineke Wilzing-Bosman heeft ondanks de aandacht voor haar gezin en haar studies 
als nauwlettende meelezeres het rode potlood ijverig gehanteerd. Ook Sari Cazemier-Pop 
heeft haar bydrage geleverd aan de leesbaarheid van het manuscript. 

Naast vele anderen hebben de actiegroepen mij voortdurend gestimuleerd tot deze 
bijdrage: De Werkgroep Internationaal Beleid, waarvan ik zelf lang lid heb mogen zijn, 
het Buitenlands Arbeiders Kollektief in Amsterdam, het Buitenlandse Arbeiders Comité 
te Rotterdam, de Stichting Gastarbeiderswinkel te Nijmegen, de werkgroep Buitenland
se Arbeiders te Groningen en het Marokkocomité. 

Onder de service-instituten dient vooral het steeds beter functionerende Nederlands 
Centrum voor Buitenlanders vermeld te worden, dat mij alle medewerking heeft ver
leend. 

Dit geldt ook voor de student Arabische letteren M.H. Prevaes, die veel tijd heeft ge
stoken in de transcriptie van de Arabische woorden (zie bijlage A). 

Heel in het bijzonder zij vermeld dat deze studie nimmer tot stand zou zijn gekomen 
zonder het collegium doctum: Prof. Dr. I. Rosier o.carm. te Bogota, Prof. Dr. J. de Graaf 
en Dr. J.D.J. Waardenburg te Utrecht, waar ik deze studie voltooide. 

Zij allen hebben bijgedragen tot vermeerdering van kennis van moslimarbeiders binnen 
onze poorten, die wij tot 1 januari 1978 gevolgd hebben en waarbij wij hebben gepoogd 
zoveel mogelijk gegevens van ná die datum alsnog te verwerken. 

*C. Geertz, 'Islam observed. Religious Development in Morocco and Indonesia', London 1968, p. 97. 
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VOORWOORD 

Velen in de rijke landen hebben tweederde van hun tijdgenoten, die in een staat van 
bittere armoede leven, nog niet ontdekt. Hier zijn de ironische woorden van een Frans 
politicus van toepassing, waar hij zegt dat wij wel landen ontdekt hebben als enorme op
slagplaatsen van njkdom. We hebben ze leeggehaald. Behalve deze fabelachtige schatten 
hebben we niets gezien. De rest was hooguit iets sprookjesachtigs of liever nog: een eta-
lageruit (1). 

Ook binnen onze grenzen worden arbeiders uit die derde wereld niet als medemens 
onderkend, nog minder gekend. Zij vormen groepen van marginalen in onze samenleving 
waar men van buiten af naar kijkt als naar een etalage. 

Nederland is er vaak trots op onder de rijke landen een voorbeeldfunctie te vervullen 
op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking. Het officiële regeringsbeleid richt 
zich in haar hulpverlening op de 'allerarmsten'. Zodra deze zich echter binnen de muren 
van onze welvaartsstaat vertonen, blijft er van die pioniersfunctie weinig meer over. 

Toch roepen de buitenlandse arbeiders binnen onze poorten een concreter beeld op 
over de derde wereld dan menig ontwikkelingstractaat vermag. De Franse onderzoekster 
R. Padrun stelt dat onder de georganiseerde arbeiders 'internationale solidariteit' vaak 
een idealistisch en abstract gegeven blijft (2). Maar wanneer een buitenlandse arbeider 
in een plaatselijke vakbond verschijnt, roept hi) toch een veel minder vrijblijvende 
confrontatie met het derde wereld vraagstuk op dan alle ideèle slogans over internatio
nale solidariteit bij elkaar. 

Het doel van deze studie is meervoudig. 
- Allereeret trachten wij orde op zaken te stellen door de veelheid van aspecten, die 

aan het maatschappelijk verschijnsel 'gastarbeid' kleven, overzichtelijk te rangschik
ken. Het afhankelijkheidsmodel van J. Galtung gaf ons daartoe de nodige aanzetten. 

- Vervolgens hebben wij op basis van zijn theorievorming de hypothese te onderzoeken, 
dat de buitenlandse arbeiders in onze samenleving een marginale groep vormen die 
zichkenmerkt doornon-participatie en afhankelijkheid. Deze veelal eenzijdige afhanke
lijkheidsrelatie van de trekarbeider wordt op alle niveaus aan de orde gesteld, zowel 
met betrekking tot het individuele als tot het groepsleven van de verschillende mi
granten. 

- Bovendien willen wij de rol van de eigen cultuur van de trekarbeider onderzoeken en 
de rol die de godsdienst daarbij inneemt. Juist dat aspect hebben veel, vaak uitste
kende, studies laten liggen. Ook hier geldt dat de westerling zich nog altijd nauwelijks 
weet te verplaatsen in de gedachtengang van anderen (3). Onze benadering van de 
buitenlandse arbeider gaat veelal uit van westerse materiële waarden, waar de eigen 
cultuur en vooral het verschijnsel godsdienst (zowel de plaats die zij inneemt als de 
functie ervan) nauwelijks gesignaleerd worden. De theorie van Galtung betreffende 
culturele afhankelijkheidsrelaties wijst ons zeer summier op dit gegeven. Een reden 

1. Cf. JJ . Servan Schreiber, 'Ciel et terre', Evreux 1970, p. 34. 
2. R. Padrun, 'Attitudes and Motivations of Manual Workers in Industry concerning issues', Paris 
1972. Een excerpt in Wereld Informatie (WIF). 
3. Cf. V. van Amelsvoort in zijn oratie als lector in de faculteit der geneeskunde aan de Katholieke 
Universiteit van Nijmegen, 1976, 'Rond de evenaar'. 
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te meer deze opening in zijn model op zijn bruikbaarheid te toetsen. In de inleiding 
komen wij hier nader op terug. 

— Tenslotte willen wij de bruikbaarheid van het Centrum-Periferie-model onderzoeken 
in zijn toepassing op het vraagstuk van de trekarbeid. 

Het onderzoek en de methode 

Zoals elders in deze studie zal worden uiteengezet, biedt de wetenschappelijke theorie 
van J. Galtung verschillende aanknopingspunten om toe te passen op het fenomeen 
'¡gastarbeid'. (Zie hoofdstuk 1.) 

Zijn wetenschappelijk model is geen ideologie noch een gesloten systeem dat de erva
ring ondergeschikt maakt aan het dogma. Galtung laat binnen zijn analyse voldoende 
ruimte voor nuancering. Ieder onderdeel van zijn rationele theorie kan ter discussie ge
steld worden. 

Zijn visie is voor een deel op ervaringen gebaseerd en wil in zijn toepassing eerder een 
'critique' zijn op dat wat ervaren wordt dan een uitgekristalliseerde ideologie. Galtung 
biedt ons een wetenschappelijk kader dat wij voor onze studie gebruiken. Wij hebben 
de mogelijkheid aan te tonen dat zijn wetenschappelijk model van toepassing is op de 
trekarbeid, en kunnen bovendien een aanvulling geven op zijn 'non-imperialisme theo
rie', in het bijzonder daar waar de culturele afhankelijkheidsrelatie en in het bijzonder 
de rol die de godsdienst daarbij inneemt, verwaarloosd wordt. Galtung geeft weliswaar 
een aanzet (die bijvoorbeeld bij S. Castles en G. Kosack ontbreekt), maar werkt deze 
niet verder uit. 

In dit eerste deel trachten wij door middel van literatuurstudie en veldonderzoek enkele 
algemene gegevens over de migratie bijeen te brengen: de oorzaken en het karakter van 
de migratie, het aantal mensen waarom het gaat, spreiding in ruimte, verschillen in ver
blijfsduur en beroepen. (Zie hoofdstuk 2.) 

In de daarop volgende hoofdstukken worden de afhankelijkheidsrelaties van de bui
tenlandse arbeider gethematiseerd achtereenvolgens op economisch, politiek, politio
neel, communicatief en sociaal-cultureel terrein, een indeling die wij aan Galtung ont
lenen. (Zie hoofdstuk 3 t/m 6.) 

Bij de sociaal-culturele aspecten komen aan bod opvang en begeleiding van de migrant, 
zijn trefcentra, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg. Wij eindigen dit hoofdstuk 
met de vraag naar de rol van de godsdienst. 

In het tweede deel van deze studie trachten wij via de fenomenologische methode de 
godsdienstige ervaring van een moslim-minoriteit aan de oppervlakte te brengen. Het 
doel van deze case-study is het belang te benadrukken van de religieus-culturele factor 
zoals die door de buitenlandse arbeider zélf ervaren wordt. Ook daarbij maken wij 
dankbaar gebruik van de analyse van Galtung, vooral wat zijn onderscheiden afhanke
lijkheidsrelaties betreft. 

In deel één zijn alle buitenlandse arbeiders object van onderzoek met vaak bijzondere 
aandacht voor de Marokkanen onder hen. In deel twee beperken wij ons uitsluitend tot 
de Marokkaanse minderheid; soms leggen we een relatie naar de andere migrantengroe-
pen. Een tweetal argumenten heeft tot deze keuze geleid: 
a. De Marokkaanse arbeider beantwoordt het meest aan het begrip 'gastarbeider' in ver

gelijking tot de andere nationaliteiten van trekarbeiders. In een studie van het Sociaal-
Geografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam komt men tot deze conclusie. 
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Volgens dit onderzoek beantwoorden de Marokkaanse arbeiders volledig aan het 
stereotype beeld van de buitenlandse arbeider. Men stelt: 'Hun opleidingsniveau is 
gering, het werk dat zij verrichten dienovereenkomstig eenvoudig en laag betaald; 
zij leven, ook fysiek-ruimtelijk gezien, in vele gevallen terzijde van de samenleving en 
blijven georiënteerd op Marokko, nauwkeuriger gezegd op de streek van herkomst' (4). 

b. Naast deze objectieve reden de Marokkaanse arbeider te bestempelen tot voorbeeld 
voor het verschijnsel trekarbeid, is er ook een subjectief argument in het spel. De 
auteur van deze studie heeft persoonlijk gedurende ruim tien jaar in allerlei omstan
digheden hun leven leren kennen op een wijze die men door middel van een weten
schappelijke analyse vanachter de schrijftafel niet kan waarnemen. Zowel in Marokko 
als in West-Europa heeft hij in tal van 'rollen' — variërend van vriend en huisgenoot 
tot hulpverlener, of van kameraad in een actiegroep tot voorzitter van een migranten-
raad — diegenen ontdekt over wie in dit werk wordt geschreven. Hoewel hij in de 
loop der jaren andere nationaliteiten heeft leren kennen, ligt verhoudingsgewijs een 
zeker accent op die van de Marokkaanse minoriteit, die de grootste was in zijn voor
malige woonstad Utrecht en tevens, tot voor enkele jaren, de grootste in Nederland. 
Langdurige participerende observatie heeft veel materiaal voor deze studie opgeleverd 
dat anders niet tevoorschijn zou zijn gekomen. In onze inleiding op deel twee komen 
wij hier nader op terug. Wel zij hier reeds opgemerkt dat veldwerk als onderzoeks
methode onzerzijds hoog wordt gewaardeerd. Hoewel deze methodiek in de sociale 
wetenschappen al langer aanvaard is, blijkt hij toch in tal van disciplines nog steeds 
nieuw te zijn. In de moderne antropologie bijvoorbeeld, zijn het pas B. Malinowski 
en A.R. Radcliffe-Brown geweest die de stoot daartoe hebben gegeven. Door een an
tropoloog zelf samengevat: 'Door een langdurig verblijf bij één sociale groep en door 
het streven zoveel mogelijk zelf deel te hebben aan de cultuur van die groep, krijgt 
de onderzoeker een diep inzicht in het wezen van die cultuur en in de samenhang 
van de verschillende aspecten. In deze opvatting is een cultuur een samenhangend, 
geïntegreerd geheel van handelingen, denkbeelden, technieken en waarden' (5). 

In het derde deel van deze studie trachten wij het beleid van de overheid tegen de ach
tergrond van datgene wat in het eerste en tweede deel naar voren is gekomen te analy
seren. Dat betekent dat wij de sociale filosofie van de Nederlandse regering plaatsen 
tegenover het politieke concept van Johan Galtung (deel één). Vervolgens trachten wij 
vanuit de Marokkaanse samenleving enkele kanttekeningen te maken bij hetbeleidvan het 
centrum van een Centrumnatie (deel twee). In het derde deel komt de ethische beoor
deling van dat overheidsbeleid aan de orde. 

Deze studie draagt dan ook de ondertitel 'Een sociaal-ethische verkenning naar de 
marginalen van onze samenleving'. Bij deze verkenning laten wij ons voornamelijk lei
den door de Amerikaanse ethicus, Gibson Winter (6). Deze hoogleraar uit Chicago be
vindt zich in gezelschap van onder andere George Herbert Mead, Edward Shils, Alfred 
Schutz en Clifford Geertz; in zijn studies onderzoekt hij hun bevindingen teneinde be
langrijke onderdelen ervan tot de zijne te maken. Tegelijkertijd tracht hij met behulp 
daarvan nader te doordenken wat sociale ethiek is. 

Dat onze keuze op Winter is gevallen, berust op een viertal uiteenlopende argumenten. 

4. JJ.M. van Amersfoort en НЛ. van der Wüsten, 'Marokkaanse arbeiders in Nederland', in Publikatie 
no. 1 van het SGI van de Universiteit van Amsterdam, p. 51. 
5. Cf. H.J.M. Claessen, 'Politieke Antropologie', Assen 1974, p. 23. 
6. G. Winter, 'Love and Conflict', New York 1958; idem The Surburban Captivity of the Churches', 
New York 1961; idem, 'The New Creation as Metropolis', New York 1966. In het bijzonder, G. Winter, 
'A Social Ethic, perspectives on social process', New York 1966. Alsook zijn 'Social Ethics, Issues and 
Ethics in Society', London SCM 1968. 
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— Allereerst verenigen wij ons met Winter's stellingname tegen ideologisering in weten
schap en debat Ideologische reflectie selecteert voor Winter elementen uit het cultu
rele erfgoed en verheft deze tot een nieuw niveau als de uitdrukking van de toe
komst van de maatschappij Daarom heeft deze denkwijze een politiek karakter na
melijk 'giving symbolic form to the unity and meaning of the social enterprise' (7) 
Ideologie kent geen twijfel Zij drukt deze weg zoals de alledaagse ervaring ons leert 
Wachtend op de bus, nemen we als zeker aan dat hij dadelijk bij deze halte stopt 
'One takes the attitude of "suspended doubt"in the every day world' (8) Desondanks 
is twijfel intrinsiek aan de menselijke vrijheid Ideologie plaatst de toekomst van de 
samenleving in het licht van zijn verleden De ethische reflectie 'poses questions 
about the future of the society m the light of a more adequate grasp of that future' (9) 

Voor Winter ligt de oplossing van de vraag of iets wetenschappelijk in plaats van ideo
logisch verklaard moet worden in diens fundamentele notie van de doorleefde erva
ring van de sociale wereld Zo zegt hij 'Lived experience is a rich, concrete, and 
manifold reality from which many kinds of theoretical reflection can develop' ( 10) 
Kennis wordt gegrond op de 'expenence vécue' die een wezenlijk kenmerk is van de 
fenomenologische benadering van de leefwereld van elke mens 

Een onderzoek naar de plaats die de godsdienst binnen een minoriteit van een an
dere culturele achtergrond inneemt, vraagt om grote bescheidenheid Juist in het 
tweede deel is de 'lived experience' van de Marokkaanse minoriteit formeel object 
van onderzoek voor zover hier het functioneren van de religie voorop staat 

- Vervolgens plaatst Winter zich binnen de fenomenologische traditie ook al is hu zich 
bewust dat deze uit veel scholen en theoneen bestaat (11) 

In deze wijsgerige stroming ziet hij een stijl van wetenschap bedrijven die haaks op 
de ideologische benadering staat ( 12) Deze laatste wijze van wetenschapsbeoefening 
onderkent Winter in de stijlen van het behavionsme en het functionalisme en zelfs in 
die van het voluntarisme (13) In zijn wetenschapsstijl van de 'intentionaliteit' stelt hij 
uitdrukkelijk dat hij niet alle wijsheid in pacht heeft of dat hij met de intentionele 
wetenschapsbeoefening het enige perspectief op de sociale wereld opeist (14) Dit is 
éen van de twee functies van de intentionele stijl namelijk een kritische taak om an
dere wetenschappelijke stijlen kritisch te volgen en op het rechte spoor te brengen 
ten opzichte van de 'everyday world' en om hun relevantie daarbinnen te toetsen (15) 

Zijn tweede functie is de rijkdom van de sociale wereld en zijn 'significant pro
blems' toegankelijk te maken door middel van een fenomenologische methode 'Preci
sion and quantification can be achieved in the social sciences only by screening out 
the richness of expenence and the problems of significance to man, for certain pur
poses, this reduction of social phenomena may be useful, but what it gains in preci
sion, it will lose in adequacy' (16) 

7 G Winter, 'A Social Ethic', id о с ρ 66 
8 Idem, id oc ρ 61 Alfred Schutz spreekt hier over de 'natural attitude' 
9 G Winter,'A Social Ethic', id oc ρ 67 
10 Idem,id oc ρ 55 
11 Cf ρ 90 'The differences between Max Scheler and Edmund Husserl, Heidegger and Husserl, and 
numerous other conflicts over method and lines of development make it almost impossible to speak 
phenomenology as one theory or school of thought' (p 91) 
12 О с ρ 57 'The phenomenological method is used to distinguish science from ideology and to put 
the discussion on better ground ' 
13 Deze begrippen worden nader uiteengezet m hoofdstuk 7 
14 О с ρ 197-201 Hierbij behoren namen als Ludwig Binswanger, Alfred Schutz, Oscar Lewis en 
Harold Garfinkel 
15 Cf oc ρ 200 
16 Oc ρ 200 
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Deze intentionele stijl is voor de sociale ethiek van het grootste belang om de 
ethische dimensie van de sociale ervaring aan het licht te brengen en tevens om kri
tisch alternatieve perspectieven te ontwikkelen: 'Without the cultivation of an inten
tional style of scientific work, the discipline of social ethics will remain a formalistic 
'Value game" ' (17). Deze benadering is de onze zoals wij in hoofdstuk 7 nader uit
een zullen zetten. Immers, alvorens het veld in te gaan om een fragment van het leven 
van marginalen te 'betrappen', willen wij daar enige kanttekeningen bij plaatsen. 

— De affiniteit van Winter tot minderheidsvraagstukken en de strijd om de burgerrech
ten in de V.S. plaatsen zijn studies in een verwant kader (18). Onze studie is gewijd 
aan minderheden, in het bijzonder aan die der Marokkanen. 

— Tenslotte is bepalend voor onze keuze van Winter, zijn nadruk op evaluatie en zijn 
openheid voor verandering zowel in de mens- en maatschappijwetenschappen als ook 
in het bijzonder in de sociale ethiek. 

De menselijke gemeenschap is geen natuurverschijnsel, de menselijke samenleving 
is niet een naakt feit of een simpel gebeuren dat gadegeslagen kan worden door een 
waarnemer gelijk een scheikundeproef in het laboratorium (19). De wereld is er, vóór 
iedere analyse die ik ervan kan geven, formuleert Merleau-Ponty kernachtig (20). 

Deze vóór-gegeven wereld is behept met waarden en normen, vol van ethische, 
esthetische, technische en sociale betekenissen. Een ethische reflectie komt niet plot
seling uit het luchtledige onze wereld binnen: 'values need not be sought out in an 
ideal world apart from man; values are the pre-given stuff of a social process' (21). 

De ethische reflectie veronderstelt dan ook deelname aan de gemeenschappelijke 
cultuur van die sociale wereld. De ethicus is deelnemer aan en lotgenoot van waarde
volle sociale processen. De ethicus kan daarentegen — krachtens datgene wat Binswan-
ger de excentrische positie van de mens noemt — afstand nemen van zijn cultureel 
erfgoed door zijn denken over de betekenissen van zijn erfenis en de wereld waarin 
deze zich aan ons voordoet. 

De ethische reflectie, gebed in een waardevolle wereld door de mens die daarin 
medespeler is, zoekt niet alleen naar ethische uitgangspunten van zijn gegeven wereld, 
maar kijkt vooral naar de toekomst, bezorgd over het juiste en gerechtvaardigde in wat 
mensen doen en beslissen: 'it looks to the past for the sake of the future. It judges 
the past, because the future bears new possibilities' (22). De ethische reflectie is daar
mee door en door historisch. De ethische reflectie onderzoekt de geschiedenis om de 
veranderingen aan te geven die noodzakelijk zijn voor de dag van morgen (23). 

In het derde deel van onze studie zullen wij niet alleen de ethische uitgangspunten 
trachten te verhelderen die de Nederlandse regering tegenover de trekarbeiders in
neemt. Wij zullen tevens op basis van het evaluatieve karakter van de sociale ethiek 

17. O.e. p. 201. 
18. Zie zijn diverse publikaties gemeld in voetnoot б passim en in het bijzonder zijn' 'Elements for 
Social Ethic', o.e. p. 35; 260; 267. 
19. Cf. Eric Voegelin, 'The New Science of Politics', Chicago 1952, p. 27 (geciteerd in Winter o.e. p. 
133): 'Human society is not merely a fact, or an event in the external world to be studied by an obser
ver like a natural phenomenon. Though it has externality as one of its important components, it is as 
a whole a little world, a cosmion, illuminated with meaning from within by the human beings who 
continuously create and bear it as the mode and condition of their self-realization.' 
20. M. Merleau-Ponty in zijn Voorwoord uit 'Phénoménologie de la perception', vertaald door R.C. 
Kwant, Merleau-Ponty, essays Utrecht 1970, p. 23. 
21.G.Winter,o.c.p.218. 
22. G. Winter, o.e. p. 220. 
23.'Social science participates in history for the sake of knowing more clearly and precisely that 
which is not subject to historical change or is at least predictable. Ethics reflects upon history in order 
to evaluate what needs to be changed and can become the stuff of history-making', G. Winter, o.e. 
p. 220. 
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veranderingen en mogelijkheden trachten aan te geven in de vorm van beleidssugges
ties (zie hoofdstuk 17). Ook aan het slot van het tweede deel willen wij dergeiyke 
suggesties noemen voor de kerken in ons land, daar waar zij uitvoerig ter sprake ko
men. Winter's studies zullen daarbij behulpzaam blijken (24). 

Tevens zullen wij onderzoeken welke wegen bewandeld worden om te luisteren 
naar de buitenlandse arbeider en hemzelf mee te laten praten, denken en beslissen. Is 
het beleid gericht op steun aan de emancipatorische (anti-periferische) bewegingen 
onder de trekarbeiders of stelt het veeleer — eenzijdig — de belangen van de dominant 
veilig? Deze en daarmee samenhangende vragen worden getoetst aan het officiële 
overheidsbeleid dat hier te lande wordt gevoerd ten aanzien van de migrantenarbei
ders. Een ander vraagpunt is welke sociale ethiek het Nederlandse 'gastarbeidere'-
beleid als uitgangspunt kent. Hier raken we tevens de sociaal-ethische implicaties van 
het Centrum-Periferie-model. 

In dit hoofdstuk trachten wij de verschillende terreinen waarop de gastarbeider 
zijn afhankelijkheid beleeft, te toetsen aan het overheidsbeleid: de economische (par. 
1), de politieke en politionele (par. 2), de communicatieve (par. 3), de sociaal-cultu
rele (opvang en begeleiding, huisvesting, onderwijs, vorming en scholing, gezond
heidszorg en de godsdienst) (par. 4). 

Bij elk van die sectoren zullen wij de verschillende regeringsdocumenten zoals in 
het begin van dit hoofdstuk genoemd, met elkaar vergelijken. 

Wij beëindigen deze studie met een reflectie over wie wij geschreven hebben en 
wie wij in deel twee aan het woord hebben gelaten: een eerste aanzet tot een feno
menologie van de gastarbeid (hoofdstuk 18). 

Tenslotte hebben wij getracht deze studie voor zoveel mogelijk betrokkenen en belang
stellenden toegankelijk te maken. Wij hebben daartoe onnodig technisch woordgebruik 
vermeden. Deze intentie stond ons voor ogen met name in deel één, waarin wij een 
systematische uiteenzetting van het verschijnsel gastarbeid geven. 

Wij hebben de onleesbaarheid van een handboek willen vermijden, mede omdat wij 
niet pretenderen volledig te zijn. Gestreefd is naar een verantwoord overzicht vanuit 
een wetenschappelijk verantwoord ordeningsprincipe. 

Bovendien is het een gevaarlijke onderneming de cultuur en in het bijzonder de gods
dienst van één van de groeperingen van buitenlandse arbeiders te onderzoeken, zonder 
de sociaal-politieke en economische achtergronden daarbij te betrekken (25). 

Vooral in het tweede deel hebben wij getracht zo veel mogelijk feiten vast te leggen 
ook al zijn sommige gegevens niet onmiddellijk noodzakelijk voor dit onderzoek. Moge 
deze studie dan ook voor velen de functie van een vindplaats vervullen. 

November 19 78 

24. Een bezwaar tegen Winter's ethische verkenningen is zijn formele opstelling. Concretiseringen in 
zijn theorievorming ontbreken doorgaans: 'the ethical perspective is developed on a formal rather 
than a substantive level' (o.e. p. 217). Wie bij Winter een praktische typologie of categorieën van nor
men en waarden hoopt te vinden, zoekt tevergeefs. Wij zullen dan ook bij een ethicus als Paul Ricoeur 
een concretere handreiking aantreffen. Hiervoor verwijzen wij kortheidshalve naar hoofdstuk 17. 
25. De meeste (deel)studies over gastarbeid weten geen weg met de Islam. In de studie van mevr. L. van 
den Berg-Eldering over 'Marokkaanse gezinnen in Nederland' (Alphen aan den Rijn 1978) wordt één 
klein hoofdstuk (8) gewijd aan de religie: 'De Islam als bindende factor'. Dit geïsoleerde en korte 
hoofdstuk beschrijft voornamelijk enkele gebruiken, plichten en voorschriften en vervult in het ver
dere verhaal geen rol. De Islam als apart hoofdstuk temidden van vele andere bladzijden is een typisch 
westerse benadering nl. de vooronderstelling dat men de religie kan scheiden van het dagelijks leven 
en dat deze in het sociaal-politieke verkeer een marginale rol vervult. 
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DEEL EEN 

ARBEIDSMIGRANTEN IN NEDERLAND 

'Door de loop van zijn geschiedenis heeft de arbeider geleerd 
wat buiten hem omgaat eerder te wantrouwen dan te ver
trouwen' 

R. Padrun 





Hoofdstuk 1 

INLEIDING: DOEL EN METHODE 

'Authors are always more complex than some 
selected sentences from selected works' 

J. Galtung 

Par. 1. Bibliografìe over de mediterrane emigratie naar West-Europa 

Over het verschijnsel van de mediterrane migratie in Nederland zijn de afgelopen tien 
jaar verschillende populaire geschriften en wetenschappelijke (deel-)studies verschenen 
(1). Ook buiten ons land, waar de trek van arbeiders uit de Middellandse Zeelanden 
naar West-Europa van vroegere datum is, verschenen honderden publikaties en studies 
(2). Een meer recent, maar minder volledig bibliografisch overzicht in ons taalgebied 
verscheen in een drietal uitgaven van 'Kroniek van Afrika' van de hand van de auteurs 
J. Lucassen, R. Penninx, L. van Velzen en A. Zwinkels (3). Ook dient de geannoteerde 
bibliografie van recente literatuur van Yap Kioe Sheng vermeld te worden (4). De 
waarde van eerstgenoemde studie ligt in de poging tot ordening van de veelheid van pu
blikaties. De vier auteurs stellen terecht, dat alle studies over internationale migratie 
uitgaan van hypothesen, die vaak niet geëxpliciteerd werden. Deze verschillende uit
gangspunten brengen de auteurs tot een indeling van hun bibliografie, die gebaseerd is 
op twee tegenstellingen: 

a. het harmonie- of conflictmodel: 'Een onderzoeker, die de harmonieuze samenwerking 
tussen arbeider en werkgever binnen de ondernemingsgewijze produktie voorstaat, 
zal andere categorieën binnen zijn studie opvoeren en andere correlaties leggen, dus 
tot andere conclusies komen dan de man, die een analyse maakt op basis van klassen
tegenstellingen en internationale arbeiderssolidariteit' (5). 

b. kapitalistische of socialistische maatschappijvisie. Iedere studie aanvaardt dat econo
mische oorzaken aan het verschijnsel trekarbeid ten grondslag liggen. De genoemde 
auteurs onderscheiden in dit licht de kapitalistische en de socialistische of commu
nistische produktie wijze: 'Bij de kapitalistische produktie wijze wordt de vraag naar 
arbeid bijna uitsluitend bepaald door de bezitters van het kapitaal. Aard en omvang 
van de trekarbeid worden bepaald door het kapitaal, niet door de arbeiders. Daaren
tegen bepaalt bij de socialistische produktiewijze de factor arbeid, dat wil zeggen de 

1. Buitenlandse Werknemers, enige literatuur over de periode januari 1966-oktober 1971; Ministerie 
van CRM, Rijswijk, 1971. 
2. 'Migrations Internationales de la main d'oeuvre', bibliographie OCDR; Parijs 1969. Deze studie be
slaat de periode 1960-1968 en signaleert meer dan zeshonderd studies over West-Europa. Ook de V.S. 
en Canada worden hierbij betrokken. 
3. Jan Lucassen, Rinus Penninx, Leo van Velzen en Ap Zwinkels, 'Trekarbeid van Middellandse Zee
gebieden naar West-Europa', I, II en III in 'Kroniek van Afrika', 1973 resp.no. l ,p. 12-38;no. 2, p. 
85-118;no.3,p. 190-235. 
4. Yap Kioe Sheng, Remigratie: een bijdrage aan de economische ontwikkeling der herkomstlanden?, 
uitgave IMWOO, Nuffic, Den Haag, december 1975. 
5. J. Lucassen es., o.e. I no. 1,1973, p. 18. 
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arbeiders zelf, de produktie. Voor de trekarbeid houdt dit in, dat deze slechts op 
basis van vrijwilligheid plaatsvindt' (6) 

Wanneer Lucassen c.s. echter de studies over trekarbeid op basis van deze twee tegenge
stelde economische denkmodellen willen indelen, ontdekken zij dat de praktijk inge
wikkelder is dan de theone. Zij zien zich genoodzaakt hun toevlucht te nemen tot een 
derde categone, die tussen de twee bovengenoejnde tegenstellingen in ligt. 

Allereerst zijn er de studies, die uitgaan van de kapitalistische visie (7). Het verschijn
sel van de internationale migratie wordt met wezenlijk ter discussie gesteld. Deze studies 
trachten tegenstellingen en sociale conflicten glad te strijken. Elke misstand onder bui
tenlandse arbeiders of in de verhouding minoriteit—dominant is door een betere aanpak 
van het probleem (efficiency) op te lossen. 

Vervolgens is er de categorie van pubhkaties vanuit een socialistische visie. Deze stu
dies 'verwerpen principieel de macht van het kapitaal in het produktieproces en willen 
deze aan de arbeid toekennen. Gegeven echter de huidige economische machtsverde
ling, bepleiten zij de eenheid van de arbeidende klasse en solidariteit tussen inheemse 
en buitenlandse arbeiders, om de socialistische maatschappij te verwezenlijken' (8). 

Tenslotte nemen de auteurs hun toevlucht tot een derde categone van werken die 
wél fundamentele kritiek uit op de huidige situatie. Hier hoort men pleidooien voor 
kapitaaloverdracht naar de migratielanden ten behoeve van verhoging van de werkgele-

6. o.e.. idem. 
7. In de bibliografie van Lucassen c.s. worden ojn. genoemd: 'Gastarbeid ш Nederland', Stichting Maat
schappij en Onderneming, Den Haag, sept. 1972 'De Buitenlandse Arbeiders in Nederland', Deel I en 
II, Staatsuitgevenj, Den Haag 1971 (deel I) en Den Haag 1972 (deel II) 'Economische Effecten voor 
Nederland van de Werving van Buitenlandse Werknemers', Centraal Planbureau, Den Haag, maart 
1972. 'Buitenlandse Arbeiders, een economische verkenning', Sociale en Economische Verkennmgen 
deel 2, sept. 1969, Algemene Werkgevers Vereniging, Afdeling Research. R. Wentholt (red.), Buiten
landse Arbeiders in Nederland', Spruyt, Van Mantgem en De Does, Leiden 1967 

Hierbij zijn de volgende bijdragen te signaleren. E. Berg, 'Economische Achtergronden van het Ver
schijnsel der Buitenlandse Arbeiders m Nederland', J Jansen, 'Opvattmgen en Beleid van de Werkge
vers- en Werknemersorganisaties', D. Kmbbeler, 'Buitenlandse Arbeiders m Bednjf en Streek (Mijn-
industne-Iimburg)', J. Wever, 'Buitenlandse Arbeiders in Bednjf en Streek (Textielindustne-Twente)', 
L. Buis, 'De Buitenlandse Arbeider buiten de Poort (Utrecht)', A van der Staay, 'Het Probleem van 
de Buitenlandse Arbeiders en het Probleem van het Bijbehorende Overheidsbeleid'. 

Voor buitenlandse studies wordt олі verwczennaar KH Holjewdken,'Arbeitsmarkt-, Wirtschafts-
und sozialpolitische Aspekte der Auslanderbeschaftigung m der Bundesrepublik Deutschland', in Sozi
ale Arbeit, jaargang 19, no 10, okt 1970, R Weber, 'Einstellung und Politik der Arbeitergeberver-
bande', in. J. Papalekas (ed ), 'Strukturfragen der Auslanderbeschaftigung', Herford und Bonn 1969, 
p. 51 ; J Papalekas, 'Auslandische Arbeiter in Deutschland ein Europaischer Problem' in Papalekas, 
'Strukturfragen . . .', p. 10, Magnet- Bundesrepublik, 'Probleme der Auslanderbeschaftigung', Köln/ 
Bonn 1966, A. Gnehm, 'Ausländische Arbeitskräfte', Verlag Paul Hampt, Bern und Stuttgart 1966, 
H M. Hagmann, 'Les Travailleurs Etrangers, Chance et Tourment de la Suisse' (Proefschrift), Payot, 
Lausanne 1966. 
8. Lucassen es . , o.e., p. 18/19. Tot deze categorie studies rekent men ол. С Heemskerk, 'De (Gast)-
arbeid', Nesbic-bulletin, jaargang 6, nr. 10/11. november 1971 ; P. Cinanni, 'Emigration und Imperialis
mus. Zur Problematik der Arbeitsemigranten', Verlagskooperative Tnkont, München 1970, ρ 204. 
Vertaalde uitgave van 'Emigrazione e Imperialismo', Editon Riuniti, Roma 1967, M. Nikolmakos, 
'Zur Frage der Auswanderungseffekte in den Emigrationslandem', in Das Argument, nr. 68, jaargang 
13 Heft 9/10 december 1971, M. Nikolmakos, 'Economic foundations of discrimination in the Fe
deral Republic of Germany', in. Foreigners in our Community, Keesing Publishers, Amsterdam-Ant
werpen 1972, M Trebous, Migration and Development, The Case of Algeria, OECD Pans 1970, Le 
Livre des Travailleurs Africains en France, l'Union Générale des Travailleurs Sénégalais en France, 
Maspero, Paris 1970, B. Granotier, 'Les Travailleurs Immigrés en France', Maspero, Pans 1970, S 
Castles en G Kosack, 'Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe', Oxford University 
Press, London 1972. 
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genheid, beperking van de stroom van migranten en sterkere controle op de trekarbeid 
als zodanig (9). 

Zonder iets af te doen aan de waarde van het werk van de vier voornoemde auteurs, 
kan men bij hun drie categorieën op zijn minst vraagtekens plaatsen: zijn hun twee
delingen niet veeleer ideologisch dan wetenschappelijk bepaald? De waarde van een 
wetenschappelijk verklaringsmodel laat nuances toe, maar de ontworpen categorieën 
dekken ook de totale lading. Anders gezegd: de werkelijkheid laat zich niet in deze 
polariserende tweedeling opdelen, zodat een derde categorie moet worden toegevoegd 
om de gehele classificatie te voltooien. Wat te doen met studies die een belangrijk deel
aspect van het verschijnsel migratie beschrijven in bijvoorbeeld de medische, sociale of 
culturele sector? Wat te doen met oeuvres die een radicale kritiek uitoefenen op het 
kapitalistisch systeem waarvan de trekarbeid een exponent is en die toch niet in een 
klassiek marxistische doctrine zijn onder te brengen? 

In een latere publicatie trekken de auteurs hun driedeling door bij de sociologische 
en psychologische processen rond immigratie (10). Het centrale thema is daar de aan
passing en de relatie minoriteit—dominant. Zij onderscheiden drie groepen studies: 

1. De eerste groep bestudeert het gedragspatroon van de migrerende minderheid ten 
opzichte van de — als gegeven beschouwde — ontvangende samenleving ( 11). 

2. De tweede categorie studies onderzoekt de interactie die ontstaat, wanneer twee cul
tureel en sociaal-politiek verschillende groepen — bovendien vaak sociaal bepaald — 
moeten proberen met elkaar samen te leven ( 12). 

9. Hiertoe rekenen Lucassen c.s. bijvoorbeeld: Sj. Theunis, 'Bij Christenen te gast', in: Synoodkreet, 
vragen met voorrang. In den Toom, Baam 1966; Sj .Theunis, 'Gastarbeiders-Lastarbeiders', Hilversum 
1968; Sj. Theunis 'Racisme vooral economisch bepaald', in: Racisme in Nederland. Schrift van Wij/ 
COC/NVSH 1972; Sj. Theunis, 'Gastarbeiders', AO-reeks 1333, Stichting IVIO, Lelystad 1970;Kosmos 
en Oekumene, 'gastarbeiders nodigen uit tot ontwikkelingssamenwerking in ons eigen land', nr. 4, juni 
1971. 

Vervolgens: W. Albeda, 'Migratie als Aspect van onvolkomen Wereldarbeidsverdeling', in: Nieuws
brief BW. nr. 9, 1970; 'Gastarbeiders en nationale Economie', in: Economisch-Statistische Berichten, 
jaargang 55, nr. 2753, 1 juli 1970; 'Migratie behoort gekoppeld te worden aan Ontwikkeling', in: 
Nieuwsbrief BW. nr. 6,1971; idem in: Student, jaargang 7, nr. 8,april-mei 1971; J. Tinbergen, 'Migra
tion Labour and the International Division of Labour', in: H. van Houte and W. Melgert (eds.), 'For
eigners in our Community', Keesing Publishers, Amsterdam-Antwerpen 1972; J. Tinbergen, 'Gast
arbeid Ontwikkelingshulp?', in: Nieuwsbrief BW. nr. 6, 1971; H. Bartoli, 'Les Migrations de main 
d'oeuvre', in: Esprit, nouvelle série avril 1966, p. 902/3; E. Klee, Die Nigger Europas, Zur Lage der 
Gastarbeiter, Patmos Verlag, Düsseldorf 1971. 
10. o.e., III 1973. p. 192-205. 
11. o.e., III p. 192. Als voorbeeld worden enkele studies aangehaald: J.M. Delgado, 'Anpassungspro
bleme der spanischen Gastarbeiter in Deutschland, eine sozialpsychologische Untersuchung', Diss., 
Köln 1966; R. Descloitres, 'The foreign worker, adaption to industrial work and urban life', OECD, 
Paris 1967; B. Granotier, 'Les travailleurs immigrés en France', Maspéro, Paris 1970; T. Tanaami, 'A 
study about the integration of Portuguese workers in the Netherlands', Institute for Social Studies, 
The Hague, 1966; J.L. Villa, 'Psychology of Migrant Workers and their Adjustment to the Social̂  
Environment of the Host Country', Advisory Committee of Council of Europe, Strasbourg, July 1962; 
A. Quenton, 'Quelques études récentes sur le problème des travailleurs étrangers', in: Revue de psy
chologie des Peuples XXIII no. 4,1968; K. Bingemer/Meistermann-Seeger/Neubert,'Leben als Gastar
beiter, geglückte und misgluckteIntegration', Westdeutscher Verlag Köln und Opladen 1970. 
12. idem, A. Girard et J. Stoetzel, François et Immigrés. Deel I, 'L'Attitude française, l'adaption des 
Italiens et des Polonais'. Deel II, 'Nouveaux documents sur l'adaption, Algériens, Italiens et Polonais'. 
Institut National d'Etudes Démographiques (INED), Cahiers 19 et 20, P.U.F. 1954; R. Braun, 'Sozio-
Kulturelle Probleme der Eingliederung italienischer Arbeitskräfte in der Schweiz', Eugen Rentzch 
Verlag, Erlenbach-Zurich 1970; A. Rose, 'Migrants in Europe, problems of acceptance and adjustment', 
University of Minnesota Press, Minneapolis 1969; EJ.B. Rose, 'Colour and Citizenship, a report on 
British Race Relations', Oxford University Press for IRR, London 1969; A. Michel, 'Les travailleurs 
algériens en France', Centre National des Recherches Scientifiques (CNRS) 1956. 
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3. De derde categorie veldonderzoeken heeft minder belangstelling voor het vraagstuk 
aanpassing of niet-aanpassing omdat voor deze categorie de Westeuropese samenle
ving een 'klassemaatschappij' is. Het gaat er hier om dat spanningen binnen de au
tochtone en allochtone arbeiders het resultaat van een bewuste verdeel-en-heers-
politiek zijn van overheid en bedrijfsleven. Alle beschrijvingen in deze aanpak zijn 
erop gericht de eenheid van de arbeidende klasse te benadrukken (13). 

Het modelstandaardwerk dat deze derde categorie van veldonderzoekers of theoretici 
het beste vertegenwoordigt, is het eerder genoemde werk van Stephen Castles en Goduia 
Kosack. De arbeidmigratie is voor hen alleen te begrijpen vanuit de historische samen
hang van het internationale kapitalistische systeem: 'Laborer reserves exist, on the one 
hand because the uneven development of the means of production within Europe has 
left backward areas in Southern parts, on the other because the European colonialism 
of the last few centuries has created underdevelopment in Africa, Asia and America' 
(14). Cynisch concluderen de auteurs: 'Labour migration is a form of development aid 
given by poor countries to rich countries' (15). 

Vanuit het gegeven dat de economische structuren van de Westeuropese landen 'gast
arbeiders' nodig hebben om de versmade arbeidsplaatsen te bezetten, zien zij een nieuwe 
vorm van subproletariaat (a bottom stratum) ontstaan. Deze mediterrane arbeiders be
horen binnen het produktieproces tot de arbeidersklasse, maar doordat ze de onderlaag 
van de werkende klasse vormen, vindt er een Objectieve splitsing' plaats. Zij wonen in 
de slechtste huizen in de oudste, minst aantrekkelijke stadswijken: 'Often they are 
grouped together in relative segregation from the rest of the population'(16). Deze tast
bare splitsing binnen de arbeidende klasse heeft zijn 'subjectieve' vertaling in het be
wustzijn: vooroordeel en racisme. 

Deze tweespalt wordt volgens beide auteurs nog eens ondersteund door de verhoog
de promotiekansen van de Westeuropese arbeider in het bedrijfsleven, aangezien het be
drijf nooit weet of de aanwezige allochtonen zich slechts tijdelijk of definitief in onze 
landen zullen vestigen. Zo wordt de 'new low-status group' vervreemd van de arbeiders 
die op een hogere sport van de maatschappelijke ladder zün geplaatst. Niet alleen het 
bedrijfsleven, maar ook de overheid bevordert door een stelsel van maatregelen deze 
scheiding in het klassebewustzijn. 

Wij zullen in onze volgende hoofdstukken (3, 4, 5 en 6) zien dat de hypothesen van 
Castles en Kosack niet alleen gelden voor Zwitserland, Groot-Britannië, Frankrijk en 
West-Duitsland, maar ook voor Nederland (17). In hun analyse richten zij zich op het 
herstellen van de klassesolidariteit onder de arbeiders. In hun sterk ideologisch bepaal
de benadering leggen zij de nadruk op de verdeel- en heerspolitiek van de ontvangende 
landen. Hieraan kleeft één groot bezwaar: de maatschappelijke verschijnselen die deze 
eventuele overheidspolitiek ondersteunen en stimuleren, blijven vrijwel onbesproken. 

In hun vierde hoofdstuk noemen zij: de traditionele vijandigheid jegens de immigrant-
arbeiders, de taal, de culturele achtergrond, verschil in doelstellingen en kwalificaties, 
de segregatie in werksituatie en het verschil in rechtspositie (18). Deze verdeelfactoren 

13. Hier wordt vooral het standaardwerk van Castles & Kosack en Granotier besproken; B. Granotier, 
'Les travailleurs immigrés en France', Maspéro, Paris 1970; Stephen Castles and Goduia Kosack, 'Im
migrant Workers and Class Structure in Western Europe', Oxford University Press, London 1973. 
14. Castles and Kosack, o.e., p. 74. 
15. o.e., idem p. 8. 
16. o.e., idem p. 7. 
17. Castles en Kosack hebben zich beperkt in hun onderzoek tot deze vier grote Europese landen om
dat zij tezamen 90 procent van de mediterrane arbeiders hebben opgenomen. 
18. o.e., idem p. 116-126. 
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beslaan nog geen 2 procent van alle beschreven bladzijden. Aan het onderwerp 'cultural 
background' wijden de auteurs vier korte alinea's. Zij constateren dat het gedrag van de 
immigranten bepaald wordt door normen, waarden en gewoonten, die vaak sterk ver
schillen van die van hun mede-arbeiders. Zij concluderen: 'This can hinder the develop
ment of relationships between the different groups and may lead to misunderstandings 
and conflict' (19). Sommige migranten komen uit volstrekt verschillende samenlevin
gen met hun eigen nonnen en waarden die men vaak weerspiegeld ziet 'in a different 
religious culture (the Muslem areas, India, Africa)' (20). 

De waarde van het oeuvre van Castles en Kosack ligt onzes inziens in de heldere ana
lyse, de rijkdom aan documentatie en vooral in de bewijsvoering dat hun hypothesen 
juist zijn. Wij zijn het met commentatoren op deze, én op andere studies, eens dat 'een 
objectieve benadering' van het migratievraagstuk niet bestaat (21). Hun 'subjectieve' 
premisse inzake de noodzaak te komen tot een rechtvaardige verdeling van arbeid en 
tot emancipatie van de arbeidende klasse is in hoge mate de onze. 

Het tekort van deze én andere marxistische benaderingen ligt in de onderwaardering 
van de culturele factor die bij dit alles mede een rol speelt. Castles en Kosack constate
ren terecht dat de culturele verschillen tussen de allochtone en autochtone arbeider 
de oorzaak zijn van zeer grote misverstanden. Helaas geen bijdrage hunnerzijds waaruit 
blijkt, welke verschillen er zijn en welk onbegrip en conflict hierdoor - onnodig — wor
den opgeroepen die de solidariteit onder de arbeiders ondermijnen. De twee auteurs la
ten eenmaal het begrip 'a religious culture' vallen zonder dat verder te expliciteren. 

Wordt deze onderwaardering voor de culturele factor bepaald door een reactie op tal 
van sociologische studies die veel empirisch verkregen feiten ordenen zonder het vraag
stuk van de trekarbeid één stap verder naar een oplossing te brengen? Of is deze eenzij
digheid bij een aantal auteurs van 'socialistischen huize' te wijten aan een te sterk theo
retische benadering van achter de schrijftafel? Immers, wie dagelijks samenleeft en 
werkt met mediterrane arbeiders en zich juist begeeft op het vlak van emancipatorische 
activiteiten, ervaart hoe groot de culturele verschillen zijn en welk een remmende fac
tor zij in bewustmakingsactiviteiten en politieke organisatie vormen. Veel solidariteit 
van autochtone arbeiders, vakbondsleden en wijkbewoners is stukgelopen op een gebrek 
aan kennis van de cultuur van de allochtone arbeider. Vooral een onderschatting van de 
rol die 'a religious culture' in het dagelijkse leven van de moslimarbeider speelt, is oor
zaak van ernstige kortsluiting, juist onder hen die 'de eensgezindheid van de arbeiders
klasse' of 'de internationale solidariteit' voor ogen staat. De intentie van deze studie ligt 
precies in het opnemen van dat, wat eerder voornoemde uitstekende studies hebben 
laten liggen: de rol van de eigen cultuur van de immigrant en de rol die de godsdienst 
daarbinnen inneemt. Wij maakten hier reeds melding van in ons voorwoord, terwijl wij 
in onze verdere studie bijzondere aandacht schenken aan de Marokkaanse (moslim)-
arbeider in ons land. 

Par. 2. De centrum-periferie-theorie als verklaring voor het verschijnsel 'trekarbeid' 

Er zijn verschillende argumenten aan te dragen waarom het centrum-periferie-model 
van groot nut kan zijn in zijn toepassing op het verschijnsel 'gastarbeid'. 

1. De trekarbeid wordt de laatste jaren in tal van studies in verband gebracht met 'im-

19. o.e., idem p. 121. 
20. o.e., idem p. 122. 
21. Enkele van deze commentatoren zijn Yap Kioe Sheng en J. Lucassen c.s. 
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penalisme theorieën' (22) Het centrum-penfene-model én het Latijnsamenkaanse 
'dependencia' model — die onderling nauw samenhangen — kunnen als varianten op 
de imperialisme theoneen beschouwd worden (23) Banck's stelling onderschrijven 
wij, waar hij de centrum-penfene en dependencia in verband brengt met Vraagstuk
ken, die meer verband houden met de op gang zijnde algemene heroriëntatie in de 
sociale wetenschappen zoals bijvoorbeeld in de sociologie de kntiek op het structu
rele functionalisme' (24) 

2 Verschillende auteurs en beleidsmensen leggen tussen de trekarbeid en de ontwikke
lingssamenwerking een verband Het centrum-penfene-model levert juist binnen de 
discussies over de ontwikkelingsproblematiek een belangrijke bijdrage Zo hanteert 
Van Velzen de hypothese 'dat door het tewerkstellen van trekarbeiders in West-
Europa de tegenstellingen tussen de Westeuropese landen en de Middellandse Zee
landen, die gekarakteriseerd worden in het centrum-penfene-model, in stand worden 
gehouden' (25) 

3 In de analyse van de sociaal-economische situatie spreekt A G Frank bijvoorbeeld 
over de overdracht van 'menselijk kapitaal' Hij verstaat hieronder de emigratie van 
geschoolde arbeiders naar het zuiden van Brazilië zonder enige financiële tegemoet
koming (26) Tijdens de penode 1850—1888 (het jaar van de afschaffing van de 
slavernij) verhandelde men uit het noorden slaven tegen export-taneven naar het zui
den (27) Binnen het centrum-penfene-model blijkt de migratie een factor van bete
kenis in de beschouwing 

22 С Heemskerk,'De(gast)arbeid',Nesbic-buUetm,no 10/11,okt/nov 1971,S Castles&G Kosack, 
'Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe', Oxford University Press, London 1974, 
A J Marshall-Goldschvartz, 'The import of labour, the case of the Netherlands', Universitaire Pers, 
Rotterdam, 1973 
23 Voor een bibliografie over de dependentie-literatuur verwijzen wij naar Geografiek, Katern, jrg 6 
no 12 3, aug , oct , dec , Nijmegen 1974 
24 Banck in inleiding 'Het dependencia model in de ontwikkelingsproblematiek van Latijns-Amenka', 
Cedía staf A'dam 1973, Cedía incidentele publikaties, no Ι,ρ 2 
25 L van Velzen, 'Trekarbeid en Ontwikkelingssamenwerking', in Internationale Spectator, jrg 
XXVII,nr ll,8junil973(Ontwikkelingssene]rg VIII,nr 2),pp 361-371 
26 Cf A G Frank, 'Capitalism and underdevelopment in Latin Amenca', Harmondsworth 1971, ρ 
220 223 A G Frank is ongetwijfeld een van de bekendste vertegenwoordigers van de dependentie-
theone Hij behoort zeker tot een van de belangrijkste wegbereiders van deze nieuwere afhankelijk
heidstheorie Zijn begrippenpaar 'metropool satelliet' is geplaatst in een groter theoretisch raam Zijn 
theorie staat met los van de actuele wetenschappelijke ontwikkelingen in Latijns-Amenka, in het bij
zonder van de CEPAL (ECLA is de Engelse afkorting) Deze 'Comisión Economica para Amenca 
Latina' tracht de beleidsstukken door wetenschappelijke analyses en indnngende pubbcaties te beïn
vloeden Zij verwerpt de traditionele ontwikkelingsconcepties, zoals deze vooral m de V S in zwang 
waren, waar ontwikkeling als een zelfstandig proces werd beschouwd, die een 'economische achter
stand had in te halen' Bij de CEPAL vinden we dezelfde vooronderstelling als bij Frank, dat de arme 
landen geen gesloten systeem vormen Integendeel, er bestaat in feite geen 'derde wereld', maar het 
gaat om internationale afhankelijkheidsrelaties waar de arme landen (satellieten) sinds het koloniale 
tijdvak door de njke landen worden uitgebuit De arme landen zijn het historisch resultaat dat nu 
'onderontwikkeling' wordt genoemd Deze internationale dependentie-mechanismen werden in de af
zonderlijke njke (de regerende klasse der V S t o ν het armere zuiden) en de amie landen doorge
trokken (de nationale metropool Sao Paulo ten opzichte van het arme Braziliaanse achterland) De 
begnppen metropool en satelliet hebben niet alleen een geografische duiding Externe en interne struc
turen zijn functioneel met elkaar verbonden Frank 'it is capitalism, both world and national, which 
produced underdevelopment m the past and which still generates underdevelopment in the present' 
(p 11) By Frank zíjn er twee werelden die via een ingewikkeld netwerk van relaties zich als een 
metropool tot satelliet verhouden Zowel intern als extem (internationaal) dient deze afhankelijk
heidsrelatie te worden doorgetrokken En alhoewel Frank econoom is, zij het met grote belangstelling 
voor de sociologische discipline, beperkt hij zijn theone met tot de economische relaties, maar trekt 
deze (zij het wat minder uitgewerkt) door op het sociale, culturele, godsdienstige en politieke vlak 

27 AG Frank, о с ,p 196 
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Het begrippenpaar centrum-periferie 

Het in 1964 door Galtung geformuleerde begrippenpaar centrum-periferie wordt deels 
concreet, deels abstract gebruikt. In beide gevallen worden de begrippen in verband ge
bracht met economische overheersing, maar ook met sociaal-politieke afhankelijkheid 
van groepen ten aanzien van de dominant. Een concreet gebruik van de begrippen wordt 
aangeduid met de geografische termen 'stad—achterland'. Het begrippenpaar 'centrum' 
en 'periferie' is er de abstracte vertaling van. Een voordeel is allereerst dat westerse op
vattingen van 'stad' en 'platteland' minder meespelen wanneer interne afhankelijkheids
relaties in verband met een ander verleden en een andere cultuur onderzocht worden. 
Vervolgens biedt een abstracter gebruik van het centrum-periferie model de mogelijkheid 
internationale samenhangen te analyseren. Bijvoorbeeld: via het proces van kolonisatie 
van de 'derde wereld' is buiten-Europa achterland geworden. 

Tenslotte biedt deze verdere abstrahering ruimte om de afhankelijkheidsrelaties tus
sen uitbuitingscentra (metropolen) en periferieën (satellieten) op nationale schaal ana
loog te plaatsen aan de internationale metropool-satellietrelatie. 

Bij de verklaring van de ontwikkelingsproblematiek ontdekken wij twee fundamenteel 
te onderscheiden toepassingen van het centrum-periferie-model: 
1. Uitgaand van de harmonie-opvatting waardeert men de relatie centrum-periferie als 

een 'noodzakelijk kwaad' (28). De stad heeft het achterland nodig en omgekeerd. 
Beide staan tegenover elkaar binnen een 'functionele interdependentie'. Het centrum 
speelt de rol van stimulans tot ontwikkeling. Het spanningsveld tussen beide is nodig 
om die ontwikkeling te bevorderen. Binnen dit gebruik van het centrum-periferie
model staat de culturele relatie centraal en in mindere mate de economisch-politieke. 

2. Uitgaand van het conflict-concept ziet een groot aantal auteurs de centrum-periferie 
relatie in het verlengde van de imperialismetheorieën. Het centrum buit de periferie 
uit om de eigen positie te versterken en wordt zo een belemmering voor de ontwik
keling van de periferie. 

In een heldere uiteenzetting hebben F.A.M. Hüsken en P.J.M. Nas orde op zaken ge
steld door de bovengenoemde begrippen te plaatsen binnen een viertal categorieën (29). 
Wij willen hun classificatie kort vermelden: 
1. het integratiemodel van stad en achterland. 

Het accent ligt hier op de functionele onderlinge afhankelijkheid van stad en achter
land. De cultuur staat centraal. Het platteland is leverancier van economische goede
ren die door handenarbeid geproduceerd zijn. De stad is het geestelijk centrum dat 
het 'denkwerk' van geleerden, dichters, priesters en politici over het nog niet zo be
schaafde achterland uitstraalt. Er zijn antropologen die deze gedachtengang hebben 
gepropageerd: 'door de aanwezigheid van een agrarisch overschot (surplus) wordt de 
vorming van steden met een speciak, niet-productieve klasse van literati en ambtena
ren en daardoor de creatie van een "great tradition" mogelijk gemaakt' (30). Door een 
overschot van plattelanders kwamen mensen vrij voor niet-productief werk. De stad 
werd daardoor centrum van civilisatie. 

2. het conflictmodel van stad en achterland. 
In dit marxistisch model staat de economische exploitatie centraal (31). De stad 

28 Zie F.A.M. Hüsken en PJM. Nas, 'Centrum-Periferie en ontwikkeling: theoretische uitgangspun
ten', Sociologische Gids no. 2,1972, p. 81. 
29. PAM. Hüsken en PJM. Nas, o.e., p. 81-84. 
30. Idem, o.e. p. 82. 
31. Zie К. Marx en F. Engels, 'The German ideology', Moscow 1964, p. 64-77; geciteerd bij F.A.M. 
Hüsken es., o.e. p. 82. 
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wordt hier getypeerd als een machtsconcentratie, die dankzij de tegenstelling s tad-
achterland haar positie weet te handhaven en te versterken Uiteindelijk is de concur
rentie stad—achterland een overwinning van de (commerciële) stad op het land Deze 
tegenstelling vindt men in de geschiedenis terug Want de klasse van de 'town-ammal' 
en die van de 'country-animal' vindt men zowel binnen de staat als in de internatio
nale verhoudingen terug Anders geformuleerd loopt deze fundamentele tegenstelling 
'in de universele concurrentie van het kapitalisme uit op de volledige overwinning 
van de commerciële stad over het platteland' (32) 

3 het integratiemodel van centrum en periferie (33) 
Dit model toont veel overeenkomst met het onder 1 vermelde Ook hier valt weer de 
nadruk op de culturele dimensie van de tegenstelling Het onderscheid met 1 is veel
eer dat het centrum nu geen ruimtelijk begnp is, maar een culturele entiteit De 
stad heeft als subject een cultuurverspreidende functie met het land als object 'De 
élite, de gezagsdragers van de sociale subsystemen zoals economie, politiek, religie, 
zijn de representanten en handhavers van de morele orde en brengen het "process of 
civilization" op gang, dat zich later uitbreidt over de gehele periferie' (34) 

4 het conflictmodel van centrum en periferie 
Hier wordt het onder 2 vermelde type doorgetrokken binnen de impenahsmetheo-
neen (35) Auteurs trachten nu vooral de oorzaken en de mechanismen te ontdek
ken die aan de tegenstelling centrum-penferie ten grondslag liggen (36) Twee belang
rijke stellingen zijn 
a ontwikkeling van het centrum gaat ten koste van de onderontwikkeling van de pe

riferie, en 
b 'in de derde wereld wordt de uitbuitingsverhouding tussen de nationale centra 

(metropolen) en periferieën (satellieten) veroorzaakt door en analoog georganiseerd 
aan de internationale metropool-satellietrelatie' (37) 

Ondanks de classificatie van het begnppenpaar stad—achterland en centrum—periferie 
die Husken en Nas hebben opgesteld, merken zij op dat deze begnppen veelomvattend 
en verwarrend zijn Want zij hebben immers'voor de econoom betrekking op groeipolen, 
voor de socioloog op machtsverhoudingen en voor de geograaf op plaatsen in de banale 
ruimte' (38) Zij willen de begrippen stad-achterland reserveren voor demografisch en 
economisch onderzoek, de centrum-penfene relatie voor sociaal-politiek research (39) 
Het samenvallen van beide begnppenparen is voor hen een empirische kwestie 

32 Idem, ρ 82-83 
33 F A M Husken en Ρ J M Nas baseren dit type op E Schil's bijdrage 'Centre en periphery', in Mo
dem Sociology onder redactie van Ρ Worsley, Harmondsworth 1970, ρ 415-427 
34 Idem, о с ρ 83 
35 Bij de impenahsme-theone wordt gedacht aan Lewis, Luxemburg, Stemhaus, Lm Piao Ook Frank 
wordt in deze categone geplaatst Zie ook Yap Kioe Sheng, о с , ρ IV 
36 Zie F ΑΛΙ Husken en Ρ J M Nas, о с ρ 84 Zij rekenen tot deze auteurs A G Frank, Ρ Gonza
lez Casanova, R Stavenhagen, Lm Piao Ook J Galtung plaatsen zij in deze groep theoretici, zij het 
dan dat zij hem een stap verder inschatten, omdat hij 'een verdergaande poging heeft gedaan om de 
structuur en de mechanismen van dominantie in centrum-penphene-relaties te analyseren tegen de 
achtergrond van een structurele theone over het impenahsme' 
37 Idem Zie ook J H Boeke, 'Economics and economic policy of dual societies', New York 1953, 
id J Lambert, 'Amenque Latine, structures sociales et institutions politiques'. Pans 1963, 'Os dois 
Brasis' Rio de Janeiro 1959 
38 Idem, ρ 90 
39 Iets van dit spanningsveld vindt men terug bij Martin Stamland in zijn essay 'The Rhetoric of Cen-
tre-Penphery Relations' (The Journal of Modem African Studies, volume 8, no 4, 1970, ρ 617-636) 
Stamland bekritiseert de politicologen uit Europa en Noord-Amenka Hij noemt hen 'simplificateurs 
terribles' die met westerse concepten werken en zich doorgaans beperken tot studies van de élites in 
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Genoemde auteurs wijzen tevens op het belang van 'een interne specificatie' van de 
begrippen centrum en periferie. Noch het centrum noch de periferie zijn amorfe eenhe
den. Binnen het centrum bestaat een spanning tussen verschillende belangen- respectie
velijk machtsgroepen. Ook de periferie is meer dan een kleurloos aanhangsel van het 
centrum (40). Het is goed hier later op terug te komen. 

Par. 3. De theorie van Johan Galtung (41 ). 

Uitgangspunt van Galtung's theorie is de schrikwekkende ongelijkheid die er in de wereld 
bestaat tussen landen, bevolkingsgroepen en individuen. Daarbij inbegrepen is de on
gelijkheid in levensomstandigheden en in macht om beslissingen te nemen die deze on
gelijkheid kunnen veranderen. Galtung's vertrekpunt beperkt zich echter niet tot deze 
zakelijke constatering, maar impliceert tevens de wil deze fundamentele ongelijkheid te 
veranderen. 

De ongelijkheid tussen naties is één van de belangrijkste vormen van structureel ge
weld. Alle bevrijdingstheorieën wensen hiervan verlost te worden. Het speciale type do-
minantiesysteem hier is dat van het imperialisme. 

Imperialisme is een systeem dat collectiviteiten splitst in delen, die zich soms tot el
kaar verhouden in relaties van 'harmony of interest' en ook wel in relaties van 'dis
harmony of interest' of 'conflict of interest' (42). 

Er kan in feite van imperialisme gesproken worden als de aanwezigheid van een cen
trum in de periferie-naties blijkt. Wanneer dit centrum een brug-functie vervult om het 
centrum van het Centrum toegang tot het periferieland te verschaffen en wel op alle 
terreinen (economisch, politiek, militair, sociaal-cultureel), dan gebruikt Galtung de 
term 'imperialisme'. 

Belangen (interests) liggen in de sfeer van de leefomstandigheden, inkomen, levens
standaard, maar ook in alles wat met 'quality of life' heeft te maken en met autonomie. 
Er is sprake van disharmonie of een belangenconflict, indien de twee delen zo met el
kaar verbonden worden, dat de 'gap' tussen de leefomstandigheden in beide delen groei
ende is. Er is sprake van géén conflict of een harmonie van belangen, indien de twee 
delen zo met elkaar in verband gebracht worden, dat het verschil tussen de leefomstan
digheden in beide dalende is tot het nulpunt. 

Hierbij zij vermeld: 
— Er moet interactie bestaan tussen beide delen. Voordat de Europeanen Amerika, 

Afrika en Azië ontdekt hadden, was er immers tussen beiden geen enkel contact. 
— Het gaat hier over 'partijen' en niet over 'actors'. Tussen partijen wordt een conflict 

veroorzaakt door tegengestelde belangen; tussen personen (actors) door tegengestel
de doelen (goals). 

— Bij gelijk blijven van de kloof tussen twee partijen is er ook sprake van disharmonie 
omdat beide delen niet tezamen gebracht kunnen worden. 

de periferienaties. Zij staan te snel met waarde-oordelen klaar. Staniland meent dat de sociale anthro-
pologen veel horizontaler werken. Zij zijn z.i. gewend in het veld te werken en zich op een bepaald 
punt te concentreren. Zij zijn procesgevoeliger. Politieke wetenschappers werken verticaler door verti
cale structuren van bovenaf te construeren. Zij pinnen zich vast op 'nationale integratie per se' (p. 620). 
40. F.A.M. Hüsken en P.J.M. Nas, o.e. p. 90-91. 
41. Wij baseren ons op J. Galtung's artikel 'A Structural Theory of Imperialism', uit'Journal of Peace 
Research',vol.8, 1971, p. 81-117. Dit artikel is een herziene uitgave van een oorspronkelijk document 
dat bestemd was voor de 'International Political Science Association World Conference' te München 
in september 1970. Dit essay verscheen toen onder de titel 'Political Development and the International 
Environment. An essay on Imperialism'. 
42. J. Galtung, o.e. p. 81. 
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- Deze definitie heeft het voordeel dat er ruimte voor gradaties van harmonie en dis
harmonie is ingeruimd: bijvoorbeeld een gering of sterk conflict van belangen. 

- In de termen groeiend en dalend ligt het begrip tijd opgesloten. 

Imperialisme wordt gedefinieerd als een relatie tussen een Centrum- en een Periferie
natie, zodat (43): 
a. er harmonie van belangen is tussen het centrum (c) in de Centrumnatie (C) en het 

centrum (c) in de Periferienatie (P); 
b. er meer disharmonie van belangen is binnen de Periferienatie (P) dan binnen de Cen

trumnaties (C); 
с er disharmonie van belangen is tussen periferie (p) in de Centrumnatie (C) en de peri

ferie (p) in de Periferienatie (P). 
De kem van dit analysemodel ligt in het bruggehoofd van het centrum van het Centrum 
(cC) naar de periferie door middel van het daar aanwezige centrum (cP). Het lot van 
het cP is afhankelijk van dat van het Centrum: gemeenschappelijke belangen. 

Binnen de Periferienatie is een grotere disharmonie van belangen dan binnen de Cen
trumnatie. Binnen deze laatste treedt een zekere economische stabilisering van verschil
len in inkomen en leefomstandigheden op. Alleen op het terrein van de macht (de poli
tieke besluitvorming) blijven de verschillen binnen de Centrumnatie groot. 

In de Periferienatie wordt haar centrum steeds rijker en haar periferie steeds armer. Het 
centrum van de Periferie fungeert in feite als een doorgangspoort (bijvoorbeeld handels
ondernemingen, wervingsbureaus voor goedkope arbeidskrachten e.d.) voor belangen 
(bijvoorbeeld ruwe grondstoffen, goedkope arbeidskrachten) van de Centrumnatie. 

In beide naties kun je de beide delen tegenover elkaar plaatsen. Maar Galtung zegt: 'in 
the total game, the periphery see themselves more as the partners of the center in the 
Center than as the partners of the penphery in the Periphery - and this is the essential 
trick of that game' (44). Hij wijst erop dat een bondgenootschap tussen beide perife
rieën wordt vermeden, terwijl de Centrumnatie méér en de Periferienatie mindersamen-
hangend ('cohesive') op zichzelf is. Anders uitgedrukt: cP is met handen en voeten ge
bonden aan de belangensfeer van cC. En de pC is georiënteerd op de cC. 

Ergo: 'there is disharmony of interest between the Center nation as a whole and the 
Periphery nation as a whole' (45). 

Er groeit alleen een kans op bondgenootschap tussen de beide periferieën, wanneer 
de verhoudingen tot hun beide centra gelijk worden. 

Galtung wijst met nadruk op die Nederlandse arbeiders die zich tegen de onafhanke
lijkheid van Indonesië hebben gekeerd en die arbeiders uit de V.S., die de steunpilaren 
van Washington's politiek in Indo-China waren (46). 
Naar onze mening bestaat er tevens bij toepassing op de arbeidersmigratie een recht
streekse relatie tussen pP en cC en wel in de wijze waarop 'illegale' trekarbeiders in gro
ten getale in de Centrumnaties worden ingezet in het productieproces aldaar. Wij zullen 
deze hypothese later toetsen. Deze vermeende relatie zou tevens een correctie op zijn 
schema inhouden: 

43. Galtung beveelt aan overeenkomsten en verschillen te onderzoeken aan de hand van de imperialis-
me-theorieen tussen de zijne en die van bijvoorbeeld Hobson, Luxemburg en Lenin. Zijn definitie is 
gegroeid vanuit een research-traditie deels inductief (internationale interactiestructuren) en deels 
deductief vanuit de theorievorming van structureel geweld en ongelijkheid in het bijzonder. 
44. J. Galtung, o.e. p. 84. 
45. J. Galtung, o.e. p. 84. 
46. J. Galtung, o.e. p. 100. 
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schema I 

p e r i f e r i e 

. belangenhamonie 

• cllsharBonle van belangen 

Wat de relatie tussen de partijen (i.e. de naties) betreft, is er sprake van interactie. 
Deze stoelt op het gegeven dat mensen en naties verschillende goederen hebben, die zij 
willen uitwisselen. Deze interactie kan symmetrisch of a-symmetrisch zijn, in gelijke of 
ongelijke termen van centrum tot periferie-groep of -natie ('the vertical interaction')· 
In zoverre er sprake is van een negatieve interactie onderscheidt Galtung drie gradaties: 
a. de eerste stap is die van uitbuiting. Men sleept grondstoffen weg zonder enige ruilwaar

de daartegenover te stellen: de slavenbezitter die beschikt over de productiemogelük-
heid van zijn slaaf; 

b. de tweede stap is die van een kleine ruilwaarde. Ertsen en land werden bijvoorbeeld 
tegen een lachwekkend lage prijs 'gekocht' (47); 

с op het derde niveau van exploitatie lijkt een zeker evenwicht tussen de 'actors' te 
zijn opgetreden. De grote verschillen liggen echter in het effect van de interactie tus
sen beide. Galtung geeft als voorbeeld de olieproductie van een periferieland en de 
tractorproductie van een centrumnatie: 'the major point now is the gap in processing 
level between oil and tractors and the differential effect this gap will have on the 
two nations' (48). 

Naast deze verticale interactie die voor Galtung de hoofdoorzaak van ongelijkheid is, 
introduceert hij nog een tweede imperialisme-mechanisme: de feodale interactiestruc
tuur. Deze handhaaft of versterkt veeleer de ongelijkheid door ze te beschermen. Als 
voorbeeld schetst Galtung de volgende figuur: 

schema II 

47. Galtung voegt daaraan toe: 'However, as power relations in the international systems change, per
haps mainly by bringing the power level of the weaker party up from zero to some low positive value, 
A (the 'developed') has to contribute more . . . ' (p. 86). 
48. J. Galtung, o.e. p. 87. 
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Het aantal van de Periferienaties kan voor elk centrum veel groter zijn (Engeland dat 
eenvierde van de wereld regeerde). Tevens is in deze figuur tot uitdrukking gebracht de 
regel: 'als jij van mijn satellieten afblijft, blijf ik van de jouwe af. 

Gattung benadrukt hier vooral het economische aspect in de vorm van handelscon
centratie. Hoe beter deze imperialisme-mechanismen binnen en tussen naties werken, 
des te minder komt de machinerie van verdrukking om de hoek kijken. 'Only imperfect. 
amaturish imperialism needs weapons; professional imperialism is based on structural 
rather than direct violence', aldus besluit de polemoloog Galtung (49). 
De rijkdom van Galtung's dependentie-theorie ligt voor een groot deel in het onder
scheid van afhankelijkheidsrelaties binnen verschillende sectoren: 

a. economisch; 
b. politiek; 
c. militair; 
d. op het gebied van de communicatie; 
e. cultureel. 

a. Economisch. De Centrumnatie produceert en beschikt over de productiemiddelen. 
Daarmee worden de primaire grondstoffen uit de periferielanden verwerkt. Het ver
werkte product vindt voor een deel een afzetmarkt in de periferienaties. (Zie de fos
faatwinning in Marokko en de verwerking ervan in Frankrijk). 

b. Politiek. De Centrumnatie is het oriëntatiepunt. In het 'moederland' worden in feite 
de beslissingen genomen: 'some nations produce decisions, others supply obedience' 
(50). De metropool is object van imitatie. Termen als 'ontwikkeling' en 'modernise
ring' worden door de Centrumnatie bepaald. Het 'decision-making-center' ligt in de 
Centrumnatie. Van de periferienatie worden gehoorzaamheid en nabootsing verwacht. 
Deze verwachting leeft zowel in het 'socialistisch vaderland' als in het 'liberale moe
derland' dat zich als Centrumnatie presenteert. 

с Militair. Het Centrum beschikt over militaire adviseurs en over een technisch meer
waardig toegerust leger. Het beschermt zijn belangen in de periferienatie. Soms komt 
het tot een gewapende interventie (Vietnam, Korea). In de meeste gevallen weet het 
Centrum zijn heerschappij te handhaven door ondoorzichtige druk op de periferie-
naties uit te oefenen (51). Men denke hierbij aan de rol van de C.I.A. 

d. Communicatie. De communicatiemiddelen worden door het Centrum geproduceerd. 
Verouderde, soms tweedehandsmodellen, worden aan de periferie afgestaan. Ook 
scheep- en luchtvaart zijn grotendeels in handen van tot het Centrum behorende maat 
schappijen. De nieuwsvoorziening (radio, tv en krant) verschaft informaties die op 
het Centrum georiënteerd zijn, vergroot door middel van reclame het afzetgebied in 
de periferie en versterkt haar culturele invloed (Franse, Engelse taal, enz.). Het Cen
trum verstrekt het nieuws en de communicatiemiddelen. De Periferielanden leveren 
de gebeurtenissen, de passagiers en de goederen voor het transport. 

e. Cultureel. De Centrumnatie is de leraar, subject van onderricht inzake een gebied dat 
zich uitstrekt door middel van de Centrumtaai van 'de evangeliën van het christen
dom tot de evangeliën van de technologie' (52). De Centrumnatie bepaalt de mode 
(auto's, kleding) en de omgangsvormen. De Centrumnatie pleegt onderzoek in de 
periferienaties ten bate van algemene theorievorming. De periferie-universiteiten 
(cP!) vormen hiertoe een landingsplaats voor de wetenschappers uit de Centrumnatie. 

49. Idem, p. 91. 
50. J.Galtung, o.c.p.92. 
51. Galtung noemt als voorbeeld Chili. Hij schreef zijn artikel echter t.t.v. de regering Allende. 
52. J.Galtung, o.e. p. 93. 
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Tenslotte dienen de 'brain drain' en 'body drain' vermeld te worden. Cynisch spreekt 
Galtung hier over de 'raw brains' (studenten) en 'raw bodies' (ongeschoolde arbei
ders). Beide groepen worden naar de Centrumnatie weggezogen en volgens aldaar 
gangbare waardensystemen getraind (bij terugkeer) of gevormd (bij definitieve vesti
ging). 

Galtung onderscheidt een drietal aspecten bij het gebruik van het begrippenpaar Cen
trum-Periferie, die elk weer naar tijd en ruimte en door historische en geografische om
standigheden kunnen verschillen. 

Allereerst is er de centrum-periferie relatie in de zin van absolute benodigdheden. 
Het centrum staat in een hoge, de periferie in een lage groeidimensie. Vervolgens kan men 
de relatie in de zin van interactie benaderen, bijvoorbeeld bij de handelsverdragen: het 
centrum verrijkt zich meer dan de periferienatie. 

En tenslotte zijn de begrippen centrum-periferie te plaatsen in het licht van de con
centratie van partners: 'center is more centrally located in the interaction network than 
the periphery — the periphery being higher on the concentration indices' (53). 

De gehele visie van Galtung wordt - welke verfijningen hij ook bij nadere theoretische 
analyse moge geven — gedragen door de fundamentele premisse: 'that the world is 
divided into have's and have-not's, in have and have-not nations. To decrease the gap, 
one aspect of the fight against structural violence, redistribution by taking from the 
have's and giving to the have-not's is not enough: the structure has to be changed'. En 
dit geldt zowel voor het internationale als voor het intra-nationale niveau waar de im
perialistische structuur zich manifesteert (54). 

Galtung geeft ook aan hoe hij de afhankelijkheidsrelaties wil doorbreken, zowel op 
lokaal, als ook op nationaal en internationaal niveau. De Noorse polemoloog ziet in de 
ontwikkelingsstrategie van de self-reliance de enige uitweg om het uitbuitingsmecha
nisme te doorbreken (55). Deze ontwikkelingsstrategie dient zich te richten tegen de 
exploitatie van de periferie door het centrum en tegen de non-participatie van de peri
fere massa's. Tevens dient de self-reliance strategie te streven naar een 'horizontalise-
ring' van het verticale communicatie- en interactiepatroon dat tussen centrum en peri
ferie bestaat. 

Par. 4. De kritiek op Johan Galtung 

De belangrijkste kritiek op de afhankelijkheidstheorie van Galtung spitst zich toe op de 
wijze waarop hij inhoud geeft aan het begrip imperialisme. De polemoloog wil op sche
matische abstracte wijze het imperialisme in een structurele theorie weergeven. 

Galtung definieert imperialisme als een relatie tussen een 'Centrum'-natie (C) en een 
'Periferie'-natie (P), zodanig dat er 
a. een belangenharmonie tussen het centrum (d.w.z. de heersende klasse) van de Cen

trum-natie (C) en het centrum van de Periferie-natie (P) is; 

53. Idem, p. 103. 
54. Idem, p. 107. 
55. J. Galtung, 'Feudal systems, structural violence and the structural theory of revolutions', Pro
ceedings of the IPRA Third General Conference, Vol. 1, Assen 1970, p. 110-190; idem, 'Perspectives 
on development: past, present, and future', discussiebijdrage tijdens het zevende Wereldcongres van 
Sociologie in Vama (Bulgarije), september 1970, p. 14-19; idem, 'Decision-making for Development', 
Appraisal of discussionpaper on decisionmaking. Symposium on a new international economic order, 
Den Haag 1975; idem, 'Self-reliance: concepts, practice and rationale', Ecumenical Institute Château 
de Bossey, Celigny, 1976; idem, 'The Politics of Self-reliance', Oslo, 1976. 
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b. een grotere disharmonie van belangen is in de periferie dan in het centrum; 
с een disharmonie van belangen bestaat tussen de periferie van het centrum (pC) en de 

periferie van de periferie (pP)(56). 

Eerste kritiek 

Galtung noemt elke afhankelijkheidsrelatie (bestaande uit een dominante partij en een 
under-dog'), waar en wanneer die zich ook manifesteert, een vorm van imperialisme. 

Vele imperialismetheoretici stellen echter dat imperialisme een structuur is die voort
gekomen is uit het kapitalisme, plaats- en tijdgebonden. Bij Galtung staat of valt het im
perialisme niet met de kapitalistische productiewijze. Daarentegen gaat het er bij hem 
om bestaande afhankelijkheidsrelaties bloot te leggen. Hij is minder uit op een analyse 
van processen. In zijn kracht structuren te beschrijven ligt onze 'fenomenologische'affi-
niteit met deze wetenschapper. 

Tweede kritiek 

Galtung stelt dat zowel 'harmony' als 'disharmony of interest' alleen mogelijk is bij de 
aanwezigheid van interactie (57). Vervolgens is het typische van de centrumperiferie-
relaties dat beide periferieën (pC en pP) niet met elkaar interacteren. 

Velen vragen zich dan ook af hoe daar een disharmonie van belang tussen pC en pP 
ontstaat (58). 

Terecht ís de kritiek dat hij niet verder uitwerkt hoe het contact tussen de beide peri
ferieën via hun centrum verloopt. 

'Anders dan bij de marxisten — zo stelt H.A.J. Coppens terecht — wordt in Galtung's 
model echter niet uitgegaan var. een vergelijkbare belangenharmonie tussen de onder
liggende periferiegroepen in de wereld' (59). Coppens wijst op het gecorrumpeerde 
karakter van de pC die door haar medewerking aan de groei van de welvaartsstaat mee 
doet aan de uitbuiting. In plaats van een solidariteitsband tussen de beide periferieën te 
slaan, door zich tegen de uitbuiting ginds te verzetten, berusten zij daarin (60). 

Derde kritiek 

Galtung ziet geen relatie tussen pP en cC. Volgens hem verloopt deze relatie over het 
centrum van de periferie. Een grote waarde van Galtung is ongetwijfeld dat hij ons wijst 
op de ambivalente houding van de élites in de Derde Wereld. Ook de sleutelpositie die 
zij in deze internationale interactie innemen is genoegzaam aangetoond. 

In onze studie inzake het verschijnsel internationale trekarbeid zullen we ontdekken 
dat er wél een lijn loopt tussen cC en pP. Wij zullen aantonen dat een groot aantal bui
tenlandse arbeiders rechtstreeks van het platteland (pP) komt en zonder bemiddeling 
van hun centrum (cP) in onze centrumnaties (cC) aankomt. 

56. J. Galtung, 'A Structural Theory of Imperialism', o.e. p. 81. 
57. Idem, p. 82. 
58. Idem, p. 89. 
59. Cf. H. Coppens, 'Globale kenmerken van enkele benaderingswijzen van het ontwikkelingsvraag
stuk', in 'Onderontwikkeling', 2, deel 1, Amsterdam, V.U., p. 131. 
60. Idem. 
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Vierde kritiek 

De centrum-periferie theorie noch de ontwikkelingsstrategie van de self-reliance wordt 
concreet beschreven. 

Maar datgene waar Galtung nog niet aan toe gekomen is, kan door anderen ter hand 
worden genomen. Dit zou volgens zijn oud-assistent C. van der Veer 'kunnen gebeuren 
door het in concrete omstandigheden analyseren van de uitbuitingsverhoudingen als 
critisch gegroeide klasseverhoudingen, waarbij de relaties tussen alleen voor de ontwik
kelingsstrategie van self-reliance relevante factoren tot op de bodem dienen te worden 
uitgezocht' (61 ). 

Hoezeer Galtung ook een gemis aan concretisering wordt verweten, velen zijn ervan 
overtuigd dat hij veel heeft bijgedragen aan 'de ontideologisering van de meeste vormen 
van de huidige, zogeheten ontwikkelingssamenwerking' (62). Dit geldt ipso facto ook 
voor de spontane relatie die er tussen ontwikkelingssamenwerking en migratie is gelegd. 
Deze studie hoopt dan ook in het voetspoor van Galtung de naïeve stelling te ontideo-
logiseren, dat trekarbeid zou bijdragen tot de ontwikkeling van de arme (mediterrane) 
volken. 

Vijfde kritiek 

Tenslotte hebben enkele critici Galtung verweten dat zijn imperialismetheorie meer ge
lijkt op een taxonomy dan op een theorie. Zo acht G. Benthem van den Berg Galtung's 
analyse veel te statisch voor wie de sociale werkelijkheid geen 'constant flux' zou zijn 
(63). Dit zou volgens de kritiek vooral aangetoond worden doordat op het twee-natiën 
model van Galtung diens definitie van imperialisme en structurele theorie gebaseerd 
zou zijn. Maar een imperialisme structuur spruit niet alleen voort uit inteme dynamiek 
van de centrumnaties, maar is tevens het resultaat van competitie binnen en tussen de 
verschillende centra en centrumnaties. Benthem van den Berg is het weliswaar eens met 
Galtung dat imperialisme het resultaat is van intra- en internationale verbanden: 'But 
then a two-nation is insufficient. It is only useful for designing an inventory and classi
fication scheme (or taxonomy) of types of attributes of and relations between "parties" 
or "actors'" (64). 

Wij zullen overigens in de hoofdstukken 3 tot en met 6 zien hoe bruikbaar Galtung's 
theorie is als classificatieschema in een ingewikkeld maatschappelijk verschijnsel als de 
gastarbeid (pP) met relaties naar cC, pC en cP. Galtung verweert zich tegen de critiek 
dat zijn theorie zó 'tijdloos' en 'statisch' zou zijn, dat zij slechts een taxonomy van de 
sociale werkelijkheid kan zijn. Met 'A structural theory of imperialism' wilde Galtung 
niet alleen de 'structurele componenten' analyseren, maar tevens in kaart brengen 
wat hij zag als de wezenlijke elementen van een imperialistische structuur: 'exploita
tion (vertical division of labor) supported by fragmentation and penetration into the 
local centre (of the Periphery). The fragmentation consists partly in keeping the peri
pheries in Center and in Periphery apart from each other by making the former into 
allies with the two centers, in the exploitation of the latter' (65). Voor Galtung is het 

61. Cf. С. van der Veer, 'Self-reliance als ontwikkelingsstrategie', in 'Overzicht' dec. 1976, jrg. VI, 
no. 4, p. 10. 
62. Idem. 
63. Cf. G. Benthem van den Bergh, 'Theoiy of Taxonomy? Some critical notes on Johan Galtung's 
"A Structural Theory of Imperialism'", in: 'Journal of Peace Research', 1972, no. 1, p. 78. 
64. Idem, p. 79. 
65. J. Galtung, 'A Rejoinder' onmiddellijk volgend op geciteerde bijdrage in voetnoot 63 p. 87. 
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imperialisme een structuur, die de top (cC, cP, en tot op zekere hoogte ook pC) begun
stigt en bijzonder destructief werkt voor hen die op de bodem daarvan leven zoals de 
periferie van de Periferie. De top tracht de structuren te handhaven en de anderen zoe
ken wegen om ze te vernietigen (66). 

Galtung: 'To me, dynamics in social structure is more (but not only) a product of 
action, not so much an automatic process that is objective in the marxist sense of taking 
place irrespective of consciousness, organization, and action. A theory that does not 
have as one of its products directions for liberating action is, consequently, not only 
not a good theory, but not even a theory' (67). Voor Galtung is het de taak van een 
theorie aan te tonen hoe iemand uit iets kan breken dat hem als een onvermijdelijk 
proces wordt voorgesteld en hem in de verkeerde richting leidt: 'Theory should be a 
guide in the fight against such structures — and that is why I went to analyze them and 
try to understand them' (68). 

Par. 5. Trekarbeid geanalyseerd met de structurele imperialisme-theorie van Johan 
Galtung 

Er is minstens een vijftal redenen op te sommen die pleiten voor toepassing van Gal-
tung's theorie op het verschijnsel van de mediterrane migratie. Deze vijf argumenten 
pro zijn: 
— de relatie van Galtung's' theorie tot het ontwikkelingsvraagstuk. De buitenlandse ar

beider is hiervan niet los te denken. 
— het onderscheid van nationale en internationale aspecten. De trekarbeid beweegt 

zich tussen twee landen en heeft repercussies zowel in het thuisland als in het gast
land. 

— zijn premisse van een positieve benadering van het conflict. De exploitatie van de 
buitenlandse arbeider plaatst ons ipso facto in een conflictsituatie. 

— de afhankelijkheidsrelatie wordt niet louter op economisch niveau onderzocht, maar 
ook andere niveaus komen aan bod, zoals de culturele. Juist deze factor, 'das Ver
stehen' van de mediterrane arbeider, is tot nu toe verwaarloosd. 

— Galtung's argwaan ten aanzien van een 'wetenschaps-imperialisme' biedt ruimte voor 
de fenomenologische methode, die wij in deel twee zullen toepassen. 

1. Oorsprong en toepassing van de theorie van Galtung. De structurele imperialisme-
theorie van Galtung is niet los te denken van de dependentie-filosofie die haar wortels 
heeft in de Latijns-Amerikaanse wereld. Ook de 'self-reliance' opvattingen vanuit het 
Afrikaanse continent zijn Galtung niet vreemd. In verschillende publicaties verwijst hij 
daarnaar (69). Het al eerder geschetste netwerk van afhankelijkheidsrelaties tussen het 
centrum en de periferie kan alleen door 'self-reliance van de periferie' doorbroken wor
den. Galtung stelt: 'Self-reliance means regeneration through our own efforts' (70). 

66. Idem. 
67. Idem. 
68. Idem, p. 88. 
69. Zie J. Galtung, 'A Structural Theory of Imperialism', o.e. p. 107. Voorts van dezelfde auteur: 
•Self-reliance; Concepts, Practice and Rationale', Ecumenical Institute Château de Bosscy, Celigny, 
april 1976; idem, 'ine Politics of Self-reliance', Oslo 1976; idem, 'Foreign policy opinion as a func
tion of social position', in 'Journal of Peace Research' (1964). 
70. J. Galtung, 'Self-reliance ; Concepts, Practice and Rationale', o.e. p. 1. 
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De culturele invloed van het centrum moet doorbroken worden door het benadrukken 
van het geloof in eigen waarden, de eigen cultuur en de eigen beschaving. De econo
mische exploitatie moet beëindigd worden door de bestaansmogelijkheden binnen de 
periferie beter te benutten en de exploitatie van grondstoffen en arbeid aan te wenden 
voor de eigen ontwikkeling (71 ). 

De toepassing van Galtung's analyse is vooral gericht op de vraagstukken 'noord-
zuid' en 'arme-rijke landen'. Het centrum-periferie-denken heeft het ontwikkelings
vraagstuk verdiept en de wetenschappelijke theorie van Galtung heeft het zeker verrijkt. 

Hiermee zijn tegelijkertijd de affiniteiten geschetst die het vraagstuk van de mediter
rane migratie heeft met de oorsprong en de toepassing van Galtung's analysemodel. 
Immers, is er een betere 'ambassadeur' van het vraagstuk arm-rijk dan de buitenlandse 
arbeider in West-Europa (72)? Is er een betere ambassadeur van Marokko in ons land 
denkbaar dan de Marokkaanse arbeider? Hij leeft ginds immers in de periferie van zijn 
land (economisch, politiek, sociaal-cultureel) en wordt via de brugfunctie van de daar 
heersende moslimaristocratie door onze centrumnaties aangetrokken, waarbij de heer
sende moslimélite als brug functioneert. Op dezelfde wijze geldt dit voor de andere na
tionaliteiten van buitenlandse arbeiders in West-Europa. 

Deze hypothese, door Galtung en anderen reeds aangereikt ('body drain'), dient zoals 
vermeld in het voorwoord, in het eerste deel van deze studie getoetst te worden. Zo 
mogelijk kan hierdoor aan de theorievorming een bescheiden bijdrage geleverd worden 
(73). 

2. In de theorie van Galtung komen zowel de inter-nationale alsook de intra-nationale 
aspecten van de afhankelijkheidsrelaties aan bod (74). Het verschijnsel 'gastarbeid'heeft 
met beide aspecten duidelijke relaties: 
— de buitenlandse arbeider heeft in zijn eigen land een afhankelijkheidsrelatie tot het 

centrum aldaar (intra); 
— de buitenlandse arbeider wordt via de politiek van de heersende centra-groepen in 

zijn thuisland naar de vreemde Centrumnatie getrokken. Dat geschiedt door middel 
van de zgn. wervingsakkoorden (inter); 

— eenmaal in het 'werkverschaffend land' aangekomen zal de buitenlandse arbeider zijn 
positie tot de aldaar bestaande centrum- en periferiegroepen moeten bepalen (intra); 

— het is tevens denkbaar dat tijdens zijn verblijf in den vreemde de buitenlandse arbei
der telkens opnieuw zijn (afhankelijkheids)relatie met het land van oorsprong zal er
varen (intra en inter). 

Het spanningsveld waarbinnen de buitenlandse ongeschoolde arbeider staat is in de vol
gende figuur onder te brengen: 

71. Volgens Galtung moet dit gebeuren via het mechanisme van concentrische cirkels. Wanneer een 
noodzakelijk goed of dienst niet lokaal geproduceerd kan worden, moet in eerste instantie worden 
nagegaan of er binnen hetzelfde gebied een gemeenschap is die dit product kan leveren. Zo niet, dan 
zal men op een hoger ruimtelijk niveau moeten zoeken, maar alleen in het allernoodzakelijkste geval 
zal men het goed uit een centrumnatie aantrekken. Op deze wijze wordt de verticale uitbuitingsrelatie 
tussen centrum en periferie vervanкеп door een horizontale samenwerkingsrelatie tussen periferieën. 
72. 7ie de documentaire-speelfilm 'Les Ambassadeurs', die in mei 1976 tijdens een festival in Tunis 
onderscheiden is. 
73. J. Galtung, o.e. p. 94. De auteur spreekt hier van brain drain of 'raw' brains (studenten) en body 
drain of 'raw' bodies (ongeschoolde arbeiders). 
74. 'Internationaal' wil zeggen: tussen de staten (inter = tussen), en intra-nationaal binnen een bepaal
de staat (intra = inwendig/binnen). 
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schema III 

bu vertrek 

INTER 

v;^::£: 

»oo4e T 

tijdens verblijf in gostlond' 

Ρ с 

INTER 

disharmonie van belangen 

belangenharmonie 

3 Conflictopvattmg van Galtung In de literatuur van de sociale en politieke weten
schappen treft men veelal de premisse aan, dat conflicten tussen minonteitsgroepen 
vermeden dienen te worden Conflicten zijn uit den boze Het conflict is m zijn diepste 
wezen iets slechts De sociale wetenschappers hebben tot taak de spanningsvelden tus
sen minderheden en meerderheid bloot te leggen en te zoeken naar de voorwaarden voor 
het uit de weg ruimen van de openlijke of sluimerende conflicten 

Galtung wijst ons er op dat ook in de politieke beschouwingen men veelal poogt de 
conflicten weg te werken (75) Indien dit zo is, hoe veel te meer zal dat niet gelden voor 
studies en maatregelen inzake de minderheidsgroep der buitenlandse arbeiders9 Welke 
wetenschapper durft nog in termen van harmonie te denken, indien hi¡ de diepingrijpen
de conflicten van de buitenlandse arbeiders als individuen én als collectief over een 
lange penode intensief heeft gevolgd, zo niet gedeeld' Welke onderzoeker kan zich het 
recht veroorloven 'boven de partijen' te staan door middel van een zgn 'objectieve be-
nadenng'9 

In de eerder besproken bibliografische studie van J Lucassen e a is de 'obiectieve 
benadering' afgewezen Deze auteurs hebben ons erop opmerkzaam gemaakt dat alle 

75 J Galtung, 'Conflict als een wijze van leven', in Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, no 
5, 1969, ρ 184 214 Dit is de vertaling van een publikatie die wordt aangeduid als 'PRIO-publikatie, 
no 1-10' van het International Peru Research Institute te Oslo 
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studies over trekarbeid bewust of onbewust als premisse een harmonie- of conflictmodel 
hanteren (76). 

De waarde nu van Galtung's denken ligt voor deze studie in de affiniteit die hij voor 
het conflict als grondgegeven van het menselijk bestaan opbrengt (77). Deze grondge
dachte vinden wij dan ook consequent terug in zijn theorie van het structurele imperia
lisme. Gattung heeft zijn opvattingen over 'harmonie' en 'conflict' op briljante wijze 
uiteengezet. In het spraakgebruik noemen velen Galtung zelfs de 'confiictuoloog'. Ten
einde elke mystificatie over de positieve opvatting van het conflict te voorkomen, geven 
wij in dit bestek zijn visie hierover kort weer. 

Johan Galtung heeft het conflict gedefinieerd als 'onverenigbaarheid van doelstellingen of waarden, 
welke door de bij het conflict betrokken partijen of 'actors' in een sociaal systeem worden nage
streefd' (78). Het gaat hier om twee doelstellingen die niet gelijktijdig kunnen worden gerealiseerd. 
Men zal uit beide een keuze moeten maken. 

Dit conflict speelt zich bij Galtung op een drietal niveaus af, nJ. de persoon, de groep en de staat. 
Het conflict kan zich binnen (intra) of tussen (inter) personen afspelen. 

Een intra-penoonlijk conflict speelt zich af bij een persoon die een vakantiereis wil maken en zijn 
verlofdagen voor het schrijven van een essay wil opmaken. Beide zijn niet tegelijkertijd te verwezen
lijken. Er zal een keuze gemaakt moeten worden, waarbij slechts één van beide behoeften bevredigd 
kan worden. 

Een inter-penoonlijk conflict treedt op wanneer de man zijn vakantietijd voor het maken van zijn 
artikel wil reserveren en zijn vrouw een trektocht door Noord-Afrika verkiest. Dit zijn onverenigbare 
behoeften. 

Een intra-groepsconflict is een conflict waarbij binnen een groep twee onverenigbare doelstellingen 
nagestreefd worden. Een voorbeeld hiervan is een Marokkaanse groepering die aangeboden geld voor 
de bouw van een moskee wil besteden, terwijl een ander deel van de Marokkaanse minderheid de 
bouw en exploitatie van een trefcentrum voor vermaak en vrijetijdsbesteding voor ogen heeft. 

Een mter-groepsconflict speelt zich af tussen duidelijk afgebakende groepen die verschillende aspi
raties koesteren die elkaar uitsluiten. Zo kan er sprake van een dergelijk conflict zijn, wanneer de 
Turkse groepering de verantwoordelijkheid voor de onderwijskrachten voor alle migrantenkinderen 
aan de ambassades wil overlaten. Tegelijkertijd zou dan de Spaanse minoriteit de keuze en samenstel
ling van alle autochtone leerkrachten in handen van de Nederlandse regering willen leggen. 

Een intra-staatsconflict zou men de onverzoenlijke combinatie kunnen noemen voor Nederland 
een onbeperkt aantal buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken (werkgevers) en het streven de aan
tallen aan een maximum-grens vast te leggen met het perspectief door herstructurering van de natio
nale economie het contingent buitenlandse arbeiders in de loop der tijden langzaam terug te brengen 
(vakbeweging). 

Een ander voorbeeld van een intra-staatsconflict is het Zwitserse referendum van 1974: 66 procent 
van de Zwitserse bevolking wil de groepen buitenlanders binnen haar grenzen behouden. Daarentegen 
wil 34 procent van de Zwitsers de vreemdelingen onmiddellijk buiten haar grenzen zetten. 

Een inter-statenconflict is in feite een internationaal conflict, zoals de strijd om Cyprus tussen de 
regeringen van Athene en Ankara. Slechts één van beide partijen kan de hegemonie over het gehele 
eiland uitoefenen. Ook de strijd tussen Marokko, Mauretanië en Algerije inzake het grondgebied van 
de Saharouïe is een voorbeeld van een dergelijk conflict. 

De gevolgen van een conflict zijn conflicthouding en conflictgedrag. 
Een conflicthouding (attitude) uit zich vooral in agressie. Eén deel van de Spaanse minoriteit wilde 

de steun van de ambassade bij de exploitatie van een casa; een ander deel der Spanjaarden wilde een 
trefcentrum wars van elke toenmalige pro-Franco invloed. Er was slechts één ruimte beschikbaar. De 
beide partijen raakten gefrustreerd en zij wensten de andere partij te vernietigen. 

Deze negatieve houding leidt veelal tot conflictgedrag (behavior), nJ. de openlijke strijd waarbij 
beide partijen op de vuist gaan of de één de ander tracht te elimineren, bijvoorbeeld door een laster
campagne in de plaatselijke pers. 

Galtung ziet hierin een escalatiemogelijkheid met grote gevaren. 
Op elk moment Vunnen conflicthoudingen en -gedragingen geregeld worden (conflict control). Men 

76. J. Lucassen e.a., o.e. in artikel III, p. 190. 
77. J. Galtung, o.e. ρ. 185. 
78. J. Galtung, in MGV, o.e. p. 186. 
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kan ook proberen de tegengestelde waarden die aan elk conflict ten grondslag liggen up te lossen (con
flict resolution (79) 

Vaak tracht men conflicten te regelen zonder tot een oplossing te komen Als voorbeeld hierbij 
noemt Galtung het rassenconflict waar men een discriminatie (gedragspatroon) wil opheffen, 'terwijl 
men het rassenvooroordeel (dat een kwestie van houding is) onaangetast laat - op deze grond dat dis
criminatie erger is dan vooroordeel, omdat het eerste m het sociale systeem naar buiten komt en het 
tweede met' (80) Het conflict wordt dan met opgelost, omdat mensen met haatgevoelens tegenover 
elkaar blijven staan, maar elkaar (net) niet in de haren vliegen 

Volgens Galtung kan men dne onderscheiden wegen kiezen om op de uitdaging van het conflict te 
antwoorden 
a terugval m het verleden Men kan het conflict met aan en men valt terug op de levenspatronen van 

weleer, waann men geleerd heeft conflicten te absorberen of op te lossen Het is de reactie van de 
Marokkaan, die plotseling overgebracht m een hooggeindustnaliseerde samenleving, het nieuwe 
waardensysteem niet aan kan en vlucht in het ghetto In zijn pension temidden van zijn landgeno
ten onderhoudt hij nauwkeunger dan ooit de Koranvoorschriften Dit houdt hem af van dronken
schap en het eten van verboden spijzen 

b de vlucht naar de ongecompliceerde samenleving Men ontvlucht de spanningen om m een al of 
met ideologisch onderbouwde wereld een eigen bestaan op te bouwen De gesloten commune of de 
hippies zijn pogingen dergelijke autonome gemeenschappen te scheppen die als vluchtheuvel kun
nen functioneren 

с positieve waardering van het conflict Als je het conflict met uit de weg kan, leer er dan mee te 
leven 'Waarom zullen wij dan met trachten het conflict te zien als het zout van het leven, als de 
grote energie-verwekkende kracht, die dus aanspoort en aanlokt, in plaats van het te ervaren als een 
vervelende plaag, als een storend lawaai m een radiokanaal, als hinderlijke rimpelingen in een overi
gens kalm water9 Met andere woorden waarom zullen wij het conflict met behandelen als een 
vorm van leven' Vooral omdat wij allen weten, dat wij juist m die penoden in ons leven waann wij 
met een conflict geconfronteerd worden, dat ons werkelijk uitdaagt en dat wij uiteindelijk meester 
worden, het sterkst het gevoel hebben te leven' (81) 

Vele politici en wetenschappers, die zich m het minderheidsvraagstuk verdiepen, vertiergen de conflic
ten Zij gelijken op dat type verleiders dat Galtung voor het verleden representatief acht 'zij stelden 
het leiderschap gelijk met de bekwaamheid conflicten te verbergen, en zij trachtten hoog prestige te 
winnen door fundamentele conflicten en problemen alleen, van bovenaf, te behandelen' (82) 

4 Het centrum-penferie-model van Galtung is met exclusief economisch De econo
mische afhankelijkheidsrelatie mag en moet zelfs de hoogste prioriteit in zijn analyse 
innemen, ¿ij gaat echter nimmer ten koste van de andere terreinen waarop deze depen-
dentie wordt ervaren Bij de analyse van de belangrijkste studies over buitenlandse ar
beiders valt de sterke waardering voor de economische verhoudingen op Of beter uit
gedrukt bij deze onderzoekingen valt de veronachtzaming op van de andere aspecten 
van de afhankelijkheidsrelaties, in het bijzonder die van de culturele Wij gaven hiervoor 
als voorbeeld het werk van de auteurs S Castles en G Kosack 

De verschillende niveaus, waarop Galtung zun analyses uitvoert, voorkomen eenzij
digheid en ideologische stolling, als ware de gehele werkelijkheid tot de economische 
verhoudingen terug te brengen Galtung is ook de auteur die binnen het sociaal-cultu
rele pakket de rol van de godsdienst aanstipt In het tweede deel van deze studie zullen 
wij uitvoerig onderzoeken waartoe Galtung de deur op een kier zet 

79 Galtung spreekt over een'conflict-dnehoek'(о с ρ 188) 
conflict 

houding·^ -̂  gedrag 

80 J Galtung, о с ρ 190 
81 J Galtung,oc ρ 203 ν 
82 J Galtung, oc ρ 209-210 
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5. Galtung's gevoeligheid voor een "wetenschaps-imperialisme'. Binnen de culturele af
hankelijkheidsrelatie is er één onderwerp dat gelijkt op de economische arbeidsdeling 
binnen de economische dependentie, namelijk de wetenschap. Niet van ironie gespeend 
schrijft de polemoloog: 'the patterns of scientific teams from the Center who go to 
Periphery nations to collect data (raw material) in the form of deposits, sediments, 
flora, fauna, archeological findings, attitudes, behavioral patterns, and so on for data 
processing, data analysis, and theory formation (processing, in general) in the Center 
universities (factories), so as to be able to send the finished product, a journal, a book 
(manufactured goods) back for consumption in the center of the Periphery - after first 
having created a demand for it through demonstration effect, training in the Center 
country, and some degree of low level participation in the data collection team. This 
parallel is not a joke, it is a structure' (83). 

Noch Galtung, noch enige andere wetenschapper kan zichzelf buiten het centrum-peri
ferie spanningsveld plaatsen. Hij kan echter door de keuze van zyn onderzoeksgebied, 
de wijze waarop hij gegevens verzamelt en rangschikt en de methoden die hij gebruikt, 
de afhankelijkheidsrelaties hetzij inter- hetzij intra-nationaal bevestigen, versterken of 
verzwakken. Wie echter in het weergegeven betoog van Galtung al geen grap, maar een 
structuur onderkent, zal behoedzamer zijn omdat hijzelf óf zijn product tot handha
ving van de gesignaleerde dependentie kan leiden. 

Gegeven dit inzicht kan zijn studie ook leiden tot wat F. Hou tart noemt 'de consti
tutie van anti-periferie' (84). Daaronder valt alles wat zich verzet tegen deze afhanke
lijkheidsrelatie. Galtung kan kwalijk door het blootleggen van de imperialismestructu-
ren tot een andere categorie van wetenschappers gerekend worden. Daarmee plaatst hij 
zich als wetenschapper binnen de bestaande afhankelijkheidsrelaties en bekent kleur. 

Ook zijn methode zou men 'non-imperialistisch' kunnen noemen. Hij schuift alle 
reminiscenties aan de klassiek marxistische auteurs als Luxemburg en Lenin terzijde. 
Zijn definitie van imperialisme is gegroeid 'partly inductively from a long set of findings 
about international interaction structures, and partly deductively from speculations 
relating to structural violence in general and the theory of inequality in particular' (85). 

Alleen de algemene idee van een 'labor aristocracy' bij Lenin en Engels ontleent hij 
aan de marxistische theorievorming over imperialisme (86). 

Wanneer wij — zoals in het voorwoord vermeld — in ons tweede deel een analyse van 
de culturele afhankelykheidsbeleving van een mediterrane minderheid ter hand zullen 
nemen, willen wij trachten consequent een non-imperialistische methode bij ons onder
zoek te betrekken, namelijk die van de descriptieve fenomenologie. Door afwezigheid 
van de minoriteit zelve in het 'bedrijven van de wetenschap' is behoedzaamheid gebo
den. Háár visie, háár stem en háár ervaring trachten wij te exploreren in het kader van 
de structurele imperialisme-theorie van Galtung. Hierop wordt nader ingegaan in de in
leiding op het tweede deel van deze studie. 

83. J. Galtung, 'A Structural Theory of Imperialism', o.e. p. 93. De auteur verwijst naar een eerder ge
dane analyse die onder zijn naam verscheen: 'After Camelot', in Horowitz, I.L. (ed.): The Rise and 
Fall of Project Camelot, Cambridge, Mass.; M J.F. Press, 1967. 
84. F. Houtait, 'Zuidelijk Afrika, socio-politieke analyse', in 'Wereld en Zending', no. 4, 2e jrg. 1973 
p. 248. 
85. J. Galtung, 'A Structural Theory of Imperialism', o.e. p. 111-112. 
86. J. Galtung, idem, o.e. p. 112. Galtung verwijst hier «aar 'L'Impérialisme: Stade Suprême du Capi
talisme', Moscow 1969,p.139. 
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Par. 6. Terminologie 

In deze studie passen wij ons bij het spraakgebruik aan wanneer wij de buitenlandse ar
beider aanduiden. 

Gangbare termen zijn 'gastarbeider' (Nederland, Duitsland), 'Fremdarbeiter' (Zwit
serland), 'immigré' (Frankrijk), 'migrant' of 'immigrant', 'trekarbeider'. 

Op elk van deze termen is wel iets af te dingen. 
Bij gastarbeider fungeert het begrip 'gast' als een eufemisme voor een ernstige vorm 

van uitbuiting. Een gast zet men immers nimmer aan het werk. En zeker laat men hem 
niet het meest onaantrekkelijke werk tegen de laagste lonen verrichten. Het begrip 'gast' 
drukt echter wel het door de meerderheid bedoelde tijdelijk verblijf van deze arbeider 
uit. 

Dit is tevens het nadeel van het begrip immigrant, want buitenlandse arbeiders hebben 
de intentie om kort te verblijven in het 'gastland'. Als zij zich definitief vestigen is dat 
pas een beslissing van later, vaak door economische omstandigheden afgedwongen. Het 
verschijnsel als geheel heeft ondanks de grote doorstroming een semi-permanent karak
ter. Dit pleit weer vóór het begrip immigrant. Het Zwitserse Fremdarbeiter is voor ons 
onaanvaardbaar gezien zijn reminiscenties aan Hitler-Duitsland. Dit begrip heeft voor 
ons een symboolwaarde gekregen die voor Zwitsers kennelijk niet geldt. 

Buitenlandse arbeider dekt ook niet geheel de lading, omdat onder deze term ook 
bijvoorbeeld in Nederland de Chinezen die in hun restaurants werkzaam zijn, vallen, de 
Amerikaanse piloten op de vliegbases, vluchtelingen die aan het arbeidsproces deelnemen 
(Chili, Oeganda, Hongarije, e tc) , zakenlieden, enz. Bovendien benadrukt het adjectief 
buitenlands het 'vreemdeling' zijn. 

De beste begrippen zijn 'trekarbeider' of 'mediterrane arbeider'. Het eerste weerspie
gelt het proces van 'wegtrekken'. Het tweede geeft exact de plaats aan, waar zij vandaan 
komen. In deze studie aanvaarden wij het arbitraire karakter van deze begrippen. Wij 
weten dat het hier over de ongeschoolde arbeiders uit de Middellandse Zeelanden gaat 
die om economische redenen gedwongen werk zoeken in West-Europa. Gehoord de kri
tische kanttekeningen bij de gangbare begrippen, zullen wij ze — mede om de leesbaar
heid — hanteren, behalve het Zwitserse 'Fremdarbeiter'. Onze voorkeur gaat echter uit 
naar de term 'arbeidsmigrant'. Dit is dan de arbeider die Vertrekt naar het buitenland, 
omdat hij in zijn eigen land geen of een laag inkomen heeft en in het buitenland de mo
gelijkheid ziet om een (hoger) inkomen te verwerven, waardoor hij beter in staat is zijn 
familie te onderhouden' (87). 

Op enkele uitzonderingen na is het motief om in het buitenland te werken van eco
nomische aard, n.l. het verdienen van een hoger inkomen. 

Wat de veelvuldig in de sociale wetenschappen voorkomende begrippen als integratie, 
assimilatie, segregatie en ghettovorming betreft, sluiten wij ons aan bij het algemeen ge
bruik van deze termen. 

Onder integratie verstaan wij het proces waarbij de minderheidsgroep haar culturele 
bijzonderheden behoudt, maar volledig in de ontvangende samenleving gaat participeren 
(88). 

Assimilatie is a) het proces waarbij de minderheidsgroep wordt geabsorbeerd door de 
meerderheid en b) het resultaat van deze absorptie (89). 

87. Cf.J.J^l. van Amersfoort en H.H. van der Wüsten, 'Marokkaanse arbeiders in Nederland' in Publika-
tieno. 1, van het SGI van de universiteit van Amsterdam, 1975, p. 51. 
88. Cf. P. Drewe, B. v. d. Knaap, G. Mik, H. Rodgere, 'Segregatie in Rotterdam', Rotterdam 1972, 
p.25. 
89. Cf. J. Gould, W. Kolb, 'A Dictionary of the Social Sciences', Free Press of Gfence, 1964. Bij de 
begrippen Integratie en Assimilatie onderscheidt mevr. Verwey-Jonker een individuele en een collec
tieve vorm (vermeld in P. Drewe ед., o.e. p. 50). 
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Segregatie: het ruimtelijk geconcentreerd zijn van bevolkingsgroepen met gemeen
schappelijke kenmerken, waarbij deze groepen op bepaalde locaties, gescheiden van an
deren, voorkomen. Het begrip slaat niet noodzakelijkerwijs op raciale groepen (90). 

Ghettovorming is nauw verwant aan het begrip segregatie, doch men zou aan dit be
grip een ruimere zin kunnen geven, namelijk een cultureel en sociaal isolement, hetgeen 
tot uiting kan komen in segregatie. Segregatie hoeft niet noodzakelijkerwijze ghetto
vorming in te houden. 

Minderheidsgroepen 

Dit begrip zal herhaalde malen in deze studie voorkomen. Derhalve is het nuttig hier 
even bij stil te staan. 

Wij sluiten ons aan bij de Duitse socioloog E.K. Francis, wat de definitie van deze 
term betreft. Deze auteur schetst in drie briljante essays hoe Amerika het onderzoek 
naar minderheden ter hand heeft genomen. Hijzelf heeft ook zijn sporen in het veld ver
diend getuige zijn onderzoek naar de secte der Duitse mennonieten (1955) en de situa
tie van de Spanjaarden in Nieuw Mexico en aangrenzende gebieden (1956). 

Onder Amerika verstaat hij de V.S., een eldorado voor research onder minderheden. 
De smeltkroes van kleinere en grotere etnische groepen beslaat voor een groot deel de 
nog korte geschiedenis van Amerika. Binnen deze smeltkroesvisie is geen plaats voor de 
idee van minderheden. Auteur citeert instemmend een uitdrukking van Wirth: 'Der 
blosse Gedanke des Bestehens von Minderheiten in unserer Mitte ist mit den fundamen
talen Werten Amerikas unvereinbar' (91 ). De 'New Brave World' is voor Francis één 
geweldig natuurlijk laboratorium van bevolkingsgroepen die zich doorgaans in slechte 
perioden van hun nationale'geschiedenis aldaar gevestigd hebben (92). 

Francis sluit zich aan bij de 'praktische instelling' van vele Amerikaanse sociologen. 
Deze instelling brengt hem tot de volgende definitie: 

'Een minderheid is een groep (I) van mensen, die door karakteristieke kentekenen (II) 
van het maatschappelijk geheel (III) wordt afgehouden en in een typische relatie (V) 
tot de meerderheid (IV) staat' (93). 

Met bovenstaande hopen wíj voldoende verduidelijkt te hebben om ons onderzoek aan 
te vangen. 

90. P. Urewe e.a., 'Segregatie in Rotterdam. Samenvatting', Rotterdam, 1972, p. 2 e.v. Segregatie kan 
ook worden opgevat als een proces. Dit proces voltrekt zich in de volgende fasen: infiltratie van de 
vreemde groep in een bepaald woongebied, invasie van het woongebied door deze groep en tenslotte 
overname van het gebied door de vreemde groep (successie). Het 'tipping point' is hierbij het punt 
waarop autochtonen het gebied beginnen te verlaten en tevens ophouden zich in het gebied te ves
tigen (3). 
91. E.K. Francis, 'Minderheitenforschung in Amerika', Kölner Zeitschrift 9 (1957), p. 538. 
92. Idem, p. 545 v. 
93. Idem, p. 521. Francis vat alle relevante factoren voor het minderhedenonderzoek in het volgende 
schema samen (p. 526 v.): 

I Minderheidsgroep 
1. een in de totaalmaatschappij ingepaste sociale formatie 
2. een in een maatschappij werkzame sociale categorie 

II Kenmerken 
1. ras - lichamelijk erfelijke eigenschappen van een bepaald volk 
2. cultuur - vooral de taal; gebruiken, zeden, gebaren, gebruiken of pure uiterlijkheden, zoals 

klederdracht 
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3 godsdienst - in het bijzonder van een bepaald volk (of volksdeel) met een daarbij behorende 
eigen aparte godsdienst, onderscheiden van de godsdienst die in die gehele maat
schappij overheerst 

4 volk, nationaliteit - afstamming of herkomst van een allochtoon volk 
III Maatschappi) 

1 de natie als staatkundige eenheid 
2 de bevolking van een staat 
3 een of andere totaalmaatschappij (Gesamtgesellschaft) 

IV Meerderheid 
1 een getalsmatig overheersend deel van de maatschappij 
2 het scepter zwaaiende element van de maatschappij 
3 de totale maatschappij 

V Typische relatie tot de meerderheid 
1 structurele onderordenmg 
2 heerschappij van de meerderheid 
3 vijandigheid van de kant van de meerderheid 
4 ongelijke behandeling en zich afzetten van de kant van de meerderheid 

Nadat Francis ons opmerkzaam heeft gemaakt op de verwarrende terminologie probeert ht] orde op 
zaken te stellen Negatief door de toevoegingen nationale, religieuze, culturele of linguïstische by. 
het begnp 'minderheid' als overbodig af te doen Uiteindelijk ligt voor hem het wezen van het begnp 
minderheid in het etnische karakter 'Vor allem halten wir die übliche Trennung von nationalen, reli
giösen, rassischen, kulturellen oder sprachlichen Minderheiten fur überflüssig, ja ine führend, da all 
das, was gememhin und sinnvollerweise als 'Minderheit' bezeichnet wird, letzten Endes ethnischer 
Art ist' Het accent ligt op de afstamming (al of niet vermeend) van familie of geslachten (Volksver-
band) (Kolner Zeitschrift 10, 1958, ρ 234) 
Positief definieert Francis het begnp minderheidsgroep als een etnische groep waarvan de leden van
wege hun lidmaatschap van de desbetreffende groep (Volkszugehörigkeit) van het genot van sociale 
goederen* uitgesloten zijn, waartoe alle andere leden van de gehele maatschappij wel** toegang 
hebben (idem, ρ 236) 
Twee kanttekeningen 

* 'sociale goederen' in de strikte betekenis is te eng Wanneer onder sociale goederen tevens verstaan 
wordt de psychische en politieke, alsmede de juridische vertaling ervan, kunnen wij accoord gaan 
** Het lijkt mij wenselijk hier het woord 'principieel' aan toe te voegen, omdat er altijd individuen of 
kleine groepen de jure en de facto met tot diezelfde goederen zijn toegelaten Bijvoorbeeld man en 
vrouw zijn voor de wet gelijk, desondanks heeft de vrouw mmder kansen om aan het maatschappelijk 
gebeuren deel te nemen, heeft zij mmder promotiekansen en geniet zij geen gelijk loon bij gelijke ar
beidsprestaties als de mannelijke werknemer Ander voorbeeld principieel hebben kinderen van ar
beiders wèl recht op universitair onderwijs De facto blijkt het percentage arbeiderskinderen aan de 
universiteit aanzienlijk lager te liggen dan het percentage kinderen uit de hogere ink omensgroeperingen 

Toegepast op de Marokkaanse minoriteit 

uitgesloten van 
- sociale goederen 

moeilijker toegang tot 

(geheel of gedeeltelijk) uitgesloten van politieke goederen 

belemmerd in genot van psychische goederen 

juridische achterstand t o ν meerderheid 

- huisvesting 
- bar, dancing 
- gezinshereniging 
- onderwijs in eigen cultuur van 

kinderen 
- vnjheid van meningsuiting 
- inspraak m beleid 
- actief en passief kiesrecht 
- ambivalente houding 
- publieke opinie 
- geringe promotiekansen 
- bemoeilijkte gezinshereniging 
- geen kinderbijslag 
- vergeten AOW-uitkenng 
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— geen moskee 
— geen godsdienstonderricht 
— weinig imams 

gehinderd in de uitoefening van de godsdienst — religieuze praktijken zoals ramadan 
viering, salat, reinigingsriten 

- irritatie over gebruik van varkens
vlees en alcohol 

Vanuit de verschillende disciplines valt de statische benadering op, die de onderzoekers bij de bestude
ring van het minderhedenvraagstuk hebben. Een oriëntatie over de verschillende publikaties levert 
ons meer helderheid over het begrippenapparaat. Toch kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken, 
dat zij met het minderhedenvraagstuk moeilijk weg weten. Wat men in deze literatuur mist is voldoen
de aandacht voor de interactie van de verschillende factoren, materieel object van onderzoek. Maar 
vooral ook mist men het groepsdynamische proces van de minderheden: de richting waarin een groep 
zich ontwikkelt (ghetto of emancipatie) en de ontwikkeling van een waardenstelsel binnen die groep. 
Het is vooral het begrip van de 'Geschichtlichkeit' dat ontbreekt. Voor degene die kiest voor een feno
menologische benadering: erg van buiten af, weinig van binnen uit. 
Zie voorts Sj. Theunis, 'Marokkanen in Nederland, een studie over de cultuur en de religie van een 
moslim minoriteit in Utrecht', doctoraalscriptum. R.U., Utrecht 1972, p. 20-26. 
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Hoofdstuk 2 

OMVANG VAN HET MIGRATIEVERSCHIJNSEL 

'Wanneer we over minderheden in Nederland spreken, is 
een van de meest opvallende dingen dat we er feitelijk 
eigenlijk zo weinig van weten. Dit geldt zelfs al voor een 
betrekkelijk simpel gegeven als hoeveel allochtonen zich 
in Nederland bevinden ' 

J.E. Ellemers 

1. Trekarbeid in West-Europa 

Alvorens in de hiernavolgende hoofdstukken de verschillende afhankelijkheidsrelaties 
te onderzoeken die de 'trekarbeid' kenmerken, trachten wij allereerst nog enkele kwan
titatieve gegevens te vermelden. 

Met het tweede deel voor ogen schenken wij naast de Europese en nationale gegevens 
tevens aandacht aan die van de stad Utrecht én aan de moslims onder de minderheden. 

Na de tweede wereldoorlog ontstaat een sterke migratiestroom vanuit de noordelijke 
mediterrane landen naar het Westeuropese industriegebied. Nederland is het laatste 
land in de rij dat allochtone arbeidskrachten aantrekt. Gevolg daarvan is, dat ons land 
tot 1960 een emigratie-surplus heeft gekend. De belangrijkste factoren, die aan deze 
relatief late binnenkomst van buitenlandse arbeiders ten grondslag liggen, zijn de repa
triëring uit Indonesië, het hoge geboortecijfer en de relatief late industrialisatie van ons 
land( l ) . 

Volgens de meest recente cijfers betreft dit modem sociaal fenomeen op Europees 
niveau méér dan 6.000.000 mensen, die er direct bij betrokken zijn. Wanneer men dit 
getal met bijvoorbeeld vijf zou vermenigvuldigen — gemiddeld aantal mensen, dat eco
nomisch afhankelijk is van de buitenlandse werknemers - dan komen we op het in
drukwekkende cijfer van 30.000.000 (2). 

De vele 'illegale' arbeidskrachten ontsnappen aan de officiële registratie, zodat de 
werkelijke cijfers veel hoger liggen. 

1. Sopemi rapport 1977 uit: Hommes et Migrations, Paris, 1978,29e année, no. 943. Alleen gastarbei
ders (dus niet totaal buitenlanders) (schatting eind 1976): 

Bondsrep. Duitsland (juni 1976) 1.937.100 (Sopemi) 
Zwitserland (eind 1976) 653.819(idem, ook wel opgegeven 516.040) 
Frankrijk (census 1975) 1.584.340 (Sopemi) 
Belgiè (schatting eind 1976) 316.800 (Sopemi, excl. 18.000 illegalen) 
Nederland (eind 1976) 180.500 (Sopemi, excl. illegalen schatting 10 tot 15.000) 
Oostenrijk (mei 1977) 190.000 (Sopemi, F. Butschek, rapporteur) 
Zweden (begin 1977) 235.500 (Sopemi) 
Verenigd Koninkrijk (eind 1976) 866.000 (Sopemi) 
Luxemburg (eind 1976) 46.800 (Sopemi) 

2. Alleen al de zorg voor de kinderen brengt voor de Spanjaarden en Italianen een gemiddelde van 
twee op, voor de Turken en Marokkanen drie à vier. Daar komt de vrouw bij en bovendien de vele 
andere familieleden die werkloos, oud of ziek zijn. A.O.W. kent men in de diverse landen niet; de 
kinderen worden geacht de ouders te onderhouden. Het vermenigvuldigingsgetal komt dus op een zo 
laag mogelijke schatting, zodat in werkelijkheid de 30 miljoen wel eens ver overschreden zou kunnen 
worden. Zie A.J. van der Staay, 'Nederland, buitenlandse arbeiders en het welzijn', in: 'Allochtonen 
in Nederland', publikatie CRM, Den Haag 1971, p. 186-213. 
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Tabel I 

SOPEMI - Estimated numbers of foreign workers -1976 

Country Germany Austna Belgium France Luxem- Nether United Sweden Switzer-
bourg lands King- land 

dom 

Algeria 
Austna 
Spain 
Finland 
Greece 
Italy 
Morocco 
Portugal 
Tunisia 
Turkey 
Yugoslavia 
Others 

Totali 1) 

Notes 

1,400 
76,000 

111,000 

178,800 
276,400 

15,600 
63,600 
12,000 

527,500 
390,100 
296,100 

1,937,100 

200 

1,700 

24,600 
120,500 
24,700 

171,700 

3,500 
1,000 

30,000 

10,000 
96,000 
28,000 

6,000 
2,000 

16,000 
3,000 

121,300 

316,800 

Germany at 30th June, 1976 

331,100 

204,000 

199,200 
152,300 
360,700 

73,000 
31,200 
42,200 

190,600 

1,584,300 

1,900 

10,700 

12,500 

600 
21,100 

46,800 

500 200 
3,000 3,100 20,443 

16,000 24,000 1,900 68 884 
1,000 105,000 

2,200 10,500 9,000 5,165 
10,100 56,500 3,000 261,566 
29,100 500 500 

5,000 3,000 1,100 4,144 
1,000 300 

38,200 41,500 3,800 15,168 
9,500 8,500 27,000 24,118 

70,000 753,500 80,600 116,500 

180,500 866,000 235,300 516,040 

France results of 1975 census (1/5 sample) 
Belgium new estimates (Prof Dumon) 
Netherlands others, mc 40,000 from West Indies and Sunnam 
United Kingdom new estimates based on the EEC Labour-force survey (reduced sample), 
others, ine 293,500 Irish 
Sweden new estimates from Statistical Services 
Switzerland 'established' and annual workers, as at 31st December, 1976 

1) Because of rounding, totals do not necessardy correspond to the sum of column entnes (3) 

De nominale getallen geven nog niet een beeld van de omvang der allochtone minder
heden in de verschillende Westeuropese landen Men kan door het percentage werkne
mers van de beroepsbevolking te nemen, de verhoudingen iets scherper voor ogen 
knjgen (4) 

TabellI 

België 
Gr -Bntanmë 
West Duitsland 
Frankrijk 
Luxemburg 

6,8 
7,7 
8,8 
8,6 

30,0 

Nederland 
Oostenrijk 
Zweden 
Zwitserland 

4,2 
6,5 
6,1 

24,1 

2 Migratie m Nederland 

Voor Nederland bestaan recentere gegevens, ontleend aan het CBS en het Ministerie 
van CRM (5) Deze bron telt rond de 200 000 buitenlandse arbeiders (inclusief vrou
wen en kinderen), verdeeld over de volgende nationaliteiten 

3 'The Migration Cham', O E C D -studie, Panjs 1978, tabel 4 
4 'The Migration Chain', о с , tabel 3 
5 Bron CBS en Ministerie van CRM, het Stafbureau Statistiek 

47 



Tabel III 
1/1/78 

6) 
1/1/76 

7) 
Spanjaarden 
Italianen 
Joegoslaven 
Turken 
Tunesièrs 
Marokkanen 
Portugezen 
Grieken 

25 697 
20 983 
13 516 
92 281 

1719 
53 751 
9 664 
4 251 

29 092 
19 987 
13 802 
76 473 

1474 
42 201 

8815 
4 199 

Wanneer we ons beperken tot de bewoners van de Middellandse Zeelanden in het kader 
van deze studie, dan zijn bovenvermelde gegevens in de volgende grafiek weer te geven 
(8) 

grafiek IV 

199 143 

190 821 

172 841 

198 929 

147 841 

126 049 

82 841 

68 900 
ββ 659 
60 264 

51 274 

32 960 

11 467 

6 831 
5 700 . 

^ 
/ 

1 

1 

s ' 

/ -"" 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

t 

/ 
f 

/ 
/ 

J 
/ 

/ 

а 

/ 

/ 
/ 

/ 
r 

1960 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

Bronnen Rijksbegrotingen van het 
Ministerie van Justitie 

6 Deze gegevens dateren van 1 januari 1978 Bron Ministerie van CRM, Stafbureau Statistiek 
7 Door invoering van een nieuw registratiesysteem beschikt men bij het CBS alleen nog maar over 
de cijfers van 1 januan 1976, recentere gegevens verschijnen niet voor vooqaar 1979 Bron Statistie
ken Vreemdelingen. 
8 Rijksbegrotingen van het Ministerie van Justitie, CBS 
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De Nederlandse wervingsgeschiedenis bestrijkt een korte periode. De eersten die naar 
Nederland kwamen, waren de Italianen (1959/1960), die voornamelijk in de mijnen 
van Zuid-Limburg werk vonden. Vervolgens overschreden de Spanjaarden het eerste 
duizendtal pas in 1961, de Grieken in 1963 en de Turken in 1964. De laatsten in de rij 
zijn de Marokkanen, hoewel daarna nog kleine aantallen arbeidskrachten uit Tunesië, 
Indonesië en de Philippinen (verpleegsters) ons land binnenkwamen. Tenslotte dienen 
wij de Kaap Verdianen en de Pakistani te vermelden. 

Binnen de Nederlandse migratie zijn de werknemers uit de noordelijke mediterrane 
landen relatief minder sterk vertegenwoordigd, terwijl hun aantal nominaal stabiel blijft. 
Het aantal arbeiders uit de Islamitische landen daarentegen stijgt. 

De actieradius van de werving reikt steeds verder (zie schema V): 

schema V 

aikomslitj uil- mo·;! im-1 anden 

9. Bron: Sj. Theunis, 'Marokkanen in Nederland', o.e. 



Onder de trekarbeiders die in Nederland aankomen zijn de Marokkanen de jongste noe
menswaardige migrantengroep. Het verloop van hun binnenkomst in ons land is als volgt 
weer te geven (9): 

grafiek VI 

1965 '66 '67 ' 68 '69 '70 ' 71 '72 '73 '74 '75 '76 '77 

Bronnen: Rijksbegrotingen van het 
Ministerie van Justitie 
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Al worden de Marokkanen in ons land tot de grootste groepen der minoriteiten gerekend, 
uit tabel I blijkt, dat slechts een gering percentage van het totale aantal Marokkaanse 
arbeidskrachten in de West-Europese landen in Nederland werkt De favonete 'afnemer' 
van Marokkanen is Frankrijk, dat van oudsher zeer nauwe relaties met Noord-Afnka 
onderhoudt Historische banden, de Franse taal en de liberale toelatingspohtiek spelen 
daarbij ongetwijfeld een grote rol 

De Marokkanen, werkzaam in West-Europa, zijn volgens de cijfers uit het jaar 1975 
als volgt onder te verdelen (10) 

Frankrijk 165 000 (exclusief familieleden) 
Belgiè 
Nederland 
West Duitsland 
Spanje 

60 000 
28 000 
18 000 

1860 

(exclusief familieleden) 
(exclusief familieleden) 
(exclusief familieleden) 
(exclusief familieleden, 
is aantal geldige arbeids
vergunningen over 1977) (11) 

Wanneer we nu de geografische spreiding van trekarbeidersuit de wervingslanden in ons 
land per provincie in ogenschouw nemen, dan zien wij een zeer grote concentratie in 
de Randstad (12) 

Tabel VII 
Spreiding van het aantal buitenlandse arbeiders 

Groningen 
Fnesland 
Drente 

Noord Nederland 

Ovenjssel 
Gelderland 

Oost Nederland 

Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-HoUand 

West Nederland 

Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 

Zuid Nederland 

Bron R Pennmx 

15/9/'69 

0,2 
0,2 
0,5 

1,0 
5,7 
9,8 

15,5 

12,8 
24,0 
29,0 

65,8 

03 
13,4 
4,0 

17,7 

15/6/'71 

0,4 
0,5 
0,8 

1,8 
63 

10,5 
16,8 
8,6 

20,8 
28,0 

573 
1,2 

16,8 
6,2 

24,1 

15/7/'73 

0,4 
0,5 
0,6 
1,6 
7,5 

10,8 

183 
7,8 

20,6 
26,5 

54,9 

o¿> 
18,1 
63 

25,2 

1519 Π 4 

0,5 
0,5 
0,8 

1.8 

8,0 
10,4 

18,4 

7,0 
20,8 
26,6 

54,4 

0,8 
18,1 
6,4 

25,4 

15/4/77 

1,4 

13,1 

67,2 

183 

De geografische spreiding over de grotere gemeenten toont aan dat m de vier grootste 

steden van het overgrote aantal arbeidsmigranten is geregistreerd (13) 

10 Uit International Migration, Vol XV, no 4, 1977, table 2, ρ 302 
11 Mondelinge mededeling van de Spaanse Ambassade te Den Haag, december 1978 
12 Zie R Penninx 'Naar een algemeen etnisch minderhedenbeleid9 Schets van de sociale positie in 
Nederland van Molukkers, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders en mediterrane werknemers en 
een inventarisatie van het Nederlandse overheidsbeleid', hfdst IV, Den Haag, 1978, ρ 5 (nog onge 
publiceerd) Pennmx ontleent zijn berekening aan statistieken van het Ministerie van Sociale Zaken, 
op basis van verstrekte arbeidsvergunningen korter dan vijfjaar 
13 Idem Bron CBS, vermeld in Motief, jrg 3,no 6 Deze buitenlanders zijn uitsluitend afkomstig 
uit de wervingslanden, inbegrepen Italie 

51 



Tabel VUIBuitenlandse arbeiden in negentien gemeenten, 1 januari 1976 

1. Rotterdam 
2. Amsterdam 
3. Den Haag 
4. Utrecht 
5. Enschede 
6. Eindhoven 
7. Zaanstad 
8. Haarlem 
9. Nijmegen 
10. Dordrecht 

Bron: CBS. 

27.230 
24.640 
9.985 
9.726 
5.302 
4.568 
4.190 
3.033 
2.875 

geen opgave 

11. Hengelo 
12. Almelo 
13. Schiedam 
14. Arnhem 
15. Deventer 
16. Den Bosch 
17.Vlaardingen 
18. Alkmaar 
19. Tilburg 

2.721 
2.679 
2.521 
2.507 
2.418 
2343 
2338 
2.073 
2.030 

3. Arbeidsmigranten in Utrecht 

Naast de West-Europese en nationale cijfers, die de omvang van de arbeidsmigratie uit 
de mediterrane landen aangeven, is het nuttig voor onze studie (zie deel twee) een 
ogenblik stil te staan bij de stad Utrecht. 

Utrecht behoort tot de vier Nederlandse steden die relatief de meeste maatschappe
lijke vreemdelingen huisvesten, d.w.z. Surinamers, Antillianen, Zuid-Molukkers, buiten
landse werknemers en andere vreemdelingen (o.a. buitenlandse studenten). 

In Utrecht is 4.56 procent van de bevolking afkomstig uit de Middellandse Zeelanden 
In Amsterdam is 4.40 procent van de bevolking afkomstig uit de Middellandse Zeelanden 
In Den Haag is 2.89 procent van de bevolking afkomstig uit de Middellandse Zeelanden 
In Rotterdam is 5.14 procent van de bevolking afkomstig uit de Middellandse Zeelanden 

Bron: Bureaus voor de Statistiek resp. steden (14). 

Landelijk nemen de buitenlanders een kwart van de jaarlijkse bevolkingstoename voor 
hun rekening. 

De meest recente cijfers, uit het rapport 'Vreemdelingen in Utrecht', betreffende 
buitenlanders uit het Middellandse Zeegebied, zijn (15): 

Spanjaarden 
Italianen 
Joegoslaven 
Grieken 

925 
566 
320 

1110 

Turken 
Marokkanen 
Tunesiers 
Portugezen 

3733 
4218 

22 
23 

Uit deze cijfers, waarin ook vrouwen en kinderen zijn opgenomen, blijkt dat de Marok
kanen in Utrecht een zeer sterke concentratie vormen, ongeveer een tiende van het to
taal van de in Nederland verblijvende Marokkanen. Wij zullen hier later, in hoofdstuk 10, 
op terugkomen bij het vraagstuk van het quantificeren van het aantal moslims in ons 
land. 

14. Ontleend aan de Bureaus voor de Statistiek van de respectievelijke steden: Utrecht, 'Vreemdelin
gen in Utrecht', 1 januari 1978. Bureau voor Statistiek, tabel 3. Amsterdam: 'Jaarboek 1978 Amster
dam', tabel 318. Rotterdam: 'Demografische gegevens 1978 Rotterdam', Appendix 2. Den Haag: 
'Jaaiboek 1977/1978 Den Haag' (nog niet gepubliceerd). De cijfers dateren alle van 1 januari 1978; 
het cijfer van Den Haag echter is van 1 september 1978. 
15. 'Vreemdelingen in Utrecht', 1 januari 1978. Bureau voor Statistiek Utrecht, bijlage 'in Utrecht in
geschreven vreemdelingen naar nationaliteit'. 
16. Bron: J. Power, 'Western Europe's Migrant Workers', London 1976. 
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Migrant workers: 
Thur country of origin 
and « Ыга they worit 
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Hoofdstuk 3 

DE ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEIDSRELATIE 

"We hebben ze nodig, maar ze zouden er niet moeten zijn!' 
H. Verwey-Jonker 

Par. 1. Oorzaken van de arbeidsmigratie 

Alle auteurs over de mediterrane migratie ( 1 ) onderstrepen de stelling dat economische 
verhoudingen binnen het hooggeindustrialiseerde westen, binnen de Middellandse Zee
landen zelf én tussen de rijke en arme landen oorzaak van de massale migratie zijn.Over 
de aard van die economische relatie lopen de meningen echter sterk uiteen. Teneinde 
deze verschillen te rubriceren maken wij gebruik van de eerder besproken literatuur
studie van J. Lucassen c.s., waar wij bij de auteurs over arbeidsmigratie drie economische 
opvattingen signaleren (2): 

a. het nationaal georiënteerde analysekader waar het vrye marktmechanisme van vraag 
en aanbod centraal staat; 

b. het internationaal georiënteerde analysekader waar de mondiale arbeidsverdeling en 
de kritiek op de invloed van het kapitaal centraal staan; 

с de leer van de klassentegenstellingen als analysekader waar de fundamentele tegen
stelling tussen kapitaal en arbeid centraal staat. 

ad a. Het nationale analysekader plaatst de arbeidsmigratie binnen het vraag-en-aanbod-
mechanisme van de vrije markteconomie. De arbeidsmigratie wordt verklaard uit het 
reëel bestaand verschil in beloning tussen de emigratie- en de immigratielanden en uit 
het verschil in vraag en aanbod van de verschillende landen (3). Lucassen c.s. vatten de 

1. Wij beperken ons in deze studie tot de arbeidsmigratie uit de Middellandse Zeelanden naar West-
Europa. Dit houdt in dat niet alleen die landen waarmee Nederland een 'wervingsaccoord' heeft geslo
ten in de beschouwing worden betrokken. Ook het E.G.-lid Italië wordt hiertoe gerekend. Mediterrane 
arbeidsmigratie betekent voor onze studie Marokko, Algerije, Tunesië, Turkije, Griekenland, Joego
slavië, Zuid-Italië, Spanje en Portugal. 
2. Voor een uitvoerig literatuuroverzicht verwijzen wij naar de tweede bijdrage van J. Lucassen, R. 
Penninx en L. van Velzen, 'Trekarbeid van Middellandse Zeegebieden naar West-Europa', in Kroniek 
van Afrika 1973/2, p. 85-118, alsmede de bijdrage van Yap Kioe Sheng, 'Remigratie, een bijdrage aan 
de economische ontwikkeling der herkomstlanden?', uitgave IMWOO, Nuffic, Den Haag, december 
1975. 
3. Hiertoe worden onder meer de volgende auteurs gerekend: С Fohl, 'Stabilisierung und Wachstum 
bei Einsatz von Gastarbeitern', in: Kyklos 1967, p. 119-146; A.H. Gnehm, 'Ausländische Arbeits
kräfte - Vor- und Nachteile für die Volkswirtschaft', Paul Haupt, Bern und Stuttgart, 1966; J. Haex, 
'Emigratie van Turkse Arbeiders', Sociologisch onderzoeksinstituut van de Universiteit van Leuven, 
1972 (gesten.); H.M. Hagmann, 'Les Travailleurs étrangers, Chance et Tourment de la Suisse', Thèse, 
Payot, Lausanne 1966, p. 21; D. Hiss, 'Hereinnahme von ausländische Arbeitskräfte - eine vernünf
tige Massnahme', in: Wirtschaftdienst jrg. 45 (1965), p. 635-638; K. Holjewilken, 'Arbeitsmarkt-, 
wirtschafts-, und sozialpolitische Aspekte der Ausländerbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutsch
land', in: Soziale Arbeit jrg. 19, Heft 10, Oktober 1970; K. Jones & A. Smith, The economic Impact 
of Commonwealth Immigration', Cambridge University Press, London 1970; G. Kade, 'Arbeitskräfte
verlust und wirtschaftliche Entwicklung in Griechenland', in: Konjunkturpolitik jrg. 11, no. 6 (1965), 
p. 341-356; СР. Kindleberger, 'Emigration and economic Growth', in Banca Nazionale del Lavoro, 
Quarterly Review, september 1965; Α. Kruse, 'Der deutsche Arbeitsmarkt und die Gastarbeiter',in: 

54 



kenmerken van dit analysekader samen in een zestal punten (4) 

1 De meeste studies beperken zich tot het kader van de nationale staat ZÍJ bestuderen oorzaken en/ 
of effecten m een immigratie- of emigratieland of volstaan met kosten-batenanalyses, waann voor-
en nadelen voor beide worden opgesomd Bij de kosten-batenanalyses worden de emigratie en un 
migratielanden als gelijkwaardige partners voorgesteld, economische aftiankehjkheidsrelaties ko 
men daarbi] met aan de orde 

2 De doelstelling, waaraan de voor en nadelen van trekarbeid getoetst moeten worden, is steeds de 
nationale economische groei Deze groei moet verwezenlijkt worden via de ondernemingsgewijze 
produktie, m deze kapitalistische produktiewijze staan het kapitaal en de rentabiliteit daarvan een 
traal, afhankelijk van deze doelstelling wordt de arbeidskracht aangetrokken of afgestoten 

3 De migratie wordt verklaard uit de bestaande situatie op de arbeidsmarkt en de loonverschdlen, 
zonder dat op de oorzaak van deze twee wordt ingegaan Deze twee factoren gelden dan als uitein
delijke ooizaak én uitgangspunt 

4 Over het algemeen besteden de schrijvers van deze groep weinig aandacht aan oorzaken en verkla 
ringen, maar alle aandacht aan de effecten van migratie Deze effecten worden met beschreven van 
uit een consistent denkkader, het zijn vaak met meer dan opportunistische opsommmgen van de 
meest m het oog springende gevolgen van trekarbeid 

5 Het beschrijven van de effecten van migratie leidt met name in de immigratielanden tot beleids 
voorstellen aan de overheid De overheid wordt hierbij hoedster van de kapitalistische belangen zij 
moet maatregelen treffen, waardoor nadelige lange termijn-effecten vermeden worden en de voor 
dehge korte-termijn-effecten tot hun recht komen Dit houdt m de praktijk in het voorkomen van 
permanente vestiging en gezinshereniging en het in de praktijk brengen van selectieve immigratie 

6 De meeste schrijvers benadrukken de positieve rol *an de emigratie bij het op gang brengen van het 
ontwikkelingsproces m de landen van herkomst 

ad b In de internationale benadering wordt de oorzaak van de arbeidsmigratie vooral 
gezocht in de economische ongelijkheid die er tussen de arme en de rijke landen bestaat 
Er bestaat een grote ongelijkheid in de sociaal-economische relatie tussen de emigratie-
en de immigratielanden De emigratielanden zijn arm, kennen een grote werkloosheid 
en een relatief snel groeiende bevolking De immigratielanden daarentegen zyn de rijke 
landen die door hun structureel tekort aan ongeschoolde arbeidskrachten voor hun in
dustriële expansie een nieuw arbeidsreservoir zoeken (5) 

In deze benadering van de oorzaken van de gastarbeid ziet men de arbeidsverdeling 
op wereldschaal als fout Indien deze arbeidsverdeling verbeterd wordt, zal de trekarbeid 
verdwijnen Deze rechtvaardiger arbeidsverdeling zal door een ontwikkelingsproces in 

Schmollen Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswutschaft, jrg 86 (1966) II, V Lutz, 
'Foreign workers and domestic wage levels with an illustration from the Swiss case', in Banca Nazio 
naie del Lavoro, Quarterly Review, no 64, March 1963, idem, 'Some structural aspects of the south-
em problem the complementarity of Emigration and Industrialisation', щ Banca Nazionale del La
voro, Quarterly Review Bd 14 (1961), С Michalopoulos, 'Labor Migration and Optunum Population' 
m Kyklosl968,p 130-146 
Schnjvers van het voornoemd OECD rapport, F de Roos, 'Loonverschillen en migratie van arbeid', 
in Schaarste en Welvaart, Stenfert Kroes«, Leiden 1971, ρ 178-195, Chr Rbsenmoller, 'Volkswirt
schaftliche Aspekte der Auslanderbeschaftigung', in Bundesarbeitsblatt no 4 (1970), ρ 231-234, 
Η Rustow, 'Gastarbeiter — Gewmn oder Belastung fur unsere Volkswirtschaft7', m Wirtschaftdienst 
jrg 45 (1965), ρ 631-635, GB Sachetti, 'Switzerland after Schwarzenbach', in Migration News, 
ICMC, Genève, vol 20 nr 1(1971), Τ Stark,'The economic Desirability of Migration', in The Inter
national Migration Review, vol Ι,ηο 2 (1967),M Termote, 'Migration et Equilibre économique spa
tial', Université catholique de Louvain, Faculté des Sciences économiques, sociales et politiques, Nou
velle séné no 54, Louvain 1969, E Tuchtfeldt, 'Das Problem der ausländischen Arbeitskräfte in der 
Schweiz', in Wirtschaftsdienst jrg 45(1965),p 6 4 1 e v , X Zololas,'International Labour Migration 
and Economic Development, Bank of Greece, papers and lectures', no 21, Athens 1966 
4 J Lucassen, о с artikel II, ρ 96 
5 Hier melden Lucassen с s vooral het m 1966 samengestelde rapport van de OECD 'Manpower Divi
sion' General social and economic Aspects of mtra-European Manpower Movements, zie hiervoor ver
der Sunschnft 84, ρ 67, noot 36 
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de emigratielanden op gang moeten worden gebracht overbrenging van onze arbeids
intensieve industrieën naar de arme landen om aldaar werkgelegenheid te scheppen 
Daarnaast is men van mening, dat vakonderwijs aan de buitenlandse arbeider de migra-
tie-ontwikkeling dient te bevorderen doordat men in het land van herkomst bij terug
keer werk kan vinden, dat bijdraagt aan de vooruitgang van het land Geheel voortbou
wend op de bovengenoemde gedachte dat de kwalijke oorzaken en gevolgen van arbeids
migratie in zijn diepste kem een vraagstuk is van een meer efficiente en rechtvaardiger 
wereldarbeidsverdeling, pleiten deze studies voor een coherente multilaterale migratie-
pohtiek 

Hierbij dient de relatie tussen vertrek, verblijf in den vreemde en terugkeer van de 
trekarbeider duidelijk gelegd te worden Internationaal overleg en onderzoek naar de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de emigratiegebieden zijn voorwaarden voor een ver
kleining van de kloof tussen arme en rijke landen 

De belangrijkste karakteristieken van dit analysekader vindt men in de OECD-studies 
terug, waarbij Lucassen с s een vijftal kanttekeningen plaatsen (6) 

Kenmerken van deze OECD-studie zijn 
1 Zij constateren dat het vnje markt-mechanisme een aantal onvolkomenheden heeft Het kapitalis

tisch systeem laat een aantal problemen onopgelost Deze problemen moeten door de overheid 
aangepakt worden Zij constateren dat de bestaande politieke kanalen hiervoor ontoereikend zijn 
en houden een pleidooi voor versterking van internationale politieke organisaties 

2 De doelstelling is internationale economische groei en volledige werkgelegenheid Deze economische 
groei moet tot stand komen via dezelfde ondernemingsgewijze produktie als in categorie 1, maar 
meer geleid en gecontroleerd door nationale en internationale overheden een technocratische op
lossing ter voorkoming van uitwassen 

3 De oorzaak van trekarbeid wordt voornamelijk gezocht m de werkgelegenheidsproblematiek Deze 
is tegelijkertijd uitgangspunt Er wordt wel enige afstand genomen van de klassieke economische 
theorie die slechts tot de conclusie komt, dat migratie noodzakelijk leidt tot verhoging van de totale 
produktie van alle betrokken landen (i 11 Lutz en Kindleberger) De situatie op de verschillende 
regionale arbeidsmarkten moet empirisch onderzocht en gedetailleerd bestudeerd worden Kayser 
verbindt hieraan de conclusie dat ook het beleid op het regionale niveau afgestemd moet worden 

4 De OECD-studtes leggen evenals de schrijvers in de eerste categone vooral nadruk op de bestude-
rmg van de effecten Zij nemen echter afstand van de kosten-baten-analyse, die vaak vanuit directe 
belangen is opgesteld Aanvankelijk (Congres Athene 1966) gmg men uit van een zeer brede pro
bleemstelling (analyses op internationaal niveau, maatregelen op nationaal niveau) In de laatste 
rapporten werd echter uitgebreid ingegaan op de lokale en regionale arbeidsmarktsituatie, op basis 
van een aantal deelstudies 

5 Hoewel de studies van de OECD een sterk beleidsvoorbereidend karakter hebben, blijven de aanbe
velingen in sommige gevallen achterwege, m andere gevallen zijn ze erg utopisch ZIJ bepleiten een 
gecoördineerd, internationaal beleid 

ad с In het analysekader van de klassentegenstellingen liggen de fundamentele oorza
ken niet zozeer op het terrein van de arbeidsproblematiek, maar veeleer in de ontwik
keling van de produktieverhoudingen binnen het kapitalistisch systeem De arbeidsmi
gratie is dan met het resultaat van, maar voorwaarde voor de economische expansie van 
het 'monopolistische en imperialistische kapitalisme' (7) 

6 J Lucassen, о с ρ 104 
7 Enkele auteurs R Becker, G Don, К Tjaden, 'Fremdarbeiterbeschaftigung un Deutschen Kapita
lismus', m Das Argument 68, ρ 13 no 9110, 1971, S Castles and G Kosack, 'Immigrant Workers 
and Class Structure m Western-Europe', Oxford 1973, Ρ Cmanni, 'Emigration und Imperialismus, zur 
Problematik der Arbeitsnugranten', Verlagskooperative Tnkont, München 1970, С Heemskerk, 'De 
(Gastarbeid', Nestic-buUetm 1971,okt/nov nr 10/11, A J Marehall-Goldschvartz, 'The unport of 
labour, the case of the Netherlands', Rotterdam 1973, Ρ Rademakers en M van Nieuwstadt, 'Analyse 
van Gastarbeid'I en II, in het Gnekenlandbulletin pag 2 nr l,1970enpag 2 nr 4-5,1971,G Schü
ler, 'Strukturprobleme der europaischen Arbeitskraftemobditat', in H Salowsky en G Schiller, 'Ur-
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Zo wijzen Castles en Kosack op het 'pull' en 'push' mechanisme. Een combinatie van 
economische, demografische en sociale ontwikkelingen in West-Europa heeft de migran
ten naar West-Europa getrokken ('pull'). De 'push' factoren hebben bij de arbeidsmi
grant geleid tot een vertrek vanuit zijn geboorteland: werkeloosheid, armoede en onder
ontwikkeling. Zij vatten de oorzaken van de migratie samen: 'The disparity between 
fast demographic growth and comparatively slow development of the resources available 
to the population is due on the one hand to the uneven development of thé capitalist 
economy within Europe, and on the other to Europe's imperialist exploitation of the 
Third World' (8). 

Een andere, minder vaak besproken, auteur is Marios Nikolinakos die de oorzaak van 
de arbeidsmigratie in de 'achterlandfunctie' plaatst die het zuiden t.o.v. het noordwes
ten van Europa inneemt. Deze relatie wordt door een vijftal factoren bepaald, ni. de be
hoefte van Noord-Europa om te investeren, de behoefte aan nieuwe afzetmarkten, de 
vraag om arbeidskrachten, de behoefte aan olie èn de militaire en politieke belangstel
ling van de centrumnaties voor de mediterrane landen. De 'Import von Ungelernten 
und bis zu einem gewissen Mass auch ausgebildeten Arbeitern aus dem Europäischen 
Süden ist so zu einer wesentlichen Erscheinung der europäischen Wirtschaftsentwicklung 
geworden' (9). 

De auteurs van dit analysemodel van de klassentegenstellingen kenmerken zich volgens 
de studie van Lucassen c.s. door de volgende trends: 

sachen und Auswirkungen der Ausländerbeschäftigung', in Deutsche Industrieverlags-GmbH, Köln 
1972, p. 89-110; M. Nikolinakos, 'Über das Nord-Süd Problem in Europa: in Dritte Welt', p. 29-50. 
Van dezelfde auteur: 'Politische Ökonomie der Gastarbeiterfrage', Reinbeck, 1973; 'The Contradic
tions of Capitalist Development in Greece: Labor Shortages and Emigration', Studi Emigrazione, 30 
juni 1973. 
8. S. Castles en G. Kosack, o.e. p. 28. De waardevolle aanvulling op een 'klassenanalyse' is de inbreng 
van de 'Noord-Zuid' verhouding door Nikolinakos. Voor wat zijn bijdrage betreft, zie 'Jeugd en 
Samenleving' 1977, nr. 9 (september), p. 577 v.v. 
9. M. Nikolinakos, 'Über das Nord-Süd Problem in Europa', in Dritte Welt, p. 40. Over de trends die 
hij in de relatie Noord-Zuid Europa in de arbeidsmigratie overneemt het volgende: 
'Erstens die Tatsache dass graduell alle europäischen Länder vom Import von Arbeitern aus dem Süden 
abhängig sind. Nach Frankreich und der Schweiz folgen Belgien und die BRD, und erst in letzter Zeit 
Holland und Schweden. Der Trend ist der gleiche in Oesterreich und in den zwei skandinavischen Län
dern Norwegen und Dänemark. 
Zweitens beginnen die Reserven in den Ländern des eigentlichen südlichen Europas (Italien, Spanien, 
Griechenland) sich wegen des Industrialisierungsprozesses in diesen Ländern zu erschöpfen. Die euro
päischen Länder wenden sich konsequenterweise Ländern eines zweiten sozusagen "Nähe-Grades" zu. 
Die Türkei und Jugoslawien wurden Exporteure von Arbeitern, und er gibt klare Anzeichen dafür, dass 
die nordafrikanischen Länder als nächste zu Arbeitskräftereserven werden. 
In Deutschland wurden schon Verträge mit Tunesien (1965) und Marokko (1963) abgeschlossen. Es 
gab bereits Ueberlegungen, schwarze Arbeiter aus Südafrika zu importieren. 
Auch Griechenland, das noch nicht zu den industrialisierten Ländern Europas gehört, hat über 40.000 
afrikanische Arbeiter importiert, um der Arbeitskräfteverknappung zu begegnen. Siehe dazu M. Niko
linakos: The contradictions of Capitalist Development in Greece: Labor Shortages and Emigration. 
Studi Emigrazione. 30 Juni 1973, S. 222-235; sowie ders.: Politische Oekonomie der Gastarbeiter
frage. Reinbeck 1973, S. 147-150. 
Eftf griechische Beispiel ist gerade bezeichnend für die allgemeine Tendenz und die Richtung die diese 
Bewegung unter den bestehenden Engpässen nehmen wird, (sub-imperialisme) 
Drittens ist die Arbeitskräfteverknappung kein temporäres Problem, wie einst angenommen "Wurde, 
sondern Resultat von strukturellen Veränderungen des Spätkapitalismus in Europa. Das Institut Na
tional d'Etudes Démographiques in Paris schätzte die Zahl der Gastarbeiter in Europa für 1980 auf 
22 Millionen. Diese Gastarbeiter werden in den Wirtschaften Europas als eine notwendige Reserve
armee gebraucht, um das Funktionieren des Kapitalismus abzusichern', (p. 40) 
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Kenmerken van categorie Ш 
1 De schrijvers gaan uit van een internationaal kader In het Centrum-Penfene-model worden de af

hankelijkheidsrelaties tussen de emigratielanden en de immigratielanden beschreven De onderont 
wikkeling m de penfenelanden is een noodzakelijk gevolg van de ontwikkeling van het Centrum 
Deze onderontwikkeling is tegelijkertijd voorwaarde voor de expansie van het Centrum bij de uit
putting van de eigen arbeidsmarkt moeten de geïndustrialiseerde landen over een 'arbeidsreserve 
leger' beschikken in de penfenelanden 

2 Trekarbeid wordt gezien als een onderdeel van de Centrum-Penfene-verhouding en wordt met als 
een geïsoleerd economisch probleem behandeld Aangezien de afhankelijkheidsrelatie tussen Cen
trum en Penfene met puur economisch maar samenhangend met sociaal-culturele en politieke fac
toren bezien wordt, wordt ook de trekarbeid m samenhang met deze factoren verklaard 

3 Deze groep benadert de oorzaken vooral histonsch ze liggen in het kapitalisme zelf (trekarbeid is 
een specifieke vorm van loonarbeid) Bij een steeds expansiever kapitalisme is trekarbeid een logisch 
gevolg van deze expansie zowel arbeid als afzetmarkten moeten over nationale grenzen heen om 
een nieuwe expansie mogelijk te maken 

4 Als doel van hun studies zijn deze schnjvers impliciet voorstanders van een zelfstandige ontwikke
ling van de emigratielanden Deze ontwikkeling zal met kunnen ontstaan door hulp van of samen
werking met de immigratielanden, aangezien de laatste juist hun ontwikkeling te danken hebben 
aan de onderontwikkeling van de emigratielanden (10) 

5 De meeste schnjvers komen echter niet toe aan het concreet uitwerken van een strategie om dit 
doel te bereiken Zij richten hun hele aandacht op een analyse van het bestaande systeem m func
ties, die dit systeem in stand houden 
— wereldeconomisch handhaving van de tegenstelling tussen geïndustrialiseerde en onderontwik

kelde landen 
— nationaal economisch m de immigratielanden handhaving van de huidige verhoudingen arbeid-

kapitaal door de verdeling van de arbeidersklasse, waarbij trekarbeiders worden uitgespeeld tegen 
autochtone arbeiders en de klassenstrijd wordt tegengegaan 

— in de emigratielanden handhaven van rust en orde door aan het individu de mogelijkheid te ge
ven om te emigreren 
op micro niveau door emigratie knjgt een aantal gezinnen meef koopkracht, zodat ze verder 
als consumenten op de wereldmarkt mee kunnen functioneren 

Alternatieven die binnen het systeem vallen worden door hen ontmaskerd als 'versluierend' 

Samenvatting 

In de laatste benaderingswijze (c) staat de economische afhankelijkheidsrelatie tussen 
de arme en de rijke landen centraal De werkeloosheid ginds wordt veroorzaakt door een 
'kapitalistische' economische politiek hier De trek naar het geïndustrialiseerde westen 
levert een bijdrage aan de nationale groei van het bruto nationaal inkomen hier en 
brengt het land van de migrant geen stap verder 

De oorzaak kan alleen door de migrant zelf worden weggenomen door het voeren 
van de (klassen-)stnjd, al of niet in samenwerking met de periferie (de arbeidersmassa) 
in de rijke landen 

In het tweede analysemodel (sub b) wordt de economische afhankelijkheidsrelatie voor
al sterk bepaald door het werkgelegenheidsvraagstuk De migrant en zijn land van her
komst zyn door gebrek aan werkgelegenheid gedwongen het land te verlaten 

Deze afhankelijkheidsrelatie wordt opgeheven, indien de oorzaak wordt weggeno
men, nl een onrechtvaardige verdeling van de factor arbeid Die werkgelegenheids-
spreiding kan alleen door een internationaal beleid worden bewerkstelligd Dit interna
tionaal beleid komt weer tot stand via de internationale (politieke) platforms of organi
saties Vaak moet dit door politieke pressie worden afgedwongen 

10 Hier zij opgemerkt dat J Galtung juist de oplossing voor afzwakking of tenietdoemng van de af 
hankehjkheid van de arme ten opzichte van de njke landen legt m de self reliance Deze auteurs staan 
dicht bij Galtung's impenahsme theone voor wat de zelfstandige ontwikkeling van de emigratielanden 
betreft 
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In het eerst genoemde model (sub a) blijft de economische afhankelijkheidsrelatie ge
heel buiten schot. Dit spruit vooral voort uit een geringere aandacht voor de oorzaken 
van het migratiefenomeen en een relatief sterke belangstelling voor de effecten van de 
trekarbeid. Deze effecten worden vooral op het vraagstuk van de (nationale) econo
mische groei onderzocht. 

In deze visie betekent migratie een bijdrage tot de ontwikkeling van de mediterrane 
landen en hun bewoners. 

Par. 2. Effecten van de arbeidsmigratie 

In deze paragraaf zal aandacht aan de economische effecten van de gastarbeid worden 
besteed. Ook hier zullen we de driedeling in theoretische benadering volgen, die Lucas
sen c.s. hebben toegepast. Evenals over de oorzaken, bestaan er ook over het effect van 
de 'gastarbeid' uiteenlopende meningen. Er zijn auteurs die de voordelen van migratie 
zwaarder laten wegen dan de nadelen. Zij achten dit van toepassing zowel op de emigra-
tielanden als op de 'gastlanden'. Naast deze optimistische кцк op het resultaat van ar
beidsmigratie, komt men ook de kritische benadering tegen. Tenslotte is er de visie die 
nauwelijks één voordeel in migratie ziet: bij deze pessimistische benadering menen de 
auteurs dat grote schade wordt toegebracht aan de periferie van zowel de Periferie- als 
de Centrumnaties. 

A. In het nationaal georiënteerde analysekader worden de effecten van gastarbeid voor
al in het ontvangende land bestudeerd. Men beklemtoont dan de gunstige korte termijn 
effecten tegenover de nadelen die 'gastarbeid' over een langere periode oproept. Het na
tionaal georiënteerde overheidsbeleid moet er nu zorg voor dragen dat deze nadelen op 
de lange termijn worden beperkt door een serie van maatregelen: de selectieve immigra
tie, beperking van het totale aantal buitenlandse arbeiders en de instelling van een rota
tiesysteem (d.i. het beperken van de verblijfsduur van de individuele migrant, zodat hü 
zich niet permanent — eventueel met zijn gezin — kan vestigen). Als positieve effecten 
op de korte termijn noemen deze liberale studies uit de zestiger jaren (11): 
— buitenlanders nemen de open plaatsen op de nationale arbeidsmarkt in, waarvoor de 

autochtone arbeider bedankt ('het vuile werk'); 
— de autochtone arbeider maakt kans op promotie door het aantrekken van allochtone 

ongeschoolde arbeidskrachten; 
— de buitenlandse arbeider heeft een hoge graad van geografische arbeidsmobiliteit. Hij 

heeft minder bezwaar om te verhuizen dan de inheemse arbeider; 
— de buitenlandse arbeider levert een disproportionele bijdrage in de arbeidsproducti

viteit. Mede door zijn komst behoeven op korte termijn bij de heersende kapitaal-
schaarste geen diepteinvesteringen plaats te vinden, die anders nodig zouden zijn voor 
een technologische aanpassing van het productieapparaat; 

— voor de werkgever heeft het aanbod van buitenlandse arbeidskrachten een loonkos-
tendrukkend effect. Daardoor worden ook voor de consument de prijzen van con-
sumtpiegoederen laag gehouden. Dit leidt weer tot grotere vraag naar die goederen, 
waardoor de productie hoger kan worden. Bovendien wordt de concurrentiepositie 
door deze loonkostendrukkende effecten verstevigd; 

— het korte verblijf van de trekarbeider brengt slechts een geringe investering in de infra
structuren met zich mee (onderwijs, ziekenverzorging, gezinsverzorging, huisvesting). 

11. Zie hiervoor de Zwitserse studies van E. Tuchtfeldt, H.-M. Hagmann, AÜ. Gnehm, V. Lutz en C. 
Föhl en besprekingen van hun studies in Lucassen c.s., p. 88 w. Voor Nederland zij vooral de studie 
van W. Wentholt c.s. genoemd. 
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Bovendien heeft de ontvangende gemeenschap (nog) geen cent betaald aan de sociale 
kosten die in elke volwassen arbeider zijn geïnvesteerd, voordat hij de economisch 
actieve leeftijd heeft bereikt. Deze last drukt op het arme land, dat hem heeft laten 
gaan; 

— de buitenlandse arbeider heeft een remmend effect op de inflatie omdat Ьц meer 
produceert dan consumeert; 

— de migrantenarbeider draagt sterk bij tot de groei van het bruto-nationaal product. 
Op langere termijn schat een aantal liberale auteurs de nadelige effecten vrij hoog: de 
bedrijfstakken met onaantrekkelijk werk worden geheel en al door buitenlanders be
zet, waardoor een ongewenste afhankelijkheidsrelatie optreedt tussen die sectoren 
van industrie en het aanbod op de internationale arbeidsmarkt; 

— langere aanwezigheid van trekarbeiders leidt tot uitstel van diepte-investeringen, 
waardoor de noodzakelijke aanpassingen van mechanisatie van de productie en ratio
nalisatie van de bedrijfsvoering niet plaats vinden. Hierdoor veroudert het productie
apparaat; 

— indien de buitenlandse arbeider zich op de lange duur 'definitief gaat vestigen, ver
dwijnt het voordeel van het loondrukkend effect; 

— langer verblijf brengt veelal gezinshereniging met zich mee. Dit vraagt op den duur 
veel geld voor de (secundaire) investeringen in de sociale infrastructuur (taallessen, 
bi-cultureel onderwys voor migrantenkinderen, tolken bij ziekenhuizen, opvang van 
het gezin van de vreemdeling en de begeleiding daarvan mede vanwege 'aanpassings-
moeilijkheden', enz.). 

Staat-deze groep van liberale auteurs vrij uitvoerig stil bij de effecten van de arbeidsmi
gratie in het ontvangende land, bepaald geringer is hun aandacht voor de gevolgen in de 
emigratielanden. Vindt in dat laatste geval wél een opsomming van de voor- en nadelen 
plaats, dan overheersen ook hier weer de voordelen (12). 

12. Ter illustratie volgt hier een passage uit de vrij gezaghebbende publikatie van de Stichting Maat
schappij en Onderneming, 'Gastarbeid in Nederland', (SMO 1972, p. 13/14): 
Tot ieders tevredenheid' Op het eerste gezicht kan men stellen dat de internationale migratie aan alle 
betrokken partijen: gastland, land van herkomst, de individuele onderneming en zijn werknemers en 
— last but not least - de buitenlandse werknemer zélf, voordeel biedt. Kennelijk, want anders dan ten 
tijde van de slavenhandel, waarbij er sprake was van gedwongen migratie vindt de gastarbeid plaats op 
basis van vrijwilligheid, gegeven de economische omstandigheden. 
Voor het land van herkomst betekent het vertrek van grote groepen veelal werkloze ingezetenen in de 
eerste plaats een verlichting van het werkloosheidsprobleem. Voorts is er sprake van een duidelijk po
sitieve invloed op de betalingsbalans van deze landen, omdat een deel van de in het buitenland ver
diende inkomens wordt overgemaakt naar het moederland, hetzij periodiek ten behoeve van de ach
tergebleven gezinnen en familie, hetzij in de vorm van een gespaard bedrag bij terugkeer... 
. . . Tenslotte kan de ervaring en de scholing, die de ingezetenen tijdens hun verblijf in het buitenland 
opdoen, leiden tot verhoogde arbeidsproductiviteit, en worden beschouwd als een positief element 
voor het land in kwestie. Ook voor het gastland -het industrieland, waar de buitenlanders in het produc
tieproces worden opgenomen - zijn de voordelen duidelijk. Een tekort aan arbeidskrachten betekent 
onderbezetting van de aanwezige kapitaalsinstallatie en dus productieverlies. De aantrekking van bui
tenlandse arbeidskrachten vult dit tekort op en maakt een voortgaande groei van de productie moge
lijk c.q. voorziet in een voortbrenging van goederen en diensten, die wellicht zonder deze niet zou 
kunnen geschieden. 
Het voordeel van de individuele onderneming en haar werknemers ligt hierin al gedeeltelijk besloten: 
de buitenlandse werknemers verhogen het rendement van het in het bedrijf geïnvesteerde vermogen 
en dienen daarmede de continuïteit van de onderneming, die zo belangrijk is voor allen die bij de on
derneming betrokken zijn. 
De buitenlandse werknemer zelf tenslotte getroost zich de vele opofferingen en moeilijkheden om een 
inkomen te bereiken dat zijn eigen land hem niet kan bieden. Hierdoor kan hij zijn gezin en zichzelf 
beter onderhouden en wellicht zelfs een kapitaaltje vergaren, waarmee hij aan de toekomst kan 
bouwen'. 
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В De effecten in de 'kapitaalkntische' beschouwing De groep auteurs die binnen de 
categone van deze benadering is onder te brengen, staat mindçr optimistisch tegen
over de gevolgen van de arbeidsmigratie In het voorgaande is al gepoogd duidelijk te 
maken dat deze schrijvers de oorzaken van de trekarbeid zoeken in de ongelijke verde
ling van rijkdom over de wereld Eén van hun belangrijkste doelstellingen is die onge
lijkheid op te heffen door middel van multilaterale ontwikkelingssamenwerking 

W Albeda, de huidige minister van Sociale Zaken, waarschuwt voor het ontstaan van 
een situatie als in de V S , waar een duidelijk afgebakende groep het sociaal laag gewaar
deerde werk vemcht Het gevolg van een al te omvangrijke immigratie is dat deze een 
'bevestiging vormt van de neo-kolomale arbeidsverdeling' (13) De tijdelijke migratie 
zou een hulpmiddel moeten zijn voor de ontwikkeling van de emigratielanden 

In het bijzonder is J Tinbergen de pleitbezorger van het overbrengen van werkgele-
genheidscheppende industrieën naar de arme landen (14) 

Onder de studies die het streven naar een rechtvaardiger internationale arbeidsverdeling 
als uitgangspunt hebben, nemen de OECD-studies - zoals hiervoor reeds opgemerkt — 
een vooraanstaande plaats in Kayser heeft voor de OECD m 1971 een pubhkatie ver
zorgd, waann de lokale effecten van de arbeidsmigratie, zowel in de immigratie-als in 
de emigratielanden, aan de orde komen Hij behandelt Frankrijk en Duitsland en ver
volgens Griekenland, Italie, Portugal, Spanje en Turkije ( 15) 

De dne belangrijkste conclusies vatten Lucassen с s als volgt samen ( 16) 

1 Onderscheid tussen stad en platteland 
Op het platteland wordt de traditionele balans van ondertewerkstelling doorbroken Er zijn twee 
trends de traditionele binnenlandse migratie naar de steden en de emigratie naar het buitenland 
Het is onjuist de twee bewegingen te combineren m een en dezelfde categone en de internationale 
migratie enkel te zien als een uitbreiding van het urbanisatieproces De emigratie van industriële ar
beiders kan niet vergeleken worden met de vlucht van het platteland naar de steden De traditionele 
migranten van het platteland naar de steden keerden met terug, terwijl de terugkeer van de migran
ten naar het buitenland verwacht en gewenst wordt Studies m Italie en Spanje tonen aan, dat door 
de geldoverzendingen de familie in staat blijft op het platteland te blijven wonen Waar vroeger de 
arbeider van het platteland naar de dichtstbijzijnde regionale stad trok, trekt de arbeider nu of 
rechtstreeks naar het buitenland, of naar de industriële centra in eigen land 
Het onderzoek van de OECD naar de effecten op de stedelijke arbeidsmarkt heeft zich gencht op 
middelgrote steden Ondanks de aanzienlijke bevolkingstoename blijkt de werkloosheid amper ge
stegen en in een aantal gevallen is de geregistreerde werkloosheid zelfs gedaald Het is zeker dat de 
verlichting van de druk van de landarbeiders op de stedelijke arbeidsmarkt tot gevolg heeft gehad, 
dat er een beter evenwicht kwam tussen de vraag en het aanbod op de stedelijke arbeidsmarkt 
Maar het is eveneens zeker, dat door de emigratie een niet onaanzienlijk aantal stedelijke arbeiders 
is weggetrokken Er schijnt een situatie van wankel evenwicht te zijn ontstaan Een belangrijke 
industnalisatie heeft niet plaatsgevonden, terwijl veel traditionele bedrijfjes verdwijnen Zo wordt 
door emigratie de status quo op de arbeidsmarkt gehandhaafd De bouwsector en de dienstensector 
zijn daarentegen zeer snel toegenomen, waarbij de bouwsector een speciale rol vervult in de migra

in hetzelfde geschrift wordt de gastarbeid 'een vorm van ontwikkelingshulp' genoemd Het feit dat de 
trekarbeider via de officiële werving in Nederland komt op basis van een wervingsovereenkomst die 
met zijn land is gesloten, wijst volgens deze auteurs op het belang dat het emigratieland h zelf aan 
hecht Voorts wijzen de auteurs op de scholing die de trekarbeider in het westen opdoet Zij wijzen 
tenslotte op de coöperatie in Turkije opgezet door Turkse arbeiders uit voornamelijk West Duitsland 
Op de vermeende ontwikkelingshulp komen wij aanstonds terug 

13 W Albeda in de Nieuwsbrief 1970, nr 9 
14 J Tinbergen, 'Migration, Labour and the International Division of Labour' in 'Foreigners in our 
Community' van Van Houte с s , Amsterdam 1972 
15 В Kayser, 'Manpower Movements and Labour Markets', OECD, Parijs 1971 Zie ook В Kayser, 
'Cyclically determined homeward flows of migrant workers', OECD, Panjs 1972 
16 Cf Lucassen с s, о с ρ 99-100 
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ticketen. Voor mensen van het platteland vormt deze sector een eente opvang, die later de eerste 
stap voor emigratie naar het buitenland blijkt te zijn. Samengevat kan de opvang van de stedelijke 
arbeidskracht gezien worden als een ijsberg. Het zichtbare deel overstijgt de vraag niet in grote 
mate. Daarentegen is er een onzichtbaar deel, een stedelijke arbeidsreserve, die door emigratie naar 
het buitenland amper wordt beïnvloed. 

2. De invloed van teruggekeerde migranten: 
De rapporten van de OECD onderstrepen dat er géén gunstige faktoren zijn, die de re-integratie van 
de teruggekeerden stimuleren. Over de effekten van terugkeer laat men geen twijfel bestaan: 'In no 
way do the returning emigrants fullfil the expectations of the community either in the use of the 
savings (. . .) which soon find their way to consumer circuits, or in the use they make of the expe
rience which they have acquired . . . ' 

3. Emigratie en regionale ontwikkeling: 
Ook hier is de conclusie van Kay ser niet mis te verstaan: 'Unless emigrants are attached to the 
regions from which they originate, emigration is in the long run nothing but a factor of impoverish
ment. At the outset it relieves congestion but little by little it becomes erosive. As there can be no 
qualitative control over the departing emigrants, the cream is bound to be skimmed off. In this way 
a community loses structure while its economic system disintegrates'. Kayser besluit dan met de 
stelling, dat controle op de emigratie op het niveau van de regionale economische planning realis
tischer en effectiever is dan een nationale emigratiepolitiek. 

Koppeling migratie — ontwikkelingssamenwerking (17) 

Juist binnen het internationaal georiënteerde analysemodel speelt de gedachte van een 
koppeling ontwikkelingssamenwerking—migratie een belangrijke rol. Daarom lijkt het 
ons zinvol hier even langer bij stil te staan. Hierbij laten wij ons leiden door de studie 
'Gastarbeid, terugkeer en ontwikkelingssamenwerking'. Deze publikatie is van de hand 
van F. Bovenkerk die in 1974 een 'kritische inventarisatie' van gangbare opvattingen en 
beleidsmodellen op korte termijn maakte. Deze publikatie vond binnen het kader van 
het REMPLOD-project van de IMWOO-NUFFIC plaats (18). Bovenkerk gaat in dit 
rapport onder meer na hoe de verschillende auteurs en gesprekspartners denken over de 
gevolgen van de arbeidsmigratie voor de landen van herkomst. 

Hij laat een aantal positieve opvattingen, voornamelijk uit de hoek van de 'kapitalis
tische' benadering, de revue passeren en vermeldt dan welke opvattingen anderen hier
over hebben. In verkorte vorm volgen hier de resultaten van het onderzoek. 

1. 'De bevolkingsdruk en de grote bevolkingstoename nemen af'. 
Hier en daar schijnt dit het geval te zijn (19). Men kan er de volgende nadelen tegen
over stellen: 
a. De omvang is te klein om een gunstig effect teweeg te brengen. 
b. De migranten behoren tot de meest productieve leeftijdsgroepen en waren vaak voor

dien in het arbeidsproces opgenomen. 
с Niet alleen de consumptie, maar ook de productie neemt op lange termijn af. Vaak 

17. In een doctoraalstudie 'Retour-emigratieprojecten voor buitenlandse werknemers' van J.M.J.G. 
Brekelmans (Tilburg, oktober 1975) wordt met recht gesteld, dat de koppeling gastarbeid-ontwikke-
lingssamenwerking van oude datum is. Brekelmans noemt een aantal voorbeelden, waar de koppeling 
expliciet aan de orde werd gesteld: Sjollema, Theunis, Projektgroep Gastarbeiders, Bregman, Kok, 
HaJbertsma en Bovenkerk. Zie p. 22-27. Toch zijn er ook recente publicaties die een positieve rol voor 
gastlanden zien weggelegd bij retourmigratie. Zie bijv. Entzinger, H.B., 'Retum Migration from West-
European to Mediterranean Countries', ILO, Genève 1978; Entzinger, H.B., 'Positieve rol voor gast
landen mogelijk bij retourmigratie', in: NRC, 8 december 1978. 
18. REMPLOD: Employment Projects for Regional Development IMWOO; IMWOO-Instituut voor 
Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek in Ontwikkelingslanden. 
19. Zie Remplod Tçam Marokko: 'Weggaan om te blijven. Een onderzoek naar de gevolgen van de 
gastarbeid op het Marokkaanse platteland', IMWOO/NUFFIC/Soc. Geogr. Instituut Amsterdam,1976. 
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worden om deze reden arbeidskrachten van elders in emigratiegebieden aangetrok
ken (bijv. Tunesiërs op Sicilië). 

d. Ten gevolge van emigratie wordt de noodzaak van een rigoureuze werkgelegenheids-
politiek minder urgent. 

2. 'De trek naar de stad is minder groot dan deze zonder emigratie zou zijn geweest'. 
Ofschoon door geldzendingen naar de families van trekarbeiders de levensstandaard ob
jectief stijgt, gaan deze families steeds meer als referentiegroep fungeren, waardoor het 
aspiratieniveau op het platteland stijgt. Onderzoek van de REMPLOD teams in Marokko 
en Turkije bevestigt deze stelling (20). Het gevolg is dat men het platteland wil ont
vluchten. Soms wordt trekarbeid gebruikt om ervaring op te doen voor een functie in 
de stad (in Tunesië is dit geconstateerd). Ook komt het voor dat teruggekeerden zich 
vestigen in middelgrote centra van de districten waar zij oorspronkelijk vandaan komen. 

3. 'De regionale ongelijkheid neemt af doordat de armste gebieden van de arbeidsmigra
tie het meest profijt trekken '. 

Uit het onderzoeksmateriaal blijkt geen duidelijk verband tussen regionale ontwikke
ling en percentage arbeidsmigranten. Sommigen menen dat de tendens tot migratie zich 
als een 'koorts' uitbreidt en van de ene op de andere regio overslaat. De wervende lan
den richten zich doorgaans op de meest ontwikkelde regio's, die meestal niet tot de 
armste gebieden behoren. Soms past de regering van een emigratieland een verdeelsleu
tel toe, zoals in Tunesië, maar de greep die een regering tot voor kort in principe op de 
migratie had, wordt zelden in concrete maatregelen vertaald. Het REMPLOD team in 
Tunesië constateert, dat migratie een zichzelf in stand houdend proces is. Wanneer er 
eenmaal sprake is van een migratietraditie, ontstaat er een vervolggroep, die vaak om 
andere dan strikte werkgelegenheidsredencn naar het bestemmingsgebied vertrekt (21 ). 

4. 'De werkloosheid neemt af'. 
Velen, waaronder V. Lutz (zie hierboven) nemen aan dat de modernisering van achter
gebleven gebieden sneller zal verlopen, wanneer het teveel aan arbeidskrachten wordt 
verminderd als gevolg van arbeidsmigratie. Welnu, de meeste Marokkaanse arbeiders in 
Nederland zijn afkomstig uit agrarische gebieden met een grote werkloosheid (22). 
Verder treft men dit verschijnsel nergens aan. De reden hiervan is dat wervende landen 
zo goed mogelijk geschoolden zoeken; langdurig werklozen zijn niet aantrekkelijk. 
Bovendien werken de criteria bij de werving een sterke selectie van 'de besten' in de hand. 

5. 'De verhouding tussen geschoolden en ongeschoolden verandert in gunstige zin '. 
Over het algemeen worden door wervende landen zo goed mogelijk geschoolde arbeids
krachten geworven, zodat een duidelijke afroming van de arbeidsmarkt naar vakbe
kwaamheid ontstaat. Aspirant-migranten richten zelfs dikwijls hun opleiding op migratie. 
In Joegoslavië neemt de bereidheid tot het volgen van secundaire opleidingen af en in 
Tunesië volgen velen een opleiding voor beroepen, waaraan in Tunesië niet zozeer be
hoefte bestaat. Er гцп echter uitzonderingen. Zo hebben Marokkaanse trekarbeiders in 

20. Zie boven, alsmede 'Migration and Development', o.e. hoofdstuk V. 
Remplod Team Tunesië: Ontwikkeling of migratie', IMWOO/NUFFIC, december 1976. Deze studie 
is later uitgewerkt in R.W. Koelstra en H J. Tielemans, Ontwikkeling of migratie', bij IMWOO/NUF
FIC in 1977 verschenen. 
21. Zie ook voor Turkije: 'Migration and Development', o.e. hoofdstuk V. 
22. J .J .M. van Amersfoort, H.H. van der Wüsten, 'Marokkaanse arbeiders in Nederland', Sociaal Geo
grafisch Instituut, Amsterdam 1975. 
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het algemeen een zeer laag opleidingsniveau (23). 

6. 'De sociale rust wordt bevorderd'. 
Castles en Kosack menen dat emigratie één van de mechanismen is, waardoor spannin
gen tussen kapitaal en arbeid worden verminderd (24). Ook Nikolinakos, evenals Castles 
en Kosack de marxistische zienswijze toegedaan, spreekt zich op ongeveer dezelfde 
wijze uit. Bovenkerk meent dat het tegengestelde gebeurt. Tengevolge van de toegeno
men deprivatie welke zich van de achterblijvers meester maakt, ontstaat een stuk 'reac
tionaire onvrede'. Ook is het mogelijk dat van teruggekeerden impulsen tot sociale ver
andering uitgaan. 

7. 'Geldzendingen en meegebrachte spaargelden komen de betalingsbalans ten goede'. 
Met name auteurs met een min of meer marxistische visie hebben aangetoond, dat het 
effect van geldovermakingen en meegebrachte spaargelden veel geringer is dan vaak 
wordt aangenomen. Dikwijls wordt het spaargeld gebruikt voor het aankopen van luxe
artikelen in Europa. Ook op de lokale markt worden in het westen vervaardigde con
sumptiegoederen aangeboden. 

8. 'Teruggekeerde migranten nemen vakscholing en industriële vaardigheid mee'. 
Theoretisch bestaat deze mogelijkheid; maar: 
a. Gastarbeiders worden vaak tewerkgesteld in sectoren die niet overeenkomen met de 

behoeften van het emigratieland. 
b. De werkzaamheden vereisen slechts geringe of geheel geen scholing. 
с De mogelijkheden tot promotie zijn uiterst gering. Vaak ligt het verrichte werk bene

den de capaciteiten en het opleidingsniveau van de migrant. 
d. Vaak is geen (onderwijs)basis aanwezig voor het volgen van opleidingen in het immi

gratieland (denk aan de taal). 
e. De motivatie om een vak te leren is uiterst gering, omdat men in zijn vrije tijd liever 

overwerkt dan een cursus volgt, waar men misschien in eigen land niets aan heeft. 
f. Opgedane kennis is vaak niet toepasbaar vanwege groot verschil in technologische 

ontwikkeling. 
g. De groep van terugkeerders bestaat voor een aanzienlijk deel uit mensen die zich niet 

konden aanpassen. Van hen kan men weinig verwachten wat betreft opgedane scho
ling. Eveneens niet te verwaarlozen is het aantal teruggekeerde ouderen, zieken en 
gewonden. 

h. In de meeste emigratielanden wordt in de planning zelden rekening gehouden met 
terugkerende trekarbeiders. 

i. De werkgevers in de thuislanden hebben weinig oog voor opgedane ervaring. Zij zijn 
daarentegen bang voor onrust in hun bedrijf, veroorzaakt door de teruggekeerden. 

j . Van de kleine groep die toch nog enige scholing heeft gekregen, blijken de meesten 
niet te willen terugkeren. 

k. De teruggekeerden proberen vaak een eigen bedrijfje te beginnen, waarvoor ze even
wel de scholing missen. 

9. 'Teruggekeerde emigranten treden op als "agenten van verandering", zij vormen een 
on twikkelingspoten tieel '. 

Afgezien van de gewonden, zieken of 'uitgeblusten' is van de anderen ook niet veel te 

23. De Fransen en Duitseis kenden in Tunesië trainingscursussen speciaal opgericht voor emigranten. 
Bovendien zij opgemerkt, dat de enige relevante vergelijking is die met de totale bevolking van het ge
bied van herkomst. Daaruit wordt immers geselecteerd. 
24. S. Castles en G. Kosack, o.e. 
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verwachten met betrekking tot de economische ontwikkeling van hun land. Kayser is in 
de vijf parallelle onderzoeken in emigratielanden niet één ondubbelzinnig geval tegenge
komen 'waarin een teruggekeerde arbeidskracht werd gebruikt op een manier die ten
minste enige steun geeft aan ontwikkeling' (25). Anderen bevestigen deze constatering 
(26). Wanneer een teruggekeerde trekarbeider toch initiatieven neemt, zijn deze dik
wijls niet bevorderlijk voor de economische ontwikkeling, bijvoorbeeld de aanschaf van 
tractoren, meer als prestigebezit dan als landbouwwerktuig. Een ander voorbeeld is het 
oprichten van een bedrijf, op westerse leest geschoeid, nl. kapitaalsintensief en arbeids-
extensief. 

10. Naast de bovengenoemde veronderstellingen noemt Bovenkerk een factor die alleen 
maar negatief werkt, nl. de psychosociale gevolgen voor de achterblijvende familie. 
Hiernaar is tot op heden geen grondig onderzoek verricht. 

Aangezien het rapport de relatie gastarbeid, terugkeer en ontwikkelingssamenwerking 
tot onderwerp had, heeft Bovenkerk een hoofdstuk gewijd aan initiatieven om de in
vloed van de gastarbeid in positieve zin te beïnvloeden. Zelf vat hij dit hoofdstuk als 
volgt samen (27): 

'De landen van emigratie hebben in hun beleid wel geprobeerd om de emigratie afte remmen of het 
vertrek van geschoolden tegen te gaan. Dit is in volstrekt onvoldoende mate gelukt, zolang de verschil
len in loonhoogte tussen de landen van emigratie en immigratie bleven bestaan. 

De landen van emigratie hebben ook pogingen ondernomen om de spaargelden van de gastarbeiders 
aan te trekken: onder deze pogingen schijnt vooral het opereren van nationale banken onder de gast
arbeiders succes op te leveren (28). Er zijn echter ook veel malafide Turkse firma's, die kans hebben 
gezien zich van het spaargeld van Turkse gastarbeiders meester te maken. 

Dan zijn er door de emigratielanden pogingen ondernomen om de terugkeer van gekwalificeerde 
migranten te bevorderen. Dit schijnt gematigd succesvol te zijn in die gevallen, waarin aan de terug· 
keerden grote voordelen worden aangeboden. Dit wordt wel als onrechtvaardig beschouwd daar het 
aan migranten, die toch al bevoordeeld waren, voor een tweede maal preferentie verleent. 

In geen van de emigratielanden bestaat een coherente politiek, die arbeids-emigratie koppelt aan 
een (regionaal) ontwikkelingsbeleid. De immigratielanden hebben de volgende maatregelen genomen: 
— Er zijn hier en daar - op heel kleine schaal - compensatiebetalingen aangeboden voor de geleden 

verliezen. 
— Er zijn door verschillende regeringen scholingscursussen aangeboden aan gastarbeiders. Voor een 

deel zijn deze bedoeld om de buitenlandse werknemers beter te doen integreren, voor een ander 
deel ook wel degelijk om het terugontvangende land gekwalificeerde arbeidskrachten te bezorgen. 
Het enige echte praktijkvoorbeeld van een beleidsmaatregel van een Minister van Ontwikkelings
samenwerking, het Duitse initiatief om Turkse gastarbeiders te scholen om terug in Turkije kleine 
en middelgrote industriële ondernemingen op te zetten, is op een fiasco uitgelopen. 

— Enkele particuliere stichtingen in Nederland steunen terugkeerprojecten en coöperaties van gast
arbeiders. De problemen van zulke gemeenschappelijke ondernemingen zijn niet te onderschatten: 
de leden zijn veelal onzeker over de doelstelling van zulke projecten: zijn zij slechts aandeelhouder 
of zal het hun in de toekomst werk bezorgen? Het ledenbestand van de gastarbeiders is noodzake
lijkerwijs erg instabiel. In de concrete uitvoering van zulke projecten schijnt niet zozeer een gebrek 
aan financiën problemen op te leveren als wel het gebrek aan leidinggevende kwaliteiten en specia-

25. B. Kayser, geciteerd bij F. Bovenkerk, o.e. p. 23" 
26. Zie: A. Ben Hadj Zekri en H.J.M. Mennen, 'Attitudes et aspirations des émigrés face au détour', 
Tunis, maart 1977. Na een onderzoek onder 630 Tunesische trekarbeiders concluderen Zekri en Meiv 
nen dat er van de terugkerende migranten geen grote rol in de ontwikkeling van hun eigen regjo ver
wacht mag worden. Degenen die binnen afzienbare tijd willen terugkeren missen vakbekwaamheid en 
investeringskracht. Zie ook Rapport Tunesië en Turkije van Remplod, eerder geciteerd. 
27. F. Bovenkerk, o.e. p. 39-40. 
28. Voor Marokko is dit de Banque Populaire du Maroc. De Europese banken echter zíjn sterker ont
wikkeld en vaak in staat betere voorwaarden voor hun cliënten te bieden. 
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listische kennis Het gevaar is groot, dat bij het ontbreken van dergelijke kwaliteiten projecten on
voldoende sterk staan tegenover de lokale elite 

- Voor de Nederlandse vakbeweging en regionale stichtingen voor bijstand aan buitenlandse werkne
mers speelt het verband tussen gastarbeid en ontwikkelingssamenwerking een buitengewoon onder
geschikte rol 

- Gastarbeiders spelen bij het overplaatsen van Nederlandse industrieën naar de landen van hun her
komst waarschijnlijk geen enkele rol 

Onder de Turkse gastarbeiders zelf zijn met name in Duitsland tal van initiatieven genomen om met 
het gezamenlijke spaargeld industriële ondernemingen op te zetten in het thuisland Op een enkele 
succesvolle poging na zijn zulke initiatieven op een mislukking uitgelopen ' 

Tot gelijke conclusies kwam in een eerdere studie L van Velzen (29) De negatieve ef
fecten van de arbeidsmigratie zijn zo groot, dat Van Velzen niet gelooft in de mogelijk
heid het beleid op zodanige wijze om te buigen dat de positieve effecten overheersen 
De pogingen in West-Europa in de zeventiger jaren de arbeidsmigratie af te remmen en 
blijvende vestiging door invoering van het rotatiesysteem tegen te gaan, brengt nog gro
tere nadelen voor de Middellandse Zeelanden met zich mee Van Velzen concludeert 
'Sommige effecten bleken uitsluitend op zeer korte termijn enigermate positief (de geld
overzendingen verzekeren de individuele gezinnen een bestaansminimum, de betalmgs-
bdlanstekorten worden voor een deel gedekt, werkloosheid wordt enigszins verlicht) 

Andere positieve effecten die verondersteld werden op te treden, werden niet gecon
stateerd (scholing en industriële ervaring) Er treedt op korte termijn ook een aantal ne
gatieve effecten op (de reële waarde van de geldoverzendingen wordt uitgehold door de 
prijsstijgingen, er ontstaan tekorten aan seizoenarbeiders) Op iets langere termijn гцп 
geen positieve effecten waargenomen, daarentegen treedt een aantal negatieve effecten 
op (de tegenstellingen binnen een regio en tussen verschillende regio's worden ver
scherpt, de emigratie wordt een cumulatief, zelfstimulerend proces' (30) 

In aansluiting op deze conclusie stelt Theunis, dat dan ook van ontwikkelingssamen
werking niet gesproken kan worden Hooguit bestaat er zoiets als 'een onzichtbare hulp
verlening', waar het gaat om bewustwordingsprojecten Buitenlandse arbeiders leren 
hun penfensche situatie verstaan en zoeken tezamen naar een verdediging van hun posi
tie Deze emancipatonsche processen zijn de enige tegenstroom die de nadelige effecten 
van de arbeidsmigratie op de lange termijn kan ombuigen (31) 

Resultaten van het onderzoek 

Als vervolg op het zgn nullijnadvies van Bovenkerk werden voor Tunesië, Turkije en 
Marokko onderzoekteams samengesteld die de opdracht kregen na te gaan of het 
nuttig zou zijn met een gencht ontwikkelingsbeleid op de bestaande arbeidsmigratie in 
te spelen Concreter gingen de gedachten daarbij uit naar het financieel en personeel 
ondersteunen van projecten opgezet door retourmigranten en naar het steunen van 
werkgelegenheidscreerende projecten in de herkomstregio's, die zouden kunnen bijdra
gen tot vermindering van de noodzaak tot migreren 

Al na een eerste terreinverkenning adviseerden de dne veldteams van Turkije, Tunesië 

29 L van Velzen, 'Trekarbeid en ontwikkelingssamenwerking', in Internationale Spectator, jrg 27, 
nr 11, 1973 ρ 361-371 Dit artikel is een samenvatting van zijn doctoraalstudie 'Enkele economische 
effecten van trekarbeid op de Middellandse Zeelanden', N EU , Rotterdam, 1972 
30 L van Velzen, о с ρ 370 
31 Sj Theunis, 'Migratie en onzichtbare hulpverlening', in Internationale Spectator, jrg 27, nr 11, 
1973, ρ 372 378 

66 



en Marokko om de trekarbeid als aangrijpingspunt voor regionale ontwikkeling te laten 
varen. Het Turkije-team stelde bijvoorbeeld dat 'noch de (terugkerende) migrant als in
dividu, noch de arbeidsmigratie als sociaal-economische factor beschouwd kan worden 
als een belangrijke ingang voor ontwikkelingssamenwerking' (32). Men constateerde dat 
het aantal retourmigranten gering was. Bovendien bleek op geen enkele wijze dat dege
nen die terugkeerden tijdens hun verblijf in het buitenland vakbekwaamheid hadden 
opgedaan die bruikbaar was in de regio van reïntegratie. Evenmin kon men constate
ren dat het om een initiatiefrijke categorie ging, die hun gespaard kapitaal op produc
tieve wijze investeerde. Mennen en Zekri concluderen aan het einde van een uitgebreide 
analyse van 630 enquêtes, gehouden onder trekarbeiders in Tunesië, dat opgedane erva
ring en vakbekwaamheid na terugkeer nauwelijks gebruikt worden en dat de spaargel
den eerder consumptief (woning, inrichting, auto, belegging in land) dan productief (in 
inkomen genererende bedrijfjes) worden aangewend. Van degenen die op korte termijn 
willen terugkeren zou slechts een zeer gering percentage als 'agent de développement' 
kunnen worden aangemerkt (33). 'En définitive la contribution de nos enquêtes au dé
veloppement régional s'avère faible car nous n'avons pas constaté une tendance chez les 
enquêtes orientée vers la création d'unités de production créatives d'emploi, ni une in
troduction de nouveaux procédés de production dans les régions couvertes par l'enquête' 
(34). 

Zowel voor Turkije als voor Tunesië constateert men dat arbeidsmigratie, zeker op 
langere termijn, alleen maar negatieve gevolgen heeft voor de herkomstgebieden. Deze 
regio's worden steeds meer afhankelijk van extem verworven inkomen. De levensstan
daard stijgt weliswaar, maar dit is niet gebaseerd op regionale ontwikkeling. Men ziet 
dat de regionale bestaansbronnen (met name de landbouw) eerder verwaarloosd wor
den dan dat het gebied door de trekarbeid extra impulsen ontvangt. Eén der oorzaken 
hiervan is dat het juist geschoolde mensen zijn die wegtrekken (één derde van de Turk
se migranten is geschoold). Deze kwaliteitsverarming op de arbeidsmarkt heeft uiteraard 
een verminderde interesse van potentiële investeerders tot gevolg, waardoor er weer een 
verschraling van de werkgelegenheid plaatsvindt. Een ander negatief gevolg van de inter
nationale trekarbeid is de toename van de interne ongelijkheid. Immers door het aanvul
lend inkomen uit het buitenland neemt de inflatie toe. Het zijn juist die gezinnen, waar
van geen leden in het buitenland werken, die door deze inflatie het zwaarst worden ge
troffen. Zij gaan er door gelijk te blijven op achteruit. 

Zowel voor Turkije als Tunesië adviseren de onderzoekteams initiatieven te ontwik
kelen om de belangrijkste oorzaken van trekarbeid op te heffen door het stimuleren 
van geïntegreerde rurale ontwikkelingsprogramma's. Voor Tunesië wordt een belang
rijke taak toebedacht aan de kleine ondernemer (zowel in de agrarische als in de niet-
agrarische sectoren). Voor Turkije denkt men meer aan het aansluiten bij initiatieven 
als arbeidersvennootschappen en dorpsontwikkelingscoöperaties, die door migranten 
zijn gestart (35). 

Het REMPLOD-team in Marokko keert met iets andere onderzoeksresultaten en beleids
aanbevelingen terug. De oorzaak hiervan is dat men het onderzoek heeft toegespitst op 
twee sterk onderontwikkelde gebieden met een hoge graad van trekarbeid. De regio's 
(zie illustratie p. 70) hebben verder weinig mogelijkheden voor ontwikkeling en daar-

32. Ontwikkeling of migratie: Ïonclusies en beleidsaanbevelingen. Remplod Tunesië'. R.W. Koelstra 
en H.J. Tieleman, p. 3,1MWOO/NUFFIC, december 1976. 
33. A. Ben Hadj Zekri en H.J.M. Mennen, o.e. 
34. Idem, p. 32. 
35. De conclusies en aanbevelingen van het Turkije-team komen in grote lijnen overeen met die van 
het Tunesië-team. 
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mee kansen om de relatief dichte bevolking te onderhouden. Trekarbeid is al decennia 
lang de enige mogelijkheid het gezinsbudget op een aanvaardbaar peil te brengen. 

De onderzoekers constateren wel een aantal negatieve gevolgen van de migratie: het 
uiteenvallen van de traditionele familiebanden, de groeiende minachting tegenover het 
lokale loonniveau en de toenemende afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de regionale 
economie. Men laat de positieve betekenis van gastarbeid voor de plaatselijke gemeen
schap de doorslag geven. Er zijn immers geen alternatieven binnen de regio. Wanneer 
Europa zijn poorten voor de Marokkaanse arbeiders uit deze streken zou sluiten, zou 
één der belangrijkste inkomstenbronnen voor de lokale gemeenschappen vervallen. In 
hun beleidsaanbevelingen gaan zij uit van het gegeven dat 'gastarbeid' een uiterst be
langrijk middel is om de lokale samenleving in staat te stellen zich te handhaven' (36). 
Daarom kan men op 'ontwikkelingstechnische' gronden de trekarbeiders uit de onder
zoeksgebieden niet afwijzen, zolang zy geen andere keus hebben. Men vraagt deze weg-
trekgebieden te verschonen van remigratie. En hiermede komen alle drie de casesstudies 
— weliswaar via verschillende wegen - tot de slotsom, dat de koppeling ontwikkelings-
samenwerking-gastarbeid een weinig zinvolle is. Men formuleert uiteindelijk heel klas
sieke ontwikkelingsprojecten, zoals men er talrijke in het pakket van de medefinancie
ringsorganisaties (Cebemo, Icco, Novib) aantreft (37). Hier heeft men niet per sé of 
misschien zelfs liever geen trekarbeiders, al dan niet teruggekeerd, voor nodig. 

¡MOS (38) 

Ondanks de negatieve advisering van alle REMPLOD-teams ten aanzien van terugkeer
projecten, heeft het Nederlands Centrum Buitenlanders van de toenmalige Minister 
Pronk toch een budget gekregen om dergelijke projecten te ondersteunen. Het hiervoor 
speciaal in het leven geroepen bureau IMOS onderschrijft de door REMPLOD aange
voerde argumenten, dat de retourmigrant niet de aangewezen categorie is om met een 
ontwikkelingsbeleid bij aan te sluiten, maar stelt dat men uit moet gaan van het een
voudige gegeven dat er jaarlijks mensen terugkeren en dat de behoefte of de wil om te
rug te keren groot is. Deze behoefte rechtvaardigt een terugkeerbeleid in de zin van 
geldleningen respectievelijk schenkingen om in het gebied van terugkeer een project op 
te zetten (39). 

De REMPLOD-groep brengt hier tegenin, dat er weliswaar bij veel buitenlandse werk
nemers de wensdroom bestaat eens naar hun geboortestreek terug te keren en daar een 
eigen bedrijf te beginnen, maar dat in de praktijk slechts weinigen deze stap wagen. De
genen die terugkeren zijn vaak gedwongen door persoonlijke (bijv. uitzetting) of familie
omstandigheden. Juist deze groep is ongeschikt voor participatie in terugkeerprojecten, 
omdat hun terugkeer meestal onaangekondigd en onvoorbereid is (40). De tweede voor-

36. 'Weggaan om te blijven: gevolgen van gastarbeid op het Marokkaanse platteland', W.F. Heinemeijer, 
J.M.M, van Amersfoort, W. Ettema, P. de Mas, H.H. van der Wüsten. Sociaal-Geografisch Instituut, 
Universiteit van Amsterdam, publicatie nr. 2 onder auspiciën van REMPLOD-projects. 
37. Zie ojn. Sj. Theunis, 'Enkele kanttekeningen bij het medefinancieringsprogramma', p. 30, nr. 9, 
1976, p. 514-519. 
38. IMOS staat voor: Internationale Migratie- Ontwikkelingssamenwerking. In het kader van dit pro
gramma was voor 1975 en 1976 samen f3 miljoen beschikbaar (binnen- en buitenlijns). Als richtgetal 
voor projecthulp wordt gedacht aan een bedrag van f 100.000,- zonder dat daarbij sprake is van een 
plafond. 
39. 'Terugkeerprojecten kunnen zinnig ontwikkelingswerk zijn', Dik Stroband, hoofd IMOS in Motief 
van september 1976. 
40. 'De koppeling remigratie en ontwikkelingssamenwerking', R. Penninx en H. van Renselaar in Peri
feer, nr4,1976. 
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onderstelling waarvan IMOS uitgaat, nl. dat terugkerende gastarbeiders een deel van 
hun spaargelden in een project investeren en hun opgedane vakbekwaamheid in de 
vorm van arbeid inbrengen noemt REMPLOD een illusie. Onderzoekingen wijzen uit, 
dat als de retourmigrant al gelden in een groter project steekt, hij zelden als arbeider in 
het project wil participeren. Dit gebeurt alleen, wanneer hij een eenmansondememing 
opzet. Tevens wijst REMPLOD op de praktische moeilijkheid om een overheid van een 
zendend land te interesseren voor een terugkeerprogramma. 
Het belangrijkste REMPLOD-argument tegen deze kleine, op individuen gerichte terug-
keerprojecten is, dat zij geen bijdrage blijken te leveren aan de ontwikkeling van de 
regio van herkomst. REMPLOD heeft géén bezwaar om 'gastarbeiders' financieel te steu
nen bij terugkeer, alhoewel dezen ten opzichte van de thuisgebleven streekgenoten reeds 
bevoordeeld zijn, maar noem deze steun dan geen 'ontwikkelingssamenwerking' REM
PLOD stelt veeleer dat er iets gedaan moet worden voor de achtergeblevenen met een 
laag of zonder inkomen in de vorm van 'werkgelegenheidsprojecten' 

Deze belangrijke beleidsdiscussies zijn nog met afgerond. Intussen is er slechts een 
zeer gering aantal 'terugkeerprojecten' van de grond gekomen. 

С De effecten in het socialistische analysekader Zijn bij het eerste en het tweede denk
model de oorzaken en effecten van de arbeidsmigratie duidelijk van elkaar onderschei
den, in het derde lopen zij dooreen Wat als oorzaak wordt beschouwd, is tevens gevolg 
De auteurs van deze categone zien in het kapitalistische economische systeem, dat is 
gebaseerd op wmstmaximalisenng, de fundamentele oorzaak van de huidige vormen 
van arbeidsmigratie. Anderzijds wordt dit stelsel erdoor bevestigd. 

Om deze reden moet hier enige aandacht worden geschonken aan de verklaring van 
het verschijnsel trekarbeid, die uit het socialistische denkmodel voortvloeit. 

Centraal in de socialistische theorie van de gastarbeid staat het begrip 'industrieel 
reserveleger', ontleend aan Marx. In diens werk vervult het industrieel reserveleger een 
soort bufferfunctie In tijden van hoogconjunctuur kan men snel arbeiders uit dit reser
veleger recruteren, zonder dat er spanning op de arbeidsmarkt ontstaat Tevens kunnen 
de lonen op een laag niveau blijven. Het gevolg is dat men met een verhoogde productie 
grote winst kan maken. Bij een inzinking gaat men eenvoudig over tot ontslag, zodat de 
verliezen voor de ondernemer minimaal zijn (41). 

Tot aan de tweede wereldoorlog was het werklozenbestand in West-Europa zo groot, 
dat het de functie van reserveleger kon vervullen. Na de tweede wereldoorlog werd er 
echter een politiek gevoerd van volledige werkgelegenheid, met het gevolg dat er een 
'tekort' dreigde. Bedrijven gingen, in het ene land eerder dan in het andere, ertoe over 
buitenlanders in dienst te nemen. Vanaf dat moment vormen trekarbeiders een 'extern 
industrieel reserveleger' in de terminologie van Castles en Kosack (42). 

De immigranten zijn afkomstig uit gebieden met hoge werkloosheidscijfers, maar ne
men voor zover geworven, onmiddellijk na aankomst in West-Europa deel aan het pro
ductieproces. Potentieel is dit leger onuitputtelijk, aldus Castles en Kosack. 

Beide auteurs constateerden, dat de lonen ondanks de komst van trekarbeiders aan
zienlijk zijn gestegen in West-Europa. Zij schrijven dit toe aan twee factoren 
a. Regering en vakbonden hebben institutionele beperkingen opgelegd aan demimigratie; 
b. De loonstructuur is een allerminst homogeen geheel. Door de ruime loondifferentia-

tie heeft de aanwezigheid van migranten die hoofdzakelijk tot de laagste inkomens
groepen behoren, weinig invloed op de inkomens van andere categoneen, omdat de 

41. Zie o.a. MarshaU-Goldschvartz, 'The Import of Labour, the case of the Netherlands', Rotterdam 
1973, p. 8, en С Heemskerk, o.e., p. 19-23. 
42. Zie S. Castles en G. Kosack o.e., p. 377. 
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immigranten niet concurreren met andere inkomensgroepen (43). 
Wel is er, volgens Castles en Kosack, sprake van een loondmkkend effect voor hen, die 
tot dezelfde inkomensgroepen behoren. De werking van de tweede factor kan in Neder
land nog niet worden aangetoond, volgens Marshall. Zij vergeleek de inkomensverhogin-
gen gedurende tien jaar van drie beroepscategorieën in Nederland met elkaar en kwam 
tot de conclusie, dat er geen enkele 'particular association between occupational wages-
changes and the immigration of labour force' is aan te wijzen (44). 

Bovendien kunnen de loonverschillen tussen verschillende sectoren in de economie 
niet zonder meer worden verklaard door de aanwezigheid van immigranten. 

Aan de berekeningen hebben, zoals boven aangeduid, echter bepaalde vooronderstel
lingen ten grondslag gelegen, zodat men op zijn hoede moet zijn vooral te gemakkelijke 
gevolgtrekkingen. Een loondmkkend effect kan niet gemakkelijk worden berekend, al
dus Marshall. Al met al stelt zij (45): 'In general, we can say that the consequences of 
labour immigration and of alternative instruments depend basically on the power rela
tions between workers en capitalists, because the stronger the labour organizations are 
and the greater the combativeness of the workers, the less effective (for the capitalist 
class) the mechanisms for checking the rate of progression of wages. This applies also 
to the 'import of labour'. The participation of the foreign workers in the common 
struggle for the interests of the entire working class (they recently participated, for in
stance, in strikes, side by side with Dutch workers) — or, even more so, the real integra
tion of the immigrants in the working class of the receiving country — would tend to 
minimize the effect of the import of labour on wages and working conditions. The ma
terialization of this integration seems, however, to be very difficult and gradual in pace, 
and all measures enacted with a view to limiting the duration of stay of the foreign 
worker and to constantly renewing the immigrant population are against such integra
tion and ultimately, against the interests of national workers.' 

Ook Nikolinakos meent dat de gastarbeid, gegeven de huidige economische situatie,geen 
algemeen loondmkkend effect heeft in West-Duitsland, gezien de heterogeniteit van de 
arbeidsmarkt. Hoogstens zou dit effect op kunnen treden op de deelmarkt van onge
schoolde en halfgeschoolde arbeiders. Maar ook hier zijn tegenkrachten werkzaam. 

Zo wijst Nikolinakos op de hoge organisatiegraad van inheemse arbeiders, waardoor 
de vakbonden een krachtige greep hebben op de hele loonstructuur. 

Ook wordt de binnenkomst van buitenlanders voortdurend beheerst door de over
heid, behoudens de groep der illegalen. Dit alles neemt niet weg, dat het grote aanbod 
van de buitenlandse werknemers, behorend tot de laagste inkomensgroepen, toch een 
loondmkkend effect heeft voor deze categorieën, zoals voor de Bondsrepubliek uit de 
schaarse gegevens hierover geconcludeerd kan worden (46). 

Vrijwel alle auteurs van het socialistisch denkmodel maken gebmik van het begrip
penpaar centram-periferie of metropool-satellieten. De essentie van de centmm-perife-
rie-relatie is gelegen in het feit, dat de periferie eenzijdig afhankelijk is van het centrum. 
Economische ontwikkeling van het centrum wordt mogelijk gemaakt door onderont
wikkeling van de periferie. 

Toegepast op de arbeidsmigratie zijn de Westeuropese landen — en met name het be-

43. Dit geldt zeer zeker voor de vele illegale werknemers, die aan vraag en aanbod zijn overgeleverd. 
Maar voor de legaal geworvenen gelden de heersende ca .o.'s. In de Westeuropese landen immers wordt 
het loon niet langer bepaald door vraag en aanbod, maar door de verhouding tussen inkomens en prijs
stijging. Hier schieten Castles en Kosack met hun kritiek de loonpraktijk hier te lande voorbij. 
44. Marshall, o.e. p. 101. 
45. Idem, o.e. p. 60. 
46. Nikolinakos, "Politische Oekonomie der Gastarbeit', p. 95-102. 
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dnjfsleven aldaar — centram, en de herkomstlanden с q de migranten uit die landen 
periferie Berekeningen hebben aangetoond dat de herkomstlanden emstig benadeeld 
zijn, waarmee bovengenoemde centrum-penfenc-relatie werd bevestigd (47) 

Bij wijze van voorbeeld staan we even stil bij de studie van Nikolmakos Deze auteur 
onderzocht het betalingsbalanseffect als gevolg van de geldzendingen en meegebracht 
spaargeld, het kapitaalsvormingseffect en het scholingseffect in Griekenland Het bleek 
dat de inkomsten uit geldzendingen en invoer van spaargelden in steeds genngere mate 
in staat waren het betahngsbalanstekort op te heffen Andere berekeningen toonden 
aan, dat er steeds meer duurzame consumptieproducten in Griekenland werden inge
voerd, die 'op afbetaling' waren gekocht en waarvan de lopende aflossingen nog met 
waren voldaan 

Kapitaal wordt in de herkomstlanden nauwelijks gevormd, stelt Nikolmakos vast In
tegendeel de spaargelden bevorderen de consumptie Bij gebrek aan binnenlands aan
bod komt een aanzienlijk deel van de consumptiegoederen uit de immigratielanden 

Vakopleiding aan buitenlanders vindt hier en daar plaats, maar is niet gencht op de 
behoeften van de herkomstlanden Daarentegen worden in de emigratielanden dikwijls 
opleidingen gegeven ten behoeve van de Westeuropese industrie 

Nu zijn er weliswaar enkele initiatieven genomen en ideeën ontwikkeld, die een bijdrage 
trachten te leveren aan de ontwikkeling van herkomstlanden, maar Marshall meent 
'Proposals made with a view to "conciliating" interests that are intrinsically divergent 
(those of the advanced and the underdeveloped countnes) have no other consequence 
than that of crystallizing acquired positions and international inequalities Although 
the suggestion of a "general solution" is beyond the scope of this study, one thing is 
certain the real alternative to emigration is the setting into motion of an autonomous, 
socially controlled mechanism of development, and cannot depend on the well-inten
tioned expression of wishes of liberal writers in the advanced economies, who disregard 
the existing international power relations' (48) 

Samenvatting (par 1 en 2) 

Uit het literatuuronderzoek over de arbeidsmigratie blijkt, dat alle auteurs de economi
sche oorzaken en gevolgen van dit verschijnsel aanvaarden, maar tevens ontdekken wij 
zeer uiteenlopende verklaringen en waardenngen dienaangaande 
- In het nationaal geonenteerde onderzoek komt de economische afhankelijkheids

relatie niet aan de orde Hier is de migratie het snijpunt van vraag en aanbod op de 
(inter)nationale arbeidsmarkt Deze categorie schrijvers staat overwegend positief 
tegenover de arbeidsmigratie, omdat zij voor zowel de landen van herkomst als ook 
voor de 'gastlanden' een bijdrage voor de nationale economische groei betekenen 
Arbeidsmigratie betekent voor beide partijen voordeel Derhalve is migratie een vorm 
van ontwikkelingshulp 

— In het internationale analysekader ofwel de 'kapitaal-cntische' benadering wordt de 
economische afhankelijkheidsrelatie van de arme t o ν de rijke landen benadrukt 
Ginds is schaarste aan kapitaal en overschot aan arbeidspotentieel Hier vindt een 
kapitaalconcentratie plaats, die het aanbod van arbeidskrachten op de nationale ar
beidsmarkt overtreft Door gebrek aan werkgelegenheid zijn de Mediterrane arbei-

47 Nikolmakos, 'Zur Frage der Auswanderungseffekte in den Emigrationslandern', Das Argument, 
13ejrg , december 1971, 9/10, ρ 783 799 Ook L van Velzen, Internationale Spectator, juni 1973 
48 Marshall, oc ρ 161 
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ders afhankelijk van het geïndustrialiseerde Westen. 
Deze kapitaal-critische benadering ziet de migratie vooral ten dienste van de factor 
kapitaal c.q. de werkgevers van de gastlanden. Desondanks kan de migratie enkele 
positieve gevolgen in zich dragen. De tijdelijke emigratie zou een ontwikkeling voor 
de emigratielanden moeten zijn (o.a. vakscholing). 
Oplossing van het vraagstuk ligt in de internationale arbeidsverdeling. 

— In het marxistisch-socialistische analysekader is de migratie gevolg van en voorwaar
de voor het economisch systeem van het kapitalisme. Import van arbeid is uitslui
tend in het voordeel van de élite der centrum-naties en is puur in het nadeel van de 
massa der periferie-naties. 
De migratie vertraagt de arme landen in hun ontwikkeling en versterkt tegelijkertijd 
de centrum-positie van de rijke landen. De internationale klassensolidariteit kan al
leen door strijd deze economische afhankelijkheidsrelatie doorbreken. 

Par. 3. Enkele kenmerken van de arbeidsmigratie 

In deze paragraaf willen we kort ingaan op enkele karakteristieken zonder evenwel tot 
een definitie van arbeidsmigratie te komen. 

Ook hier brengen we dezelfde beperking aan als in de voorgaande, nl. dat we slechts 
de arbeidsmigratie van de Middellandse Zeelanden naar West-Europa in onze beschou
wing betrekken. Dus niet de immigratie van Surinamers en Antillianen, omdat hun 
(rechtspositie, zeker formeel, verschilt van die van de arbeidsmigranten, al zijn ook zij 
natuurlijk 'een onderdeel van de latente arbeidsreserve in onderontwikkelde en zelfs af
hankelijker landen' (49). 

Voor de Nederlandse situatie noemt Marshall-Goldschvartz in haar studie 'The import 
of labour' een viertal algemene karakteristieken van mediterrane immigratie (50): 
a. het gaat in wezen om immigratie van arbeidskracht: de totale arbeidsomvang, niet de 

individuele verblijfsduur van arbeidsmigranten is van belang: arbeidsmigranten zijn in 
theorie onderling verwisselbaar. Met andere woorden: 'men vraagt arbeid, geen men
sen'(51). 

b. het gaat om immigratie voor industriële activiteit; een kleiner percentage arbeidsmi
granten werkt in de landbouw- en dienstensector. In maart 1975 werkte 76,2 pro
cent in de fabriek, waarvan 72,7 procent in de industriële sector, 3,0 procent in de 
bouw en 0,5 procent in de mijnbouw - tegen 0,8 procent in landbouw en visserii 
en 23,0 procent in de dienstensector en andere oeroepen (52). In vergelijking met 
andere Europese landen is in Nederland een klein percentage in de bouwsector werk
zaam, zoals bijvoorbeeld Frankrijk met ongeveer 30 procent. 

с Arbeidsmigratie heeft tijdens de expansieperiodes - met name tussen 1961 en 1966 
- erg veel bijgedragen tot de groei van het aantal mannelijke handarbeiders in de in
dustrie en de industriegebieden. Dit hangt samen met het onder a. genoemde karakter 
van arbeidsmigratie: het 'industrieel reseiveleger' kan vooral als ongeschoolde arbeids
kracht overal ingezet worden. 

d. De import van arbeiders is in werkelijkheid het gevolg van de voortschrijdende uit-

49. A. Marshall-Goldschvartz, o.e. p. 33. Zij gaat wél in op het verschil tussen Mediterrane en West-
Indische arbeidsmigranten. 
50. Idem, o.e. p. 33-38. 
51. Zie: W. Albeda in Nieuwsbrief CRM, 9/1970. 
52. Penninx en Van Velzen, o.e. p. 16. 
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dunning van het 'arbeidsreserveleger', met andere woorden het is fundamenteel ver
bonden met de arbeidsmarktomstandighedtn 

De arbeidsmigranten bezetten een lage positie op de arbeidsmarkt Een karakteristiek 
van arbeidsmigranten dat door vooral een auteur als Livi-Bacci onderkend wordt, hangt 
nauw hiermee samen een grote mobiliteit, die tot uiting komt in 

— de betrekkelijk korte tijd tussen vertrek uit het emigratieland en de terugkeer, 
— de vaak voorkomende tweede emigratie na een penode van verblijf in het land van 

herkomst, 

— grote mobiliteit tussen bedrijven in het immigratieland (53) 
Op deze manier Ыц еп de wensen tot en kansen op integratie in het immigratieland be
trekkelijk genng 

In groter Europees verband kan men de immigratielanden elk een plaats proberen te 
geven in een schematische indeling in een viertal fasen, waann buitenlandse werknemers 
worden gebruikt Die indeling wordt ook wel aangeduid als de sequentie-classificatie, ze 
is door W Albeda ontwikkeld (54) 

1 Gastarbeiders worden gebruikt om tijdelijk bepaalde knelpunten in de arbeidsmarkt 
op te vangen (zij vormen minder dan 5 procent van de beroepsbevolking), 

2 Gastarbeiders worden structureel ingezet waar het betreft functies die door de natio
nale arbeidskrachten als onaangenaam, minderwaardig of te onzeker ervaren worden 
(zij vormen 5 tot 10 procent van de beroepsbevolking), 

3 Gastarbeiders bezetten haast alle ongeschoolde arbeidsplaatsen (zij vormen 10 tot 20 
procent van de beroepsbevolking), 

4 Gastarbeiders vemchten allen handarbeid in een ontwikkelde economie (zij vormen 
ongeveer 20 procent van de beroepsbevolking) (55) 

Destijds (1970) plaatste Albeda Nederland op de overgang van de eerste naar de tweede 
fase, West-Duitsland, Frankrijk en Engeland in de derde en Zwitserland in de vierde fase 

Tussen 1960 en 1973 heeft het Nederlandse bedrijfsleven steeds meer arbeidsmigran
ten aangetrokken Daar is dat verschijnsel dat Van Amersfoort trekarbeid noemt, een 
traditioneel fenomeen 'Trekarbeid is een tijdelijke vorm van inschakeling in de geld
economie van (voornamelijk) ongehuwde jonge mannen, die voor het ovenge nog leven 

53 L Lucassen, R Pennmx, L van Velzen, 'Trekarbeid van Middellandse Zeegebieden naar West-
Europa ІГ, Kroniek van Afrika, 1973/2, ρ 101 
54 Nieuwsbnef CRM, 9/1970 
55 Kwalificatie van arbeiders m 261 ondervraagde bedrijven 

Totaal 

Nederlanders 
Italianen 
Marokkanen 
Spanjaarden 
Turken 
Ovenge nat 

Totaal 

Totaal 

86 800 is 100 pet 
2 370 is 100 pet 
2 777 is 100 pet 
4 456 is 100 pet 
3 522 is 100 pet 
3 353 is 100 pet 

103 278 is 100 pet 

Lager 
leiding 
gevend 
personeel 

13 pet 
1 pet 
1 pet 

-
Ipct 

13 pet 

12 pet 

Geschool
de arbei
ders 

34 pet 
16 pet 
3pct 

11 pet 
12 pet 
21 pet 

30 pet 

Geoefende, 
ongeschool
de arbeiders 

49 pet 
73 pet 
88 pet 
77 pet 
74 pet 
63 pet 

54 pet 

Corveeers, 
ed 

4 pet 
10 pet 

8 pet 
12 pet 
13 pet 

3pct 

4 pet 

Bron De buitenlandse arbeider m Nederland, deel II, NV v/d Nederlandse Stichting voor de 
Statistiek, Den Haag, 1971, ρ 47 
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in een traditionele plattelandsstnictuur, die nog (grotendeels) buiten de geldeconomie 
staat' (56). 

Naarmate deze trekarbeid haar 'eenmalige' en tijdelijke karakter verliest en meer en 
meer bestaansbasis wordt voor de migrant, is er sprake van 'gastarbeid' Wanneer door 
de hogere inkomsten uit gastarbeid de consumptiestandaard verhoogd wordt, zal een 
blijvende overgang van de stad naar het platteland bevorderd worden 

Par 4 De -werving van buitenlandse arbeiders en de conjunctuurgevoehgheid 

Sedert 1960 zijn er door de Nederlandse regering wervingsovereenkomsten gesloten met 
verschillende regeringen van Mediterrane landen (57) De methode van de werving is 
volgens de nota 'Buitenlandse werknemers' uit 1970 te prefereren boven andere vor
men van arbeidsmigratie Zij biedt 'redelijke waarborgen voor een verantwoorde se
lectie, keuring, overkomst en tewerkstelling, opvang en begeleiding van buitenlandse ar
beidskrachten' aldus de regenngsnota (58) Werving vindt plaats voor de duur van een 
of twee jaar Gedurende die penode verplicht de werkgever zich onder meer voor huis
vesting te zorgen, de buitenlandse arbeider om bij dezelfde werkgever te blijven werken 
Door de beperking van het contract tot de duur van één a twee jaar is de werkgever in 
staat het aantal buitenlanders dat bij hem in dienst is snel aan te passen aan zijn perso
neelsbehoefte 

In de praktijk vindt er een zekere doorstroming plaats van buitenlandse arbeiders, 
mede als gevolg van beperkende maatregelen ten aanzien van vestiging en gezinshereni
ging Op deze wijze worden bijscholing en promotie zeer moeilijk Deze doorstroming 
zorgt er dan ook voor dat buitenlandse arbeiders de laagste posities m het economisch 
leven blijven bezetten (59) 

De toelating van buitenlandse arbeiders werd aanvankelijk met aan beperkingen on
derworpen De vrije toelating leverde echter vooral na de economische recessie van 
1967 problemen op De economische opleving van daarna deed de stroom buitenlanders 
weer groeien Als gevolg hiervan ontstonden moeilijkheden t a v huisvesting en opvang 
Tegen deze achtergrond oordeelde de overheid het noodzakelijk een vastere greep te 
krijgen op de arbeidsmigratie Vanaf 1 juli 1968 behoorden buitenlandse werknemers 
uit een aantal Middellandse Zeelanden vóór binnenkomst in Nederland over een mach
tiging tot voorlopig verblijf te beschikken (de zgn Roolvinkstop) Bij de verlening van 
deze machtiging werd een arbeidsvergunning in het vooruitzicht gesteld Op 1 juni 

1969 werd voor een aantal landen deze plicht tot arbeidsvergunning uitgebreid In de 
praktijk betekenden deze maatregelen dat werknemers uit de wervingslanden slechts via 
de officiële werving konden worden aangetrokken (60) Tenslotte werd op 1 oktober 
1970 de spontane werving geheel gestaakt, met enkele uitzonderingen waaronder de 

56 Dr J M M van Amersfoort, 'Immigratie en mmderheidsvoimmg Een analyse van de Nederlandse 
situatie 1945-1973', Samson, Alphen a/d Rijn, 1974, ρ 189 
57 Nederland sloot met Italie m 1960 een wervingsovereenkomst, met Spanje in 1961, met Portugal 
in 1963, met Turkije m 1964 en met Griekenland in 1966 Tijdens de economische cnsis had de Neder
landse regering op deze wijze controle op de migratiestroom Daarna sloot Nederland nog wervings 
accoorden met Marokko (1969), Joego Slavie (1970) en Tunesië (1970), zie R Penninx in 'Naar een 
algemeen etnisch minderhedenbeleid9, schets van de sociale positie m Nederland van Molukkers, Suri
naamse en Antilliaanse Nederlanden en Mediterrane werknemers en een inventarisatie van het Neder
landse arbeidsbeleid', hoofdstuk IV, Den Haag 1978, ρ 10 (nog niet gepubliceerd) 
58 Handelmgen Tweede Kamer, Gedrukte Stukken no 10504, nr 3, ρ 4 
59 Zie S Castles en G Kosack,oc ρ 98 w 
60 Zie ad 33 geciteerde nota, ρ 7 
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werving van geschoolde en gespecialiseerde werknemers. Nederland nam deze beper
kende maatregelen enige tijd later dan andere Westeuropese landen (61). 

Na 1969 kreeg de overheid door middel van de koppeling van verblijfs- en arbeids
vergunning een krachtige greep op de omvang van de migratie. Toen begin 1972 de hui
dige economische recessie begon door te zetten werd de binnenkomst van trekarbeiders 
tot een minimum gereduceerd door de invoering van een wervingsstop. In tegenstelling 
tot 1967 was de mogelijkheid om 'spontaan' het land binnen te komen, d.w.z. zonder 
de weg van de officiële werving, vrijwel uitgesloten. In 1978 is de wervingsstop nog 
steeds van kracht. 

Overigens betekent de wervingsstop niet een volledige stopzetting van de migratie. 
Hier en daar worden aanvragen voor buitenlandse arbeidskrachten nog steeds door de 
overheid gehonoreerd, maar het betreft hier fracties van de aantallen die vóór de invoe
ring van de wervingsstop werden aangetrokken. 

Samenvattend zou men kunnen stellen dat het doel van de werving is op korte termijn 
een tekort aan arbeidskrachten in bepaalde functies aan te vullen met buitenlandse 
werknemers. Wellicht hangt deze doelstelling samen met het feit, dat men de arbeids
migratie uit het Middellandse Zeegebied als een tijdelijk verschijnsel beschouwde (62). 
Later wordt aan de spanningen op de arbeidsmarkt een structureel karakter toegekend 
en wordt een beleid op 'langere termijn' uitgestippeld (63). 

De eerste doelstelling werd blijkens een aantal nevenmaatregelen aangevuld met een 
tweede: de werving werd aangegrepen als middel om te voorkomen dat de migratie een 
te grote omvang zou bereiken. Het gevolg is dat werving, aangevuld met de maatregelen 
van '68, '69 en '70 een vrijwel perfect instrument is geworden in de handen van de over
heid om de omvang van de migratie te beheersen (64). 

61. In Duitsland werd in 1965 de Ausländergesetz aangenomen. Deze wet beoogde blijkens het voor
woord 'eine liberale und weltoffene Fremdenpolitik, die die Einreise und das Aufenthalt von Auslän
dem erleichtert, zu verfolgen'. De KDSE (Auslandische Arbeiterin der Bundesrepublik Uè ut semana, 
Bonn, mei 1972) heeft de werking geanalyseerd van deze wet en kwam onder meer tot de conclusie, 
dat de wet een hulpmiddel vormt voor de overheid om de grenzen voor buitenlanden al naar gelang 
naar wens te openen en te sluiten. Overigens heeft Duitsland evenals Nederland - bi-laterale wer
vingsverdragen gesloten met herkomstlanden van trekarbeiders. Dit geldt eveneens voor België, 
welk land een lange geschiedenis van arbeidsmigratie kent. Perioden van een liberaal migratiebeleid en 
perioden van beperkende maatregelen, al naar gelang de economische conjunctuur, wisselden elkaar 
af. Beperkende maatregelen werden vooral in de jaren dertig van kracht, nog verscherpt in 1967 en 
1969. In Frankrijk wordt de toelating sinds 1945 gecontroleerd door het 'Office Nationale d'Immigra
tion'. Vanaf dat jaar waren er twee manieren om wettig in Frankrijk te verblijven; via werving of via 
'régularisation', dat inhield dat men vergunningen kon verkrijgen wanneer men in het bezit was van 
een arbeidscontract en een bewijs van onderdak'. Vooral de methode van de 'Régularisation' leidde 
volgens LPVZ tot "mensonwaardige toestanden door frauduleuze praktijken'. Cf. Lucassen, Penninx, 
Van Velzen en Ζ winkels, o.e. LPVZ III, p. 217, de gegevens over België' en Duitsland, p. 214-218. 
62 Zie regeringsnota, o.e. nr. 3, p. 6. 

63. Idem, nr. 9, p. 4-5. 
64. Uit de staatscourant bleek het volgende t.a.v. de verplichting tot het hebben van een machtiging 
tot voorlopig verblijf, alvorens toegelaten te worden in Nederland: Per 1-6-1968 vielen de onderdanen 
van de volgende landen onder deze regeling: Griekenland, Marokko, Portugal, Spanje en Turkije. De 
onderdanen van visumplichtige landen (Joego-Slaviê) vallen automatisch onder de regeling van de 
machtiging tot voorlopig verblijf, deelde een medewerker van Justitie ons mede. Per 1 maart werden 
een 36-tal landen toegevoegd aan bovengenoemde opsomming. Zie fotocopie Staatscourant 1969, nr. 
39. Oostenrijk verdween na 14 dagen van de lijst. De landen waarvoor de regeling per 1-6-1969 van 
kracht werd, zijn te vinden in de Staatscourant 1968, nr. 105. 
Ondanks de regelingen van l-6-'68 en l-3-'69 was het systeem niet waterdicht genoeg om binnenkomst 
van buitenlandse werknemers buiten de werving om te verhinderen. Daarom werden de mogelijkheden 
nog verder beperkt. Aanleiding vormden de klachten van regeringen en bedrijven in andere West-Euro
pese landen dat 'hun' buitenlandse arbeiders wegtrokken. Met name de binnenkomst via 'derde lan-
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Interpretatie 

Dat deze regeling in de eerste plaats ten goede komt aan de Nederlandse samenleving is 
duidelijk. Zij is ook met nadruk bedoeld om spanningen in Nederland te beperken. Dat 
de belangen van buitenlanders op de tweede plaats komen, moge onder meer blijken uit 
de opmerking dat Nederland geen 'immigratieland' is (65). 

Ook binnen de werkgevers- en werknemersorganisatie worden wervingsmaatregelen 
om uiteenlopende redenen wenselijk geacht. Daarbij staat de bescherming van de Neder
landse samenleving voorop (66). 

Tijdens de economische recessie in 1967 werd de werving nagenoeg stopgezet (67). 
Toen bleek het regulatiemechanisme nog tamelijk goed te werken, omdat ná stopzet
ting van de werving een aantal buitenlanders dat hier geen werk meer vond, weer naar 
hun land van herkomst terugvloeide. Na de economische inzinking nam de werving 
drastisch toe (68). 

Toen echter in 1972 een nieuwe economische inzinking zich aankondigde, bleef het 
aantal afgegeven arbeidsvergunningen gelijk (69). Zie tabel II. Ondanks de sterke toe
name van de algemene werkloosheid in ons land bleef men buitenlandse arbeiders aan
trekken. Penninx interpreteert dit gegeven als volgt: 'dat buitenlandse arbeiders tot dan 
toe ook nodig waren in omstandigheden van relatief hoge werkloosheid en dat de func
tie van buitenlandse arbeiders als conjunctuur-buffer sinds 1967 verder is afgenomen' 
(70). In deze jaren begint zich tevens de toenemende gezinshereniging af te tekenen, 

— > • 

den' werd m.i.v. 1-1-1970 aan banden gelegd. Er werden uitzonderingen gemaakt: 
1. 'Indien het een werknemer betreft die tevoren reeds met een arbeidsvergunning bij het desbetref

fende bedrijf werkzaam is geweest. 
2. Indien bij het betrokken bedrijf reeds een bloedverwant (tot en met de tweede graad) werkzaam is 

van degene te wiens behoeve de aanvraag is ingediend'. 
'Voorts kunnen voor toelating en tewerkstelling in aanmerking komen geschoolde of gespeciali
seerde werknemers die niet via de officiële werving kunnen worden aangetrokken, ook indien zij 
geen onderdaan van één der genoemde landen zijn'. 

65. Zie regeringsnota, o.e. nr. 3, p. 9. 
66. Niet alleen de Nederlandse regering, maar evenmin de vakbonden blijken afkerig te zijn van beper
kende maatregelen. De vakbonden zijn er namelijk in geïnteresseerd de loondrukkende werking van 
de aanwezigheid van trekarbeiders tot een minimum te beperken. Eén van de conclusies van de kosten-
baten-analyse gaat in dezelfde richting (J. Kooyman en J. van der Pas, 'The Economie Effects on the 
Netherlands of Recniting Foreign Labour', C.P.B. 1972, Den Haag, p. 36). 
Voor de herkomstlanden zou de werving in ieder geval voordelig zijn, meent de VNO in 'Gastarbeid in 
Nederland' (VNO, 'Gastarbeid in Nederland', o.e., p. 43). 'Een dergelijke politiek zou men van de 
zijde дп de herkomstlanden niet verwachten, als er werkelijk sprake zou zijn van een belangrijke ne
gatieve invloed op de werkgelegenheid aldaar', argumenteert het VNO. Gezien de berekeningen van 
Nikolinakos en Van Velzen, waarin de economische gevolgen van de gastarbeid voor de herkomstlan
den in negatieve termen worden beschreven, lijkt een dergelijke stelling gemakkelijk weerlegbaar en 
het daarbij behorende argument op zijn minst een halve waarheid. (In dit velband moet echter wel ge
wezen worden op de politiek van Tunesië, dat een soort verdeelsleutel hanteert per provincie. Helaas 
is dit systeem niet geheel waterdicht, vanwege het grote aantal Tunesiers dat illegaal naar Frankrijk 
vertrekt (Penninx bij Bovenkerk, o.e., p. 15). Bovendien schijnt deze Tunesische politiek een uitzon
dering te zijn). 
67. Er werden in 1967 slechts 39.000 arbeidsvergunningen afgegeven tegen 46.000 in het jaar ervoor. 
Zie Penninx, o.e. p. 11. 
68. 'De overheid had de werving geheel gemonopoliseerd en daardoor een efficiènte voorziening van 
arbeid aan het bedrijfsleven gegarandeerd', R. Penninx, o.e. p. 12. 
69. Zie tabel A, R. Penninx, o.e. p. 1. Italië valt buiten de wervingslanden en arbeiders uit dat land 
zijn derhalve niet in de tellingen opgenomen. De 9.300 nieuwe arbeidsvergunningen, afgegeven in 
1976, betreffen ол. tewerkstelling van reeds in Nederland legaal verblijvende gezinsleden van trek
arbeiders als ook de régularisatiegevallen. 
70. Idem, p. 11-12. 
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waaruit tevens nieuw aanbod op de arbeidsmarkt plaats vindt (71). 
De conclusie is gerechtvaardigd, dat een wervingsaccoord redelijk effectief kan zijn, 

wanneer de trekarbeider slechts de functie van 'conjunctuur-buffer' op de arbeidsmarkt 
vervult. Maar naarmate de buitenlandse arbeider ook andere functies is gaan innemen, 
is hij een 'onmisbare' plaats op de arbeidsmarkt gaan innemen en heeft het wervings
accoord geen functie om bij recessie de kraan te sluiten. 

Tabel II Werkloosheid in Nederland, officiële werving, totaal aantal nieuw afgegeven arbeidsvergun
ningen, totaal tijdelijke en permanente arbeidsvergunningen en totaal aantal onderdanen uit de wer-
vingslanden per jaar, 1956-1977(72) 

Jaar 
1 
Arbeids
reserve 

2 
Officiële 
werving 

3 
Nieuw af
gegeven 
arbeids
vergunnin
gen 

4 
Tijdelijke 
arbeids
vergunnin
gen per 
31-12 

5 
Permanente 
arbeids
vergunnin
gen per 
31-12 

6 
Totaal 
arbeids
vergunnin
gen per 
31-12 

7 
Legaal 
verblijvende 
onderdanen 
uit wervings-
landen per 
31-12 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

•per l 

1.3 
1.6 
3.1 
2.4 
1.5 
1.1 
1 0 
10 
0 9 
1.0 
1.2 
2.4 
2.2 
1.8 
1.1 
1.7 
2.8 
2.9 
3.5 
s.ip) 
5 6 П 

154-·77 

Samenvatting 

1.623 
3.374 
4.297 
6 797 
4 800 
2.744 

566 
2.173 

10.652 
16.551 
16 765 

3 981 
6.164 
5.131 

902 
14 

** per 31-3-

279 
2 091 
4 367 
8.316 

18 839 
20 646 
25.998 

4.592 
10.013 
16 668 
25.561 
25 500 

7 813 
8 523 

? 

9.300 

'77 Bron 

50.663 
60 441 
66 810 
60.429 
60.102 
56.831 

·> 
38 500 
33.063* 

R. Penninx, 

2.705 
8 102 

16914 
25.082 
29.881 
36 327 

? 

61400 

o.e. 

410 
545 

1896 
5 030 

10 275 
23 031 
33393 
46359 
39 245 
45 213 
53 368 
68 543 
83.724 
85511 
89 983 
93 158 
99 724 
99 724 
10 493** 

719 
2 510 
6.110 

10 803 
22 690 
39 950 
56 877 
48511 
54 736 
70 205 
92 870 

? 

128.572 
139 490 
153 120 
169 737 
179 032 

De werving geschiedt geheel in het voordeel van het ontvangende land 
a Het wervingsaccoord is een 'élite-accoord' een verdrag tussen de Nederlandse minis

ter van buitenlandse zaken, getekend door zijn ambtgenoot van het migratieland. In 
deze overeenkomst is de 'koper' de sterkste partij op basis van zijn sociaal-economi
sche positie en zijn Centrum-functie (73). 

71. Zie het aantal afgegeven arbeidsvergunningen in het kader van de gezinshereniging, tabel II. 
72. Idem, p. 11-13. 
73. De wervingsaccoorden staan in contrast met de emigratie-accoorden die allerlei voorzieningen ga
randeren ter bescherming van de Nederlandse emigrant Zie С Groenendijk en A Swart, Nederlands 
Juristenblad 76/10, 'De tewerkstelling van buitenlandse arbeiders', p. 317 Zie ook N. Abadan-Unat 
es., 'Migration and Development, A Study of the Effects of International Labor Migration on Bogaz-
llyan District', Ankara, 1976, p. 1-42. 
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b. De selectiecriteria bij de recrutering bewerkstelligen een zekere afroming van de beste 
arbeidskrachten (gezondheidsverklaring, enig onderwijs, alfabeet, soms een tweede 
taal sprekende zoals het Frans in Marokko) in het voordeel van de ontvangende in
dustrie. Een wervingsbureau, door Nederlandse ambtenaren van het ministerie van 
Sociale Zaken bemand, stelt zich hiervoor beschikbaar. 

c. De wervingsstop maakte een eind aan de spontane komst van arbeiders uit de verschil
lende landen van herkomst en splitste zich in twee groepen: de ongeschoolden en de 
geschoolden, die nog wel 'doorgelaten' werden. Dit bracht de laatsten in een bevoor
rechte positie t.o.v. de veel grotere groep van ongeschoolde landgenoten. 

d. De buitenlandse arbeider werd via de regulerings-mechanismen van de wervingsproce
dure en de wervingsstop in de rol van een bufferfunctie gebracht. Indien nodig werd 
de buitenlandse arbeider aangetrokken. Zodra de economie een inzinking vertoonde, 
werd de toeloop stop gezet, zodat de aanwezigheid van de buitenlandse arbeider een 
zo gering mogelijk loondrukkend effect met zich meebracht ten aanzien van de au
tochtone arbeiders. In economisch slechtere tijden kan men op deze manier de sociale 
spanningen die optreden enigszins reguleren door het quotum te verlagen. 

e. Aan dit alles komt de mediterrane arbeider nergens te pas. Inspraak in zijn land van 
herkomst bestaat niet, onder meer veroorzaakt door het slecht functioneren van vak
bonden in overwegend agrarische landen. De élite van de centrum-natie dicteert zijn 
eisen eenzijdig via de élite van de periferie-natie aan de potentiële migrant. De ar
beidsmigrant beschikt niet over kanalen om invloed uit te oefenen op de totstandko
ming en de uitvoering van de wervingsprocedures. 

f. Deze reactie van de werkloosheid onder de buitenlandse arbeidskrachten is sterk ver
laat. Dit wijst er op dat de buitenlandse werknemers zich in een aantal sectoren van 
onze economie een heel eigen plaats verworven hebben. Eerst eind 1974 hadden 
deze sectoren hun verzadigingspunt bereikt. Penninx en Van Velzen schatten dat 
voor de periode van de recessie het aantal buitenlanders zich zal stabiliseren rond de 
90.000 arbeidsvergunningen (74). Zie tabel III. 
Men kan het conglomeraat buitenlanders niet meer zien als simpele conjunctuurbuf
fer, maar als een groep arbeiders die voor de Nederlandse economie in grote mate on
misbaar is geworden, ook in een periode van economische recessie (75). 

Tabel Ш. Verloop van de werkloosheid onder arbeidskrachten uit de wervingslanden (76) 

Januari 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 

1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 

1652 
1345 
1638 
1906 
2374 
2794 
3532 
4200 
4719 
4690 
4827 
5113 
5228 
5418 

1,8 procent 
1,4 procent 
1,8 procent 
2,0 procent 
2,5 procent 
3,0 procent 
3,8 procent 
4,5 procent 
5,1 procent 
5,1 procent 
5,2 procent 
5,5 procent 
5,7 procent 
5,9 procent 

74. R. Penninx en L. van Velzen, 'Kastevorming in Nederland', o.e., p. 10. 
75. Idem, p. 12. 
76. Zie R. Penninx, 'Naar een algemeen etnisch minderhedenbeleid? ... ', o.e. p. 7. Deze cijfers kwa
men tot stand door gegevens uit de Memorie van Toelichting op de Begrotingen van Sociale Zaken, 
1974 e.V., alsmede uit vermeldingen in 'Motief. 
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September 
Oktober 
November 
Maart 
April 
Maart 
Mei 
Maart 

1975 
1975 
1975 
1976 
1976 
1977 
1977 
1978 

5679 
6312 
7253 
9130 
8451 
8453 
7789 
9213 

6,1 procent 
6,8 procent 
7,8 procent 
9,9 procent 
9,1 procent 
8,5 procent 4) 
7,8 procent 
9,2 procent 

1) Percentage van het totaal aantal arbeidsvergunningen per 31-12-'73 
2) Percentage van het totaal aantal arbeidsvergunningen per 31-12-'74 
3) Percentage van het totaal aantal arbeidsvergunningen per 31- 3-'75 
4) Percentage van het totaal aantal arbeidsvergunningen per 31-12-'76 

Bron: R. Penninx o.e. 

Par. 5. De illegale arbeider 

Hieronder wordt verstaan de buitenlandse arbeider die — in strijd met de geldende wet
geving inzake het aantrekken van buitenlandse werknemers ten behoeve van de Neder
landse arbeidsmarkt - zich naar Nederland heeft begeven en hier te lande clandestien 
arbeid verricht. Het werven van buitenlandse werknemers was sinds de maatregelen van 
1968, 1969 en 1970 (voor een overzicht van deze regelingen zie hfdst. 3, par. 4) nog 
slechts toegestaan via de officiële autoriteiten. Desondanks bleven buitenlanders 'spon
taan' ons land binnenkomen en werden derhalve officieus aangeduid als 'illegalen'. 

De oorzaken die aan het illegale verblijf van de buitenlandse arbeider ten grondslag 
liggen zijn dezelfde als die van de legale trekarbeider (77). Voorts speelt de omstandig
heid mee dat marginale bedrijven zich de kosten van het in dienst nemen van rechtma
tig in Nederland verblijvende buitenlandse werknemers niet kunnen veroorloven, het
geen geleid heeft tot een omvangrijk bestand van illegale buitenlandse werknemers (78). 

De politieke partijen keerden zich tegen de illegale arbeid. In de verkiezingsstrijd 
voor de Tweede Kamer mei 1977, werd door het blad 'Motief aan de politieke partijen 
o.a. de vraag gesteld op welke wijze de illegale arbeid aangepakt moest worden. De drie 
grootste partijen reageerden als volgt: 
CDA: Tegen illegale arbeid. Instrumenten zijn tewerkstellingsvergunningen, vergunnin

genlimiet, strafbaarstelling van de werkgever en een goede controle op de toela
ting om te voorkomen dat een regelmatige stroom van vreemdelingen ons land 
binnentrekt en na enige tijd via de Nederlandse arbeidsmarkt in de Nederlandse 
samenleving onderduikt. 

PvdA: Tegen illegale arbeid. Werkgevers streng straffen. De illegale werknemer het land 
uitzetten. 

VVD: Illegale arbeid dient bestreden te worden door een doelmatige controle bij de be
drijven en verhoging van de boetes die aan werkgevers worden opgelegd. 

Alle partijen zijn unaniem tegen illegale arbeid. Ook in de bestrijdingswijze zyn weinig 
verschillen te ontdekken. De controle dient in eerste instantie gericht te zijn op de 
werkgever. Hij moet direct aansprakelijk gesteld en tot hoge boetes veroordeeld worden. 
De illegale arbeider mag niet worden beboet, daar hy al voldoende bestraft wordt door 
uitzetting. Alleen de PSP en de PPR waren voor een generaal pardon. De PSP wilde dit 

77. Zie: Report of the Special Session of the Second Assembly of the Churches - Committee on Mi
grant Workers, April 30th-May 3rd, 1974, p. 7-8. 
78. 'De tewerkstelling van buitenlandse werknemers', CA. Groenendijk en A.H.J. Swart in het Ne
derlands Juristen Blad, 6 maart 1976, afl. 10,p. 325. 
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generaal pardon pas laten ingaan ná het van kracht worden van de wijziging der Wet op 
de Economische Delicten (79), die illegale tewerkstelling door werkgevers tot een eco
nomisch delict zou bestempelen. 

Aangezien illegalen nergens zijn geregistreerd, bestaat er geen zekerheid over hun 
aantal. Sommige schattingen gewagen van 15.000 à 20.000 illegalen (80). Tot 1 juni 
1976 hadden 14.123 tot dan toe illegaal verblijvende arbeiders hun status geregulari
seerd. 2520 aanvragen (d.i. 14 procent van het totaal) werden door de Minister afgewe
zen, omdat zij niet aan de gestelde eisen voldeden. Zij konden in beroep gaan. Vanaf 
juni 1976 zijn 1357 aanvragen in behandeling. Ondanks deze regularisatie — waarover 
hierna meer — schat het Nederlands Centrum voor Buitenlanders dat er nog steeds een 
groep van 15.000 illegalen in ons land werkt. Vanaf 1975 is deze groep sterk toegeno
men door toevloed vanuit de omringende landen. Een gerucht dat Koningin Juliana gra
tie zou verlenen speelde daarbij een grote rol. Volgens het Ministerie van Justitie is na 
afkondiging van deze regularisatiemaatregel het aantal illegalen dat ons land binnen
kwam vergroot (81 ). 

De illegalen zou men in twee categorieën kunnen indelen: 
— Zij die nooit toestemming hebben gekregen voor verblijf in Nederland. 
— Zij die wel bij binnenkomst in Nederland toestemming hadden voor verblijf alhier, 

doch deze toestemming om enigerlei reden verloren. In casu gaat het voornamelijk 
om hen, die reeds vanaf hun binnenkomst illegaal waren. 

De illegalen vormen een uiterst kwetsbare groep, doordat hun rechten zeer beperkt zijn. 
Daar zij geen officiële' titel tot verblijf hebben, blijven ze bijvoorbeeld verstoken van 
sociale voorzieningen. Ook zijn ze sterk afhankelijk van hun landgenoten, die hier wèl 
legaal verblijven, bijvoorbeeld met het oog op huisvesting. 

Van overheersende invloed is de afhankelijkheidsrelatie van de illegaal ten opzichte 
van zijn werkgever. De laatste kan wegens het in dienst nemen van illegalen gestraft 
worden met een hechtenis van ten hoogste 1 maand, of een boete van maximaal f 1000 
(art. 14 wet arbeidsvergunning vreemdelingen, 1964), die ingevolge art. 24 Wetboek 
van Strafrecht eventueel kan worden verhoogd tot maximaal f 10.000. De werkgever 
heeft vrij weinig te vrezen, immers het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie is 
in dezen weinig actief: 

in 1975 werden 21 werkgevers gestraft 
in 1976 werden 4 werkgevers gestraft 
in 1977 werden 35 werkgevers gestraft (cijfers van West-Nederland) (82) 

Daarentegen loopt de illegaal grote risico's: hij kan worden uitgezet. Er zijn verschillen
de redenen voor werkgevers om illegalen in dienst te nemen. Van der Mark noemt de 
volgende: 
a. Ten gevolge van ongunstiger arbeidsvoorwaarden (loon, etc.) trekken legalen weg bij 

sommige bedrijfstakken zoals de tuinbouw. 
b. Voor illegale werknemers betaalt de werkgever geen belastingen en sociale lasten. 

79. Zie: 'Niet-landgenoten wacht schrale toekomst na verkiezingen', Dick Rietbergen in 'Motief nr. 
4,1977, p. 15-17. 
80. Zie publicaties van de 'ombudsman' en het Nationaal Centrum voor Buitenlanders (NCB), betref
fende regularisatie, april 1975. 
81.. Memorie van Toelichting, 1976. 
82. Zie 'Motief, jrg. 4, nr. 7, augustus 1978, p. 4. Gegevens van het CBS voor heel Nederland in 1975 
en 1976 (1977 is op het moment van afsluiten nog niet bekend): 1975: 99 veroordelingen, 132 trans
acties en 99 seponeringen; 1976: 42 veroordelingen, 33 transacties en 35 seponeringen. Bron: CBS, 
Criminele Statistieken van 1975 en 1976. 
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Voorts is ontslag veel eenvoudiger en (bijgevolg) zijn illegalen veel minder 'lastig' dan 
legale buitenlandse arbeiders. Een van de vele voorbeelden is een interview van 'de 
Haagsche Post' met een tuinder uit het Westland, waaralle voordelen onomwonden 
worden vermeld. De tuinder vatte zijn betoog samen: 'Als ze legaal worden, dan maar 
gelijk ontslag' (83). 

с Door de wervingsstop is het moeilijker geworden om buitenlanders aan te trekken (84). 

Van de kant van de illegalen zijn er eveneens verschillende redenen om illegaal in ons 
land te gaan werken. Er zijn schattingen die melden dat ca. 75 procent van de illegalen 
uit economische noodzaak, vaak gestuurd door familie, naar Nederland komt. Een groep 
van 15 tot 20 procent komt uit politieke overwegingen. De angst voor represailles tegen 
achtergebleven familieleden en emotionele banden met het thuisland verhinderen deze 
groep echter zich als zodanig kenbaar te maken (85). 

Het is zeer wel mogelijk dat een deel van de groep die uit economische motieven naar 
Nederland is gekomen, tot een familie behoort die door overgezonden (spaar)gelden 
aan een zekere welstand gewend is geraakt. Door de wervingsstop getroffen, plukken zij 
de wrange vruchten van de economische recessie in West-Europa. 

Vaak laat de politie de aanwezigheid van illegalen oogluikend toe. Dit is vooral het 
geval in kleinere gemeenten, waar bedrijven die illegalen in dienst hebben op plaatselijk 
niveau van grote economische betekenis zijn. Aan deze toegeeflijke houding van de 
plaatselijke politie kan het grote aantal illegalen worden toegeschreven, dat zich onder
meer in het Westland bevindt en in de tuinbouw is ingeschakeld, alsook de illegalen die 
in de horeca-sector, de grote havens en de schoonmaakbedrijven — via koppelbazen — 
werkzaam zijn. In sommige grotere gemeenten zijn hotels geheel en al afhankelijk van 
illegale buitenlandse werknemers. De politie treedt niet op. Kennelijk geeft het econo
misch belang hier de doorslag. 

Door velen wordt gepleit voor bedreiging met een zwaardere straf van de werkgever 
die buitenlandse werknemers zonder de benodigde vergunningen in dienst neemt. Het 
wetsontwerp Arbeid Buitenlandse Werknemers (1975) stelt dit inderdaad als een eco
nomisch delict strafbaar middels aanvulling van artikel 1, onder 4 Wet Economische 
Delicten. Ook de huidige Wet Arbeidsvergunning Vreemdelingen kent zulk een straf
baarstelling. 

Een zwaardere straftoemeting heeft echter weinig betekenis als het opsporingsbeleid 
niet actief is, zoals de huidige situatie te zien geeft. Voorts laat de Wet Economische 
Delicten de rechter een grote mate van vrijheid in straftoemeting, waarvan meestal met 
terughoudendheid gebruik wordt gemaakt. Een andere factor waardoor straffen aan be
tekenis inboeten wordt gevormd door de fiscale aftrekbaarheid van de opgelegde boetes. 

Strafverzwaring lijkt derhalve van weinig invloed op de illegale tewerkstellingen als 
zodanig. De overheid zal daarom een actief beleid moeten gaan voeren, dat gericht is 
op het elimineren van de behoefte aan buitenlandse werknemers. Als daartoe strekken
de beleidsmaatregelen uitblijven, zullen opnieuw regularisatiemaatregelen onvermijde
lijk zijn (86). 

83. 'Haagse Post', 19 augustus 1978, nr. 33, p. 10-13. 
84. E.Th. van der Mark in 'De Nederlandse Gemeente', van 25 juni 1974,p.43-46: 'De gemeenteen 
de illegale buitenlandse werknemers'. 
85. Zie de 'Werkgroep Communicatie', geciteerd in het informatiebulletin 1973, nr. 10, p. 251 w. 
86. 'De tewerkstelling van buitenlandse werknemers', С Groenendijk en A. Swart in het Nederlands 
Juristen Blad, 6 maart 1976, afl. 10,p. 326. 
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De regulansatie-maatregel 

In december 1974 verschenen bench ten in de ochtendbladen over een op handen zijnd 
'generaal pardon' voor illegale buitenlandse werknemers Tengevolge hiervan alsook 
door toevloed van illegalen uit de omringende landen nam vanaf 1975 de groep illega
len in ons land sterk toe (87) Met name op grond van humanitaire overwegingen heb
ben actiegroepen en soms ook stichtingen voor bijstand aan buitenlandse werknemers 
dikwijls voor een dergelijk 'generaal pardon' gepleit, in navolging van Frankrijk, dat in 
1973 in een maatregel alle aanwezige illegalen legaliseerde 

Ook in België is op 1 augustus 1974 door de regering een régularisatie-regehng inge
steld teneinde de — naar schatting — ca 15 000 buitenlandse werknemers van een recht
matige verblijfstitel te voorzien, ook besloot de regering de immigratie stop te zetten 
en de controlemaatregelen in de ondernemingen te verscherpen en illegale tewerkstel
lingen te voorkomen Voorwaarden voor regulansatie waren 
— de illegaal moet zich op het moment van de aanvraag in het land bevinden, 
— hij moet er hebben verbleven of gewerkt voor 1 apnl 1974, en 
— er sinds die datum hebben verbleven (88) 

Ook binnen werkgeversorganisaties werd soms een pleidooi voor een generaal pardon 
gehouden Naast humanitaire overwegingen voerden werkgevers aan, dat het stringente 
wervingsbeleid het aantrekken van buitenlanders bemoeilijkte 

Van de zijde van Justitie werd echter betoogd 
— illegale binnenkomst en clandestiene tewerkstelling moeten worden tegengegaan, an

ders lopen de controle op de toelating en de beheersing van de arbeidsmarkt volledig 
uit de hand, 

— regelmatige binnenkomst en tewerkstelling bieden de meeste waarborgen voor behoor
lijke huisvesting, opvang en begeleiding, 

— de regeringen van de landen van herkomst en de Nederlandse vertegenwoordigers in 
die landen zijn uitvoerig ingelicht over de vereisten van toelating en tewerkstelling 
Via dagbladen in die landen en via de Wereldomroep werd voorlichting gegeven, etc , 

— aan de politie zijn de nodige instructies gegeven om tegen de praktijken van ronse-
laars op te treden, 

— de Ministeries hebben begnp voor het persoonlijk leed dat veelal het gevolg is van te
rugzending Desalniettemin bestaan er bezwaren tegen een 'generaal pardon' vanwege 

de kans dat andere vreemdelingen het ook maar eens gaan proberen ('je wordt toch 
wel een keer gelegaliseerd'), 
de onbilhjkheid ten opzichte van degenen die reeds verwijderd zijn, 
de onbilhjkheid ten opzichte van degenen die zich wel aan de voorschriften hou
den en in hun land keung hun beurt afwachten, 
het bezwaar dat wervingslanden zouden hebben tegen een soort gelegaliseerde wer
ving buiten de wervingsaccoorden om (dit bezwaar gold een voorstel om de Neder
landse consuls blanco-machtigingen tot voorlopig verblijf ter beschikking te stellen 
(89) 

Naar aanleiding van voornoemde benchten over een 'generaal pardon' deelden de minis
ter van Sociale Zaken, drs Boersma, en de Staatssecretans van Justitie, mr Glastra van 

87 Dit stellen de ministeries van Justitie en Sociale Zaken Maar bewezen is het nooit Volgens W 
van Bennekom is de situatie op de arbeidsmarkt toonaangevend 
88 Perscommuniqué van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid op 1-8-1974, Brussel 
89 Zie Capita Selecta van de LSWBW, Landelijke Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers, о с 
ρ 14 
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Loon, via de Staatscourant (7/12/'74) mee, dat zij voor bepaalde categoneen van geval
len een regulansermg van het illegale verblijf van buitenlandse werknemers hier te lande 
in overweging hadden Naar hun mening zouden daarvoor slechts in aanmerking komen 
die illegale buitenlandse werknemers, die reeds vóór 1 november 1973 in Nederland wa
ren en een regelmatig arbeidsverleden hebben gehad, dit met inbegrip van het betalen 
van loonbelasting en het voldoen aan de sociale verzekeringswetten (90) 

Op 29 maart 1975 trad de eerste regulansatieregeling in werking Een interessante 
vraag is hier waarom de overheid zo plotseling is 'omgegaan' met het afkondigen van 
een regulansatieregeling In het kort kwam de regeling erop neer, dat de illegale buiten
landse arbeider in aanmerking zou komen voor regulansatie (dwz dat zijn aanwezig
heid niet langer als illegaal werd beschouwd), indien hij aan negen voorwaarden voldeed, 
waaronder als eis werd gesteld dat 'de stand en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt 
zich daar niet tegen verzet' (91), zoals dit bij de 9e voorwaarde met 'de gebruikelijke 
normen' omschreven staat. 

De negen voorwaarden die aan de buitenlander gesteld werden, luidden 
1 Een paspoort overleggen waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken 
2 Aantonen, vóór 1 november 1973 Nederland te zijn binnengekomen 
3 Een antecedentenverklaring ondertekenen 
4 Met goed gevolg een keuring op tuberculose van de ademhahngsorganen hebben on

dergaan 
5 Sedert de binnenkomst regelmatig aan het arbeidsproces hebben deelgenomen 
6 Loonbelasting en sociale verzekeringspremies dienen normaal te zijn ingehouden, aan 

deze voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan indien is vastgesteld, dat dit tenminste 
sedert 1 oktober 1974 is geschied, dan wel indien alsnog loonbelasting en premie 
vanaf die datum wordt afgedragen 

7 Er moet passende woonruimte voor hen beschikbaar zyn 
8 Bij aankomst in Nederland hebben voldaan aan de gestelde leeftijdsgrenzen, te weten 

18 tot 35 jaar voor ongeschoolden, 18 tot 45 jaar voor geschoolden 
9 Overeenkomstig de 'gebruikelijke normen' in aanmerking komen voor een arbeids

vergunning 

Ongeveer een maand later kwamen het NCB en de stichting 'De Ombudsman' met een 
alternatief voorstel Beide organisaties oefenden ernstige kntiek op de regeling uit Zij 
achtten het uitgangspunt verkeerd, omdat niet de sociale en menselijke nood maar de 
arbeidsmarkt als zodanig gold Verder zou 80 procent buiten de regeling vallen, zou de 
te volgen procedure ingewikkeld en onduidelijk zijn en was de overheid tekort gescho
ten in haar voorlichting over de regulansatie 

Tenslotte meenden het NCB en de Ombudsman, dat de illegaal te zeer afhankelijk 
werd gemaakt van de medewerking van zijn werkgever doòr de eisen van het aanneme
lijk maken van het gevestigd hoofdverblijf, het regelmatig arbeidsverleden en de voor
waarde dat de sociale verzekenngspremies en de loonbelasting moesten zijn betaald 
Voor deze 'bewijzen' was de illegaal geheel afhankelijk van zijn werkgever 

De regeling welke het NCB en de Ombudsman voorstonden, zou weliswaar met over
eenkomen met een 'generaal pardon' — dit was niet haalbaar gezien de standpunten in 
de Tweede Kamer — maar er toch aanmerkelijk dichter bij komen dan de regulansatie
regeling van de overheid 

Het uitgangspunt was de sociale en menselijke nood van de illegalen Tevens ging het 
voorstel ervan uit, dat het zou aansluiten bij bestaande wettelijke regelingen en proce-

90 Zwartboek 'Slachtoffers Regulansatie Maatregel', ρ 2 
91 Zie 'Ombudsman' en NCB, 'Voorstel Nieuwe Regelmg', 16 apnl 1975, ρ 2 3 
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dures Het doel was enerzijds Verbetering te brengen in de onaanvaardbare situatie 
waann reeds in Nederland verblyvende en werkende illegalen leven en werken en ander
zijds nieuwe illegale binnenkomsten en clandestiene tewerkstelling tegen te gaan' (92) 

Als enige beperkende voorwaarde stelden het NCB en de Ombudsman voor, dat de 
buitenlander zou aantonen dat hij sedert 1 december 1974 in Nederland verbleef Ten
einde de illegale binnenkomst en de clandestiene tewerkstelling tegen te gaan, moet de 
tewerkstelling van illegalen als misdrijf strafbaar worden gesteld in de Wet Economische 
Delicten, aldus beide organisaties Bovendien moet er scherpere grenscontrole komen 
en overleg hierover in Europees verband 

Voorts moet bij de voorlichting in de landen van herkomst duidelijk worden gewe
zen op de gevolgen van illegale tewerkstelling Tenslotte moet de clandestiene arbeids
bemiddeling met kracht worden tegengegaan Naast deze maatregelen pleitte het voor
stel van het NCB en de Ombudsman voor doelmatige voorlichting aan hulpverleners en 
absolute stopzetting van de werving tot de huidige illegalen en werkloze buitenlanders 
zijn opgenomen in het arbeidsproces 

In mei 1975 nam de overheid delen van het voorstel van het NCB en de Ombudsman 
over, het trad op 1 jum 1975 in werkmg 

De datum sedert welke de buitenlander aantoonbaar in Nederland moet hebben ver
bleven, werd echter veranderd in 1 november 1974 Voorts bleven de voorwaarden van 
het bezit van een geldig paspoort, ondertekening van een antecedentenverklaring en het 
ondergaan van een medische keuring uit de eerste regeling van de overheid van kracht 
Deze eisen hadden NCB en de Ombudsman in hun voorstel trouwens overgenomen 

Men hoopte door het gelyktydig van kracht worden van de regulansatiemaatregel 
alsook van een wijziging van de Wet Economische Delicten — strekkend tot verscher
ping van strafbaarstelling van werkgevers wegens het m dienst nemen van illegale bui
tenlandse werknemers — een tweede regulansatiemaatregel te kunnen voorkomen Deze 
wijziging van de Wet Economische Delicten is echter reeds twee jaar hangende bij de 
Eerste Kamer (93). 

Op 26 juni 1975 is door de regering in de Vaste Kamercommissie voor Justitie, Soci
ale Zaken en С R M het volgende geëxpliciteerd ten aanzien van de regulansatiemaat
regel (94) 

— 'De doelstelling van de regeling is een menswaardige regulansenng en preventieve werking voor de 
toekomst 

— Gezien de bijdrage die de illegalen vaak aan de Nederlandse economie hebben geleverd en gezien de 
maatschappelijke omstandigheden van deze groep is een versoepeling ten opzichte van deze groep 
mensen alleszins gerechtvaardigd, aldus de bewindsman 

— Onbillijkheden in de regeling kunnen worden verzacht door een soepele toepassing Het is ondenk
baar dat een volledig waterdichte regeling wordt ontworpen 

— Een belangnjke verbetering is voorts de opheffing van de afhankelijkheid van de werknemer van 
zijn werkgever 

— In deze regeling ts aanwezigheid voor 1 november 1974 het beslissende gegeven Het overleggen van 
een werkgeveisverklanng wordt niet meer als pnmaire voorwaarde gesteld Behalve met de werkgevers-
verklaring wordt ook genoegen genomen met bescheiden zoals ziekenfondskwitanties, kwitanties 
van uitbetaling van kinderbijslag, reçu's van het overmaken van gelden aan gezmsleden m het bui
tenland, bank- of spaarbankboekjes, ontslagbewijzen, loonbelastingkaarten, bewijzen van inschrij
ving bij een bedrijfsvereniging en officiële stempels van in reis, gesteld in paspoorten 

— In beginsel zullen voorts alle werknemers die — om redenen die hun niet kunnen worden aangere
kend - door hun werkgevers zijn ontslagen, voor arbeidsbemiddeling in aanmerking komen Indien 

92 Zie 'Ombudsman en NCB', о с ρ 6 
93. Wél is op 7 november 1978 aangenomen, de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers, 'Bepalingen 
inzake het doen verrichten van arbeid door buitenlandse werknemers', Staatsblad 13 682 
94 Zwartboek, o.c ρ 7. 
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de Vreemdelingendienst een stempel in het paspoort plaatst, waaruit blijkt dat een verzoek om een 
vergunning tot verblijf is ingediend en dat aannemelijk is gemaakt dat de vreemdeling voor 1 no
vember 1974 het land is binnengekomen wordt hij - tenzij het tegendeel blijkt — geacht in loon
dienst werkzaam te zijn of werkzaam te zijn geweest en zal het G А В de illegale buitenlandse 
werknemer voor bemiddeling inschrijven ' 

Ondanks deze goedbedoelde bewoordingen van regeringswege is in de praktijk van ad
vocaten en andere rechtshulpverleners gebleken, dat de uitvoering van de regulansatie-
regeling aan de oplossing van het probleem van de illegale gastarbeid geen enkele struc
turele bijdrage heeft geleverd Voor de naar schatting 14 000 buitenlanders die van 
deze regeling gebruik hebben gemaakt, is wel sprake van een individuele oplossing 

Schattingen van het NCB omtrent het huidige aantal illegalen in Nederland verschil
len met van die van voor 1974 (95) 

De kritiek op de regulansatiemaatregel richtte zich vooral op de rechtsongelijkheid de 
ene buitenlandse werknemer beschikte over sterkere bewijsmiddelen dan de andere. 

De datumgrens van 1 november 1974 betekende eveneens een ongelijke positie van 
hen die ervóór resp. emain Nederland werkzaam waren of aantoonbaar hier verbleven. 

Voorts is de duur van de regulansatieregeling veel langer geworden dan aanvankelijk 
was voorzien Het jarenlange wachten op een definitieve uitspraak bracht velen in een 
bijzonder moeilijke positie 

Het door Amsterdamse advocaten en andere rechtshulpverleners gevormde 'Comité 
Slachtoffers Regulansatieregeling' schreef in haar 'Zwartboek' hierover 

'Uitgangspunten 

1 De regulansatie-circulaire was, aldus minister Boersma in 1975 in de Tweede Kamer, bedoeld om 
de op 1 november 1974 in Nederland verblijvende illegale buitenlandse werknemers te helpen 

2 In de regulansatie-circulaire lag voor de betrokkenen van meet af aan een grote mate van rechts· 
ongeli/kheid besloten Afgezien van het feit dat de ene buitenlandse werknemer nu eenmaal meer 
bewijsstukken bewaarde (en/of kon verknjgen) dan de andere, bracht de introductie van de datum-
grens een zelfstandig element van rechtsongelijkheid mee In verschillende andere onderdelen van 
de circulaire (14 dagen regeling etc ) scholen bijkomende oorzaken voor rechtsongelijkheid 
De wijze, waarop de circulaire m 1975 is uitgevoerd, heeft deze rechtsongelijkheid voor de betrok
kenen alleen nog maar vergroot Hetzelfde geldt voor het feit, dat later onder meer door de Raad 
van State allerlei correcties zijn aangebracht, bijvoorbeeld ten aanzien van de mogelijkheid ook ge-
tuigenbewijs te laten meewerken 
Reeds nu is de regulansatie een juridische lappendeken geworden, waarin eenheid van beleid en een
heid van recht ver zijn te zoeken BIJ de beoordeling van alternatieve mogelijkheden voor afhande
ling van de regulansatieproblematiek mag er met andere woorden met van worden uitgegaan, dat er 
bmnen de regeling sprake is of is geweest van gelijke behandeling van gelijke gevallen 

3 Door allerlei omstandigheden is de duur van de "regulansatie-operatie" veel langer geworden dan 
aanvankelijk was voorzien Voor diegenen die er in slaagden zich tijdens de herziemngs- en nadere 
voorzieningsprocedures hier te lande te handhaven, had dit lang niet alleen maar positief te waarde
ren gevolgen Met name het veelal ontbreken van schorsende werking en het jarenlange wachten 
heeft velen in een uit sociaal en psychisch oogpunt als heel 'zwaar' te kwalificeren situatie gebracht 
Dit humanitaire aspect is uiteraard steeds zwaarder gaan wegen naarmate het wachten langer duurde 

4 Mede omdat de nasleep van de regulansatie zo lange tijd m beslag neemt, is de situatie ontstaan dat 
diegenen die zich tijdens de behandeling van hun zaak in herziening en nadere voorziening hier te 
lande konden handhaven in veruit de meeste gevallen een werkkring hebben gevonden, waar zij zijn 
geaccepteerd Arbeidsmarkttechmsche bezwaren zijn aan de verbhjfsaanvaarding van deze groep 
met verbonden In zeer vele gevallen waren al arbeidsvergunningen afgegeven, of liggen zij gereed 

5 Door de lange duur van de regulansatie zijn er in zeer vele gevallen nova opgetreden, die tot her
nieuwde afweging van belangen kunnen of moeten leiden 

95 Zwartboek, о с ρ 5 
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6. De afwerking van de regularisatie stelt alle betrokkenen (Directie Vreemdelingenzaken, Raad van 
State, Rechtshulpverleners) bloot aan een onaanvaardbare "werkdruk", die de kans op kwalitatief 
slechte beslissingen niet onbelangrijk vergroot.' 

Het 'Comité Slachtoffers Regularisatiemaatregel' stelde op grond hiervan voor: 

'Voorstel 

Deze uitgangspunten leveren voldoende argumenten op om alsnog tot verblijfsaanvaarding over te 
gaan van al die "illegale" buitenlandse werknemers, die in het kader van de regularisatie-circulaire een 
vergunning tot verblijf hebben aangevraagd en wier aanvrage ofwel nog in de herzieningsfase verkeert, 
ofwel in d« "nadere voorzieningsfase" verkeert of heeft verkeerd.' (96) 

1 november 1975 was de laatste dag, dat de illegale buitenlandse werknemer zich bij de 
Vreemdelingendienst kon melden voor regularisatie. Op deze datum kwamen 120 Ma
rokkanen die met uitzetting werden bedreigd in actie, daarbij gesteund door het Komi
tee Marokkaanse Arbeiders in Nederland. Het heeft hen niet minder dan drie jaar strijd 
gekost tegen de bureaucratie van de overheid, vóór zij uiteindelijk in oktober 1978 de 
victorie behaalden op de Staatssecretaris van Justitie, mevr. E.A. Haars. 

De geschiedenis van de 182 Marokkanen in het kort: 
1 november '75: bezetting door de 120 van de Islamitische Moskee, brief aan Staatssecretaris van Jus
titie mr. Zeevalking. 
7 november '75: Hongerstaking Mozes en Aäronkerk, Amsterdam, alsook in kerken in Utrecht en 
Den Haag. 
14 november '75: gesprek van de hongerstakers en hun steuncomitee met mr. Zeevalking, die enige 
versoepeling toezegt. 
9 december '75: ondanks de beloofde versoepelingen worden door de Vreemdelingenpolitie enige Ma
rokkanen uitgewezen. 
18 december '75: in de Tweede Kamer wordt op verzoek van PSP en PPR een spoeddebat gehouden. 
januari '76: steun van de Raad van Kerken, Amnesty International, ел. 
medio '76: er ontwikkelt zich een breed steuncomitee van leden van politieke partijen, buitenlandse 
en andere organisaties: 'Nationaal Solidariteitskomitee 182'. 
14 december '76: Tweede Kamer debat. 
28 januari '78: petities aangeboden aan de nieuwe Staatssecretaris van Justitie, mevr. E.A. Haars en 
de Voorzitter van de Tweede Kamer. 
voorjaar '78: 'proefproces' van de zaak der '182' bij de Raad van State. De vele malen aangeduide 
risico's voor de Marokkanen bij gedwongen terugkeer naar Marokko zijn volgens deze Raad niet over
tuigend. 
Hoewel de Raad van State de regularisatie-regeling in veel gevallen soepeler uitlegde en grotere zorg
vuldigheid betrachtte dan van het Ministerie van Justitie kon worden gezegd, was ook dit College niet 
instaat door correcties het regularisatiebeleid zodanig om te buigen, dat het willekeurig karakter er
aan ontnomen kon worden. 
juli '78: de Marokkanen gaan wederom in hongerstaking in de Amsterdamse kerk 'De Duif om hun 
eis: 'een verblijfsvergunning voor de 182, geen Marokkaanse hongerstakers het land uit' kracht bij te 
zetten. 
oktober '78: het kabinet Van Agt/mevr. Haars geeft zich gewonnen,de 182 mogen in Nederland blij
ven (97). 

96. Zwartboek, o.e. p. 30/31. 
97. 'De geschiedenis van de 182', bulletin van het 'Nationaal Solidariteitscomité', najaar 1978. Soli
dariteitsbetuigingen aan de 182 kwamen o.a. van: FNV, CNV, Algemeen Diakonaal Bureau van de 
Gereformeerde Kerken, Missiesecretariaat van het bisdom Haarlem, Gemeenschap van Kerken Zaan
streek, Landelijke Interkerkelijke Werkgroep 'Samenleven met buitenlandse werknemers' van de Raad 
van Kerken, Arjos, Stichtingen Welzijn Buitenlandse Werknemers, Amnesty International, Nederland
se Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (NOVIB), Landelijk Overleg Grondra-
den, P.v.d.A., D'66, PPR, PSP, CPN, het 1KB, het KMAN en het Marokkocomité. 
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Samenvatting 

De illegale trekarbeider is in de Nederlandse samenleving rechteloos. Zijn werkgever 
ging tot eind 1978 op een relatief kleine geldboete na vrijuit. De afhankelijkheidsrelatie 
van de trekarbeider ten opzichte van zijn werkgever was volledig. Zelfs bij de door de 
Nederlandse overheid aanvankelijk voorgestelde reguleringsmaatregel was de illegale ar
beider voor de voorziening van een aantal formaliteiten wederom sterk afhankelijk van 
de medewerking van zijn werkgever. 

De grote groep van de illegale arbeiders was vaak wat de informatie en de sociale infra
structuren betreft, sterk aangewezen op zijn gelegaliseerde landgenoten. Deze afhanke
lijkheid én de objectieve splitsing tussen legale en illegale trekarbeiders verzwakte de 
positie van hen als geheel. 

De regularisatiemaatregel is steeds door de Nederlandse overheid gepresenteerd als 
zijnde in overeenstemming met de belangen van de nationale economie. 

Naar de betekenis van de grote groep illegalen voor de nationale economie is tot heden 
geen onderzoek verricht. Wel is op hen zonder meer van toepassing hetgeen over de 
legale trekarbeider is gezegd. Zij bezetten de laagste plaatsen in het bedrijfsleven, met 
name in seizoenwerk (tuinbouw); schoonmaakbedrijven, steenbakkerijen en werk 
in de havens (classificeerders). Door het structurele tekort aan aanbod van werknemers 
in deze versmade bedrijfstakken, vervullen zi] tegelijkertijd een sleutelrol bij de instand
houding van het huidige economisch bestel. Massale uitwijzing — gesteld dat zulks mo
gelijk was — zou leiden tot inkrimping of sluiting van bedrijven in marginale econo
mische sectoren, bijvoorbeeld de tuinbouwsector. Het gevolg zou een verdere daling 
van de economische conjunctuur zijn. 

In deze samenhang is het begrijpelijk, dat velen onder de élite van de Centrum
natie, in het bijzonder de werkgevers, zich nooit hebben uitgesproken tegen een legali
sering van de 'illegalen', het zogenaamde 'generaal pardon' (98). Zij zouden — los van 
de humanitaire argumenten — gebaat zijn bij een verruiming van het personeelsaanbod 
in de ongeschoolde/halfgeschoolde sectoren. 

Voor de buitenlandse arbeider die naar het rijke Westen wil trekken om economische 
redenen en die binnen de bureaucratische en administratieve molen niet het Voorrecht' 
verkrijgt om er 'legaal' te gaan werken, blijft de illegaliteit over: een andere weg is er 
niet voor hem. 

Par. 6. Veiligheidsvoorschriften 

In theorie hebben trekarbeiders dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. In de 
praktijk is hun situatie in een aantal opzichten ongunstiger. Met betrekking tot hun 
rechtspositie kan ondermeer het volgende worden opgemerkt (99): 

1. Bij de werving wordt in de regel een contract aangegaan voor één jaar. Bij voortij
dige beëindiging van het contract zal het gewestelijk arbeidsbureau 'zich niet inspan
nen voor herbemiddeling en mogelijk overgaan tot intrekking van de arbeidsvergun
ning'(100). 

98. Tot deze élite dient de meerderheid der Tweede Kamer gerekend te worden, waaronder ook de 
P.v.d.A.-fractie. 
99. 'Gastarbeiders à la Carte', o.e. p. 75. 
100. Zie voor deze cijfers de opgaven van het CBS, Statistiek der Bedrijfsongevallen 1973, 's-Graven-
hage 1975. Zie ook F.J. Jansen in 'De Veiligheid', nr. 48 en 49,1972;en in nr. 2,1973. 
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2. In het wervmgscontract is meestal bepaald, dat de werkgever voor kost en inwoning 
van de arbeidsmigrant moet zorgen. Bij wanprestatie is vervolging mogelijk. 
De hoogte van het loon wordt in de regel overeengekomen bij de werving. Het is ech
ter aan het wettelijk toegestane minimumloon gebonden. De besteding is vrij, behou
dens de algemene verplichtingen die ook voor Nederlanders gelden, zoals zieken
fondspremies en premie AOW. 

3. Ten aanzien van ziekte en veiligheid gelden dezelfde rechten en plichten voor buiten
landers als voor Nederlanders. Toch zijn er verhoudingsgewijs meer buitenlanders bij 
bedrijfsongevallen betrokken dan Nederlanders. 

A rbeidsongevalìen 

Cijfers, verstrekt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, vertonen het volgende 
beeld (59): 
Tabel IV 

Kerncijfers 1968 1970 1971 1972 1973 

mannen 

vrouwen 

absoluut 
percentage 
absoluut 
percentage 

8564 
5,5 
— 
-

9630 
7,8 

342 
6,2 

10.897 
92 

441 
8,2 

9444 
8,8 

555 
10,1 

8601 
8,3 

598 
10,8 

H. Kok rekent ons voor dat het aantal Nederlanders dat door een bedrijfsongeval in de 
jaren 1972 en 1973 werd getroffen, zich verhield tot de buitenlandse gedupeerden als 
1:10(101). 

Arbeidsongevallen vormen één van de meest veelvuldig voorkomende soort klachten 
in de gezondheidszorg (zie 6, 5). Tot 1971 was het aantal bedrijfsongevallen bij bui
tenlandse werknemers 2 tot 3 maal zo hoog als bij hun Nederlandse collegae. Als voor
naamste oorzaken voor dit grote verschil noemde F.J. Jansen: 
' 1 . Buitenlandse werknemers zyn nieuwe werknemers welke op zich al aanpassingspro

blemen hebben. 
2. Een groot deel van de "buiten"landse werknemers komen van een niet-geïndustria-

liseerde naar een geïndustrialiseerde maatschappij. Ze zijn te weinig in de complexe 
omstandigheden ingeleefd om zich ook in het arbeidsmilieu in alle opzichten goed 
aan te passen. 

3. De instructie aan buitenlanders moet veel uitgebreider en intensiever zijn om hen 
op hetzelfde veiligheidsniveau te doen functioneren' (102). 

De hoge frequentie van bedrijfsongevallen is aanleiding geweest om een voorlichtings
campagne onder buitenlanders te houden over de bedrijfsgevaren. 

101. H. Kok, Ongevallen treffen vooral de buitenlandse werknemers', in 'Motief, jrg. 1, nr. 2, 1975, 
p. 24. Tot deze getalsverhouding komt H. Kok als volgt: 'De relatieve ongevalsfrequenties tussen bui
tenlanders en Nederlanders (resp. 54 per 1000 en 29 per 1000, dus in verhouding van 2:1) moeten 
dan gerelateerd worden aan het absolute aantal werkzame Nederlandse en buitenlandse arbeiders in 
1973 (resp. 3.596.256 en 170.556, dus in verhouding van 20:1). 
102. F.J. Jansen, 'Nogmaals, ongevallen bij buitenlandse werknemers in Nederland',in: De Veiligheid, 
nr. 2,1973, p. 53-54. 
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Tabel V 
Ongevallen-indexcijfers (per 1000 verzekerden) voor het totale aantal Nederlandse en buitenlandse 
werknemers (103) 

Jaar Totaal Nederlandse Buitenlandse 

werknemers werknemers 

46 87 

35 92 
32 92 

59 
54 
46 
34 

Na 1971 zet een daling van het aantal arbeidsongevallen bij buitenlandse werknemers in, 
dat in 1975 de bednjfsongevallenfrequentie bij Nederlanders begint te benaderen Dit is 
waarschijnlijk te verklaren door de gemiddeld langere verblijfsduur van de trekarbeider, 
zijn vertrouwder raken met de taal en zijn aanpassing aan de industriële samenleving 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

48 
41 
40 
38 
35 
34 
31 
29 

103. Deze staat is opgesteld aan de hand van Staat 1 en Staat 2 uit 'Statistiek der bedrijfsongevallen 
1968-1975', uit Maandblad C.B S., juli 1977, p. 564. 
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Hoofdstuk 4 

DE POLITIEKE EN POLITIONELE AFHANKELIJKHEIDSRELATIE 

'Some nations produce decisons, others supply obedience' 
J.Galtung 

In het vorige hoofdstuk is uiteengezet hoe de westerse landen eenzijdig hun econo
mische beslissingen opleggen aan periferielanden rondom de Middellandse Zee. Het 
wervingsakkoord is daar een formalisering van. 

De élite van de Mediterrane landen aanvaardt deze ondergeschiktheid aan de cen
trumnatie, omdat export van arbeidskrachten een zekere ontspanning op het aanbod 
van de nationale arbeidsmarkt inhoudt, waardoor sociale onrust wordt gereduceerd. 
Ook de toestroming van deviezen met zijn gunstig effect op de betalingsbalans speelt 
als argument een belangrijke rol. Zo zijn er meerdere (zie hoofdstuk 3). 

Grote groepen werklozen, laagbetaalden en promotiezoekenden in de Periferienaties 
nemen hun toevlucht tot arbeidsmigratie, omdat dit voor hen de enige oplossing op kor
te termijn biedt. Het feit dat dit aanbod er is, is het resultaat van hogere beslissingen. 
Zij hebben daarin geen medezeggenschap. De kanalen, die zij ná hun vertrek in de West-
europese landen aantreffen, bieden nauwelijks aanknopingspunten de 'obedience' in 
'decisionmaking' om te zetten. 

De afhankelijkheid van de buitenlandse arbeider ten opzichte van de centrumnatie 
kan door een wetgeving versterkt of gereduceerd worden. Deze vindt dan in Nederland 
voornamelijk zijn beslag in de Vreemdelingenwet, die zaken van levensbelang voor de 
gastarbeider regelt zoals toelating, toezicht of uitzetting (par. 1 ). Ook de openbare orde 
komt in deze wetgeving herhaaldelijk ter sprake in verband met de vreemdeling. Heeft 
de buitenlander inderdaad een gelijke rechtspositie, de jure én de facto? Ook het kies
recht is een middel tot volwaardiger participatie in onze samenleving en biedt de 'gast
arbeider' mogelijkheden zijn eenzijdige afhankelijkheid van de centrumnatie te reduce
ren. Deze vragen stellen wij ons in par. 2. In par. 3 stellen wij de afhankelijkheid van de 
buitenlander ten opzichte van de vreemdelingendiensten en ook de belangstelling van
uit het moederland om de trekarbeider te blijven volgen aan de orde (par. 4). Tenslotte 
staan wij stil bij de vraag of er in de Nederlandse samenleving kanalen zijn (migranten-
raden of adviesraden, vakbeweging, actiegroepen) die een bijdrage leveren tot het ver
kleinen van de afhankelijkheidsrelatie in politiek en 'politioneel' opzicht (par. 5). 

Par. 1. De Vreemdelingenwet 

Nederland kent een Vreemdelingenwet van 1965 die op 1 januari 1967 in werking trad 
( 1 ). Deze wet kwam in de plaats van de Vreemdelingenwet van 1849, de Wet Toezicht 
Vreemdelingen van 1918 en de Wet op de grensbewaking van 1920 (2). 

Het vreemdelingenrecht behoort tot een van de ingewikkeldste en ondoorzichtigste 
stukken wetgeving in Nederland. De jurist A.Swart meent, dat naast het gegeven dat dit 
geen eenvoudige materie is, er ook sprake van is dat de Vreemdelingenwet 'er zo duide-

1. Wet van 13 jan. 1965, Staatsblad 40. De wet werd onder meer gewijzigd bij de wetten van 1 mei 
1975, Staatsblad 284 en van 26 juni 1975, Staatsblad 341. 
2. Zie A.H J. Swart, 'De toelating en uitzetting van vreemdelingen', Deventer 1978, par. 9. 
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lijk de sporen van draagt geschreven te zijn door en voor ambtenaren' (3). Hij verbaast 
zich hier niet over, omdat 'maximale openheid en helderheid' niet de eigenschappen 
zijn 'waarin zulke wetten zich positief onderscheiden' (4). In deze wet wordt een grote 
mate van vrijheid tot handelen aan ambtenaren toegestaan: 'Niet alleen een zekere 
terughoudendheid bij het stellen van regels aan de administratie is een kenmerk van de 
Vreemdelingenwet, maar ook een terughoudendheid om regels te formuleren in een 
wet in formele zin. Op zeer wezenlijke punten laat de Vreemdelingenwet nadere rege
ling van de materie over aan een algemene maatregel van bestuur, ook zonder dat de 
noodzaak daartoe duidelijk blijkt' (S). Naast de vrije speelruimte die aan de administra
tie is toebedeeld, concludeert Swart dat het parlement geen grote bijdrage heeft gele
verd aan de totstandkoming van de wet. Deze houding speelde de regering in de kaart 
die op haar beurt niet om die inbreng stond te trappelen (6). 

Uitgangspunten van de Vreemdelingenwet zijn de principes van wederkerigheid, las-
tenbesparing en tijdelijkheid (7). De gedachte van wederkerigheid behelst gelijke be
scherming in verblijfsrechtelijke zin van burgers van twee staten. Die gelijkheid vinden 
wü het sterkst terug bij onderdanen uit de Benelux en in iets geringere mate bij die uit 
de EEG-landen. Bij landen, waarmee Nederland bijvoorbeeld een wervingsaccoord heeft 
gesloten, ontbreekt dit principe. Swart merkt hierover op : 'De verdragen die door Neder
land met een aantal landen rond de Middellandse Zee zijn gesloten ter reglementering 
van de werving van buitenlandse werknemers, bevatten daarentegen bijvoorbeeld geen 
bepalingen die deze werknemers in verblijfsrechtelijk opzicht bijzondere bescherming 
bieden' (8). Hij verklaart dit via de redenering dat het verblijf van Nederlanders in de 
'gastarbeiderslanden' vooral een toeristisch karakter heeft. 

Een ander uitgangspunt van de Vreemdelingenwet is de lastenbesparing. Hierdoor 
wordt een grens gesteld aan de beschikbaarheid van de algemene middelen ter bevorde
ring van het welzijn van de Nederlandse onderdanen. Zo kan een Nederlander bij het 
begaan van een min of meer ernstig strafbaar feit niet worden verbannen, terwijl de 
vreemdeling ter besparing van kosten en tijdrovende procedures kan worden uitgezet. 
In het bijzonder treedt deze lastenbesparing op de voorgrond bij vreemdelingen die niet 
in staat zijn door eigen arbeid in hun levensonderhoud te voorzien (9). Swart wijst ons 

3. Idem, o.a. p. 510. Zie voorts J.W. Rekers, Gids Vreemdelingenrecht, Deventer 1974, en J. van de 
Veen en A. Kruyt, 'Oriëntatie van de Vreemdelingenwetgeving', NCB publikatie no. 3, 3e druk, 
Utrecht 1977. 
4. Idem. 
5. Idem. Swart wijst op de artikelen 41, 46, 47, 52,79 en 86 van het Vreemdelingenbesluit, waar de 
zeer losse opstelling van de Kroon tegenover de wet ter sprake wordt gebracht. 
6. Idem. Swart wijst hier met name op art. 49 van de Vreemdelingenwet. 
7. Idem, hoofdstuk I, par. 5. 
8. Idem, p. 32. 
9. De middelen van bestaan spelen een belangrijke rol in het vreemdelingenrecht. Overheidsbeleid en 
rechtspraak gaven in deze de voorwaarde te zien dat de buitenlandse werknemer: 
a) in het verleden blijk heeft gegeven van een regelmatig arbeidspatroon; b) op het moment van het 
verzoek om een vestigingsvergunning tenminste een jaar bij dezelfde werkgever in dienst is en dat uit
zicht bestaat op werkgelegenheid voor nog tenminste een jaar. 

De eis dat de vreemdelingen over voldoende middelen van bestaan beschikken (art. 12b Vreemde
lingenwet) raakt enerzijds aan de vraag in hoeverre de vreemdeling op gelijke voet met de Nederlander 
recht heeft op uitkeringen krachtens de sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. Anderzijds is 
het de vraag of en wanneer dergelijke uitkeringen behoren te worden aangemerkt als middelen van be
staan. 

In het algemeen draagt ieder die in Nederland verblijft - ongeacht zijn of haar nationaliteit - bij 
aan de financiering van de gelden voor sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. 

Daarentegen is het recht op het ontvangen van een uitkering minder gelijkelijk verdeeld tussen Ne
derlanden en vreemdelingen. De nationaliteit speelt hierbij meestal geen of slechts een geringe rol. Wel 
is het recht op een uitkering ingevolge de Algemene Bijstandswet volledig gekoppeld aan het bezit van 
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op het gevaar, dat ons stelsel degenereert 'tot het uitgangspunt dat men van de aanwe
zigheid van vreemdelingen wel de lusten maar met de lasten wenst te aanvaarden' (10) 
Bovendien, zo stelt hij, wordt vergeten dat vreemdelingen gelijk Nederlanders via de 
belastingheffing bijdragen aan de algemene middelen waaruit de sociale voorzieningen 
worden gefinancierd (11) 

Tenslotte heeft geen enkele vreemdeling ongeacht de titel van zijn verblijf verblijfs
rechtelijke zekerheid (12) Swart wijst ons op de wettelijke reserve 'Het is alsof de wet 
van de gedachte uitgaat dat wie zich niet tot Nederlander wil laten naturaliseren dit 
voor eigen rekening en nsico doet Het met bezitten van de Nederlandse nationaliteit 
blijft zo een Vitium onginis' (13) 

De voorschriften die na de van kracht wording van de Vreemdelingenwet zijn vastge
steld indiceren de handelwijze van ambtenaren die te maken hebben met vreemdelingen 
omtrent (14) 

— * • 

de Nederlandse nationaliteit Ook het wetsontwerp tot opneming in de Grondwet van bepalingen in
zake sociale grondrechten brengt hienn geen principiële verandering (zie bijlage Handelingen II 75/76, 
13873, nummer 1 en volgende) 

In de Toelichting op dit wetsontwerp stelde de regering dat het toekennen van en recht op bijstand 
aan iedere mgezetene zou leiden tot een grote toeloop naar ons land van vreemdelingen die in eigen 
land geen financiële bijstand, of een lagere dan die in Nederland kunnen knjgen (Zie Bijlage Hande
lingen 1176/77,13873, nummer7, ρ 2 0 ) 

Tegenover dit nogal demagogisch aandoende argument kan men eenvoudig opmerken dat recht op 
bijstand beperkt zou kunnen worden tot personen die rechtmatig m Nederland verblijven, immers 
recht op bijstand voor ingezetenen behoeft geen enkel gevolg te hebben voor het toelatingsbeleid 

Het argument van de regering dat een recht op bijstand voor elke ingezetene een te zware last op 
de algemene middelen zou leggen (Bijlage Handelingen II, 76/77,13873, nummer 7, ρ 20) gaat voor 
bij aan het feit dat ook vreemdelingen op voet van gelijkheid met Nederlanders bijdragen aan de finan 
cienng van deze algemene middelen Het beginsel 'gelijke monniken, gelijke kappen' is m deze wél uit
drukkelijk aanvaard door het Amerikaanse Hooggerechtshof in 1971, op grond van het gelijkheids
beginsel (Graham ν Richardson, 403 US 365 (1981)) In Nederland lijkt men vooralsnog daar met 
aan toe te zijn 

Wat de wet precies bedoelt met 'middelen van bestaan' is met geheel duidelijk Letterlijk betekent 
dit alle inkomsten uit welke bron ook afkomstig en hoe ook verkregen In elk geval doelt de wet op 
inkomsten uit eigen arbeid of vermogen, alsmede de middelen die de vreemdelmg ontvangt van andere 
pnve personen 

Recht op of genot van een sociale uitkering levert nog geen recht op verblijf m Nederland op 
Aanwijzingen m de wet alsook de jurisprudentie duiden erop, dat bij 'voldoende middelen van be

staan' de sociale voorzieningen - gefinancierd uit de algemene middelen — buiten beschouwing moe
ten worden gelaten Dit geldt met name voor uitkeringen krachtens de Algemene Bijstandswet en de 
Wet Werkloosheidsvoorziening 

Voorts werd middels het vreemdelingenbeleid een vreemdeling die langer dan zes maanden onvnj 
willig werkloos was geweest, op de arbeidsmarkt niet meer bemiddelbaar geacht Daarmee was dus aan 
zijn verblijfsvergunning het doel ontvallen, namelijk het vernchten van arbeid, waarop dan ook de ver 
gunning werd ingetrokken en mitsdien het genot van een uitkering op grond van de Wet Werkloos
heidsvoorziening nauwelijks meer van praktische betekenis was 

Zie hierover A H J Swart, о с ρ 241 252 
10 Idem, ρ 34 
11 Idem Swart wijst ons op de Raad van Europa en de E E G waar voorstellen zijn gedaan tot posi
tieverbetering van vreemdelingen Eenmaal aanvaard, zou dit tot veranderingen in het Nederlands 
Vreemdelingenrecht leiden 
12 Een zeer beperkte groep van vreemdelingen maakt hier een uitzondering op, zoals bijv de Moluk-
kerc, zie Swart о с ρ 405-408 Hierbij zij vermeld, dat de wet dne verblijfstitels kent de vergunning 
tot verblijf (art 11 VW), de vergunning tot vestiging (art 13 VW) en de toelating als vluchteling (art 
15VW) 
13 A Swart, о с ρ 36 
14 Cf J Brummelhuis с s , 'Gastarbeiders a la carte', Ars Aequi Libn, Utrecht, ρ 31 
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1 de toelating en uitzetting van vreemdelingen, 
2 het toezicht op vreemdelingen die in Nederland verblijf houden, 
3 de grensbewaking 
Zij beogen volgens de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp een beleidsinstru
ment te creëren om de toelating, het verblijf en de uitzetting van vreemdelingen enigs
zins te regelen en aan de vreemdeling een zekere rechtsbescherming te verlenen (15) 

Sommige junsten noemen als winstpunten van de nieuwe Vreemdelingenwet en het 
Vreemdelingenbesluit 
1 een grotere rechtsbescherming, 
2 een grotere differentiatie tussen de vreemdelingen, 
3 een sterkere rechtspositie voor de vreemdeling die hier langer verblijf houdt of stevi
ger banden met Nederland heeft ( 16) 

Andere juristen daarentegen interpreteren het Nederlandse vreemdelingenbeleid, neer
gelegd in de Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbesluit, als volgt (17) 

1 In principe blijft de deur gesloten 
2 Om humanitaire redenen worden zelden personen toegelaten anders dan op grond van verdragsver

plichtingen (met name vluchtelingen en staatlozen) 
3 Om economische redenen worden 

a loensten toegelaten, mits ze voldoende te besteden hebben, 
b EEG-onderdanen toegelaten ш het kader van de voordelen die het totale verdrag Nederland 

bieden, 
с gastarbeiders toegelaten, omdat onze economie behoefte heeft aan een groep arbeiders die 

- naar behoefte kan worden toe of afgevoerd via wervingscontracten e d zodat de sociale 
verzekenngen niet worden belast door een extra arbeidsreserve, 
sterk en gezond zijn, 
bereid zijn slecht betaalde en laaggewaardeerde arbeid te vemchten, 
niet lastig zijn, en mochten er problemen komen, gemakkelijk verwijderd kunnen worden, 
onze sociale voorzieningen minimaal belasten, 
gemakkelijk mobiel zijn (dit kan bereikt worden door het vergunningenstelsel, én door ge
zinshereniging tegen te gaan via een vertrekpremie die overigens voorlopig van de baan is) 

In nauwe samenwerking met de Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbesluit dient 
een tweede wet genoemd te worden de Wet Arbeidsvergunningen Vreemdelingen van 
1969(18) 

Deze wet (WAVV) weegt in het dagelijks doen en laten van de trekarbeider het 
zwaarst, in die zin dat daann de arbeidsvergunning wordt geregeld De arbeidsvergunning 
is vaak nodig om een verblijfsvergunning te verkrijgen (verplicht bij een verblijf langer 
dan dne maanden), die sinds de parlementaire behandeling van de Nota inzake de 
Vreemdelingenwet alleen wordt gegeven 'wanneer een Nederlands economisch of cultu
reel belang daarmee is gediend, of wanneer humanitaire redenen aanwezig zijn' (19). 

Voor een verblijf langer dan dne maanden moet de vreemdeling - с q gastarbeider -
o a een verblijfstitel hebben Deze wordt gegeven in de vorm van 
— een verblufsvergunning, 
— een vestigingsvergunning (na vijfjaar verblijf in Nederland), 
— een toelating als vluchteling, 

15 Cf Tweede Kamer, Handelingen 1962 1963, no 7163, ρ 8 18 
16 J Brummelhuis с s , о с ρ 31 
17 Zie о a G Мак in 'Vreemdelmgenrecht-Gastarbeid', deel 3 m sene 'Recht in Theone, Recht m 
Praktijk', Utrecht 1975, ρ 64-65 
18 Zie noot 30 
19 Tweede Kamer, Handelingen 1968-1969, ρ 2666 2667 De toenmalige minister van Justitie Polak 
formuleerde hier nog eens duidelijk hetgeen na 1945 reeds geldend was 
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- een regeling volgens artikel 10.2 van de vreemdelingenwet (wél vermeld bij ille
galen). 

Een verblijfsvergunning wordt echter in de praktyk zelden meteen bij aanvraag afge
geven, maar wordt in beginsel voorafgegaan door een Machtiging tot Voorlopig Ver
blijf, die uitsluitend door een Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoor
diger in het herkomstland wordt verstrekt (20). Zo'n Machtiging tot Voorlopig Verblijf 
wordt sinds 1970 aan via officiële wervingsbureaus geworven arbeiders verstrekt, omdat 
zij, officieel geselecteerd en medisch gekeurd, via zo'n bureau over een arbeidsvergun
ning in Nederland beschikken. Wanneer het wervingsbureau in functie is, kanaliseert 
dit aldus via de arbeidsvergunning en de Machtiging tot Voorlopig Verblijf de import 
van arbeidskrachten. 

Het criterium voor toelating van buitenlandse arbeiders — beter gezegd van andere 
dan kapitaalkrachtige toeristen en EEG-onderdanen — is in de praktijk de behoefte aan 
arbeid op de Nederlandse markt. G. Mak merkt hierover op, dat er sprake is van een 
verschuiving van de functie van de Vreemdelingenwet: de externe werking (die destijds 
door de regering benadrukt werd) van de wet als beleidsinstrument om de toelating, het 
verblijf en de uitzetting van vreemdelingen enigszins te reguleren en anderzijds aan de 
vreemdelingen een zekere rechtsbescherming te geven, heeft een heel andere interne 
werking gekregen, die ver uitgaat boven het oorspronkelijke door de wetgever bedoelde 
'toezicht' op vreemdelingen (21). De Vreemdelingenwet is thans (in combinatie met de 
Wet Arbeidsvergunningen Vreemdelingen) een beleidsinstrument geworden om onze 
nationale economie te voorzien van een bepaald soort arbeidskrachten (22). 

Een verblijfsvergunning wordt in het algemeen voor de duur van één jaar afgegeven 
met zowel beperkingen als voorschriften. De beperkingen houden verband met het doel 
waarvoor het verblijf is toegestaan: voor trekarbeiders arbeid door middel van een ar
beidscontract. De voorschriften betreffen het handhaven van de openbare rust, orde en 
nationale veiligheid, alsmede de kostenvan een eventuele terugreis bij uitzetting (23). 

Voor de gastarbeiders betekent de beperking die op hun verblijfsvergunning vermeld 
staat, dat zij, als zij geen werk of arbeidsvergunning meer hebben, dan ook het recht op 
een verblijfsvergunning verliezen, omdat dan het doel, waarvoor die vergunning is ge
geven, vervalt (24). 

Zowel de toelatingsregelingen alsmede de arbeidswetgeving duiden erop dat de vreem
deling direct afhankelijk is van de wensen van het Directoraat-Generaal voor de Arbeids
voorziening. Het ligt voor de hand, gezien het al eerder genoemde doel van de nieuwe 
Vreemdelingenwet om zoveel mogelijk rechtsbescherming aan arbeidsmigranten te 
geven ook te kijken naar de rechtsmiddelen die hen ter beschikking staan (25). De bui
tenlandse arbeider kan van beslissingen van de minister en de vreemdelingendiensten in 
een aantal gevallen herziening aanvragen (26); er bestaat dus een beroepsmogelijkheid. 

Hoewel in de Wet geregeld, stuit de tijdige hantering van de genoemde rechtsmidde
len op praktische problemen; analfabeten kunnen mededelingen of folders als'Wenken 
voor Vreemdelingen met het oog op verblijf in Nederland' niet lezen. Indien ze de tien
delige folder al overhandigd krijgen, stuiten zij op een ambtelijk woordgebruik waar-

20. Een Machtiging tot Voorlopig Verblijf is in feite een soort visum om de grens over te komen. 
Swart noemt dit een 'sluis, die toegang geeft tot de verblijfsvergunning' in 'Vreemdelingenbeleid', in 
'Delikt en Delinkwent', mei 1971, p. 370. Zie voor deze regeling art. 10.2 van de Vreemdelingenwet. 
21. Cf. G. Mak, RITEP, o.e. p. 65. 
22. Idem, p. 65-66. 
23. J. Brummelhuis, o.e. p. 37. 
24. A. van Es, 'Van toelating tot uitzetting', in RITEP, o.e. p. 12. 
25. Cf. J. Brummelhuis c.s., hoofdstuk Ш. 
26. Cf. RITEP, o.e. p. 17. 
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mee ook geletterden moeite hebben. In de herzieningsperiode is er in beginsel wel recht 
van beroep. Voorwaarde voor de beroepsmogelijkheid is dat men minimaal één jaar in 
Nederland verbleven moet hebben op het moment, dat de beslissing in herziening 
wordt gegeven. 

Een ander aspect van de zwakke rechtspositie die de arbeidsmigrant in tegenstelling tot 
de pretentie van de nieuwe Vreemdelingenwet 'geniet' komt naar voren in 'de onbe
waakte grenzen van vreemdelingenrecht en strafrecht' (27). 

De relatie tussen strafrecht en vreemdelingenrecht is met name voor de trekarbeider 
bijzonder vaag. Immers, de vreemdelingenpolitie krijgt naast haar gewone bemoeienis
sen met arbeidsmigranten ook te maken met buitenlandse arbeiders, die op grond van 
de strafwet voor een strafbaar feit zijn vervolgd: 
1. Terwijl een Nederlander na een proces-verbaal wordt vrijgelaten, wordt een vreemde

ling ter beschikking gesteld van de vreemdelingenpolitie, die bekijkt of de vreemde
ling op grond van de Vreemdelingenwet kan worden uitgewezen (28). 

2. Wordt een vreemdeling uit voorlopige hechtenis ontslagen, dan wordt hij doorgaans 
niet vrijgelaten, maar gaat hü direct over naar de vreemdelingenpolitie. Terwijl de 
strafrechtelijke procedure gewoon doorgaat, begint dan tegelijkertijd een Vreemde-
lingenprocedure' tegen hem te lopen die tot uitzetting van de betrokkene kan leiden. 

3. De vreemdeling die veroordeeld wordt, staat op de dag dat de straf afloopt ter be
schikking van de vreemdelingendienst. Deze bekijkt in opdracht van het Ministerie 
van Justitie wat er met hem moet gebeuren. Tijdens de overlegperiode wordt de 
vreemdeling vastgehouden. Het resultaat kan zijn: intrekking van de verblijfsvergun
ning of verklaring tot ongewenste vreemdeling. Wie geen vergunning bezit wordt 
vaak na de strafuitzitting vastgehouden en daama het land uitgezet, afhankelijk van 
de duur van het verblijf, de zwaarte van de straf en de relaties die de vreemdeling in 
de Nederlandse samenleving onderhoudt. Ook inzake het strafrecht staat de trekar
beider het meest op de tocht (29). 

27. G.A.C. Enkelaar, in RITEP, o.e. p. 107-117. 
28. Zie A. Swart, o.e. p. 199-240. 
29. Zie G.A.C. Enkelaar, Onbewaakte grenzen van vreemdelingenrecht en strafrecht', in RITEP, o.e. 
p. 111-115. Van dezelfde auteur zijn bijdrage in 'Proces', fevr. 1975. De Volkskrant bracht dit artikel 
onder de kop 'Buitenlandse verdachten worden dubbel berecht via strafwet en vreemdelingenwet', 
Volkskrant van 24 febr. 1975. 
Zie verder A. Swart, o.e. p. 214-219. 

Ministerie van Justitie, Directie Vreemdelingenzaken, Bureau 

Uitzettingen 

Jaar: 1975 

Onderdaan van: 

Griekenland 
Italië 
Joegoslavië 
Marokko 
Portugal 
Spanje 
Tunesië 
Turkije 

Totaal 

Totaal 

73 
209 
174 
786 
297 
104 
82 

1539 

3264 

A 

44 
27 
70 

593 
224 
41 
38 

1325 

2362 

В 

9 
26 
41 
85 
24 
25 
22 

118 

350 

С 

9 
44 
22 
42 
21 
14 
8 

30 

190 

D 

5 
55 
34 
48 
18 
11 
11 
51 

233 

Statistiek 

E F G H 

2 
21 

1 
6 
6 
9 
1 
9 

-
7 

— 
-
— 
— 

1 
2 

4 
28 

6 
12 
4 
3 
1 
3 

55 10 61 3 
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Tot slot nog enige kanttekeningen bij de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers, die in 
1976 in de Tweede Kamer, het jaai daarop in de Eerste Kamer aan de orde is gesteld en 
pas op 7 november 1978 werd aangenomen Deze ziet er in grote lijnen als volgt uit 
(30) 
Tot nu toe moet een buitenlandse werknemer een arbeidsvergunning hebben, verstrekt 
door het Gewestelijk Arbeidsbureau, om legaal in ons land aan de slag te kunnen Hij 
knjgt deze op twee voorwaarden 

1 Hij moet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning (die hem via het Minis
terie van Jusititie door de Vreemdelingenpolitie wordt verstrekt), 

Jaar 1976 

Griekenland 90 
Italie 257 
Joegoslavië 212 
Marokko 524 
Portugal 291 
Spanje 171 
Tunesië 138 
Turkije 894 

Totaal 2577 

Jaar 1977 

Griekenland 100 
Italie 301 
Joegoslavië 411 
Marokko 957 
Portugal 352 
Spanje 201 
Tunesië 118 
Turkije 2162 

Totaal 4602 

Redenen van uitzetting 
A, Geen geldig reisdocument, illegale werkzoekers, met m het bezit van een geldige machtiging tot 

voorlopig verblijf 
В Onvoldoende middelen van bestaan 
С Gevaarlijk geacht voor de openbare orde en veiligheid 
D Verdacht van diefstal, overgegeven aan de Vreemdelingendienst 
E Overtreding Opiumwet 
F Uitlevering op last van de Minister van Justitie 
G Signalering als ongewenst vreemdeling 
H Mindeijange weggelopen van huis с q inrichting 

Uit informaties van ambtenaren van het Ministene van Justitie en van advocaten bekend met het 
vreemdelmgenrecht blijkt dat de gtregistreerde criminaliteit van buitenlandse arbeiden afwijkt van de 
gemiddelde cijfers van Nederlanders dienaangaande Indien men de cijfers naast elkaar legt, blijkt on
der meer dat de aard van de strafbare feiten verschilt Onder de buitenlandse arbeiders ontbreekt vrij
wel geheel de categorie van zedenmisdrijven en de Vitte-boorden' criminaliteit De strafbare feiten 
onder de trekarbeiders liggen veel meer m de sector van diefstal 

30 Wetsontwerp Arbeid Buitenlandse Werknemeis, zie Bijl Handelingen II, 75/76, 13682, nr 1 Dit 
wetsontwerp is m november 1978 aangenomen 

66 
37 
127 
311 
242 
103 
67 
694 

13 
48 
24 
112 
19 
37 
17 
135 

1647 405 

4 
72 
29 
46 
15 
14 
31 
32 

243 

4 
45 
20 
32 
3 
10 
14 
19 

147 

24 
2 
3 

1 
1 
6 

37 

3 
25 
7 
16 
12 
3 
8 
6 

80 

74 
64 
311 
781 
308 
141 
74 

1847 

3600 

9 
48 
39 
95 
21 
22 
13 
255 

502 

14 
113 
29 
45 
12 
25 
19 
38 

295 

1 
21 
23 
12 
3 
10 
9 
9 

88 

1 
12 
— 

— 
4 
2 
_ 
6 

25 

— 
12 
— 
3 
1 
-
-
2 

18 

-
30 
8 
21 
3 
— 
2 
5 

69 

1 
1 
1 
— 
-
1 
1 
-

5 
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2 indien de stand en de gelegenheid van de arbeidsmarkt zich met verzetten tegen toe
kenning van de arbeidsvergunning, d w z indien er geen werkloze Nederlander of 
EEG-onderdaan ter beschikking is die evengoed de baan kan vervullen (31 ) 

Het verschil tussen de Wet Arbeidsvergunning Vreemdelingen (WAV) en de Wet Arbeid 
Buitenlandse Werknemers kan in een vijftal punten worden samengevat 

1 De arbeidsvergunning op naam van de werknemer wordt vervangen door een tewerkstellingsvergun
ning op naam van de werkgever De arbeidsvergunning kan door werknemer of door werkgever 
worden aangevraagd, een tewerkstellingsvergunning zal alleen de werkgever kunnen aanvragen, 

2 Het aantal gronden tot weigering van een vergunning wordt sterk uitgebreid (vgl art 6 en 7 ont
werp met art 4 WAV), 

3 De invoering van de vergurmingenhmiet, 
4 In de plaats van eenzelfde strafrechtelijke sanctie voor werknemers en werkgevers (art 14 WAV) 

treden twee verschillende sancties De werkgever, die zonder vergunning doet arbeiden, pleegt 
daardoor een economisch delict De werknemer die arbeid verncht bij een werkgever, die niet 
over een tewerkstellingsvergunning beschikt, zal zijn verblijfsvergunning verliezen, 

5 Een grotere groep vreemdelingen is geheel vrijgesteld van de werking van het ontwerp Het meren
deel van deze nieuwe Vrijgestelden' valt echter m de praktijk ook nu reeds buiten de toepassing 
van de WAV, omdat zij een zogenaamde 'permanente' arbeidsvergunning bezitten (32) 

Het Wetsontwerp Buitenlandse Werknemers beoogde 'een betere beheersing van het 
aanbod aan buitenlandse werknemers en een effectievere bestrijding van illegale tewerk
stelling' (33) Teneinde deze beheersing te verwezenlijken voerde het wetsontwerp het 
stelsel van de zogenaamde vergunmngenhmiet in Junsten stellen 'Deze vergunningen-
hmiet moet het mogelijk maken de door het bedrijfsleven ingediende aanvragen tot de 
werving van buitenlandse werknemers met alleen te beoordelen naar de stand en de 
ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsmarkt, maar daarbij ook na te gaan of de werk
gever zich de nodige inspanning heeft getroost zelf naar alternatieven te zoeken voor 
het in dienst nemen van buitenlandse arbeidskrachten' (34) 

Eén van de nadelen van dit wetsontwerp is volgens insiders de bevordering van het 
aantrekken van illegale arbeiders Immers, er zullen spanningen optreden wanneer ener
zijds de vraag naar buitenlandse arbeiders gezien de arbeidsmarktsituatie gelijk blijft en 
anderzijds het aanbod van binnenlandse en buitenlandse trekarbeiders beperkt wordt 
(35) Het wetsontwerp tracht echter deze toevloed van illegale arbeiders af te remmen 
door de werkgever strafbaar te stellen, wanneer hij zonder de benodigde vergunning 
buitenlandse arbeiders in dienst neemt (36) 

31 Zie С A Groenendijk en A H J Swart,'De tewerkstelling van buitenlandse werknemers', m Ne
derlands Juristenblad, 76/10 jrg 51,6 maart 1976, ρ 321 
32 Idem, ρ 322-323 
33 Idem, ρ 323 
34 Idem De auteurs schrijven hierover Een tewerkstelling moet worden geweigerd als de vergunmn-
genlmuet overschreden zou worden of een veiblijfsvergunnmg aan de vreemdeling definitief is gewei
gerd (art 6) Al kan m een bijzonder geval - dat zich volgens de toelichting op dit artikel 'met licht 
zal voordoen' - overschrijding van de limiet worden toegestaan De vergunning kan worden geweigerd 
als er voor de betreffende functie 'aanbod op de arbeidsmarkt aanwezig is of redelijkerwijs te ver
wachten is' (art 7, lid 1) De toelichting maakt duidelijk dat het hier gaat om aanbod waaraan priori
teit wordt verleend Voorrang hebben achtereenvolgens Nederlanders, EEG-onderdanen, andere 
vreemdelingen voor wie geen tewerkstellingsvergunning is vereist, en zij, die al eerder hier legaal heb
ben gewerkt Heeft de buitenlandse werknemer nog met eerder hier legaal gewerkt dan kan de vergun
ning bovendien worden geweigerd, omdat hij niet uit een wervmgsland komt of niet via de officiële 
werving is gekomen, met m de kracht van zijn leven is (op dit moment worden m b t de werving leef
tijdsgrenzen gehanteerd van 18-35 jaar voor ongeschoolden en 1845 jaar voor geschoolden) of omdat 
hij geen passende huisvesting heeft (art 7, lid 2), o.c , ρ 321 
35 Cf idem, ρ 325 
36 Het wetsontwerp doet een voorstel bij art 4, onder 4° van de Wet van de Economische Delicten 
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Bij deze bedreiging met zwaardere straf voor de werkgevers kan men terecht de vraag 
stellen of de wet het gewenste resultaat zal opleveren. Wat is deze wet waard zonder 
een actief opsporingsbeleid? Wat is deze wet waard indien de werkgever de hogere geld
boetes fiscaal kan verhalen? Een mooie wet, maar wanneer men de effectiviteit inperkt, 
kan men zich afvragen 'of het hier wel om meer dan een symbolisch gebaar gaat' (37). 

Eén van de belangrijkste punten van kritiek op dit wetsontwerp richt zich op de vrij
heid van arbeidskeuze die voor de buitenlandse arbeider wordt verkleind. De verblijfs
vergunning wordt namelijk uitsluitend verleend voor het verrichten van arbeid in loon
dienst. Vervolgens mag de stand van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt zich niet ver
zetten tegen het aangaan van een nieuwe betrekking in loondienst. Tenslotte introdu
ceert het wetsontwerp de zogenaamde vergunningenlimiet (38). De arbeidsmobiliteit 
van de buitenlander wordt hiermee aan banden gelegd door obstakels op te werpen 
tegen positieverbetering. Het wetsontwerp maakt het de 'gastarbeider' moeilijker: 'Het 
verlies van werk heeft uiteindelijk in zeer veel gevallen het verlies van de verblijfsver
gunning tot gevolg en daarmee een onvrijwillige terugkeer naar het land van herkomst, 
waar de perspectieven voor de buitenlandse werknemer doorgaans verre van rooskleurig 
zijn' (39). De trekarbeider wordt in het nieuwe wetsontwerp dan ook benaderd 'als een 
niet gewenste maar voorlopig onmisbare arbeidskracht' (40). 

Eén van de nadelen van het wetsontwerp is de grotere afhankelijkheid van de buitenlandse werknemer 
van de werkgever en de Nederlandse instanties (GAB, Vreemdelingendiensten: zie par. 2). Immers, het 
aantal werkgevers waar de trekarbeider legaal werk kan vinden wordt door het wetsontwerp beperkt. 
Hierdoor wordt de positie van de werkgever versterkt ten opzichte van bij hem in dienst zijnde buiten
landse werknemers. Ook de kansen op scholing en promotie zullen door het wetsontwerp afnemen, 
omdat het aantrekken van een nieuwe buitenlander op de opengevallen plaats onzeker of onmogelijk 
is. Onzeker in het geval, dat een aanvrage van een tewerkstellingsvergunning kan worden afgewezen. 
Onmogelijk in het geval, dat het bedrijf de limiet heeft bereikt (41). De afhankelijkheid van de buiten
landse arbeider wordt ook tegenover zijn werkgever vergroot, omdat alleen laatstgenoemde de tewerk
stellingsvergunning kan aanvragen. De vreemdeling blijft in het ongewisse of zijn (toekomstige) werk
gever deze aanvrage werkelijk heeft ingediend, mede door zijn gebrekkig zicht op de ingewikkelde 
procedures. Een ander kwetsbaar punt in het wetsvoorstel is het ontslag op staande voet, waarbij de 
werkgever de intrekking van de tewerkstellingsvergunning kan aanvragen (42). Tenslotte wordt 'pas
sende huisvesting' geëist alvorens een tewerkstellingsvergunning wordt afgegeven. De afhankelijkheid 
van de buitenlandse arbeider ten opzichte van zijn werkgever wordt hiermee vergroot: 'De afhanke
lijkheid op dit punt krijgt een basis in de wet' (43). 

Tenslotte is het zinvol bij de huidige wetgeving te wijzen op de 'feitelijke ongelijkheid' 
die er tussen Nederlanders en trekarbeiders bestaat. Onder feitelijke ongelijkheid wordt 
verstaan dat 'dezelfde regels gelden voor Nederlanders en vreemdelingen, maar vreem
delingen kunnen aan de voorwaarden van die regels niet of zelden voldoen' (44). Bij-

(WED) om het verrichten van arbeid door een vreemdeling zonder vergunning als economisch delict 
strafbaar te stellen. 
37. С Groenendijk en A. S wart, o.e. p. 326. Zij stellen: 'Het gevaar is zeker niet denkbeeldig, dat bij 
het uitblijven van andere maatregelen opnieuw met betrekking tot de illegale tewerkstelling van bui
tenlandse werknemers een zodanige discrepantie tussen norm en realiteit zal ontstaan, dat nieuwe re-
gularisatiemaatregelen nodig zullen zijn om deze discrepantie tot dragelijke proporties terug te brengen'. 
je. Cf. С Groenendijk en A. S wart, o.e., p. 326 v. 
39. Idem, p. 327-328. 
40. Idem, p. 328. 
41. Idem, p. 329. 
42. Zie art. 9 sub b van het genoemde wetsontwerp. Zie voorts С Groenendijk en A. Swart, o.e. p. 
330. 
43. Idem. 
44. CA. Groenendijk, De tekst van een inleiding gehouden op de studiedagen 'Integratie en welzijns
beleid mediterrane migranten' op 14 april 1978 te Noordwijkerhout, p. 2. Hij wijst erop, dat men in 
Engeland dit een verschijnsel van 'indirecte discriminatie' noemt. 
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voorbeeld buitenlanders hebben het recht hun gezin na eén jaar naar Nederland te laten 
overkomen, maar als woningzoekenden hebben zij pas, na twee jaar in een gemeente ge
woond te hebben, het recht zich als zodanig te laten inschrijven (45) De afhankelijk
heid van de buitenlanders is groot ten opzichte van de overheidsinstanties, vaak als ge
volg van het feit dat bevoegdheden met duidelijk worden omschreven en afgebakend 
Groenendijk vat dit kernachtig samen 'het is onduidelijk voor een vreemdeling wan
neer er wel en met gebruik gemaakt van zal worden Regels zijn meer als gunsten dan 
als rechten omschreven veel bepalingen zijn neergelegd in ongepubliceerde of moeilijk 
toegankelijke circulaires Vaak zijn regels ten behoeve van buitenlandse werknemers 
ook zo geformuleerd, dat ze moeilijk zijn af te dwingen (' in de regel zal ', ondui
delijk blijft wat als regel en wat als uitzondering geldt) Dit leidt tot grotere afhanke
lijkheid van hulpverleners, maar ook tot afhankelijkheid van andere personen' (46) 

Par 2 De buitenlandse arbeider, de openbare orde en het kiesrecht 

De vreemdelingenwet schenkt ruim aandacht aan begrippen als Openbare rast', 'open
bare orde', en 'nationale veiligheid' (47) Krachtens voornoemde begrippen kan de 
vreemdeling de verlening van een vergunning tot verblijf ontzegd worden (48) Ook de 
intrekking van een vergunning tot verblijf kan op basis van deze begrippen plaats vin
den, zij het dat er zwaardere eisen worden gesteld (art 12 Vreemdelingenwet), name
lijk 'wanneer de vreemdeling inbreuk heeft gemaakt op de openbare rust of openbare 
orde, dan wel een gevaar vormt voor de nationale veiligheid' (49) Niet alleen in het ka
der van de verblijfstitels speelt de openbare orde een rol, maar ook bij zaken als perio
dieke aanmelding bij de plaatselijke politie (art 17 3) en bij de ongewenstverklanng 
(art 21) (50) 

Opvallend is dat over deelname aan het politieke leven met gerept wordt Dat ge
brek wordt indirect verholpen in Art 11, lid 2 Vreemdelingenwet, dat zegt 'Een ver
gunning tot verblijf kan onder beperkingen, verband houdende met het doel waarvoor 
het verblijf is toegestaan, worden verleend Aan de vergunning kunnen in het belang 
van de openbare rust, van de openbare orde of van de nationale veiligheid voorschriften 
worden verbonden ( ) ' (51 ) 

In de voornoemde Memorie van Antwoord (pag 3) staat, dat Ongewenste politieke 
aktiviteit zal kunnen leiden tot het intrekken van een vergunning tot verblijf, voorzover 
die aktiviteit is te beschouwen als een inbreuk op de openbare rust, of de openbare or
de, of wanneer de nationale veiligheid daardoor in gevaar wordt gebracht' (52) Art 11, 

45 Groenendijk geeft nog een tweetal andere voorbeelden (οχ ρ ¿) ' — koppeling van recht op so
ciale verzekenngsuitkenng aan woonplaats van de werknemer of zijn gezin in Nederland, dit leidt tot 
verlies van rechten voordat het gezin is herenigd of na (gedwongen of vrijwillige) terugkeer 
- interne regel bij GAK dat het recht op doorbetaling van W W uitkering tijdens buitenlandse vakan
tie afhankelijk is van de voorwaarde dat die vakantie max 20 dagen duurt, voor Nederlanders is dit 
een normale eis, voor buitenlanders, die eens per (twee) jaar op verlof gaan, een onredelijke eis gevolg 
zij krijgen helemaal geen WW, ook niet tijdens de eente 20 dagen' 
46 Idem, ρ 4 en 5 
47 A Swart (о с ρ 199) vermeldt, dat in 10 van de 52 artikelen de wet deze begrippen vernoemt, 
terwijl in andere artikelen deze begnppen worden opgenomen in de term 'algemeen belang' e d 
48 Zie art 115 van de Vreemdelingenwet 
49 A Swart, oc ρ 199-200 
50 Cf idem, ρ 201-202 
51 ZieRITEP, oc ρ 144 
52 Voor wat geoorloofde of ongeoorloofde politieke activiteiten betreft, verwijst de Memone naar 
art 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
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lid 5 Vreemdelingenwet voegt daaraan toe: 'Het verlenen van een vergunning tot ver
blijf alsmede het verlengen van de geldigheidsduur daarvan, kan worden geweigerd op 
gronden aan het algemeen belang ontleend'. Belangrijk is dat de Memorie ook de goede 
buitenlandse betrekkingen onder de openbare orde verstaat. Swart concludeert dan: 
'dat vreemdelingen bij het genot van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereni
ging aan verdergaande beperkingen kunnen worden onderworpen dan Nederlanders' 
(53). Hij acht deze stellingname in strijd met de Grondwet (54). Bovendien vraagt hy 
zich af waarom de staatsrechtelijke literatuur in Nederland in tegenstelling tot bijvoor
beeld die van Duitsland 'zich in de laatste jaren nooit' begeven heeft 'in de vraag in hoe
verre specifieke beperkingen, aanvreemdelingenopte leggen, grondwettelijk geoorloofd 
zouden zijn' (55). Dit gebrek aan studies die de rechtspositie van de vreemdeling ten 
goede zouden kunnen komen is wellicht typerend te noemen voor de marginaliteit van 
de buitenlandse arbeider, die tot de grootste groep vreemdelingen gerekend mag worden. 

Tot op heden is elke vreemdeling uitgesloten van het actieve en passieve kiesrecht, 
dat geldt voor gemeenteraden, provinciale staten en Tweede Kamer. Immers dit recht is 
voorbehouden aan 'diegenen, die op de dag der kandidaatstelling ingezetenen zijn (. . .): 
mits zij Nederlanders zijn ( . . .) (56). 

In de literatuur over dit aspect van de arbeidsmigratie komt men steeds een passage 
van de jurist A.M. Donner tegen: 'Wanneer men werkelijk ernst wil maken met de eis 
van Art. 21 , eerste lid, van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, vol
gens welke een ieder het recht heeft deel te nemen aan het bestuur van zijn land, zou 
het voor de hand liggen bij dat "land" eerder te denken aan het land waar men leeft en 
aan welke rechts- en maatschappelijke orde men onderworpen is, dan aan het "land van 
herkomst" (57)'. 

De regering heeft in haar nota naar aanleiding van het Eindverslag toegezegd het 
Kiesrecht voor vreemdelingen te zullen bekijken in het kader van de komende Grond
wetsherziening. Deze toezegging leidde tot de indiening van een wetsontwerp tot wijzi
ging van de Grondwet (58). Dit eind 1978 nog niet aangenomen wetsontwerp beoogt 
'grondwettelijke belemmeringen weg te nemen die de toekenning van het actief en pas
sief kiesrecht voor de gemeenteraden aan niet-Nederlandse ingezetenen in de weg 
staan' (59). De arbeidsmigrant kan wel kiezen of gekozen worden in een onderne
mingsraad: de Wet op de Ondernemingsraad maakt geen onderscheid tussen arbeidsmi
granten en Nederlanders. Het aantal gekozen buitenlanders dat deel uitmaakt van de 
gekozen raden is zeer gering (60). Zij kunnen ook lid worden van politieke partijen 
(hetgeen de facto zelden geschiedt) en van vakverenigingen of een nieuwe vakvereniging 
oprichten. 

Het actief en passief kiesrecht is naar onze mening van groot belang, omdat dan de 
politieke partijen vanuit electoraal oogmerk belangstelling voor de trekarbeider zullen 
tonen. Door deze te verwachten grote aandacht van partijpolitiek Nederland, krijgen de 

vrijheden. Dit verdrag laat toe, dat vreemdelingen bij het genot van de rechten van vrijheid op me
ningsuiting, en de vrijheid van vergadering en vereniging 'met het oog op de buitenlandse betrekkingen 
beperkingen worden opgelegd' (zie A. Swart, o.e. p. 229). 
53. A. Swart, o.e. p. 229. 
54. Idem, p. 232 w. 
55. Idem, p. 234. 
56. Cf. J. Bmmmelhuis c.s., o.e. p. 33. 
57. A.M. Donner in 'Nederlands Juristenblad' van 8 juni 1974. 
58. Zie Bijlage Handelingen II 75/76,13,991 nr. 1-4. Terecht merkt Swart op, dat "waar personen het 
genot van zuiver politieke rechten missen, het genot van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van 
vereniging en vergadering voor hen van des te groter belang kan zijn' (o.e. p. 227). 
59. A. Swart, o.e. p. 227. 
60. P. van der Linde, 'De buitenlandse werknemer' in 'Ars Aequi Libri', 1972, nr. 1, p. 21. 
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buitenlandse arbeiders de kans om actief én passief mede hun stempel te drukken op 
politieke beslissingen. Voorlopig hebben de Nederlandse regering en de beide Kamers 
weinig haast gemaakt met de behandeling van het ingediende wetsontwerp. Drie jaar na 
de indiening is het wetsontwerp nog niet aangenomen, terwijl de reikwijdte slechts be
perkt blijft tot gemeenteraadsverkiezingen. Ook hier weer blijft het centrum van de 
Centrumnatie de participatie van haar marginalen afhouden. 

Par. 3. Politioneel beleid 

De grote rechtsonzekerheid welke de afhankelijkheidsrelatie van de arbeidsmigrant ten 
opzichte van zijn gastland kenmerkt, weerspiegelt zich bijzonder sterk in zijn relatie tot 
de vreemdelingendiensten. 

Zoals eerder beschreven is de plaatselijke vreemdelingenpolitie gehouden aan de ten
uitvoerlegging van de Vreemdelingenwet en de ambtelijke circulaires ten aanzien van de 
vreemdelingen in haar ressort. Eveneens hebben wij erop gewezen, dat de bestaande 
verordeningen veelal leemten vertonen die de ambtenaren, in casu de politieambtenaren, 
tot op grote hoogte naar eigen inzicht kunnen invullen. Dat valt onder de term 'freies 
Ermessen' van de administratie, het vrij en zelfstandig beslissingen kunnen nemen (61). 

In vele gevallen zijn de arbeidsmigranten dus afhankelijk van autonoom beslissende 
ambtenaren van de vreemdelingenpolitie. Het rechtsgevoel dat bij dezen verondersteld 
mag worden, is in sommige gevallen echter gekleurd door subjectieve uitleg van de on
volledige instructies jegens de trekarbeider. Deze zekere willekeur vindt zijn oorzaak in 
de leemten van de wettelijke voorschriften voor het handelen van politieambtenaren. 

Over de misstanden rond de beleidsuitvoering zoals die door de vreemdelingenpoli
tie in de grote steden in Nederland wordt gepractiseerd ontstond begin 1975 nogal wat 
publiciteit in de persmedia. Deze concentreerde zich voornamelijk op de vermeende be
langstelling die de vreemdelingenpolitie aan de dag scheen te leggen voor de politieke 
activiteiten van de arbeidsmigranten. Elk politiecorps in Nederland bezit een inlichting
endienst die de taak heeft politieke activiteiten van Nederlanders en vreemdelingen te 
volgen. Die taak ontleent de politie blijkens antwoorden op Kamervragen aan Art. 28 
van de Politiewet (62). 

Maatgevend bij het onderzoek naar politieke activiteiten is de 'verwachting', dat voor 
het werk van de politie relevante informatie wordt verkregen. 

Artikel 28 van de Politiewet luidt: 'De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid 
aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregelen te zorgen 
voor daadwerkelijke handhaving van de wetten en het verlenen van hulp aan hen, die 
deze behoeven'. 

'Voor de uitvoering van bepaalde wetten, c.q. de Vreemdelingenwet heeft de politie 
behoefte aan goede informatie', antwoordt de burgemeester van Utrecht op 11 januari 
1974 op vragen van de vijf fractievoorzitters van de Raad (63). 

Dat doet de politie door bepaalde personen voor een gesprek uit te nodigen of tij
dens haar regelmatige contacten met vreemdelingen o.a. politieke activiteiten aan de 
orde te stellen. Vooral de vreemdelingenpolitie heeft zulke contacten dagelijks. Daar
naast bestaat een eigen inlichtingendienst van de Binnenlandse Veiligheids Dienst 
(BVD), waarbij politiemensen werkzaam zijn. De burgemeester als hoofd van de plaat
selijke politie is bij Koninklijk Besluit van 5 augustus 1972 verplicht deze laatsten ter 
beschikking van de BVD te stellen. 

61. Zie van ditzelfde hoofdstuk par. 1. En verder A. van Es, 'Van toelating tot uitzetting', o.e. p. 18. 
62. Zie Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer, zitting 1973/74, p. 1175. 
63. Zie bijlage D. 
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De Vreemdelingenwet (art. 11, 12, 13, 14 en 15) stelt Ьц het verlenen van een ver-
blijfsvergunning aan een arbeidsmigrant onder meer de eis, dat hij geen gevaar mag op
leveren voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

Komen deze door toedoen van een trekarbeider in gevaar (en dat is onduidelijk be
houdens ingeval van 'terroristische' acties), dan kan na een signaal van de inlichtingen
dienst van de BVD worden ingegrepen. Ook kunnen tussen deze twee diensten gege
vens worden uitgewisseld. 

Waar de vreemdelingenpolitie na informaties op grond van de Vreemdelingenwet of 
de Vreemdelingencirculaire van de Minister van Justitie oordeelt, dat de openbare orde 
door politieke activiteiten van arbeidsmigranten niet gehandhaafd wordt, of dreigt te 
worden, kan de vreemdelingenpolitie de vreemdeling in bewaring stellen (64). Die in
formatie kan ook afkomstig zijn van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) van 
het Ministerie van Justitie. Dat is het orgaan dat voor de politie informatie over crimi
naliteit verzamelt met een landelijk karakter. In 1972 werd bekend dat deze dienst een 'in
forma tiecentrale bijzondere zaken' had ingesteld om 'extremisten' en 'ideologische da
ders' te registreren. Omdat de taak van de CRI is: 'Het registreren van gegevens dienstig 
voor het ophelderen en zo mogelijk voorkomen van georganiseerde misdrijven van ter
roristische aard', (dus ook 'mogelijke', d.w.z. op grond van informaties vermoede da
ders) kan de Informatie Centrale Bijzondere Zaken ook vermoedelijke ideologische ver
stoorders van de openbare orde registreren (65). 

Op deze activiteiten van de Nederlandse politiediensten hebben de gemeentelijke au
toriteiten geen invloed. De — politieke — verantwoordelijkheid ligt bij de minister-presi
dent en de ministers van Justitie en Defensie. Formeel moet alle informatie die door 
politie en andere inlichtingendiensten wordt verzameld, doorgespeeld worden naar de 
hogere overheid, waar een parlementaire commissie van fractievoorzitters van de zes 
grootste Tweede Kamerfracties er in theorie kennis van kan nemen en de gang van za
ken kan controleren. De facto is de parlementaire controle gering en dat is onbevredi
gend. Dit blijkt ondermeer uit de raadsdebatten van 20/21 februari 1975 in de gemeen
teraad van Utrecht, waar een interpellatie werd gehouden over de bezigheden van poli
tiële en andere inlichtingendiensten met betrekking tot de politieke activiteiten van Ne
derlanders en arbeidsmigranten. Of de gemeenteraden enige invloed kunnen uitoefenen 
op het beleid jegens de inlichtingendiensten, die het tot hun taak rekenen om politieke 
informatie van en over o.a. arbeidsmigranten in te winnen, zal blijken uit de uitwerking 
van een motie die de Utrechtse gemeenteraad tijdens die interpellatie aannam. In deze 
motie vroeg de raad het College van В & W om alle gemeenteambtenaren de instructie 
te geven dat ze niet rechtstreeks aan de BVD vertrouwelijke informatie mogen geven, 
die ze in de uitoefening van hun functie verkregen hebben (66). 

Afgezien van de hierboven geschetste informatie verzamelende taak van de vreem
delingendiensten hield de vreemdelingenpolitie vaak zogenaamde 'routine-onderzoeken' 
in woonwijken, waar een hoge concentratie buitenlandse arbeiders woont. Ze houdt 
dan 'illegaal' hier verblijvende arbeidsmigranten aan. Wie zonder geldige verblijfsvergun
ning aangetroffen wordt, wordt ingesloten en gerepatrieerd. 

Een derde taak van de vreemdelingenpolitie ligt op het gebied van werkzaamheden 

64. In art. 26 worden 3 categorieën genoemd, volgens welke vreemdelingen in bewaring kunnen worden 
gesteld: '1. wanneer de uitzetting van de vreemdeling is gelast (art. 26.1 л); 2. wanneer ernstige reden 
bestaaten te verwachten is dat de uitzetting van de vreemdeling zal worden gelast (art. 26.1 .b);3. wan
neer het de vreemdeling niet is toegestaan in Nederland op de voet van de artikelen 8-10 Vw in Neder
land te verblijven, in afwachting van de beslissing op een verzoek om een vergunning tot verblijf, een 
vergunning tot vestiging of een toelating als vluchteling (art. 26.1.c)' (zie A. Swart, o.e. p. 315). 
65. Zie o.a.. de NRC van 13 december 1975. 
66. Raadsverslag Gemeente Utrecht, 5e en 6e vergadering 1975. 
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rond het verkrijgen c.q. verlengen van verblijfsvergunningen. Daar deze activiteiten van 
levensbelang zijn voor de buitenlandse arbeiders, zullen we hier nader op ingaan. 

Een ieder die ervaring heeft in de omgang met vreemdelingen weet, welk een angst de 
buitenlandse arbeider voor de vreemdelingendienst heeft. Aan het eind van elk jaar 
meldt hij zich bij de vreemdelingenpolitie voor verlenging van zijn verblijfsvergunning. 
Hij vreest voor met-verlenging of voor uitzetting bij bijvoorbeeld werkeloosheid. Na vijf 
jaar kan hij een vestigingsvergunning definitief verkrijgen, maar hij heeft nimmer de ga
rantie dat deze niet kan worden ingetrokken of komen te vervallen. Groenendijk zegt 
hierover: 'De dreiging van uitzetting vormt een extra oorzaak van feitelijke ongelijkheid 
tussen Nederlanders en vreemdelingen, ondanks formeel gelijke rechten (67). 

Toen genoemde jurist bij het Ministerie van Justitie over 1977 navraag deed inzake 
het aantal weigeringen van de verlenging of intrekking van de verblijfsvergunning, wist 
het Ministerie voor Amsterdam en Rotterdam geen aantallen te verstrekken. Voor Den 
Haag, Utrecht en Eindhoven met tesamen ongeveer 50.000 vreemdelingen werden er in 
1977 vijftig weigeringen en intrekkingen genoemd (68). Groenendijk trekt hieruit twee 
conclusies: 
' a. De autonomie van de plaatselijke vreemdelingenpolitie is zeer groot; als zelfs geen 

cijfers worden bijgehouden, hoe kan het Ministerie van Justitie dan controleren 
hoe van deze voor vreemdelingen zeer ingrijpende bevoegdheden gebruik gemaakt 
wordt? 

b. Als de wel bekende cijfers representatief zijn, dan vindt jaarlijks bij 1 op 1000 
vreemdelingen intrekking of weigering tot verlenging van de verblijfsvergunning 
plaats' (69). 

Hij vraagt zich terecht af of die ruime bevoegdheden van de vreemdelingenpolitie echt 
nodig zijn. Er wordt immers maar betrekkelijk weinig gebruik van gemaakt, terwijl 
daar de Onnodige angst' van talloze trekarbeiders tegenover staat (70). Zijn conclu
sies zijn vermeldenswaard: ' 1 . Ook na 5 jaar blijft de buitenlandse werknemer juridisch 
een vreemdeling en daarmee een tweede-rangs burger. 2. Bestaande wettelijke regeling 
dateert praktisch geheel van vóór de grote immigratie uit wervingslanden en is niet af
gestemd op min of meer permanent verblijf. 3. Juridische ongelijkheid versterkt en be
vestigt de maatschappelijke positie aan de onderkant van de samenleving ( . . . . ) 4. Ju
ridische regels om die sociale ongelijkheid te doorbreken zijn bijna geheel afwezig' (71 ). 

Tenslotte zij nog gewezen op het Wetsontwerp Arbeid Buitenlandse Werknemers, dat 
de afhankelijkheid van de vreemdeling ten opzichte van de vreemdelingendiensten ver
groot (72). Immers in artikel 23 van dit wetsontwerp wordt een nieuwe reden genoemd 
om de verblijfsvergunning van een buitenlander in te trekken, nl. wanneer de vreemde
ling 'zonder dat aan de voorschriften van de Wet Buitenlandse Werknemers is voldaan' 
arbeid verricht (73). Deze nieuwe administratieve sanctie vervangt de tot eind 1978 nog 
steeds geldende strafsanctie. Het gaat hier om legaal verblijvende .trekarbeiders die (be-

67. CA. Groenendijk, o.e. p. 3. Zie ook L. van den Berg-Eldering, o.e. p. 245, en Vervoersbond CNV, 
'Leven en werken in Nederland', 1976, par. 7.23. In de laatste publikatie wordt een enquête beschre
ven onder 500 Turkse arbeiders bij de N.S. Veertig procent van de ondervraagden erkent bang te zijn 
zomaar uit het land te worden gezet. Groenendijk merkt bij dit onderzoek op, dat 90 procent reeds 
langer dan vijf jaar in Nederland verblijft en dan nog wel sterk georganiseerd in een vakbond (80 pro
cent) bij een relatief betrouwbare werkgever (N.S.). Zie o.e. p. 6. 
68. Idem, Groenendijk p. 3. 
69. Idem, p. 4. 
70. Idem. 
71. Idem, p. 5-6. 
72. Cf. CA. Groenendijken A.HJ. Swart, o.e. p. 331-334. 
73. Idem, p. 331. 
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paalde) arbeid verrichten zonder vergunning. Dit zijn vreemdelingen met een geldige 
verblijfstitel die bijvoorbeeld in de avonduren een extraatje verdienen (horeca en 
schoonmaakbedrijven) of de vrouwen van buitenlandse arbeiders die zonder arbeidsver
gunning een job aanvaarden (hulp in de huishouding, wasserette's, schoonmaakbedrij
ven), vaak om de eindjes aan elkaar te knopen, veroorzaakt door aangegane schulden 
(reiskosten, aankoop en inrichting van een 'nieuw' huis). Dit werk heeft vaak een tijde
lijk of onregelmatig karakter zolang de nood aan de man is. 

Groenendijk en Swart wijzen er op dat artikel 23 van het wetsontwerp geen louter 
technische aangelegenheid is: 'Naar zijn maatschappelijk effect te oordelen gaat het om 
iets geheel nieuws. De nieuwe administratieve sanctie treft de rechtmatig in Nederland 
verblijvende buitenlandse werknemer aanzienlijk zwaarder dan de bestaande strafsanc
tie nu doet.Verwijdering uit Nederland betekent voor hem een abrupte verbreking van 
toekomstmogelijkheden' (74). Deze verruiming van gronden tot uitwijzing of intrekking 
van de verblijfsvergunning maakt de vreemdelingendienst nog meer ongenaakbaar in de 
ogen van de vreemdeling, waarbij de geconstateerde angst en onzekerheid er niet gerin
ger op worden. 

Par. 4. Invloed van ambassades of semi-overheidsverenigingen van de landen van her
komst 

Naast de juridische en feitelijke ongelijkheid van de buitenlandse arbeider ten opzichte 
van de Nederlander (par. 1 en 2 en de angst voor de 'machtige' vreemdelingendiensten 
par. 3) ervaart de trekarbeider ook nog een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van 
het centrum van zijn land van herkomst. Er zijn immers meerdere gevallen van directe 
of indirecte politieke controle bekend die bepaalde regeringen in herkomstlanden uit
oefenen over hun onderdanen in immigratielanden. In dit kort bestek geven wij enkele 
voorbeelden (75). 

l .De kolonelsjunta die van 1967 tot 1974 in Griekenland de dictatuur uitoefende, 
werkte vanuit haar ambassades via arbeidsbureaus aan beïnvloeding en intimidatie 
van Griekse arbeiders. Over deze praktijken kwam veel feitenmateriaal in de open
baarheid toen een groep Nederlanders zo'n 'arbeidsbureau' in Utrecht bezette en 
daar veel belastende documenten aantrof. Deze waren een bewijs van de pogingen 
om via sociale bijstand in arbeidskwesties te infitreren in vooral regime-vijandige 
groepen Grieken, die zelfstandig waren georganiseerd in allerlei verenigingen (76). 

2. De Spaanse overheid kende een soortgelijke werkwijze. Zij kocht via de ambassade 
in Den Haag in verschillende steden panden op en vestigde er een 'Casa de España'. 
In deze panden werden allerlei activiteiten ontplooid: kindercrèches, administratieve 
bijstand in arbeidszaken, gebruik van een gemeenschapsruimte, culturele manifesta
ties e.d. Daartoe werden uit Spanje — regeringsgetrouwe — functionarissen aangetrok
ken. Deze 'Casas' trachtten sociale, politieke en culturele functies te vervullen voor 
alle Spanjaarden in de omgeving. Ze 'ontlasten' de door CRM gesubsidieerde stichtin
gen voor buitenlandse werknemers en stonden vijandig tegenover de zelfstandige 
Spaanse verenigingen, die vaak de politiek van de Franco-regering in hun herkomst
land afwezen. De 'Casas' werden door de regering in Madrid grotendeels financieel 

74. CA. Groenendijk en A.H J. Swart, o.e. p. 332. 
75. Het zou alleszins aanbevelenswaard zijn aan dit onderwerp een goede politicologische studie te 
wijden, bij voorkeur van nationaliteit tot nationaliteit die onder de trekarbeiden hier te lande voorko
men. Verschil in taal, godsdienst, cultuur en politieke achtergrond maken dit noodzakelijk. 
76. Zie Zwartboek van de 'Socialistische Uitgeverij Amsterdam' (SUA), Utrecht 1974. 
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gesteund. Een van de belangrijkste doelstellingen van deze regering was bepaalde in
lichtingen via een activiteitenprogramma in te winnen (77). 

3. Een derde voorbeeld van bemoeienis van een regering in het thuisland is de Marok
kaanse 'Amicales' (Fédération des Amicales des Marocains aux Pays-Bas). Het betreft 
hier een officiële staatsvereniging, die sociale, culturele en godsdienstige belangen 
vanuit het moederland via de ambassades en consulaten behartigt door onder de Ma
rokkaanse arbeidsmigranten leden te werven en afdelingen van de 'Amicales' op te 
richten. Zij traden bij een groot aantal gelegenheden in de openbaarheid hetgeen tot 
conflicten leidde met onder meer actiegroepen, vakbonden en politici (78). 

4. Als laatste voorbeeld hoe regeringen of politieke stromingen binnen de migratielan
den een greep trachten te krijgen op de in het buitenland werkzame landgenoten, 
noemen we de Turkse Nationalistische Partij (МНР), waarvan de leden in ons land 
bekend zijn geworden als de 'Grijze Wolven'. Deze partij, (één der coalitiepartijen in 
de centrum-rechtse regering van Demirei) staat de wederopbouw van het Groot-
Turkse Rijk voor ogen. De partij kent een streng hiërarchische opbouw. Via infiltra
tie in allerlei instanties is deze partij er in korte tijd in geslaagd een veel grotere in
vloed te verwerven dan haar electorale aanhang rechtvaardigt (79). Haar voorzitter 
Alpaslan Türkes was vice-premier en tevens minister van Staat, in welke hoedanig
heid hij belast was met de nationale orde en veiligheid. Vanaf 1972 is de МНР (wel
iswaar onder een andere naam) actief onder de Turkse buitenlandse werknemers in 
Europa. Haar aandacht ging allereerst uit naar West-Duitsland, waar ruim 600.000 
Turkse arbeiders werkzaam zijn. In enkele jaren tijd wisten de 'Grijze Wolven' in 
meer dan vijftig plaatsen steunpunten van hun partij op te zetten, vooral in het zui
den van de Duitse Bondsrepubliek (80). In maart 1975 bezocht Türkes West-Duits
land. Zijn optreden en toespraken verontrustten de Duitse vakorganisatie DGB dus
danig, dat er in het parlement vragen gesteld werden over de activiteiten van de 
МНР. Als vervolg hierop werd in Turkije een proces aangespannen tegen de МНР, 
daar het voor een Turkse politieke partij bij de grondwet verboden is afdelingen in 
het buitenland te hebben. Het gerechtshof bepaalde dat alle banden tussen de МНР 
en haar Duitse afdeling verbroken moesten worden. 

Sinds 1975 is de МНР ook in Nederland actief. In Amsterdam werd toen de Nationa
le Turkse Arbeidersvereniging (MTIB) opgericht. Haar activiteiten richtten zich met 
'name tegen de twee progressieve organisaties van Turkse arbeiders, ni. de Vereniging 
van Turkse Arbeiders in Nederland (HTIB) en de Vereniging van Turkse Arbeiders in 
Twente (TTIB). De 'Grijze Wolven' trachtten in Turkse verenigingen en commissies 
invloed te verkrijgen op de Turkse bevolking en op de relaties van deze groep met de 

77. Zie ojn.: Vanuit bronnen onder Joegoslaven en vanuit hulpverleners, олі. in Rotterdam en Bever
wijk, is geen formele bemoeienis van hun ambassade geconstateerd. Wel wordt in incidentele arbeids
conflicten bemiddeling door functionarissen van de Joegoslavische ambassade waargenomen. Een 
enigszins vreemde rol speelt voorts een soort Joegoslavisch arbeidsbureau (Joechomontausa) dat een 
staatsbedrijf is en in de jaren 1972/73 werkzaam was in de constructie in Duitsland en Nederland. 
78. Enkele momenten zijn de hongerstaking rondom de 182, pogingen om onderwijsposten voor Ma
rokkaanse kinderen te bezetten, de moskeestrijd, het kopen van stemmen voor de verkiezing van de 
gemeentelijke commissie buitenlandse arbeiders te Gouda (zie ojn. Het Vrije Volk van 27 maart 
1976), het trachten te bezetten van sleutelposities in de media (zie hoofdst. S), conflicten met de Ma
rokkaanse actiegroep het KMAN, botsingen met plaatselijke of regionale stichtingen. Wij zullen hier 
in deel twee, hfdst. 14, nader op ingaan. 
79. Turkije comité 'Grijze wolven, activiteiten van Turkse fascisten in West-Europa', Nijmegen, maart 
1977, no. 19 en 20. 
80. Idem, p. 73. 
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Nederlandse overheid en semi-overheid. Bekend zijn o.a. de conflicten in het onder
wijs aan Turkse kinderen. Tot 1976 deden zich in deze sector geen conflicten voor, 
omdat voor zover bekend banden tussen de Turkse onderwijskrachten die in ons 
land werkzaam waren en de МНР ontbraken. In de loop van het jaar 1976'zond het 
Turkse Ministerie van Onderwijs (sterk beïnvloed door de МНР) negentien onder
wijskrachten naar Nederland. Een aantal van hen werd door landgenoten onder
kend als militante leden van de 'Grijze Wolven'. Dit leidde tot tal van incidenten on
der de Turkse gemeenschappen in ons land, hetgeen aanleiding was voor het stellen 
van vragen in de Tweede Kamer (81). 

Par. 5. Emancipatorische kanalen; migrantenraden, vakbonden en actiegroepen 

Migrantenraden (82) 

Uit het voorafgaande blijkt dat van wettelijk erkende vormen van deelname door ar
beidsmigranten aan het politieke leven nauwelijks sprake is. Een eerste aanzet tot po
litieke participatie die in de vorige paragrafen beschreven is, kan enigszins door de ar
beidsmigrant zelf geëffectueerd worden in de vorm van een migrantenraad of de op
richting van commissies ex art. 61 van de gemeentewet binnen de gemeenten zoals bij
voorbeeld Dordrecht en Gouda. 

Er functioneerden tot 1978 in Nederland één migrantenraad en enkele adviesraden. 
In Utrecht werd de eerste migrantenraad opgericht. Soortgelijke raden treft men in Bel
gië en West-Duitsland in grotere aantallen aan. Wij baseren ons in het verdere verloop 
op het Utrechtse model. 

Een migrantenraad is een door arbeidsmigranten gekozen vergadering die los van 
enige Nederlandse instantie of groepering adviezen geeft over het beleid rond de buiten
landse arbeider en zelfstandig of samen met bepaalde groepen Nederlanders acties on
derneemt om de arbeidende migranten en Nederlanders te emanciperen. 

Elke twee jaar worden nieuwe verkiezingen gehouden. Gemeente-ambtenaren en 
raadsleden verlenen assistentie, houden toezicht opdat de verkiezingen met geheimhou
ding verlopen en controleren de telling. 

Elke nationaliteit krijgt -al naar gelang haar in de gemeente wonende omvang een be
paald aantal zetels in de migrantenraad, de kleine groepen bezetten restzetels. 

De voorzitter en de secretaris kunnen buiten de migrantenraad gekozen worden en 
zelfs Nederlander zijn. Zij bezitten geen stemrecht. De vergadertaai is Nederlands. De 
migrantenraad vergadert in de praktijk tweemaal per maand. Uit de leden is een dage
lijks bestuur gevormd dat met de voorzitter en de secretaris de vergaderingen voorbe
reidt. De migrantenraad is een stichting, ze wordt voor 95 procent door CRM gesubsi
dieerd (voornamelijk de full-time secretaris), en voor 5 procent door de gemeente 

81. Aanhangsel, zitting 1976/1977, 527: 'Aanstellen van Turkse leerkrachten in Nederland'. Vragen 
gesteld op 2 december 1976 door A.G. van der Spek. 
82. Zie hierover P. Esters en O. Melgers, 'De Migrantenraad', uitgegeven op het Sociologisch Instituut 
van de Rijksuniversiteit te Utrecht, december 1974; de jaarverslagen van de Migrantenraad 1974 tot 
1977; J. van Keulen, eindevaluatie van de migrantenraad. Dit laatste rapport verscheen eind 1978 en 
hebben wij niet meer in de tekst kunnen verwerken. Voorts W. van derSmagt, 'Dick Hollander: migran
tenraad belemmert belangenbehartiging', in Motief, jrg. 1, no. 5, dec. 1975, p. 12-13; R. Wiercx, 'Mi
grantenraad in de mangel tussen CRM-ambtenaar en leegloop', in Motief, jrg. 3, nr. 10/11,1977, ρ. ΙΟ
Ι 1; J. van Keulen, 'Wat moet er met de migrantenraad van Utrecht gebeuren?', in Welzijnsweekblad, 
d.d. 28 oct. 1977, p. 10; F.G. de Ruiter, 'Migrantenraad: dreigende afsterving van experiment',in NRC 
d.d. 30 juni 1978. 
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Utrecht. De migrantenraad heeft uit haar midden drie commissies gevormd: huisves
ting, onderwijs en voorlichting. 

De jaarverslagen over 1974 tot 1977 vermelden als behandelde onderwerpen o.a. de 
relatie met de particuliere door CRM gesubsidieerde Stichting Buitenlandse Werkne
mers Middenland; het onderwijs aan buitenlandse kinderen; huisvesting van arbeidsmi
granten (pensions); voorlichting; relatie met de vakbonden en wijkcomités; godsdien
stig leven en gezondheidszorg. ! 

De migrantenraad bracht - veelal ongevraagd — adviezen uit aan het college van 
В & W, de gemeenteraad, de vreemdelingenpolitie en de ministeries. Het gebeurde zelden 
dat de migrantenraad als vertegenwoordiging van de arbeidsmigranten in de gemeente 
Utrecht om advies gevraagd werd. Lokaal geschiedde dit slechts eenmaal, ni. over drei
gende pensionsluitingen. Op nationaal niveau eveneens werd door de Bijzondere Kamer
commissie voor Buitenlandse Werknemers over de Regeringsnota (o.a. over het 'generaal 
pardon' en de "vertrekpremie') de migrantenraad om advies gevraagd. 

De vele problemen bij het functioneren van een vergadering van arbeidsmigranten uit 
vele nationaliteiten over allerlei vraagstukken, die hen, maar ook somtijds hun Neder
landse collega's betreffen, zijn de eerste twee jaar van het bestaan van de migrantenraad 
gedeeltelijk opgelost. De inzet van de leden was groot, ondanks het feit dat al het werk 
zonder beloning of vrijstelling geschiedde'. 

In het bijzonder vergt de individuele hulpverlening aan landgenoten veel tijd. Daar
naast vroegen de commissie-vergaderingen en raadsvergaderingen veel (avond)uren. De 
taalmoeilijkheden werden zoveel mogelijk opgevangen door een taalcursus. De sociale 
vaardigheid van de leden (vergadertechniek, bureaucratische procedures e.d.) nam al 
doende toe. 

Er waren blijkens genoemde jaarverslagen twee grote knelpunten die het goed func
tioneren en de ontwikkeling van de migrantenraad belemmerden: de 'concurrerende' 
Stichting Buitenlandse Werknemers enerzijds en de aarzelende opstelling van het Rijk 
(CRM) en soms ook de gemeente anderzijds. 

Op het subsidiebeleid van CRM ten aanzien van de Stichting Buitenlandse Werkne
mers en de migrantenraad wordt nader bij het onderwerp Opvang en begeleiding' inge
gaan. In het bijzonder tonen de subsidieproblemen de verwevenheid van migrantenraad 
en Stichting Buitenlandse Werknemers aan. 

De 'repressieve tolerantie' komt, behalve in de geringe financiële middelen die de 
migrantenraad mocht ontvangen aan subsidies, ook tot uiting in het beleid van Rijk en 
Gemeente. Zoals gezegd is slechts twee keer advies gevraagd en vele tientallen malen 
ongevraagd gegeven. Maar de invloed op het concrete beleid was niet zichtbaar. De le
den van de migrantenraad zijn in dit opzicht in de loop der jaren dan ook duidelijk ge
demotiveerd. Dat blijkt onder meer uit interviews met enige migrantenraadsleden die 
in een evaluatierapport van een tweetal sociologen samengevat worden. Zij komen na 
een uitvoerig onderzoek tot de slotsom: 

'Concluderend en samenvattend kunnen we (. . . .) stellen dat de aanzetten tot een 
beleid van onderaf met emancipatoire aspecten m.b.t. een minderheidsgroep als de bui
tenlandse werknemers, binnen een organisatiestructuur als een migrantenraad zeker 
mogelijk is. 

Dit is in tegenstelling tot (. . .) de Stichtingen Buitenlandse Werknemers. Deze aan
zetten tot emancipatieversnelling worden echter gefrustreerd en geremd door beleids
voerende instanties die in principe de mogelijkheden hebben deze aanzetten te bevor
deren (83)'. 

83. P. Esten en O. Melgere, o.e. p. 33. 
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Migranten- en adviesraden zijn een 'noodoplossing' zolang de wet geen politieke kana
len toelaat om de vreemdeling aan het 'decision-making' proces van de Centrumnatie 
deel te laten nemen. 

Deze raden blijven een tweederangs institutie, die de majoriteit - na de nodige dis
cussie - aan de minoriteit toestaat. Tot een krachtig instrument zal ze nooit uitgroeien, 
temeer daar voornoemde ooizaken versterkt worden door de nodige tegenwerking van 
de Nederlandse bestuurscolleges en ambtelyke geledingen. De waarde van migranten-
raden ligt wellicht veeleer in de emancipatorische functie voor de allochtone groeperin
gen zelf: het gemeenschappelijk ontdekken van de problematiek, die kan leiden tot een 
bundeling van krachten gericht op emancipatie. 

De vakbeweging 

De belangrijkste tegenstroom tot het doorbreken van de politieke en politionele af
hankelijkheidsrelatie, is ongetwijfeld die van de vakbeweging. Ten aanzien van haar 
autochtone leden heeft zij door een langdurige strijd de sociale verheffing en de poli
tieke rechten van de arbeidersbeweging bedongen. Wie zich echter op de bemoeienis 
van de Nederlandse vakbeweging met trekarbeid toelegt, constateert dat literatuur over 
dit onderwerp schaars is. Dit geldt zowel voor de periodieken van de vakbeweging zelf 
als voor publikaties elders (84). 

De geringe aandacht is een neerslag van de precaire positie waarin de vakbeweging 
zich bevindt ten opzichte van de aanwezigheid van arbeidsmigranten in Nederland. Ac
tieve deelname van trekarbeiders zelf aan het werk van de vakbeweging komt eveneens 
weinig voor. 

Op macro-niveau (het centrale overleg) is de betrokkenheid van de arbeidsmigrant 
beperkt tot enige functionarissen in de bureaus der vakcentrales, die de bestuurders 
adviseren. 

Op micro-niveau (lokaal-regionaal vakbondswerk) is de participatie groter. Elke 
vakbond kan op districtsafdelingsniveau een buitenlandse arbeider, die lid is van een 
vakbond, in functies toelaten. 

Een algehele acceptatie van de arbeidsmigrant door de vakbeweging (Nederlandse 
leden en bestuurders) heeft nog niet plaatsgevonden. Wel is er een verbetering te con
stateren in de houding van de vakcentrales naar de buitenlandse arbeiders in het alge
meen en de vakbondsleden onder hen in het bijzonder. A.Zwinkels onderscheidt in 
dit verband twee periodes (85). 

De eerste periode van 1960-1970 (verschijning Regeringsnota) is het decennium van 
het ambivalente beleid in de vorm van geringe aandacht voor de specifieke eisen van 
deze groep arbeiders: op hoog niveau 'overleg met de voor de werving, de toelating en 
de tewerkstelling verantwoordelijke instantie'. Op laag niveau 'merkte de individuele 
buitenlander bijna niets van de vakbeweging, zolang niet concrete activiteiten werden 

84. Zie over deze publikaties binnen de vakbeweging: Sj. Theunis, 'Gastarbeideis-Lastarbeiders', Hil
versum 1968, p. 60-66. Vervolgens: B. van de Velde en J. van Velzen, 'De Nederlandse vakbonden, in
ternationale solidariteit en buitenlandse werknemers: ideologie en werkgelegenheid', in: 'omdat zij 
anders zijn', o.e. p. 166-188; H. Liefting, 'Cees Commandeur: wet Boersma geeft werkgevers vrij spel' 
in Motief, p. 2, no. 4, april 1976, p. 10-13; M. Brink, 'Vakbonden', in Motief jrg. 2, no. 5, mei/juni 
1976, p. 29; H. Kok, 'Ondernemingsraad is zeer leerzaam, zegt Brahim Ajal', in Motief jrg. 2, по. 6, 
juli 1976, p. 40-43; T. Martojo, 'AWW benadeelt buitenlanders' in Motief, jrg. 2, no. 8, september 
1976, p. 29; H. Kok, 'Ahmet Bayar ziet weinig in vakbondsactiviteit' in Motief, jrg. 3,no. 1, januari 
1977, p. 27-29; J. Dinçelek, 'Turken werken ook voor Nederlanders in O.R.', in Motief, jrg. 3, no. 4, 
1977, p. 18-19. 
85. Cf. Α. Zwinkels, informatie Bulletin Werkgroep Buitenlandse Arbeiders, nr. 3,1972, p. 71-80. 
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ontwikkeld, speciaal afgestemd op de bijzondere positie van de buitenlander, en het 
dienstenpakket afgestemd bleef op typisch Nederlandse eisen 

De tweede penode loopt vanaf 1970 de vakbeweging is zich dan wat duidelijker en 
vaker gaan uitspreken en is meer activiteit gaan ontwikkelen met als leidend motief, dat 
'gezien de bijzondere omstandigheden, waarin vele van de hier werkzame arbeidskrach
ten verkeren, het niet in strijd zou zijn met de gelijkheid, als in hun pakket arbeidsvoor
waarden enkele extra's werden ingebouwd' (86) 

Die 'extra's' moeten een einde maken aan de 'extra-uitbuiting' van de arbeidsmigrant 
(87). Tevens moet daarmede voorkomen worden dat er een klasse binnen de arbeiders
klasse ontstaat (88) Het is een stelhngname, die A.H Richmond's waarschuwing hono
reert, dat raciale en etnische identificatie zo sterk kan zijn, dat het een gemeenschappe
lijk klassebewustzijn onmogelijk maakt (89) 

Volgens A. Zwinkels probeert de vakbeweging de specifieke maatregelen (extra's) op 
dne terreinen te realiseren nl. a) binnen het bestaand administratief kader, b) via parti
cipatie in commissies en stichtingen en c) binnen de eigen vakbondsactiviteiten (90) 

86 Zie de hoorzitting Bijzondere Tweede Kamer Commissie Buitenlandse Arbeiden, op 15 mei 1970 
met het Overlegorgaan van N W , NKV en CNV 
87 A Marshall, о с gebruikt hiervoor de term 'super-exploitation' (p 68) 
88 Zie A Marshall, о с ρ 69 Ook S Castles en G Kosack signaleren de splitsende werking, die de 
aanwezigheid van buitenlandse arbeiders binnen de arbeidersklasse m Engeland, Frankn]k, West-
Duitsland en Zwitserland teweeg heeft gebracht, о с ρ 127-151 Het meest recente onderzoek van 
В van de Velde en J van Velzen, о с , wijst m dezelfde richting 
89 Zie A H Richmond, 'Migration and Race Relations in an English City', London 1973, ρ 15 
90 A Zwinkels, о с ρ 75 76 
a De vakbeweging heeft een plaats m het administratief kader rond de werving, de toelating en de te
werkstelling van buitenlandse werknemers Immers, ter gelegenheid van de aanvrage voor werving 
dient de werkgever overleg te plegen met de distnctsbestuurders van de betrokken organisatie van 
werknemers De aanvrage komt ook terecht bij de vakcentrales Op basis van een afspraak tussen hen 
en het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening knjgen zij 7 dagen de tijd om bezwaren m te 
dienen Om te komen tot vaststelling van eventuele bezwaren nemen de vakcentrales contact op met 
genoemde distnctsbestuurders, die bij de betreffende onderneming namens hun bonden optreden 
Allereerst wordt de vraag gesteld of niet op een andere wijze m het personeelstekort kan worden voor
zien Daarna moet worden onderzocht (1) of voor de buitenlandse werknemers dezelfde loon- en ar
beidsvoorwaarden worden toegepast als voor de ovenge werknemers, (2) of de onderneming ten aan
zien van de huisvesting een verantwoorde voorziening heeft getroffen en de kwaliteit van de onderne
ming een continuïteit hiervan garandeert, (3) of er aan de sociaal-maatschappehjke begeleiding de 
aandacht wordt geschonken die redelijkerwijs kan worden verwacht In sommige gevallen echter is 
gebleken dat de distnctsbestuurders m het geheel met op de hoogte waren van de aanvrage Wanneer 
dit de schuld is van de bestuurders zelf, wordt de aanvrage niet gehonoreerd althans flink vertraagd 
Daarenboven komt het nogal eens voor dat de bestuurders met voldoende op de hoogte zijn van de 
problematiek en met hun verantwoordelijkheid kennen noch hun bevoegdheden Een en ander is voor 
het NKV reden de distnctsbestuurders van de aangesloten bonden een circulaire te sturen, waarin 
enige essentiële punten worden belicht 

b De vakbeweging participeert, op hoog en laag niveau, in vele instanties die zich direct of indirect 
met de buitenlandse werknemers bezighouden. 
— Samen met werkgevers en Overheid nemen de werknemersorganisaties deel aan overleg in de Com
missie Buitenlandse Arbeidskrachten van de Raad van de Arbeidsmarkt Deze Commissie maakt in 
haar advies ter zake van de Regeringsnota enige kritische opmerkmgen bij deze nota 
— In het overlegorgaan van de dne vakcentrales zijn vraagstukken als toelating, werving en gratis ad
missie aan de orde geweest. Indien wenselijk ncht het zich tot de betreffende Ministeries, en doet 
voorstellen tot beleidsverandering 
— De dne vakcentrales zijn vertegenwoordigd m de Landelijke Stichting Buitenlandse Werknemers, in 
het algemeen bestuur Zij hebben geen zitting in het dagelijks bestuur, waardoor zij ver afstaan van 
de directe beleidsvoering 
— De vakbeweging is plaatselijk vertegenwoordigd in enkele Stichtmgen voor Bijstand aan Buitenland

se Werknemers. Zij ontmoeten in het stichtingsbestuur vertegenwoordigen van werkgevers, gemeenten 

110 



Adnana Marshall noemt de onder a) en b) genoemde specifieke extra activiteiten en 
eisen een voorwaarde voor een proces van integratie van de arbeidsmigranten Zij con
stateert dat deze voorwaarde nog met voldoende verwezenlijkt wordt, gezien o a het 
bestaan van veel actiegroepen die buiten de arbeidsorganisatie om gevormd zijn (91 ) 

Naast deze activiteiten, die veelal bestaan uit bestuurswerk van (vooral Nederlands) 
vakbewegingskader, kan men nog de interne activiteiten van de vakbeweging in ogen
schouw nemen Daarby kunnen wij gebruik maken van de resultaten van een kleine 
schriftelijke enquête, die we indertijd onder de toenmalige dne vakcentrales gehouden 
hebben Van NVV en CNV ontvingen we een schriftelijk antwoord op een viertal vra
gen (92). 

De vragen en de antwoorden van resp NVV en CNV zijn als volgt 

1 Hoeveel buitenlandse werknemers tellen de bij het NW/NKV/CNV aangesloten bonden onder hun 
leden9 N W 'Het is ons met bekend hoeveel leden met buitenlandse nationaliteit onze aangeslo
ten bonden tellen In het verleden hebben de bonden nimmer gelet op nationaliteit, ras, kleur of 
godsdienst van de leden en daarom is de administratie met zo opgebouwd, dat er statistieken kun
nen worden gemaakt Wij schatten dat 25 procent van de buitenlandse werknemers die in ons land 
werkzaam zijn, lid is van de bij ons verbond aangesloten organisaties, maar zoals gezegd, harde cij
fers hebben we niet' (93) 
CNV 'Het blijkt, dat met alle organisaties bij ons aangesloten, hun ledenbestand onder buitenlan
ders afzonderlijk admmistreren Het is dan ook met mogelijk ten aanzien hiervan verder te gaan 
dan een schatting In de industrie schatten wij het aantal buitenlandse leden op ongeveer 1000 
In de bouwsector, de dienstensector en de overheid, schatten wij het aantal buitenlanders aan de 
lage kant. In de vervoerssector komt een relatief groot aantal buitenlandse leden (200) voor in de 
afdeling Spoorwegen Het gaat daarbij vooral om Turken 

2 a) Welk beleid wordt er door het NVV/NKV/CNV, с q de bij dit verbond aangesloten bonden, uit
gestippeld ten aanzien van buitenlandse werknemers'' 

b) In hoeverre dragen de buitenlandse leden binnen het NVV/NKV/CNV bij aan de beleidsvorming 
in dezen7 

N W 
'a) Het beleid van het N W с q de bij het NVV aangesloten bonden is gencht op de verwezen-

lijking van een gelijke behandeling van buitenlandse werknemers ten opzichte van hun Nederland
se collega's, binnen de bedrijven en m de samenleving sociale en politieke bewustmaking betref
fende hun positie m de Nederlandse samenleving en ten opzichte van de landen waar ze vandaan 
komen scholing en vorming met het oog op de mogelijke terugkeer naar hun vaderland 

b) Het beleid dat door het NVV wordt gevoerd wordt bepaald door de bij haar aangesloten bon
den Binnen de bonden hebben de buitenlanders dezelfde kansen als de Nederlandse leden om deel 
te nemen aan vergaderingen, werkcommissies, congressen waar het bondsbeleid wordt bepaald, en 
om deel te nemen m organen van het verbond waar het beleid wordt voorbereid en bepaald Er 
wordt geen verschil gemaakt tussen Nederlandse en met-Nederlandse leden' 
CNV 

'a) Het CNV als centrale bemoeit zich met de toelating van buitenlanders m ons land middels de 

en van charitatieve instellingen en pensionhouders Verschillen van opvattmgen belemmeren vaak een 
effectieve hulpverlening 
- Plaatselijk ook is de vakbeweging vertegenwoordigd m verschillende organen, die belast zijn met de 
uitvoenng van de sociale verzekenngswetten, bijv de Ziekenfondsraad, de Raad van Arbeid 
- Bovendien heeft de vakbeweging zittmg m de Commissie van Advies van het Gewestelijk Arbeids
bureau, welke instantie een beslissende stem heeft in de wervingsprocedure 
- In sommige plaatsen is de vakbeweging vertegenwoordigd m de Commissie Huisvesting van de ge
meente, belast met de uitvoering van de Woonruimtewet 1947 
91 A Marshall, o c ρ 69 
92 De antwoorden op de gestelde vragen dateren van 22 aug 1975 (CNV) en van 23 aug 1975 
(NVV) 
93 De industriebond schatte het aantal buitenlandse leden vóór de staking van februari 1977 op 
12 000 en het NKV op hetzelfde tijdstip op 5 000 Zie В van de Velde es,о с ρ 188 
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Commissie Buitenlandse Arbeidskrachten van de Raad voor de Arbeidsmarkt, die bij het toelatings
beleid een adviserende stem heeft Overigens bereidt deze commissie adviezen voor van de Raad 
voor de Arbeidsmarkt inzake het regelingsbeleid ten aanzien van de opvang en de begeleiding van 
buitenlanders zoals blijkt uit de laatstelijk uitgebrachte adviezen met betrekking tot de 'Bijdrage 
wet opvang en begeleiding buitenlandse werknemers' en met betrekking tot de werving en tewerk-
s telling van buitenlandse werknemers In de toekomst hopen we te komen tot scholmgs en vor
mingscursussen voor buitenlanden en bestuurders, die veel in aanraking met hen komen De aan
gesloten bonden beleggen speciale spreekuren voor buitenlanders en geven speciale uitgaven voor 
hen uit Het verst zijn daarmee gevorderd de Afdeling Spoorwegen van onze Vervoersbond (ACBV) 
en de afdeling Hoogovens van de Industriebond In het algemeen blijken de buitenlanders aan te 
kloppen voor concrete problemen zoals het invullen van formulieren e d 

b) De buitenlandse leden hebben bij de beleidsbepaling gelijke rechten en plichten als de Neder
landers Bi] de afdeling Spoorwegen van de ACVB is een aparte vakgroep buitenlandse werknemers 
opgencht, die dient voor de belangenbehartiging van de buitenlandse leden en voor de communica
tie met de beleidsbepalende instanties van de bond ' 

3 Welke activiteiten hebben de in de tweede vraag bedoelde bonden verricht ten aanzien van de bui
tenlandse werknemers gedurende de laatste jaren7 

N W 
Elk der bij ons verbond aangesloten bonden is autonoom en vnj om eigen activiteiten te vernch-

ten ten behoeve van hun leden in de verschillende categoneen die er bestaan, bijv jongeren, vrou
wen, buitenlanders Er kan geen lijn getrokken worden die voor alle bonden geldt Wel is het zo, 
dat enkele bonden speciale commissies m het leven hebben geroepen om de vraagstukken die de 
problematiek van de buitenlandse werknemers raken, te bestuderen Er zijn op districts- en afde-
lingsmveau contactgroepen en werkgroepen van verschillende nationaliteiten Buitenlanden wor
den aangemoedigd zich candidaat te stellen bij zowel verkiezingen van ondernemingsraden, afde-
Imgsbesturen en distnctsraden, als voor allerlei organen en commissies bmnen en buiten de bedrij
ven, en zij worden ook gekozen 

De Industriebond N W bijvoorbeeld plaatst regelmatig m zijn blad voorlichtende en kritische 
artikelen in verschillende talen Door de bonden worden buitenlanders naar speciale cursussen ge
stuurd, die het N W de laatste jaren organiseert ten behoeve van Gnekse, Spaanse, Turkse Marok
kaanse, Tunesische en Zuidslavische werknemers Deze cursussen bevatten hoofdzakelijk informa
tie over de sociale, economische en politieke structuren van Nederland en van de landen waar zij 
vandaan komen De Industnebond N W organiseerde ook conferentiedagen voor zijn buitenland
se leden 
CNV 

'Daar de belangenbehartiging naar de leden in eerste instantie loopt via de aangesloten bonden 
kunnen wij u niet meer geven dan het onder vraag 2 gegeven overzicht' 

4 In hoeverre werken het N W , het NKV en het CNV samen m hun presentatie naar de buitenlandse 
werknemers'' 

N W 
'Het N W presenteert zich naar de buitenlandse werknemers via de Commissie Buitenlandse 

Werknemers en haar Secretariaat Buitenlandse Werknemers Het is ons niet bekend of de andere 
vakcentrales soortgelijke structuren kennen Daarom komt het N W vaak als vakcentrale alleen 
naar buiten Bij de Commissie Maatschappelijk Welzijn van het Overlegorgaan der dne vakcentrales, 
worden gezamenlijk onderwerpen besproken om gemeenschappelijke standpunten in te nemen 
Bijv het Adres van het Overlegorgaan aan de Tweede Kamer in verband met de Memone van Ant
woord op de Regeringsnota Buitenlandse Werknemers' 
CNV 

De presentatie naar de buitenlandse leden der dne vakcentrales geschiedt op dezelfde wijze als 
bij de andere leden De individuele belangenbehartiging geschiedt via de eigen bond Wel werken de 
dure vakcentrales nauw samen bij het beoordelen van het beleid ten aanzien van buitenlanders, dat 
gevoerd wordt door de regering en de werkgeversorganisaties' 

Samenvattend het gedeelte van de buitenlandse arbeiders dat lid is van een vakbond, 
ondervindt de jure een gelijke behandeling en berechting Hij treedt vooral toe voor 

112 



concrete hulp inzake sociale problemen en bijstand bij arbeidsgeschillen De bonden 
starten met intormatie- en vormingscursussen 

Ondanks de principiële openheid om toe te treden blijft de drempel groot en eenmaal 
lid van een vakbond is de beïnvloeding in het landelijk kader genng De participatie op 
plaatselijk vlak is daarentegen groter 

Tot heden hebben de vakbonden de talrijke actiegroepen vóór en met buitenlandse 
arbeiders nog met overbodig gemaakt Een voorzichtige start maakt de vakbeweging in 
Nederland een potentieel tegenkhmaat voor de arbeidsmigrant die zijn afhankelijkheid 
tegenover de Nederlandse samenlevmg enigszins wil doorbreken Voorlopig is de 
stelling van S Castles en G Kosack ook voor ons land nog niet weerlegd, nl 'vakbon
den neigen ertoe om uitsluitend voor de belangen van immigranten op te komen, wan
neer deze samenvallen met die van de eigen arbeiders' (94) 

Actiegroepen 

Ook de actiegroepen bieden met het 'tegenkhmaat', waar de buitenlandse arbeider be
hoefte aan heeft om zijn self-reliance te bevorderen 

Vanaf de komst van de migrantenarbeider in Nederland in het begm van de zestiger 
jaren hebben zich spontaan actiegroepen of comités gevormd Aanvankelijk sterk van
uit de diaconale kerkelijke instanties, later meer gegroepeerd met of tegen de offïcièle 
stichtingen voor buitenlandse werknemers 

In de actiewereld kan men in de loop van haar vijftien jaren geschiedenis de volgende 
ontwikkelingen onderscheiden 
1 Sterk charitatief ingestelde groepen die — door toenmalige afwezigheid van het geïn

stitutionaliseerde welzijnswerk voor allochtonen — zich vooral richtten op de concre
te noden van de vreemdeling Deze werkgroepen hielden zich bezig met de opvang 
van de buitenlander papieren invullen, taalcursussen, bezoeken, helpende hand bij 
de huisvesting enz 

2. Daarna ontstaan nieuwe groepen of verleggen de reeds bestaande hun doelstellingen, 
opdat grotere aandacht kan worden geschonken aan de voorlichting over de buiten
landse arbeidersproblematiek aan de Nederlandse bevolkmg Men probeert bij dit 
werk de trekarbeider zelf ook te betrekken 

3 Na ongeveer 1975 treedt een grote terugval op in de wereld van de actiegroepen Een 
groot aantal comités verdwijnt van het toneel, de vitalere bestaande groeperingen 
verhezen hun élan en er komen nauwelijks nieuwe bij Het is de tijd van de econo
mische recessie, maar ook van de ontdekking dat bewustwordingsactiviteiten rond 
buitenlandse arbeiders mislukt zijn In slechts weinig actiegroepen heeft de stem van 
de 'gastarbeider' zelf duidelijk meebepalend doorgeklonken Er ontstaat als het ware 
een reactie hierop, doordat verschillende nieuwe groepen van buitenlandse arbeiders 
zichzelf gaan organiseren los van en vaak zonder deelname van de majoriteit (95) 

Deze ontwikkeling zullen wij nu uitvoeriger schetsen aan de hand van de staalkaart van 
actiegroepen voor buitenlandse werknemers Daarbij staan we stil bij enkele grotere en 
bestendiger gebleken groepenngen De Marokkaanse actiegroepen komen in hoofdstuk 
14 aan de orde. 

94. S Castles es , oc ρ 177/178, geciteerd en als waar bevonden door В van de Velde en J van 
Velzen in hun eerder vermeld onderzoek 
95 Zie hoofdstuk 14, par. 2. 
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BuitenlandsArbeidersKollektief(BAK)is opgericht in Amsterdam op 7 maart 1972. De 
oprichters waren de werkgroep DAR en Release. 

Geschiedenis: 
Eind 1966 is de werkgroep DAR ontstaan uit 'liefdadigheids-motieven' (DAR: ontnioe-

('O^j.ngsruimte voor buitenlandse arbeiders). Mede op aandrang van DAR wordt in 1968 
de Stichting Buitenlandse Werknemers Amsterdam opgericht. DAR maakt deel uit van 
het bestuur van de Stichting. Eind 1969 trekt de werkgroep zich terug uit de Stichting 
vanwege het falende beleid, met name veroorzaakt door diepgaande meningsverschillen 
met werkgevers in het bestuur van de Stichting. 'De aktiviteiten en het werkterrein van 
DAR worden verlegd en uitgebreid naar een meer structurele aanpak. De relatie migra
tie en ontwikkelingssamenwerking en de voorlichting aan de Nederlandse samenleving 
over de achtergronden van de trekarbeid krijgen de aandacht' (96). In de ogen van 
DAR voerde de Stichting een sterk centralistische politiek, die 'tot gevolg heeft dat de 
Stichting geen kontakt heeft met de verschillende Amsterdamse buurten' (97). 

De opheffing van de Stichting werd noodzakelijk geacht. Er ontstond — mede onder 
invloed van een onderzoek naar de Stichting — 'Intensief overleg tussen DAR, Release, 
een aantal buurtgroepen en o.a. sociale akademies om tot een alternatieve opzet te ko
men' (98). Vanuit dit overleg ontstond de 'Blauwdruk, opvang en begeleiding Buiten
landse Arbeiders'. Op 7 maart 1972 werd het BAK opgericht op basis van 'Blauwdruk'. 
In de 'Blauwdruk' werd het opvangbeleid ten aanzien van de buitenlandse arbeiders cri-
tisch doorgelicht. 'De oorzaken van migratie worden naar voren gebracht en van daar
uit wordt een aanzet gegeven voor een nieuwe, buurtgerichte opzet (99). Het werk was 
inmiddels voor een gedeelte gedecentraliseerd. 

De doelstelling van het BAK is: 'Vanuit de individuele hulpverlening komen tot 
structurele verbeteringen voor de buitenlandse arbeiders in de buurten. Het sociale iso
lement van de buitenlanders in de buurten doorbreken, Nederlanders en buurtbewoners 
bij elkaar brengen, bestaande buurtgerichte instellingen meer aandacht voor buitenland
se arbeiders doen krijgen, zich bezig houden met de migratie problematiek in het alge
meen'(100). 

Het BAK vormde een samenwerkingsverband van een zestal buurtgroeperingen (Werk
groep Staatsliedenbuurt, Info-buitenland Oud-West/Kinkerbuurt, Werkgroep Buiten
landse Arbeiders De Pijp, Werkgroep Gastarbeid Zuid, Werkgroep Dapperbuurt en Oost, 
Werkgroep Czaar Peterbuurt). De buurtgroepen werden gecoördineerd door Bak-cen-
traal. 'De groepen werken autonoom in de buurten en proberen onderling tot een ge
zamenlijk beleid te komen en tot samenwerking op punten die niet buurtgebonden zijn' 
(101). 

Activiteiten van het BAK 

'Zelforganisatie (zoals het oprichten van ouderkommissies B.A.), ondersteunen en sti
muleren; informatie aan buitenlanders, Nederlanders en ВАК-leden; onderwijs; taal, bi-

96. Zwartdruk, Opvang en Begeleiding buitenlandse arbeiders. BAK, april 1973. 
97. Zwartdruk, idem. 
98. Zwartdruk, idem. 
99. Zwartdruk, idem. 
100. ВАК-bulletin, nr. 1, juli 1972. 
101. Landelijk Bulletin voor Aktiegroepen Buitenlandse Arbeiders, tweede reeks, nr. 1, 18 december 
1974. 
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cultureel; hulpverlening; akties; buurtwerk; solidarisering buitenlandse en Nederlandse 
arbeiders' (97). 

Naast de buurtgroepen bestonden de volgende steun- en werkgroepen: 'Woonaktie-
groep; steungroep HTIB; steungroep Marokkanen; Bi-cultureel-onderwijsgroep;Bulletin-
redactie; Wervingsgroep; Financiële kommissie. Overleggroepen: Onderwijs, Hulpverle
ning en illegalen' (103). 

Belangrijke activiteiten van het BAK zijn: spreekuren (voor algemene sociale en juri
dische problemen), informatie-verspreiding en voorlichting, huisvestings- en pension-
akties, aktiviteiten rond illegalen, verzorging van onderwijs in de vorm van dia's, film 
(stadsjournaal), tentoonstellingen en het verzorgen van leermiddelen, welke aktiviteiten 
worden beheerd door oudercomités, bedrijvenakties en taallessen. 'Deze aktiviteiten 
hebben tot doel inzicht te krijgen in de precíese problematiek van buitenlandse arbei
ders, kontakten met hen te leggen, hun vertrouwen te winnen en hen bekend te maken 
met hun rechten' (104). 

Al spoedig stootte het BAk op de grenzen van de aktiviteiten als spreekuren, onder
wijs en huisvesting. Individueel viel er goed hulp te bieden. 'Dit betekende echter nog 
helemaal niet dat de akties spontaan leidden tot organisatie van buitenlandse en Neder
landse arbeiders of dat op basis van belangenovereenkomst gezamenlijk akties op gang 
werden gebracht' (105). 

In de loop van de jaren drong binnen het BAK het besef door dat er een historische 
gewenning was gegroeid 'aan werken voor en beslissen vóór buitenlandse arbeiders 
(106) en tevens aan 'de heterogeniteit van haar ledenbestand' (107). Vooral door dit 
laatste feit was 'zij een geweldige rem op de ontwikkeling van een juist inzicht in de 
verhouding tussen BAK en buitenlandse arbeiders zowel op persoonlijk niveau . . . als 
op het niveau van de organisaties' (108). 

Vanaf half '74 kwam 'een bijdrage leveren aan de zelforganisaties van de buitenland
se arbeiders' centraal te staan (109). Tevens werd erkend dat de problemen van de bui
tenlandse arbeiders van 'structurele aard' waren. Vanaf dat moment werden er criteria 
aan nieuwe leden gesteld, die onderschrijving van de ВАК-doelstelling en theoretische 
scholing inhielden. In de loop van 1975 vroeg men zich binnen het BAK af 'of het BAK 
nu wel de oplossing voor de problemen van de buitenlandse arbeiders moet en kan zoe
ken' (110). Men stelde voor zichzelf vast te gaan werken aan de organisaties van de bui
tenlanders zelf (KMAN-HTIB). 'Het zijn de linkse politieke partijen en de vakbonden 
die het meest aangewezen zijn om die solidariteit en ondersteuning te bieden. Zolang 
deze situatie niet is bereikt kunnen individuele Nederlanders door middel van steun
groepen die periode overbruggen. Voor hen zelf betekent dit een beperkt politiek pers
pectief. Het werk van dergelijke steungroepen is afhankelijk van de behoeften van de 
organisaties van buitenlandse arbeiders' (111). 

Na het congres van 18 en 19 januari 1976 besloot het BAK zich op te heffen. Voor
dat deze opheffing een feit was zou er 'overleg plaatsvinden met organisaties van buiten
landse arbeiders over steunfuncties en BAK-activiteiten' (112). 

102. Bulletin van het BAK, nr. 37, 2 februari 1976. 
103. Ekstra-BAK-Bulletin, ter gelegenheid van het kongres van BAK, 17-18 januari 1976. 
104. Landelijk Bulletin, nr. 1, december 1974. 
105. Landelijk Bulletin, idem. 
106. ВАК-Bulletin, nr. 36, januari 1976. 
107. Idem. 
108. Idem. 
109. Idem. 
110. Idem. 
111. Idem. 
112. BAK-Bulletin, nr. 37, februari 1976. 
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Het BAK heeft er sterk toe bijgedragen de organisaties van de buitenlanders zelf van 
de grond te krijgen Zo ñnancierde zij aanvankelijk de vrijgestelden van het KMAN De 
financien van het BAK werden overgedragen aan KMAN en HTIB 

Van het BAK kan gezegd worden dat haar betekenis boven het plaatselijk vlak uit
ging. Met name daar waar het de buitenparlementaire acties betreft blukt het belang 
van het BAK Het BAK ging verder dan alleen het werken in buurten Het bestaan en 
het actievoeren van BAK heeft ten aanzien van de wetgeving inzake buitenlandse arbei
ders zeker invloed gehad op het regeringsbeleid in de loop der jaren. 

Er bestonden vanuit het BAK veel internationale contacten, mede door toedoen van 
de zelf-orgamsaties van de buitenlanders, o a met 'Centre Immigré', de Wereldraad van 
Kerken en enkele Marokkaanse organisaties in Panjs (113) 

Werkgroep Internationaal Beleid- Utrecht 

Geschiedenis 
De Werkgroep Internationaal Beleid (WIB) is opgericht in 1968 in Utrecht, de stad met 
relatief het hoogste aantal buitenlanders Aanvankelijk drukten de leden van de werk
groep hun 'solidariteit' uit met de buitenlanders 

Hun activiteiten waren sterk gericht op individuele hulpverlening op de terreinen van 
huisvesting, legalisering, sociale wetgeving en uitwijzing Een van de eerste activiteiten 
was het samenstellen van een lijst van slechte pensions in Utrecht Naar aanleiding van 
deze lijst zijn verschillende pensions gesloten en werd een plaatselijke Stichting Huisves
ting Buitenlandse Werknemers opgencht 

'In de loop van de tijd wisselden de leden van de werkgroep en gingen er steeds meer 
buitenlanders mee doen. Dat leidde tot een verandering in doelstelling, terwijl eerst de 
individuele hulp aan buitenlanders het voornaamste doel was, werd nu steeds meer het 
bewustwordingsproces onder de buitenlanders benadrukt' (114) Vanuit deze gedachte 
is in 1975 als hoofddoelstelling geformuleerd 'Het emancipatieproces onder de (gast
arbeiders bevorderen of anders gezegd, het bewustwordingsproces te stimuleren, de 
gastarbeider weerbaar te maken' (115) De hiervan afgeleide doelstelling is 'Het geven 
van taalonderwijs om op deze wijze de gastarbeider zelf de middelen te geven om voor 
zijn legitieme rechten op te komen om uit zijn isolement te raken' (116) In 1973 start
te de WIB met het geven van taallessen 'Het is belangrijk dat een buitenlandse arbeider 
Nederlands spreekt, omdat hij dan minder geïsoleerd en kwetsbaar zal zijn, beter zijn 
weg zal kunnen vinden in onze maatschappij, beter in staat zal zijn zijn kritiek te ui
ten'(117) 

'Nederlandse en buitenlandse arbeiders hebben dezelfde rechten Het is noodzakelijk 
dat zij samen voor hun rechten opkomen en solidair zijn Voor solidariteit is het nodig 
dat men elkaar begrijpt, daarom is taalonderwijs aan buitenlandse arbeiders een belang
rijk middel voor het bereiken van deze solidariteit' (118) 

Onder andere door de oprichting van de Migrantenraad verliet met name een aantal 
buitenlanders de WIB Hierdoor moest de Werkgroep noodgedwongen met een aan-

113 Literatuur maart 1972 'Blauwdruk, Opvangen Begeleiding Buitenlandse Arbeiders', apnl 1973 
'Zwartdruk, Opvang en Begeleiding Buitenlandse Arbeiden', BAK Bulletin, dne-wekehjkse uitgave(nr 
1, juli 1972) Deelnemen ongeveer 150, d ι 20 man per buurtgroep Men is vooral gericht op Turkse 
en Marokkaanse arbeiders 
114 Verslag WIB, augustus 1975 
115 Idem 
116 Idem 
117 Jeugd en Samenleving, nr 9, september 1977 'Vnjwdhgerswerk met buitenlanders' 
118 Idem 
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tal activiteiten stoppen. Alleen de lesgroep bleef bestaan. De taallessen werden in het 
teken gesteld van de politieke bewustwording, de onderwerpen omvatten hierdoor 
zaken zoals huisvesting, sociale wetgeving, arbeidsbureau's en vakbonden. 

Door de grote aandacht van de werkgroep voor taalcursussen dreigden andere activi
teiten (voor zover deze nog bestonden) op terreinen als slechte huisvesting, illegaal 
verblijf etc. in de knel te komen. Om aan dit gevaar te ontkomen werd een nieuwe 
werkstructuur ontworpen. Naast de aktiegroep als coördinatiepunt werden vijf sub
groepen opgericht: een coördinatiegroep (voor de organisatie van de lessen); een scho-
lingsgroep; een hulpverleningsgroep ; een voorlichtingsgroep en de basisgroep (voor het 
werk in wijken en bedrijven). 

Deelnemers: 
Het grootste gedeelte van de deelnemers bestaat uit buitenlanders (Marokkanen, Tur
ken, Spanjaarden, Grieken en Joegoslaven, tezamen zo'n 250 mensen). Er zijn rond de 
tachtig vrijwilligers. De activiteiten van de WIB worden voor een gedeelte gesubsidieerd 
door CRM. 
Toekomstplannen : 
Deze kunnen als volgt worden samengevat: 
— Een betere opzet voor het wijkgerichte werk. 
— De taallessen zullen nog meer in het teken worden gesteld van het buurtwerk, en 

andersom. 
— Meer aandacht voor voorlichtingsbijeenkomsten over knelpunten (zoals huisvesting 

etc.) 
— Meer aandacht voor vrouwen in de vorm van informatiebijeenkomsten. 
— Continuering van de bestaande activiteiten. 
— Meer aandacht voor de zelforganisatie van de buitenlanders. 
— Aansluiting zoeken bij landelijke acties. 

De landelijke betekenis van de WIB is zeker niet groot, terwijl ook het plaatselijk be
lang niet erg groot lijkt te zijn, hetgeen misschien samenhangt met hun uiterst linkse 
opstelling. 

Buitenlandse Arbeiders Komitee (BAKO) —Rotterdam 
Opgericht in december 1974 

Het BAKO is een afsplitsing van het Aktie Komitee Pro Gastarbeiders. In 1974 stapte 
een veertiental deelnemers uit het AKPG. 'Het AKPG wilde met taalcursussen en infor
matiebulletins bewustwording op gang brengen. Met een klein aantal mensen richtte zij 
zich op heel Rotterdam, waardoor zij werkte met buitenlanders en Nederlandse vrijwil
ligers uit bijna alle buurten van Rotterdam. Dit had tot gevolg dat het AKPG in geen 
van deze buurten een groep mensen had zitten, die bijvoorbeeld bij moeilijkheden tus
sen buitenlanders en Nederlanders in staat was aktie te voeren. . . . Vooral de informa
tie over de achtergronden van gastarbeid voor nederlandse buurtbewoners en het aange
ven van mogelijkheden voor gezamenlijke aktie, liet veel te wensen over . . . Wij willen 
door gezamenlijke aktie recht op betere woon- en werkomstandigheden van alle arbei
ders. Wij kunnen nooit verbeteringen afdwingen als we ons laten verdelen en tegen el
kaar gaan knokken' (119). 
Eerder had zich reeds een groep van het AKPG afgescheiden. Momenteel is deze eerder 

119. Buitenlands Arbeiderskomité, informatie-bulletin, mei 1975. 

117 



afgesplitste groep werkzaam onder de naam 'Samen'. Haar voornaamste kritiek op het 
AKPG omvatte: het werken los van de wijken en het werken vóór buitenlandse arbei
ders in plaats van mét. 

Het BAKO meende — in tegenstelling tot AKPG — dat er een relatie ligt tussen indi
viduele hulp en structurele aanpak. 

Activiteiten 
— In 1974 wordt gestart met opbouw-werk via de wijken waar zich grote concentraties 

buitenlandse arbeiders bevinden (Bloemhof/Afrikaanderswijk/Crooswijk). In deze 
wijken worden spreekuren georganiseerd. 

— Vrij snel na het ontstaan richt het BAKO zich tevens op de problematiek van de 
illegale buitenlandse arbeiders. 

— Huisvestingsakties. Hierbij hebben zij zich vooral erg ingespannen bij akties tegen de 
zogeheten 'horizontale verkoop' (d.i. de verkoop van een etage voor de prijs van het 
gehele huis). Ook met betrekking tot renovatie-acties zijn ze actief. 

— Samenwerking· met andere actiegroepen voor buitenlanders in Rotterdam in de 
SGRIR (Samenwerkende Groepen Regeling Illegalen Rotterdam) over de illegalen
problematiek. 

— Acties tegen koppelbazen: Dit heeft zich onder meer geuit in bezettingen van kanto
ren van koppelbazen. 

— Ofschoon aan de eerste demonstratie tegen de regularisatiemaatregel niet werd deel
genomen wegens ideologische geschillen, is er later toch sprake van landelijke samen
werking, nadat de geschillen waren opgelost. 

— Taalcursussen: Begin 1976 werd gestart met het opzetten van taalcursussen. Ook 
hier meende het BAKO dat AKPG faalde. In het eerste jaar had men 120 inschrij
vingen. Op dit moment werkt men met groepen van gemiddeld 40 personen, onder 
wie de laatste jaren een sterke verjonging heeft plaatsgevonden (leeftijd nu voorna
melijk onder de 25 jaar). 

— Informatie over de herkomstlanden. 
— Deelname aan en organisatie van demonstraties en voorlichting 
— Voorlichting op scholen (bij het lager- en kleuteronderwijs d.m.v. projecten). 
— Organisatie van vrijwilligersdagen 
— Service-verlening aan buurt-en clubhuizen: Organisatie van taallessen, hulp bij verta

lingen van bijvoorbeeld stukken voor een buurtkrant, etc. 
— Openbreken van Nederlandse instanties: Bureau voor Rechtshulp, rechtshulpverleners 

bij sociale vraagstukken in de wijken, gezondheidscentra, huurdersverenigingen, ar-
beidsbureau's. 

— Waar dit nodig is wordt strijd gevoerd tegen de Amicales. 

Aanvankelijk was de aandacht van het BAKO ook gericht op Pakistani en Spanjaarden, 
maar de hulp richt zich nu voornamelijk op Marokkanen, Kaapverdianen en Turken. 

Toekomstplannen 
— Grote aandacht voor de zelforganisatie onder de buitenlandse arbeiders. 
— Voortzetting van de practische hulpverlening in de wyken. 
— Uitbreiding van de huisvestingsacties. 
— Gezondheidszorg: inschakeling van wijkverpleegsters. 
— Verdere strijd tegen de Amicales. 

De publikaties van het BAKO liggen niet op het actieterrein, het zyn veelal korte, bon-
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dige vlugschriften, af en toe in de vorm van een bulletin, af en toe actiepamfletten. 
Ook hierdoor is het communicatieprobleem binnen het BAKO - zowel intem als extern -
groot. Dit wordt mede veroorzaakt door een tekort aan medewerkers. 

Stichting Gastarbeidwinkel Nijmegen 
Opgericht 1 mei 1976 

De Stichting Gastarbeidwinkel is opgencht door de Werkgroep Gastarbeid Nijmegen en 
de jundische sectie van de Rechtswinkel in Nijmegen. 

Geschiedenis: 
Sinds 1973 was de Werkgroep Gastarbeid actief. Zij was ontstaan op het Derde Wereld-
centrum van de K.U. Nijmegen vanuit kntiek op de, naar hun gevoel té theoretische 
benadering van de studie. De studenten wilden via de werkgroep de theone koppelen 
aan de praktijk, ('de link leggen tussen studenten en arbeiders'). Vanuit het Derde We
reld Centrum (DWC) werden de buitenlandse arbeiders opgezocht in de wijken en pen
sions. Al vrij snel stuitte men op een scala van juridische problemen In het kader van 
dit gegeven zocht men contact met de Rechtswinkel in Nijmegen. 

Bij de start van de Werkgroep Gastarbeid op het DWC waren 52 mensen betrokken 
Aanleiding tot de oprichting van de Stichting Gastarbeidwinkel was de hoge drempel 
voor de buitenlandse arbeiders voor een bezoek aan het DWC, hoewel de toeloop ge
zien de (te) kleine behuizing groot wordt genoemd, en mede gezien de samenwerking 
tussen de Rechtswinkel en de Stichting Buitenlandse Werknemers Nijmegen.De Rechts
winkel wilde, gezien de opstelling van de Stichting, van deze laatste samenwerking af. 

De Werkgroep en de Rechtswinkel richtten in mei '76 de Gastarbeidwinkel op Het 
onderscheid tussen beide deelnemende partijen viel hiermee weg De deelnemers aan de 
Gastarbeidwinkel zijn lid van de Stichting, waar geen buitenlandse arbeiders lid van 
zijn. 

De Gastarbeidwinkel heeft vanaf het begin de zelf-orgamsatie van buitenlandse arbei
ders benadrukt, de winkel richt zich op het verschijnsel gastarbeid. Naar hun mening 
namelijk zijn de zelforganisaties van de buitenlandse arbeiders te veel politiek gebon
den. De Winkel wenst geen politieke binding. Er is wel samenwerking met buitenlandse 
arbeiders-organisaties, waaronder onder andere de HTIB. 

Buitenlanders 
De Winkel houdt zich bezig met de problemen onder de Marokkaanse, Turkse en 
Spaanse arbeiders. Tijdens de eerste fase, in het DWC, was de aandacht ook gencht op 
de Joegoslaven en Gneken. Daar dit erg kleine groepen zijn die ook eigen voorzieningen 
hebben, zijn deze later afgevallen. 

Activiteiten 
— Onderwijsgroep Deze groep richt zich sterk op de 'uit-de-boot-vallers' onder de bui

tenlandse arbeiders, zoals de vrouwen en de analfabeten. Het bi-culturele onderwijs, 
dat ook in dat kader zou passen, wordt overgelaten aan de gemeente en andere in
stanties. Wel wordt aaandacht geschonken aan probleemsignalering en onderwerpen 
zoals aanstelling van nieuwe leerkrachten. Zo heeft men weten te voorkomen dat 
enige tijd geleden een Anucale-sympatisant aangesteld werd als onderwijzer. Naast de 
leden van de Winkel zijn er zo'n tien à vijftien Nederlandse niet-leden bij het lesgeven 
betrokken. 

— Bedrijvengroep. Deze is inmiddels opgeheven. Haar activiteiten bestonden uit het 
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te hulp komen bij het grote aantal individuele klachten omtrent een bedrijf. Hier
voor was een apart spreekuur ingesteld. Door bijvoorbeeld het uitgeven van een 
zwartboek over een bepaald bedrijf kon het een en ander ter verbetering gedaan wor
den. 

— Bulletingroep: Tot begin dit jaar verscheen er onregelmatig een bulletin van de Win
kel, 'krantje voor gastarbeiders' genaamd. Hierin werd vooral praktische informatie 
gegeven (over ontslag, bedrijven e.d.), alsook informatie gericht op gemeente- en 
overheidsbeleid. Met dit krantje trokken de leden langs de pensions en de wijken 
in. 
Hieronder ressorteerde dus ook de 'pensiontochtgroep'. 

— Spreekurengroep: Op dit moment organiseert deze groep spreekuren op 2 middagen 
en 1 avond per week. Er is een redelijk grote toeloop. 

— Groep voor landelijke contacten: Deze groep bestaat nog steeds, ook al heeft men 
het laatste jaar minder deelgenomen aan contacten op landelijk niveau. 

— Plenaire vergadering: Deze is collectief. De leden van de Stichting Gastarbeidwinkel 
verplichten zich minimaal 2 dagen per week aan het werk te besteden. De groep be
stond uit louter studenten. In de loop der jaren zijn ook enkele afgestudeerden toe
getreden. De groep kent slechts een gering verloop. 

— Activiteitengroep. Deze is belast met het organiseren van filmavonden en avonden 
rond actuele problemen. Dit laatste gebeurt zo'n 3 à 4 maal per jaar. Daarnaast ken
merkt de groep zich door een voortdurende (theoretische) analyse van het verschijn
sel gastarbeid. Door de keuze van de optiek zijn tijdens de start van de Werkgroep 
(DWC) nogal wat mensen afgevallen. 

De Gastarbeidwinkel heeft voor Nijmegen ten aanzien van de gemeentepolitiek en de 
Stichting Buitenlandse Werknemers grote betekenis gehad. Mede door het toedoen van 
de Winkel kwam een gemeentelijke nota tot stand, met wier conclusies de Gastarbeid
winkel het weliswaar oneens is, maar die toch gebaseerd is op de scriptie 'Gastarbeid en 
Welzijn' van de hand van Winkel-medewerkers. 

Toekomstplannen: 
— voortzetting practische hulpverlening. 
— grotere aandacht voor landelijke activiteiten. 
— concrete acties ten bate van de toepassing van de sociale wetgeving (o.a. gezinsbij

dragen). 
— verdere analyse van het verschijnsel gastarbeid. 
— acties tegen Amicales en Grijze Wolven. 

De Gastarbeidwinkel onderneemt noch ondernam activiteiten op het terrein van de islam. 
De Winkel wil namelijk geen politieke uitspraak doen over de islam. Alleen dan worden 
er activiteiten ondernomen als er 'politieke' problemen ontstaan met bijvoorbeeld de 
imam. De Winkel is wel geïnformeerd over de activiteiten van de Stichting Moskee in 
Nijmegen. 

Publikaties: 
— Krantje voor gastarbeiders, het laatste nummer verscheen in maart 1978. 
— Actiepamfletten: o.a. over gezinsbijstand, illegalen-probleem, aankondigingen, 

filmavond. 
— 'Zwartboek': pogingen van Gastarbeidwinkel om samen met Marokkanen en vakbon

den iets te veranderen aan de slechte werkomstandigheden bij het bedrijf Schothorst 
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te Boxmeer (sept. '75-juli '77). 
Daarnaast is een aantal scripties door toedoen van de Winkel tot stand gekomen, veelal 
zelfs gemaakt door leden van de Winkel. 
— Marokko tot 1965: scriptie van Annemarie Strijbosch en Marian Wijermars, januari 

1977, Nijmegen (onlangs is verschenen: Marokko tot 1971, door Ankie Mensink), 
— Gastarbeid, een stage-verslag door Ellen Lankhorst, Peter van der Ven en Lieke Meys, 

van de Vakgroep Sociologie en Gezin en Welzijnszorg, 1975. 

Werkgroep Buitenlandse Arbeiders Groningen (WB A-Groningen) 

Deze werkgroep is opgericht in 1970. Sinds 1974 heet zij Stichting Buitenlandse Werk
nemers, maar deze naam wordt zelden gebruikt om verwarring met de 'officiële' Stich
ting in Assen te voorkomen. 

Geschiedenis: 
De werkgroep is ontstaan uit het initiatief van een aantal kerkgenootschappen in Gro
ningen, en begon dus in eerste instantie als 'liefdewerk'. Vrij spoedig na de oprichting 
traden enkele studenten tot de werkgroep toe. Met name door hun toedoen kreeg de 
werkgroep een wat vastere vorm. Vanuit de werkgroep werd contact gezocht met de in 
Groningen wonende buitenlandse arbeiders. Dit contact verliep via huisbezoeken. Hier
bij moet wel worden opgemerkt dat er relatief weinig buitenlandse arbeiders in Gronin
gen verblijven. De 'nood' was er dus niet zo hoog. Misschien is op deze wijze te verkla
ren waarom de groep nooit zo'n erg stevige infrastructuur gehad heeft, wat toch enigs
zins bevreemdend is voor een studentenstad. Ook kende de werkgroep in de loop der 
jaren een vrij sterk verloop. 

De start van de Werkgroep en het bestaan in de eerste jaren wordt gekenmerkt door 
humanitaire hulp aan de buitenlandse arbeiders. Het werk wordt weining politiek ver
taald. Bovendien krijgt de werkgroep vrijwel vanaf het begin financiële steun van de 
Sociale Dienst Groningen. In 1974 start de Werkgroep met taallessen. Deze lessen vin
den plaats op individuele basis. De voorlichtingsactiviteiten van de werkgroep over so
ciale problemen worden uitgebouwd. In deze fase wordt er weinig buurtgericht ge
werkt. 

Eenmaal in de week vindt er een spreekuur plaats. Dit spreekuur draagt tevens het 
karakter van een 'gezelligheidsavond'. In een latere fase, vanaf 1976, wordt het spreek
uur overgenomen door de rechtswinkel in Groningen. 

Rond 1976 worden de taallessen duidelijker ingevuld. De lessen worden nu gericht 
op het weerbaarder maken van de buitenlandse arbeiders in onze samenleving. Deze ge
richtheid is vergelijkbaar met die van de WIB-Utrecht. Voortaan handelen de lessen 
over concrete informatie betreffende zaken die het dagelijkse leven van de buitenland
se arbeiders aangaan. 

Omstreeks dezelfde tijd begint de werkgroep met het werken aan de zelf-organisatie 
van de buitenlandse arbeiders. Probleem hierbij is dat op dat moment de buitenlandse 
arbeiders nog sterk verspreid wonen in Groningen. 

Begin 1977 organiseerden zij een grote actie tegen de huisvestingsproblemen in ho
tel Hofman. Bredero-Price (een bedrijf voor oliepijpleidingen in Delfzijl) ontsloeg een 
groot aantal buitenlandse arbeiders. Velen van hen woonden in hotel Hofman, en dreig
den zodoende hun onderkomen kwijt te raken. De Werkgroep slaagde er in urgentie
verklaringen los te krijgen van de gemeente. De meeste buitenlandse arbeiders kregen 
op deze manier een huis van de gemeente. 

Verder ontwikkelde de Werkgroep initiatieven rond bi-cultureel onderwijs voor de 
Turkse groep, welke echter nog steeds niet gerealiseerd zijn. Activiteiten rond de dis-

121 



criminatie van buitenlandse arbeiders door de Vreemdelingenpolitie in Groningen zijn 
ook door de Werkgroep georganiseerd. Groningen kent nauwelijks een illegalen-pro-
bleem, desondanks hebben zij landelijke acties op dit punt ondersteund. 

Toekomstplannen: 
- Meer wijkgericht werk, met name in de 'Indische wijk', die een grote concentratie 

Turken kent, naast een algemeen verval van de wijk, waardoor renovatieproblemen 
zijn ontstaan. 

- Aandacht voor de problemen van de gezinshereniging. De gemeente weigert name
lijk huisvestingsvergunningen aan 'alleenstaande' buitenlandse arbeiders te geven. 

- Aandacht voor buurt- en clubhuizen, waar naai- en taallessen georganiseerd kunnen 
worden. 

- Bi-cultureel onderwijs voor Marokkanen. 
- Aandacht van sociale raadslieden in de wijken voor de sociale problemen van de bui

tenlandse arbeiders. 
- Zelforganisatie van de buitenlanders. Er functioneert inmiddels al een groep Turken, 

zij zijn echter geen onderafdeling van het HTIB. Hiervoor wordt contact opgenomen 
met het KMAN, waarbij een cómmuftícaíieprobleem blijkt te bestaan. 

- Grote aandacht voor contacten met de gemeente waar het de problematiek van de 
buitenlandse arbeiders betreft, speciaal voor wijkoverleg en welzijnswerk. 

Publikaties: 
Behalve een stencil over 'beleid van de Vreemdelingenpolitie in Groningen' (voorjaar 
1977) en publikaties in het Landelijk Bulletin Aktiegroepen Buitenlandse Arbeiders, 
zijn er geen publikaties. 

Buitenlanders 
Men heeft contact met Marokkaanse, Turkse, Spaanse en Portugese arbeiders. Met de 
laatste groep echter slechts zijdelings. 

In Groningen verblijven rond de 300 buitenlandse arbeiders, waarvan tussen de 30 en 
40 procent werd bereikt. 

De rest van het werk wordt gedaan door Nederlandse vrijwilligers, hun grootste aan
tal bedroeg 30 personen. De groep vrijwilligers bestond echter in de moeilijkste periode 
uit slechts vier personen. 

Problemen deden zich ook voor door het werk van stageaires van de Sociale Acade
mies. Deze werkten gedurende één jaar in het kader van de Werkgroep, en vertrokken 
dan weer. Óp deze wijze kon er weinig continuïteit in het werk gebracht worden. 

Bovenstaand overzicht rechtvaardigt de conclusie dat deze actiegroepen vele uiteenlo
pende activiteiten hebben verricht. Hun grote waarde bestaat uit een bijdrage in de vor
ming van de publieke opinie, de kritische begeleiding van het geïnstitutionaliseerde wel
zijnswerk en de aandacht voor de politieke dimensie van het buitenlandse arbeiders-
vraagstuk. 

Het is echter teleurstellend dat het aantal actiegroepen die niet boven het niveau van 
een 'ééndagsvlinder' zijn uitgegroeid, beperkt is. 

De actiegroepen met langere adem hebben zich veelal meer tot de Nederlandse be
volking gericht en minder tot grote groepen buitenlanders. Dit kan zijn oorzaak heb
ben in de relatief geringe deelname van de trekarbeider zelf, zeker daar waar het de in
terne besluitvorming bij de actiegroepen betreft. Ook kan een rol hebben gespeeld de 
kloof die er tussen de Nederlandse activisten bestaat en het concrete leef- en denkpa
troon van de buitenlander. In sommige gevallen zijn de acties sterk gericht op plaatse-

122 



lijke misstanden. Hoe noodzakelijk ook op zichzelf, ze leiden niet tot pressie op de lan
delijk bestaande (machtsstructuren, die het verschijnsel gastarbeid beheereen. Door 
deze laatste factoren — die op zichzelf een nader onderzoek waard zyn — is de actie
wereld niet uitgegroeid tot een anti-perifere stroom of een 'tegenklimaat' dat de afhan-
kelijkheidsrelatie van de vreemdeling wezenlijk zou hebben kunnen veranderen. 

Samenvatting 

Het vreemdelingenrecht behoort tot een van de ingewikkeldste en meest ondoorzichti
ge stukken wetgeving in ons land, dat er de sporen van draagt door de bureaucratie te 
zijn ontworpen. Deze wetgeving is vooral geschreven ter Verdediging' van de belangen 
van de Nederlandse ingezetenen en niet ten behoeve van die van de grote groepen ar
beidsmigranten. Dit vinden wij onder meer terug bij de lastenbesparing, waar het lijkt 
of wij wel de lusten, maar niet de lasten wensen te aanvaarden van het verblijf van de 
vreemdeling. Wat dat verblijf betreft hebben wij geconstateerd dat geen enkele vreem
deling ongeacht de titel van zijn verblijf over verblijfsrechtelijke zekerheid beschikt. De 
zwakke rechtspositie van de vreemdeling treft men niet uitsluitend aan in de wet Ar
beidsvergunning Vreemdelingen, maar zij wordt bovendien in het ingediende Wetsont
werp Arbeid Buitenlandse Werknemers eerder vergroot dan verkleind. Dit wetsontwerp 
vergroot in ieder geval de afhankelijkheid van de buitenlander ten opzichte van zijn 
wetgever, het GAB en de vreemdelingendienst. 

Naast de juridische ongelijkheid bestaat er bij de huidige wetgeving ook een 'feite
lijke ongelijkheid'. 

Ook het hanteren van de begrippen 'openbare orde', 'openbare rust', 'nationale veilig
heid' of 'algemeen belang' kunnen tot intrekking of weigering van verlenging van de ver
blijfsvergunning aanleiding geven (o.a. artt. 12, 17, 21). 

Op landelijk niveau is er nog geen sprake van het verlenen van actief en passief kies
recht aan de buitenlander. Alleen op gemeentelijk vlak is een wetsontwerp ingediend 
dat drie jaar na indiening nog niet door beide Kamers was behandeld. Ook hier toont 
het centrum van de Centrumnatie weinig belangstelling voor haar marginalen uit de Pe-
riferielanden. 

Doordat de vreemdelingendiensten door de gebrekkige en ondoorzichtige wetgeving 
veel speelruimte in eigen handelen heeft, is de angst onder de buitenlander voor deze 
instanties groot. De belangstelling die de vreemdelingendiensten bovendien voor de poli
tieke activiteiten van de trekarbeider aan de dag leggen, vermindert het bestaande wan
trouwen onder de vreemdelingen niet en leidt zeker niet tot een onafhankelijke opstel
ling van de arbeidsmigrant. 

Ook de ambassades en consulaten tonen belangstelling voor de politieke activiteiten on
der haar onderdanen in den vreemde. De Nederlandse overheid heeft deze activiteiten 
nog nauwelijks onderzocht en heeft geen maatregelen ontwikkeld om dit soort activi
teiten te controleren of aan banden te leggen. 

De Nederlandse samenleving biedt geringe en onvolwaardige mogelijkheden aan de 
buitenlandse arbeider om deel te hebben aan de besluitvorming in onze samenleving. 

Adviesraden en migrantenraden zijn een zuinige toegift bij het ontbreken van de po
litieke rechten van de arbeidsmigrant. Zelfs al verblijven zij langer dan vijf jaar in ons 
land, dan nog blijven zij tweede-rangsburgers. 

De vakbonden zijn er niet in geslaagd de sociale ongelijkheid te doorbreken die er 
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tussen de vreemdelingen en de Nederlanders bestaat, evenmin heeft de wetgeving daar 
een bijdrage aan geleverd. De aktiegroepen, klein in aantal, hebben daarentegen een on
miskenbare bijdrage geleverd aan het signaleren van onrecht en sociale ongelijkheid. 

Zij zijn in menig opzicht het geweten van een samenleving, die in zijn wetgeving en 
de toepassing daarvan de buitenlandse arbeider in zijn marginale positie versterkt en 
bevestigt. 
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Hoofdstuk V 

DE AFHANKELIJKHEIDSRELATIE IN DE COMMUNICATIE 

'In de Haagse Schilderswijk worden in 1969 voor het 
eerst een aantal Marokkanen gemolesteerd; in 1973 
breekt in de Rotterdamse Afrikaanderbuurt de eer
ste heuse rassenrel uit; in 1976 grijpt in Schiedam 
een onverkwikkelijke uitbarsting van volkswoede 
plaats tegen Turken; en in 1977 valt het eerste 
slachtoffer wanneer in de Amsterdamse Jordaan 
een Turk zonder aanwijsbare reden in de gracht 
wordt geduwd en verdrinkt. . . ' 

F. Bovenkerk 

In de verschillende Westeuropese landen waar trekarbeid voorkomt, is onderzoek ver
richt naar de houding van de ontvangende bevolking (1). Alle studies wijzen op een be
staande vijandige houding onder alle groepen van de ontvangende bevolking (2). Veel 
studies zoeken de oorzaken vooral in het verschijnsel vooroordeel waarbij anderen de 
relatie tussen die vijandige houding en dat vooroordeel aan een dialectische verhouding 
tussen beide toeschrijven: 'discrimination is based on economie and social interests and 
prejudice originates as an instrument to defend such discrimination' (3). Een andere kri
tiek op het door de sociale wetenschappen verricht onderzoek is gericht op de metho
diek van de enquête, mondeling of schriftelijk. De kloof die bestaat tussen antwoorden, 
die in een kunstmatige situatie gegeven worden, en datgene wat in werkelijkheid be
leefd wordt, kan zeer groot zijn. Onderzoek in attitudes te objectiveren kan dan ook 
alleen op actuele gedragingen betrekking hebben (4). 

Uit het verrichte onderzoek naar vooroordelen tegenover immigranten blijken de 
vooroordelen van de Westeuropese majoriteiten het sterkst te leven ten opzichte van de 
Turkse en Noordafrikaanse minderheden (5). 

De vijandige houding tegenover vreemdelingen uit zich ondermeer in het feit dat het 
item van buitenlanders in (kleine) politieke partijen en belangrijk issue werd (6). In Ne
derland zien we een gelijksoortige, veelal rechts-extremistische groepering in de persoon 

1. In Frankrijk werd door het 'Institut Français d'Opinion Publique' (I.F.O.P.) in 1966 onderzoek 
verricht; in Duitsland deed het 'Institut für angewandte Sozialwissenschaft' (INFAS) een onderzoek, 
evenals het 'Institut für Demoskopie' eenjaar later, in 1967; in Engeland verrichtte M. Abrams in op
dracht van het 'Institute for Survey of Race Relations in Britain' in de jaren 1966-67 onderzoek. In 
Nederland bestaan geen speciale instituten die zich hiermee tot heden uitvoerig hebben ingelaten. Een 
onderzoek dat wel veel aandacht heeft gekregen, is een NIPO-onderzoek, gepubliceerd in 'Gastarbei-
ders-Lastarbeiders', o.e. Een recente interessante publikatie is van de hand van F. Bovenkerk, 'Ras-
discriminatie op de Amsterdamse arbeidsmarkt', in de Sociologische Gids 1977/1-2, p. 58-75. 
2. Zie hierover het hoofdstuk X 'Prejudice, Race and Class' van S. Castles en G. Kosack, o.e., p. 430-
460. Zie ook L. Bruins, 'Houdingen van Nederlandse werknemers ten opzichte van buitenlandse werk
nemers', in de Sociologische Gids 1977/5, p. 332-351. 
3. S. Castles en G. Kosack, o.e. p. 430. 
4. Idem, p. 431 v. 
5. Idem, o.e. p. 443. 
6. Castles en Kosack noemen het National Front in Engeland, het Aktionskomittee gegen die Über
fremdung von Volk und Heimat, van J. Schwarzenbach, de Nationaldemokratische Partei Deutschland 
en in Frankrijk 'l'Ordre Nouveau', 'l'Action française', 'Défense de l'Occident', en 'l'Oeuvre française'. 
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's-Hertogenbosch 
Tilburg 
Arnhem 
Nijmegen 
Rotterdam 
's-Gravenhage 
Leiden 
Dordrecht 
Amsterdam 
Den Helder 
Haarlem 
Middelburg 
Utrecht 
Leeuwarden 
Zwolle 
Groningen 
Assen 
Maastricht 

van J. Glimmerveen met zijn Volksunie. Opvallend is dat hij relatief veel aanhang ver
kreeg tijdens de parlementsverkiezing in 1977 in grote steden zoals Den Haag en Am
sterdam en juist daar weer in de stemdistricten waar veel buitenlandse arbeiders wonen 
(7). 

7. Uitslag van de verkiezingen in 1977,25 mei: (naar kieskring) 

ОД procent 
0,3 
ОД 
ОД 
1,1 
1,3 
0,3 
0,4 
1Д 
0,3 
0,4 
0,0 
0,3 
ОД 
ОД 
0,3 
0,3 
од 

De hoogste percentages treffen we aan in Rotterdam, 's-Gravenhage en Amsterdam. De vierde belang
rijke kieskring van Nederland (Utrecht) heeft een lager percentage dan het landelijk gemiddelde van 
de Nederlandse kieskringen. 

In de vier grote steden leveren de volgende wijken de hoogste percentages op: 

Den Haag: 
Valkenboskwartier 1,6 procent 
Regentessekwartier 1,7 
Zeeheldenkwartier 1,8 
Stationsbuurt/Brinckhorst 3,2 
Centrum 2,4 
Schildersbuurt 3,1 
Transvaalbuurt 2,4 
Groente/Fruitmarkt 2,7 
Laakkwartier/Spoorwijk 2,0 

Andere wijken met hoge percentages (tussen de 1 en de 1,5 procent): Scheveningen, Duindorp, Be-
zuidenhout/Haagse Bos, Rustenburg/Oostbroek, Bouwlust, Morgenstond, Moerwijk. 

Amsterdam: 
Kern oude stad 1,5 procent 
Voormalige Jodenbuurt, hoogte Kadijk e.o. 1 β 
Jordaan tussen de Brouwers- en Egelantiersgracht 1,6 
Jordaan tussen Egelantiers- en Looiersgracht 1,7 
Weesperetraat e.o. 2,0 
Staatsliedenbuurt 1,5 
Bellamyplem e.o. 2,0 
Oude Pijp 1,5 
Schinkelbuurt 1,6 
Burg. Tellegenstraat e.o. 1,5 
Funen 1 $ 
Weesperzijde e .o. 1,6 
Oosterparkbuurt 1,8 
Afrikaanse buurt 2,0 
Dapperbuurt 1,5 
Indische buurt ten westen van de Molukkenstraat 2,1 
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Andere, meer respectabele, politieke partijen hebben een migratiestop of een beleid 
voor terugdringen van de arbeidsmigratie voor ogen. Een dergelijke politiek is meestal 
gericht op een langere termijn, waarbij men overtuigd is van het onheil voor zowel de 
minderheden als ook de Nederlandse samenleving. Een dergelijke politieke opstelling 
verhoogt zeker niet de ontvankelijkheid voor vreemdelingen. De trekarbeider heeft zo
wel het klimaat van rechts als van links tegen, zij het vanuit zeer verschillende motieven. 

Tegen üeze achtergrond beschikken de trekarbeiders over verschillende communica
tiekanalen om door onderling contact zich te 'handhaven' in de hen omringende bedrei
gende sfeer. Zij hebben daartoe de beschikking over het geschreven (inteme publikaties 
in de eigen taal) en gesproken woord (radio), maar ook de tv biedt een mogelijkheid. 
Wy zullen deze media alsook die van het 'tolken-medium' kort aan de orde stellen. 

Par. 1. Pers in Nederland: televisie en radio 

Na ruim tien jaar verblijf van buitenlandse arbeiders in ons land, is de NOS in 1975 ge-
Indische buurt ten oosten van de Molukkenstraat 1,7 
Tuindorp, Watergraafsmeer 1,6 
Hoofdweg e.o. zuid van de Postjeswetering 1,6 
Erasmuspark e.o. 1,7 
Columbusplein 1,5 
Tuindorp, Nieuwendam-oude dijkbebouwing Buiksloot 1,5 
Westelijk havengebied 1,9 
Holendrecht 2,0 

Andere wijken met hoge percentages (tussen de 1 en 1,5 procent): Westelijke eilanden, Leidse- en We-
teringbuurt, Oostelijke eilanden en oostelijk havengebied, Spaamdammer- en Zeeliedenbuurt, Hugo 
de Grootbuurt, Jacob van Lennepbuurt, Vondelstraat en ged. Weteringschans, J.J. Cremerplein e.o., 
Weteringschans e.o., Duivelseiland, Nieuwe Pijp, Plantage- en Sarphatistraat e.o.. Watergraafsmeer ten 
westen van de Middenweg, Lekstraat e.o., Scheldestraat e.o., Hoofddorpplein, Bos- en Lommerbuurt 
ten westen van de Multatuliweg, Witte de Withstraat e.o., Admiraal de Ruijterweg, Tuinstad Banne 
Buiksloot, Nieuwendammerham, Buiksloterham, Tuindorp Oostzaan en Twiske e.o. (inclusief Dieren-
riembuurt), Tuindorp Nieuwend am Noord en Zunderdorp, Tuinstad Westlandgracht, Tuindorp Slo-
termeer, Burg. de Vlugtlaan e.o., Tuindorp Osdorp Westelijk deel, Hoogoorddreef e.o., 's-Gravendijk-
dreef e.o. 

Rotterdam: 
Centrum, Oude Westen en Parkwijk 1,5 procent 
Weena en Provenierswijk 1,6 
Delf shaven, Bospolder en Tussendijken 1,7 
Spangen en Witte Dorp 1,7 
Nieuwe Westen 1,7 
Middelland 2,1 
Oude Noorden 1,9 

Andere wijken: Oud Mathenesse, Bergpolder, Blijdorp en Liskwartier, Rub roek en Crooswijk, Kralin
gen en Kralingseveer, Katendrecht, Afrikaanderwijk, Feijenoord, Noordeiland, Lombardijen, Vreewijk 
Bloemhof en Hillesluis, Overschie. 

Utrecht: (alle percentages onder de 1 procent) 
Overvecht-zuid 0,6 procent 
Amsterdamsestraatweg tot spoorlijn 0,7 
Amsterdamsestraatweg spoorlijn tot Mamixlaan 0,5 
Oost, omgeving burg. Reigerstraat 0,6 
Rivierenwijk, Croeselaan 0,5 
Kanaalstraat, Vleutenseweg e.o. 0,5 
Kanaalstraat enz. 0,5 
Majellapark 0,5 
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start met een wekelijks vijf-minuten-programma voor Spanjaarden, Marokkanen, Tur
ken en Italianen Wat hun aantal betreft, zouden de migranten op basis van de omroep
wet een heel wat grotere zendtijd kunnen 'claimen' Mede door onbekendheid met deze 
wetgeving is er nimmer in deze richting gewerkt 

Na verloop van tijd won de NOS adviezen m bij het Nederlands Centrum voor Buiten
landers Deze nationale welzijnsstichting drong aan op de instelling van een adviesraad 
van Spanjaarden, Marokkanen en Turken De taak van de adviesraad zou ondermeer be
staan uit 
— het mede-adviseren over de in de programma's op te nemen onderdelen, 
— het erop toezien dat de programma's veelzijdig zijn, 
— het vervangen van redacteuren of presentatoren bij ziekte of vakantie, 
— het bemiddelen bij geschillen Dit in samenwerking met de NOS 

Tot op heden heeft de NOS onoverkomelijke bezwaren om tot de instelling van een 
dergelijke adviesraad te komen Formeel luidt het bezwaar dat zo'n instelling de onaf
hankelijkheid van de NOS in gevaar zou kunnen brengen Met een beroep op de statu
ten wijst men een dergelijke 'inmenging' in de inhoud van haar programma's af 

Vanuit het welzijnswerk voor allochtonen werd vervolgens kritiek geuit op de genn-
ge zendtijd en de aard van de programma's 

Welzijnswerkers zagen in dit medium voor buitenlanders een mogelijkheid een aantal 
achterstanden op te heffen Het programma zou vooral een 'ombudsman'-functie moe
ten vervullen 1 ot op heden zijn de programma's vooral meuwsgevend van aard en zel
den thematisch 

Het zou bovendien interessant zijn uit een onderzoek af te lezen hoeveel 'nieuwsitems' 
het dagelijkse leven niet raken (8) Te denken valt aan een programma over baarmoeder
halskanker voor Marokkaanse arbeiders Allereerst betreft het een zeer klem aantal 
vrouwen dat hier naar zal kijken en bovendien zullen deze vrouwen vanwege het hierop 
rustende taboe met gemakkelijk naar een Nederlandse arts stappen Een ander voorbeeld 
is een uitvoerige reportage over een conflict binnen een van de stedelijke stichtingen 
voor buitenlandse werknemers, dat voornamelijk tussen Nederlanders is uitgebroken 
Dit staat wel erg ver van de 'struggle for life' van de minoriteit Wie vervolgens een on
derzoek onder de buitenlandse presentatoren respectievelijk redacteuren zou doen, zal 
waarschijnlijk kunnen vaststellen, dat zij onaantastbare sleutelposities bezetten waar 
persoonlijke voorkeuren een sterke boventoon voeren De meeste gesalarieerde presen
tatoren en redacteuren zijn bovendien zo lang in Nederland, dat zij met meer dichtbij 
de problemen van 'hun mensen' staan (9) 

Onderwerpen, die sterk in de belangstelling van de buitenlander staan (huisvesting, 
gezondheidszorg, sociale en fiscale voorschriften, gezinshereniging e d ) , en waar een 
ontwikkeling van sociale vaardigheid gewenst is, zijn weinig uitgebouwd (10) 

Het geringe aantal minuten zendtijd, het late tijdstip waarop het tv-medium zich 
voor buitenlanders aarzelend openstelde, de afwezigheid van een adviesraad van buiten-

8 In het kader van deze studie zou een dergelijk onderzoek te ver gaan De wenselijkheid daartoe om 
mijn hypothese te toetsen blijft aanwezig Een evaluatie van het Marokkaanse televisie programma 
over het seizoen 1976 1977, uitgegeven door het Marokko-komité te Den Haag wijst eveneens in deze 
nchtmg 
9 Zie hiervoor o m de bnef van 28 stichtingen en actiegroepen gencht aan de NOS Programma Raad, 
d d 22 juli 1977 Met bijlagen 'Evaluatie van het Marokkaans tv programma, seizoen 1976-1977' en 
'Perepektief voor Marokkaanse TV-programma's ' 
10 Deze vooronderstellingen zijn voor insiders evidente ervaringen Desondanks zou een onderzoek 
naar kijk en luisterdichtheid onder buitenlanders zeer wenselijk blijven Het NCB heeft m 1977 hier
over met CRM overlegd Het resultaat laat nog op zich wachten 

128 



landers, het a-structurele karaktervan de uitzendingen, de gemiste kans sociale vaardig
heid onder de migranten te bevorderen, rechtvaardigen de conclusie dat 
— de buitenlanders zeer laat en m uiterst geringe mate toegang tot dit medium verkregen, 
— de emancipatorische aanwending van het medium achterwege blijft, 
— de groep van de verschillende buitenlandse arbeiders de facto niet participeert in het 

tv-medium. 

Radio 

Voor wat de radioprogramma's betreft, geldt in meer of mindere mate hetzelfde wat bij 
de tv is opgemerkt De penode dat er reeds programma's ten behoeve van buitenlanders 
werden uitgezonden, is van oudere datum, namelijk ruim tien jaar geleden. De VARA 
nam het initiatief tot deze uitzendingen, waarna de NOS de verantwoordelijkheid voor 
de programma's op zich heeft genomen. 

De non-participatie van buitenlanders aan hun eigen programma's leidde tot zeer veel 
conflicten Presentatoren werden beticht van nauwe relaties met de horeca-sector, ban
den met consulaten of ambassades en van selectieve informatie op basis van de eigen 
partij-politieke opstelling (11) 

De Nederlandse NOS-functionanssen voor dit programma-onderdeel waren te weinig 
insider in het scala van problemen van de verschillende groepen buitenlandse arbeiders. 
Culturele achtergronden en de eigen sociaal-politieke kaart waren hen nagenoeg on
bekend. 

Een interessant onderzoek van een aantal welzijnsorganen en Marokkaanse (actie-)groepen, dat nimmer 
is gepubliceerd, illustreert het bovenstaande (12). 

Gedurende een penode van een half jaar werden elf programma's van elk 30 minuten op hun in
houd onderzocht Over een totaal van 5й uur werd 12% besteed aan het reciteren van de koran, 54% 
aan muziek, voornamelijk 'conservatieve bederen met nationalistische propaganda over het Marok
kaanse regime'(13) Slechts 23% werd besteed aan nieuws (informatie). Van deze informatie bleek 67% 
op de Nederlandse situatie gericht en 33%op het buitenland. 

De informatie gericht op ons land bestaat op haar beurt weer voor een derde uit informatie 'afkom
stig uit de Marokkaanse Consulaten, de Ambassade, de Amicales, de Banque Populaire Marocaine en 
de stichtingen waann bestuursleden van Amicales werkzaam zijn' (14). 

De informatie, gencht op of afkomstig uit het buitenland, blijkt bijna geheel afkomstig te zijn 'uit 
de Marokkaanse officiële kanalen, d w.z Ambassades, Ministeries, Consulaten en regenngskranten' 
(15) 

Deze harde cijfers waren voor briefschrijvers aanleiding op ontslag van de presentatoren bij de NOS 
aan te dringen en op het verlenen van inspraak bij de aanstelling van andere presentatoren. De NOS 
ging na enige tijd tot het gevraagde ontslag over 

Par 2. Eigen publikaties 

Met het geschreven woord is het gunstiger gesteld. Er verschijnen regelmatig of onregel-

11 Voor een opsomming van deze klachten zie 'Aimcale-dossier', uitgave Marokko-komité, Amalia-
straat7,DenHaag,juni 1976, ρ 20-27. 
12. Het betreft een bnef van 4 juli 1975, gencht aan de verantwoordelijke NOS-functionaris en ge
tekend door Stichting O B.B.W , Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers Amsterdam, Marok
kaans Arbeiders Komité Amsterdam, Stichtmg Marokkaanse Migranten Amsterdam, Stichtmg De 
Moskee Amsterdam, Marokkaanse Kulturele Centra te Utrecht en Rotterdam. 
13. Zie geciteerde bnef. 
14. Idem. 
15 Idem 
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matig een groot aantal informatiebulletins voor buitenlanders vanuit de stichtingen of 
actiegroepen. Soms verschijnen er tijdschriften of kranten vanuit bepaalde partij-poli
tieke of syndicale organen. Van de laatste zullen we de vermeldingen beperken tot de 
Marokkaanse nationaliteit. 

Periodieken voor buitenlandse arbeiders 

Algemeen: 

Italianen: 

Spanjaarden: 

Joegoslaven: 

Grieken: 
Portugezen: 

Kaap Verdianen: 

Turken: 

'MotieF 11 keer per jaar. Oplage 7000 ex. per 1 jan. 1978. Gratis. Taal: Neder 
lands (16) 
'La Strada', Uitgave SPB Utrecht 
Informatiebulletin, Uitgave Stichting Beverwijk 
Informatiebulletin, Uitgave Stichting Arnhem 

Informatiebulletin, Uitgave Stichting Eindhoven 
Informatiebulletin, Uitgave Stichting Heerlen 
Informatiebulletin, Uitgave Stichting Den Haag 
Informatiebulletin, Uitgave Stichting Dordrecht 
Informatiebulletin, Uitgave Stichting Rotterdam 

Informatiebulletin, Uitgave Stichting Heerlen 
Informatiebulletin, Uitgave Stichting Beverwijk, Den 
Rotterdam en Amsterdam 

Informatiebulletin, Uitgave Stichting Rotterdam 
Informatiebulletin, Uitgave Stichting Den Haag 
Informatiebulletin, Uitgave Stichting Rotterdam 
Informatiebulletm, Uitgave Stichting Eindhoven 
Informatiebulletin, Uitgave Stichting Rotterdam 

(9 keer per jaar) 
(10 keer per jaar) 
(12 keer per jaar) 

(12 keer per jaar) 
(4 keer per jaar) 

(10 keer per jaar) 

'like', Uitgave SPB Utrecht, 
Informatiebulletin, Uitgave 
Informatiebulletin, Uitgave 
Informatiebulletm, Uitgave 
Informatiebulletin, Uitgave 
Informatiebulletin, Uitgave 
Informatiebulletin, Uitgave 

opl. 7.250 ex. Gratis 
Stichting Tilburg 
Stichting Eindhoven 
Stichting Heerlen 
Stichting Beverwijk 
Stichting Arnhem 
Stichting Amersfoort 

Marokkanen: Informatiebulletm, Uitgave Stichting Tilburg 
genaamd 'El Masira' (De Mars) 
Informatiebulletm, Uitgave Stichting Dordrecht en Rotterdam 
'Attasa-ul' (De Vraag) 
Informatiebulletin, Uitgave Stichting Den Haag 
Informatiebulletin, Uitgave Stichting Heerlen 
'El Amil' of 'De Marokkaanse arbeider', Uitgave van de 
actiegroep KMAN (17). Zowel Nederlandse als Arabische uitgave 
El-Arabi (De Arabier), bulletin van de Stichting Marokkaanse 
Migranten (18) 
Marokko Bulletin, orgaan van het Nederlandse Marokko Comité (19) 

Vanuit het buitenland: 
El Jalya- El Maghrebya, orgaan van de A.M.F. (20) 
El Assifa, orgaan van de M.T.A. (21) 
El Mouharri, orgaan van de U.S.F.P. 
El Bayane, orgaan van de Ρ .P.S. 

(12 keer per jaar) 

(4 keer per jaar) 

(12 keer per jaar) 

(12 keer per jaar) 
(11 keer per jaar) 
(12 keer per jaar) 
(12 keer per jaar) 
(12 keer per jaar) 

(11 keer per jaar) 
(12 keer per jaar) 
(12 keer per jaar) 

(4 keer per jaar) 
(6 keer per jaar) 

(12 keer per jaar) 
(12 keer per jaar) 

(12 keer per jaar) 

(11 keer per jaar) 
(4 keer per jaar) 

16. Dit is de voortzetting van de vroegere CRM-publikatie 'De Nieuwsbrief, sinds 1975 uitgegeven 
door de 'Sektie Publikaties Buitenlanders' (SPB) van het NCB. 
17. Waterlooplein 57, Amsterdam. 
18. Ferdinand Bolstraat 39 I, Amsterdam. 
19. Amaliastraat 7, 's-Gravenhage. 
20. Voor de afkortingen en politieke oriëntaties zie deel II. Redactieadres, 20 Rue Serpente, Paris VI. 
21. Redactieadres, Rue Soldat Roch, Casablanca. 
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El Alam (l'Opinion), orgaan van de Istiqlal (22) 
23 mars (23) 
Magreb An-Nidal (24) 
Option révolutionnaire (25) 
El Amil el Arabi (De Arabische Arbeider), afkomstig uit Brussel 

Enkele werk- en actiegroepen, regionale stichtingen buitenlandse werknemers en de 
Migrantenraad geven onregelmatig verschijnende informatiebulletins uit voor verschil
lende nationaliteiten. 

Opvallend is dat zeer veel publikaties geheel gedragen worden door groeperingen bui
tenlanders zelf. Daar waar de welzijnsstichtingen publikaties voor allochtonen versprei
den, nemen de buitenlanders een relatief belangrijke plaats in bij de voorbereiding. Hier
mee zou de opinie bevestigd worden dat de buitenlander wel degelijk in staat is eigen 
communicatiekanalen in te vullen, mits hem door de majoriteit ruimte en middelen ter 
beschikking worden gesteld. 

Par. 3. Tolkendiensten 

Wij willen dit hoofdstuk niet beëindigen zonder een zeer recent communicatiemedium 
te vermelden, namelijk de tolkencentra. De vele mediterrane talen — vooral die van de 
grootste groepen der Turken en Marokkanen — scheppen een grote kloof tussen de 
vreemdelingen en Nederlandse personen of instellingen. Vooral vanuit de welzijnssector 
is gewezen op de noodzaak van goede tolken, omdat de verschillende stichtingen door 
allerhande Nederlandse instellingen voor tolkdiensten werden aangeklampt. De medische 
en sociale sectoren riepen het luidst om assistentie (26). 

Pas in 1977 mondt het overleg tussen het NCB en de ministeries van CRM en van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne uit in de experimentele start van vijf tolkencentra, 
in Eindhoven, Arnhem, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam (27). In Twente functio
neert sindsdien een niet gesubsidieerd tolkencentrum. 

Ondanks de roep vanuit het vejd, zowel van autochtone als van allochtone zijde, 
startte een vijftal tolkenpools aarzelend voor maximaal driejaar. Per 'luidsprekend tele
foontoestel' en 'lijfelijk' werden in de eerste maanden zeer veel diensten geregistreerd. 
Financiën van de twee departementen subsidieerden deze opzet. Tegelijkertijd verbond 
elk van de ministeries eisen, respectievelijk beperkende clausules, aan dit initiatief. 
CRM stelde dat de centra binnen drie jaar self-supporting moesten zijn. Het hele experi
ment kreeg een begeleidingscommissie mee. De centra zouden tamelijk zelfstandig moe
ten zijn, hetgeen inhield dat de plaatselijke en regionale stichtingen subsidietechnisch 
onafhankelijk van de centra zouden moeten opereren. Elk centrum behoorde halfjaar
lijks een evaluatie uit te brengen. 

Het ministerie van Volksgezondheid legde f 1.000.000,— op tafel en verbond daar
aan de eisen van doelmatigheid en efficiency, en de beperking om vooral ten behoeve 
van de zgn. 'eerstelijns-voorzieningen' (kruisverenigingen, huisartsen) dienstbaar te zijn. 

22. Redactieadres, Boulevard Allai Ben Abdellah, Rabat. 
23. B.P. 7107/75327, Paris (Cedex 07). 
24. B.P. 3/78930, Gueiville, Frankrijk. 
25. Poste Restante 65, 103 Avenue de la République 7501 I.Paris. 
26. De eerste aanzet tot de oprichting van zgn. tolkenpools treft men dan ook aan in het 'Overlegor
gaan Medische Zorg Buitenlandse Werknemers', 1974. 
27. Stichting Tolkencentrum Brabant en Limburg, Wal 8, Eindhoven; Stichting Tolkencentrum Oost 
Nederland, Kastanjelaan 51, Arnhem; Stichting Tolkencentrum Utrecht, postbus 9587, Utrecht; 
Stichting Tolkencentrum Amsterdam, Raphaelplein 2 hs, Amsterdam; Stichting Tolkencentrum Zuid-
HoUand, Pieter de Hooghweg 120, Rotterdam. 
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Een andere aanzienlijke beperking was de tolkendiensten voornamelijk per telefoon te 
laten plaatsvinden (28). 

De financiële bezuinigingen die aan deze twee laatste eisen ten grondslag lagen, draai
den van overheidswege een laat startend initiatief drastisch terug. Bij de eerste evaluatie, 
die nog niet afgesloten respectievelijk gepubliceerd was bij dit schrijven, bleek reeds dat 
het medium telefonisch tolken nog niet onverdeeld gunstig lag. Het 'in persoon' tolken 
genoot verreweg de grootste voorkeur (29). 

De grote afwezige bij dit gehele initiatief was het departement van Sociale Zaken, dat 
in het kader van haar voorkeur voor de 'Wet Arbeid Buitenlanders' nauwelijks enige be
langstelling voor de dienstverlening aan de dag legde (30). 

In de communicatie met de instellingen van de Centrumnatie kunnen wij na het voor
afgaande vaststellen dat de buitenlandse arbeiders aangewezen zijn op tolken. 

Pas relatief laat komen initiatieven om dit probleem professioneel aan te pakken van 
de grond. Bovendien wordt dit experiment slechts op vijf plaatsen in Nederland uitgezet. 
Financiën worden er niet voldoende voor gereserveerd. De afhankelijkheid van de bui
tenlander t.a.v. initiatieven vanuit de majoriteit die zijn eigen prioriteiten stelt, komt 
ook hier weer naar voren. Zelfs in deze specifieke vorm van communicatie beleeft de 
buitenlander zijn dependentie. 

Samenvatting 

De buitenlandse arbeider krijgt spaarzaam tijd toegemeten van de cC om zich via radio 
Voor de geringe mogelijkheden die hem alsnog geboden worden, is zijn actieve deel

name in de samenstelling van de programma's bijzonder beperkt. De buitenlander oogst 
meer succes in zijn eigen geschreven bulletins. In deze sector heeft hij een grote activi
teit ontwikkeld. Subsidie vindt vaak met mondjesmaat plaats. De NCO blijkt onmach
tig hierin bij te springen. De NOVIB heeft sinds 1977 jaarlijks een bescheiden bedrag 
van f 100.000,- uitgetrokken voor subsidiëring van deze activiteiten. Zelfs voor tolken
diensten blijkt het ministerie van Sociale Zaken weinig belangstelling aan de dag te 
leggen. 

Ook hierin beleeft de buitenlandse arbeider zijn dependentie. 

28. Zie hierover H. Kok, 'Achtergronden bij de ontwikkelingvan de huidige tolkencentra', in Motief, 
no. ll.jrg.l.dec.'Tö.p. 11-15. 
29. Zie hierover H. Kok, 'Evaluatie tolkencentra: tragere start dan verwacht', in Motief, no. 7, jrg. 3, 
p.5-6. 
30. Zie voetnoot 27. Voorts zij voor dit onderwerp gewezen op het themanummer van Motief inzake 
tolkenproblematiek,december 1976, o.e. p. 10-27. 
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Hoofdstuk 6 

DE SOCIAAL-CULTURELE AFHANKELIJKHEID 

'Gefrustreerde minderheden kunnen maar twee kanten op: 
Apathie of Agressie, de twee A 's. Wat wij hier doen is zoeken 
naar de derde A.deA van Actie'. 

Een beleidsambtenaar van CRM. 

Verschillende aspecten van het sociaal- culturele leven van de buitenlandse werknemers 
zullen wij in de achtereenvolgende paragrafen nader uiteenzetten vanuit de ons beschik
bare literatuur. 
Par. 1. Opvang en begeleiding van de buitenlandse arbeiders. 
Par. 2. Gezinshereniging, positie van de vrouw. 
Par. 3. Huisvesting. 
Par. 4. Onderwijs van volwassenen en kinderen. 
Par. 5. Gezondheidszorg. 
Par. 6. Godsdienstige instelling. 

Par. 1. Opvang en begeleiding van de trekarbeider 

Een veelheid van (semi) overheidsinstellingen en groeperingen in de Nederlandse samen
leving heeft de arbeidsmigrant tot object van bijstand. Deze zorg varieert van huisbe
zoek tot beleidsbepaling op ministerieel niveau. 

Het beleid inzake de opvang en begeleiding wordt geformuleerd door de landelijke 
overheid, in het bijzonder door het ministerie van CRM. De uitgangspunten van het 
regeringsbeleid zijn o.a. vastgelegd in de Nota Buitenlandse Werknemers en de Memorie 
van Antwoord op deze Nota (1). 

De Nota vermeldt: 'De opvang en begeleiding van buitenlandse werknemers vormen 
een facet van het opbouwwerk ten behoeve van bepaalde groepen. Dit opbouwwerk 
richt zich op die groepen die maatschappelijk en cultureel gezien een eigen positie in
nemen in de Nederlandse samenleving . . . In het opbouwwerk voor de groep van bui
tenlandse werknemers worden met name de volgende aspecten onderkend: samenwer
king van alle sectoren van de samenleving, die met buitenlandse werknemers in contact 
komen; goede en gerichte voorlichting (zelfwerkzaamheid) van de buitenlandse werkne
mers in het kader van de groepsgewijze benadering' (2). 

Gezien het structurele en blijvende karakter van de arbeidsmigratie werd enige jaren 
later in de Memorie van Antwoord vastgesteld, dat een 'welzijnsbeleid' voor de arbeids
migrant noodzaak was. De beleidsvoornemens in de Memorie van Antwoord werden 
gespecificeerd naar de verblijfsduur van de buitenlander (3). In vergelijking met de No
ta formuleert de Memorie van Antwoord een verder doordacht beleid. 

1. Cf. Nota buitenlandse Werknemers 1969-1970, p. 10-13; Memorie van Antwoord op deze nota 
1973-1974, p. 16-21. Op ambtelijk niveau vindt de coördinatie tussen het beleid van de verschillende 
departementen plaats in de interdepartementale Commissie Beleid Buitenlandse Werknemers onder 
leiding van het Ministerie van Sociale Zaken. 
2. Nota buitenlandse werknemers, o.e. p. 10. 
3. Cf. J. Brummelhuis in 'Gastarbeiders à la carte', o.e. p. 181 en 182. Zie voorts de hoofdstukken 
16 en 17. 
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Tussen het verschijnen van de twee regeringsnota's in werd een nieuw kabinet ge
vormd, waarbij de beleidsvisie 'meer reliëf kreeg (4). Eén van de belangrijkste innova
ties was de integratiegedachte. Het begrip 'integratie' werd echter niet gedefinieerd, 
evenmin als in andere nota's en rapporten van de rijksoverheid (5). 

Naast de pogingen om de buitenlandse arbeider - al naar gelang van de te verwach
ten verblijfsduur — te integreren in de Nederlandse samenleving gaat de Memorie van 
Antwoord dieper in op de zelfwerkzaamheid van de arbeidsmigrant, welke o.a. bestaat 
uit deelname aan besturen en activiteitencommissies van de 18 regionale particuliere 
Stichtingen Buitenlandse Werknemers, uit wijkorganen (relatie-opbouw), en uit zelf op
gerichte verenigingen met godsdienstige en culturele functies (milieu-opbouw). Deze 
participatie moet gestimuleerd worden, aldus de Memorie van Antwoord (6). Op het 
concrete lokale niveau moet het beleid van CRM vorm krijgen middels Rijkssubsidies 
aan een landelijke Stichting, het Nederlands Centrum Buitenlanders en 18 regionale 
Stichtingen Buitenlandse Werknemers. Deze Stichtingen ontvingen op grond van de 
Rijkssubsidieregeling Samenlevingsopbouw Categoriaal Opbouwwerk 95 procent sub
sidie. Vanaf 1 januari 1976 werd 100 procent subsidie verleend. 

Het te voeren beleid jegens minderheden kan volgens deze subsidieregeling de volgen
de activiteiten omvatten: 
a. voorlichting, zowel aan als over de Nederlandse samenleving: 
b. het ontwikkelen van activiteiten die het bevredigend functioneren van het eigen mi

lieu van de hier bedoelde groepen ten doel hebben; 
с het systematisch ontwikkelen van activiteiten ter verbetering en versterking van de 

relaties tussen de 'vreemde groepering' en de Nederlandse samenleving (7). 

Het onder b. verwoorde is 'milieu-opbouw', het onder с vernoemde 'relatie-opbouw'. 
Deze Stichtingen Buitenlandse Werknemers (SBW's) werden in de jaren zestig opge
richt. Traditioneel ligt hun bemoeienis op het gebied van de individuele hulpverlening. 
Oorspronkelijk wordt 'belangenbehartiging' dan ook tot de taken van de SBW's gere
kend. Maar sinds enige jaren streeft CRM ernaar om die hulp, die evengoed door over
heidsdiensten en particuliere instellingen gegeven kan worden, naar deze laatste over te 
hevelen. Om dit proces te versnellen denkt men op het ministerie aan consulenten ten 
behoeve van de SBW's, die meer in het bijzonder tot taak hebben de normale kaders 
ook voor de buitenlanders voorlichting te geven en van advies te dienen, zowel ten aan
zien van de algemene aspecten van de dienstverlening aan buitenlanders, als met betrek
king tot de individuele gevallen, waarvan zij de behandeling hebben overgenomen (8). 
De SBWs zullen dan 'kleine, goed gekwalificeerde instellingen' worden, die de 'normale 
kaders' bij hun werk ook voor buitenlanders zullen helpen. 

Ondanks deze beleidsopvattingen is de Overheveling' van taken van categorale naar nor
male kaders steeds meer ter discussie komen te staan. Deze discussie gaat samen met 
die van het integratiebeleid (9). 

4. Cf. Memorie van Antwoord, o.e. p. 17. 
5. Zie H.B. Entzinger, 'Nederland immigratieland', in Beleid en Maatschappij, 1975, no. 12, p. 336, 
voetnoot 23. 
6. Memorie van Antwoord, o.e. p. 18-19. 
7. De CRM brochure 'Samenlevingsopbouw, een open aanbod', Rijswijk 1972. Zie ook van hetzelfde 
departement 'Vreemdelingen binnen onze poorten' in Trefpunt, april 477, no. 4, p. 133-134. 
8. Memorie van Antwoord, o.e. p. 19. 
8a. Zie bij wijze van voorbeeld het 'Infoimatiebulletin'. 
9. Zie hierover o.a. J.M.M. van Amersfoort, 'Immigratie en minderheidsvorming', Alphen aan de Rijn 
1974; L. van den Berg-Eldermg,'Marokkaanse Gezinnen in Nederland', Alphen aan de Rijn, 1978; 
H.B. Entzinger, 'Nederland immigratieland?' in Beleid en Maatschappij, 1975; A. Eppink.'De tweede 
generatie gastarbeiders. Jeugdwelzijnswerk en problemen van buitenlandse kinderen', in: Tijdschrift 
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Beleidsonzekerheid binnen de stichtingen belast met de zorg voor het welzijn van de 
buitenlanders en ook binnen de afdeling culturele minderheden van het Ministerie van 
CRM ontstond, toen het inzicht groeide dat ons land in feite een immigratieland was. 
Nadat in de eerste jaren na de oorlog een voornamelijk politieke migratiegolf naar 
ons land had plaatsgevonden (Molukkers, gerepatrieerden uit het voormalig Nederlands 
Indie), werd deze door een economische gevolgd (de trekarbeiders). De laatste jaren ge
ven echter het beeld van een 'sociale immigratiegolf'. Deze wordt veroorzaakt door de 
gezinsherenigingen en geboorten hier te lande van kinderen van buitenlandse arbeiders 
(10). 

Een belangrijk beleidsdocument is de nota 'integratie en welzijnsbeleid' die onder 
verantwoordelijkheid van de directeurenvergadering van de Stichtingen Welzijn Buiten
landse Werknemers in september 1977 tot stand kwam (11). De nota schenkt veel aan
dacht aan de relatie allochtonen-autochtonen. 'Deze problematiek heeft zich de afgelo
pen jaren verscherpt en nieuwe dimensies gekregen door de toegenomen gemiddelde 
verblijfsduur van de buitenlanders en door het ontstaan van een tweede generatie (gezins
hereniging). In de huidige situatie doet zich een proces van minderheidsvorming van 
buitenlandse werknemers voor, dat wil zeggen een zichzelf versterkend proces, waarin 
de buitenlandse werknemers en hun gezinnen in een steeds ongunstiger positie terecht 
komen (12). 

De opstellers van de nota zijn er zich van bewust dat er geen waardevrij welzijnswerk 
voor trekarbeiders bestaat. 'Welzijnsbeleid is partijdig en kiest in de politieke en maat
schappelijke strijd voor het belang van de buitenlanders, zelfs als dat strijdig lijkt met 
het belang van de welvaart en de rust in de samenleving' (13). 

Het beleid dient er volgens de nota op gericht te zijn enerzijds de bestaande voorzie
ningen en instellingen van de Nederlandse samenleving open te stellen en toegankelijk 
te maken voor de vreemdeling. Anderzijds dient het beleid zich te richten op betere in
formatie aan de Nederlandse bevolking, opdat diens acceptatie van de trekarbeider ver
groot zal worden (14). 

voor Maatschappijvraagstukken en Welzijnswerk 31 (1977), nr. 9; M. Kabela, 'Het kind van de reke
ning', in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Welzijn 19 (1973), p. 470-480. 
10. H.B. Entzinger, o.e. p. 330. Entzinger berekent 'dat het aandeel der economische actieven in de 
totale immigrantenstroom uit de landen rond de Middellandse Zee in vijfjaar tijds van meer dan 80 
procent is gedaald tot minder dan 25 procent. Ook het aantal naar Nederland komende Rijksgenoten 
met een beroep liep, blijkens C.B.S.-cijfers, in de periode 1970-1975 terug van 28,2 tot 10,7 procent 
van het totaal. Bovendien doet hereniging van gezinnen met een procreatiegedrag dat nogal sterk van 
de, 'Integratie en Welzijnsbeleid in drie blokken verknipt', in Motief, jrg. 3, no. 10/11,1977, p. 19-20. 

Tabel 

Aantallen levendgeborenen in Nederland met de Nederlandse, resp. één 
der 9 Mediterrane nationaliteiten; 1971-1973 

1 Neder- 2 Méditer- 2 in procent 
landers ranen van 1 

1971 221.058 3.284 1,49 procent 
1972 207.208 4.104 1,98 procent 
1973 187.395 4.436 2,37 procent 

Bron: CBS, Maandstatistiek van Bevolking en Volksgezondheid, mei 1975.' 

11. Nota 'Integratie en Welzijnsbeleid', opgesteld in opdracht van de directeurenvergadering van de 
Stichtingen Welzijn Buitenlandse Werknemers, met betrekking tot de integratie-problematiek van bui
tenlandse werknemers en hun gezinsleden, NCB, Utrecht, september 1977. Zie voorts L. van der Lin
de, 'Integratie en Welzijnsbeleid in drie blokken verknipt', in Motief, jrg. 3, no. 10/11, 1977, p. 19-20. 
12. Nota 'Integratie en Welzijnsbeleid', o.e. p. 19. 
13. Idem. 
14. Idem. 
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In een lange volzin noteren de opstellers wat zij onder het integratiebeleid verstaan: 

'Integratiebeleid als onderdeel en instrument van welzijnsbeleid is gericht op integratie in die zin, dat 
de buitenlandse werknemer zich een zodanige positie in de samenleving heeft verworven, dat geen re
levant onderscheid met de positie van de autochtone bevolking te constateren valt met betrekking tot 
sferen van wonen, werken, gezondheid, onderwijs en scholing, sociaal-culturele voorzieningen en der
gelijke meer, terwijl tegelijkertijd de eigen culturele identiteit is opgenomen en geaccepteerd door de 
ontvangende samenleving terwijl ook de culturele identiteit van de ontvangende samenleving door de 
buitenlandse werknemer is opgenomen en geaccepteerd. Integratie in deze zin betekent vooral een zo 
groot mogelijke kansengelijkheid' (15). 

Uit deze definitie blijkt dat het beleid open dient te blijven staan voor de eigen 'cul
turele identiteit' van de buitenlander. Reacties bleven niet uit na bekendwording van 
deze beleidsnota: er zou geen inspraak van de buitenlanders zelf noch van de actiegroe
pen geweest zijn bij de opstelling van deze nota (16). Een ander verwijt was, dat de 
nota de verschillende visies niet heeft afgewogen, waardoor er 'geen consistent betoog 
kon worden opgebouwd' of 'een soort lappendeken' waarin allerlei soorten reacties zijn 
verwerkt (17). Gelijktijdig vindt in het vakblad Motief een felle discussie plaats tussen 
welzijnswerkers over het begrip 'integratie' (18). Deze verwarring kan men ook in tal 
van besturen en staven van stichtingen aantreffen (19). 

De polemieken over op terugkeer gericht beleid dan wel integratie, over opbouw
werk dan wel categorale aanpak, over tijdelijk verblijf dan wel immigratieland waren 
aanleiding voor het NCB in 1978 enkele studiedagen te beleggen inzake 'integratie en 
welzijnsbeleid Mediterrane migranten' (20). 

De directeur-generaal van het ministerie van CRM stelt, dat het inweven van de 
dienstverlening aan buitenlanders in het geïnstitutionaliseerde opbouwwerk moeizaam 
verloopt. Als oorzaken noemt hij 'het gebrek aan kennis van de gewoontes en gedragin
gen van de buitenlanders' (21). Tevens zijn er weerstanden te bespeuren tegen nog meer 
bijzondere problemen. Maar de ommekeer van een beleid in de richting van integratie 
maakt zijns inziens de stichtingen voor welzijn buitenlandse arbeiders nog niet overbo
dig: 'Zelfs indien algemene instellingen optimaal zouden functioneren voor minder
heidsgroeperingen, dan nog zullen de categorale instellingen zeker wanneer wij groeien 
naar een multi-culturele gemeenschap nodig zijn. Op het gebied van pleitbezorging, be
langenbehartiging en voorlichting zullen wij een belangrijke rol blijven vervullen' (22). 

Hij beschouwt integratie 'als het proces, waarbij de migranten, op grond van eigen 
vermogens en aspiraties zich een eigen - en gelijkwaardige — plaats in de samenleving 
dienen te verwerven teneinde daarin met andere groeperingen op aanvaardbare wijze te 
functioneren' (23). Deze beleidsambtenaar stelt echter dat het hier niet alleen gaat om 

15. Idem, p. 7. 
16. Het Turks Arbeids Komitee in Nederland (HTIB): 'Toevallig hebben wij kennis mogen nemen van 
het bestaan van een nota 'Integratie en welzijnsbeleid' . . . Hoewel ons inziens de discussie al in een 
vergevorderd stadium is, wordt de mening van de buitenlandse arbeiders en dus van hun organisaties 
blijkbaar niet op prijs gesteld'. Zie Motief, jrg. 3, no. 10/11, 1977, p. 22 en voor andere reacties de 
p. 21-30. 
17. Idem, p. 22. 
18. Zie o.a. T. Nijzink met zijn discussiebijdrage over 'Integratie'in Motief, jrg. 3, no. 8,1977, p. 19 
en P. de Jonge, 'Einde van een illusie, leve de nieuwe illusies', in Motief, jrg. 3, no. 9,1977, p. 29-31. 
19. Zie o.a. slepende conflicten in de Stichting Welzijn Buitenlanders Amsterdam in 'Haagsche Post' 
no. 49,10 dec. 1977, p. 10 w. 
20. NCB, Dokumentatie nr. 10, 'Studiedagen integratie en welzijnsbeleid mediterrane migranten', op 
19 en 20 april 1978 te Noordwijkerhout. 
21. G. Hendriks op de studiedagen hierboven vermeld. Zie p. 5 van zijn gestencilde toespraak. 
22. Idem, p. 5. 
23. Idem, p. 8. 
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de mogelijkheden die de vreemdeling worden geboden om van de bestaande voorzie
ningen gebruik te maken, maar ook om 'de relaties tussen migranten en de andere be
volkingsgroepen' (24). Alsof dit pakket nog niet voldoende is, voegt hij er uitdrukkelijk 
aan toe dat 'de keuze voor een integratiebeleid' niet impliceert dat de 'culturele identi
teit' van de trekarbeider ontkend wordt. Op hetzelfde ogenblik verwijt híj de Stichtin
gen, dat het werk van de Stichtingen Voorwerp van beleid' is geweest. Het ministerie 
distantieert zich hiervan: 'Dat is nimmer het beleid van de overheid geweest: daarin is 
slechts benadrukt dat deze culturele identiteit een realiteit is, waarmee rekening gehou
den moet worden' (25). Hij gaat zelfs zover dat deze culturele identiteit zeer 'terughou
dend' door de overheid benaderd dient tè worden: 'Een actief optreden in deze private 
sfeer acht ik strijdig met de waardigheid van de mens' (26). De aandacht voor de inpas
sing van de buitenlander in de Nederlandse samenleving zal zich in de subsidiepolitiek 
van het departement onder meer uiten in: 

- hogere prioriteit toekennen aan alfabetisering en taalcursussen elementair Neder
lands; 

- grotere aandacht voor vormingsactiviteiten, zodanig dat buitenlanders van reguliere 
opleidingsmogelijkheden gebruik kunnen maken; 

- meer gerichte voorlichting zowel aan Nederlanders als aan buitenlandse groepen (27). 

Het blijft echter een open vraag of de centrale overheid haar beleid op de regionale 
en plaatselijke stichtingen weet over te brengen. Immers, ondanks de hoge subsidieper
centages, heeft CRM weinig greep op het beleid van de diverse Stichtingen, enerzijds 
door de geringe mankracht op de afdeling Culturele Minderheden van het departement, 
dat op zijn beurt weer ressorteert onder de hoofdafdeling Categoraal Opbouwwerk, 
anderzijds doordat de vigerende subsidieregeling niet in een wet is vastgelegd (28). 

Daarnaast heeft CRM vooral geen sterke invloed gekregen op de plaatselijke stichtin
gen doordat deze autonoom zijn .Vooral de parlementariërs uit CDA en VVD kringen 
hechten hier veel belang aan. Tenslotte werken de vaak vaag geformuleerde welzijns-
doelstellingen een greep van de centrale overheid op de lokale centra niet in de hand. 
Ook omgekeerd heeft de centrale overheid haar doelstellingen niet helder in beleids-
termen omgezet. 

Andere instellingen of groepen die betrokken zijn bij de opvang en begeleiding zijn mi
granten- resp. adviesraden, sommige actiegroepen, vakbonden, de bedrijven en de ker
ken (29). De Migrantenraad en de Stichtingen Buitenlandse Werknemers zijn als gesub-

24. Idem, p. 7. 
25. Idem, p. 9. 
26. Idem. 
27. Idem, p. 10. Voor deze studiebijeenkomst stelde L. van der Linde t.b.v. de commissie integratie 
directeurenvergadering in april 1978 een notitie op 'Meningen van Buitenlandse Werknemers over in
tegratiebeleid'. 
28. Zie J. Brummelhuis c.s., o.e. p. 184. 
29. Voor de actiegroepen en vakbonden verwijzen wij naar hoofdstuk 4, pai. 5. Wat de kerken betreft 
laten wij hier een gedeelte uit de publicatie van de commissie 'Justitia et Pax' ('De Nederlandse samen
leving en de buitenlandse arbeiders', Den Haag, 1974, p. 12) volgen: 'Het is ongetwijfeld de ver
dienste van de kerken geweest, dat zij als eersten zich het lot van de buitenlandse werknemers heb
ben aangetrokken. Door de aanstelling van aalmoezeniers die de landstaal van de buitenlandse werkne
mers machtig waren, op plaatsen waar grote groepen buitenlanders woonden, werd in het begin behal
ve de geestelijke ook de sociale nood zoveel mogelijk gelenigd. Aanvankelijk hadden zij een dubbele 
functie t.w. een pastorale en een maatschappelijke. Tevens fungeerden zij als bemiddelingspenonen 
bij de officiële instanties en de werkgevers. Vaak hebben zij de stoot gegeven tot de oprichting van 
plaatselijke stichtingen en van de eerste casa's voor de immigranten en het organiseren van verschil
lende cursussen voor hen en hun kinderen. Meestal waren deze aalmoezeniers oud-missionarissen, die 
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sidieerde instanties in zekere zin een aanvulling op én een concurrent van elkaar, vooral 
gezien de ongelijke subsidiebedragen, doelstellingen en interne opbouw. Er ontstonden 
dan ook conflicten tussen de regionale SBW 'Midden Nederland' en de eerste Migran-
tenraad in Utrecht, die zeker ook vanuit onvrede met de SBW werd opgericht(30). 

na hun terugkeer uit de missie met de zorg van buitenlandse werknemers werden belast. Het is der
halve niet verwonderlijk, dat velen van hen de moderne pastorale opvattingen vreemd waren. Ditzelf
de geldt trouwens ook voor de meeste buitenlandse aalmoezeniers, die onder hun landgenoten hier 
werkzaam zijn. 

Nu echter de maatschappelijke hulpverlening grotendeels door de stichtingen en gespecialiseerde 
werkgroepen is overgenomen, zijn de aalmoezeniers meer op de directe pastorale zorg aangewezen. 
Langzamerhand beginnen ook .de meesten van hen in te zien dat deze meer omvat dan uitsluitend de 
sacramentele bediening. Zoals de kerk zelf zich meer bewust geworden is van haar taak in de opbouw 
van een rechtvaardige samenleving, zo beginnen de aalmoezeniers, dagelijks geconfronteerd met het 
onrecht, dat in de arbeidsmigratie tot uitdrukking komt, in te zien dat het tot hun pastorale taak be
hoort de buitenlandse werknemers te brengen tot een grotere bewustwording van hun situatie en hun 
plaats binnen de Nederlandse samenleving. Bovendien zien zij het als hun taak via de plaatselijke 
parochie-gemeenschappen de Nederlandse gemeenschap meer te betrekken bij de problematiek van 
de buitenlandse werknemers. Aldus vervullen zij naast de stichtingen en de actiegroepen een aanvul
lende - nog steeds niet gesubsidieerde - taak in de samenlevingsopbouw. 

Het ontbreken van een duidelijke beleidslijn van de kerk t.a.v. de buitenlandse werknemers en hun 
plaats binnen onze samenleving is bovendien de oorzaak dat het werk ten dienste van de buitenlandse 
werknemers beperkt blijft tot de christenen onder hen, en dat er weinig aandacht bestaat voor de isla
mitische buitenlandse werknemers.' 
30. De Migrantenraad was ontevreden over het functioneren van de SfeW 'Midden Nederland' en wilde 
invloed op het beleid/bestuur van deze Stichting. Het subsidiebeleid van CRM jegens de Migranten-
raad werd in het licht van de ruime financiële mogelijkheden van de SBW gehekeld. De kritiek vanuit 
de Migrantenraad op de SBW betrof de volgende punten: 
— als de SBW de buitenlandse werknemers wil emanciperen hoort daar ook invloed van de buiten

landse arbeiden op de SBW bij; 
— de SBW bestaat reeds elf jaar, maar besteedt nog steeds de meeste aandacht aan individuele hulp

verlening; een deel van deze taak had inmiddels overgeheveld moeten worden naar Nederlandse 
instanties en vrijwilligers; 

— op het punt van de voorlichting werd nog steeds geen informatiebulletin uitgegeven; 
— collectieve belangenbehartiging blijft grotendeels achterwege; 
— in plaats van zich op amusement en sportvoorzieningen te richten dient de SBW meer aandacht te 

besteden aan het onderwijs, de huisvesting en de voorlichting van de buitenlanders; 
— er ontbraken trefcentra voor de Turken en de Marokkanen, de twee grootste groeperingen in de 

stad Utrecht. De SBW zou binnen één nationaliteit slechts bepaalde (politieke) groeperingen 
steunen. 

Deze kritiek was voor de Migrantenraad aanleiding te concluderen, dat het Stichtingsbeleid op essen
tiële punten tekort is geschoten en dat het daarom aanbeveling verdient dat de Migrantenraad, zijnde 
de gekozen vertegenwoordiging van de buitenlanders, een beslissende invloed verkrijgt op het bestuur 
van de SBW. De Migrantenraad van haar kant werd in haar functioneren vooral belemmerd door 'het 
ontbreken van geldmiddelen voor behoorlijke voorlichting en contact met haar achterban' (Jaarverslag 
Migrantenraad Utrecht, 1973-74, p. 8). Dit financiële probleem zou door CRM rechtstreeks of via een 
post uit de begroting van SBW gemakkelijk kunnen worden opgelost. De grote hoeveelheid werk, die 
'de meeste Migrantenraadsleden uit hoofde van hun lidmaatschap moeten vervullen (vergaderingen, 
commissiewerkzaamheden, hulpverlening, betrokkenheid bij initiatieven van Nederlandse instanties en 
groeperingen) betekent een taakverlichting voor de SBW. Voor al dat werk bestaat geen onkosten-
regeling of compensatie in de vorm van één bepaalde werkdag. Daarin zouden werkgevers, gemeente 
en Rijk middels de begroting van de SBW een financiële bijdrage kunnen leveren. De SBW riep een 
stroctuurcommissie in het leven om het interne functioneren te evalueren. Daarin bezette de Migran
tenraad drie van de zeven zetels. Op initiatief van de gemeentelijke overheid is in 1975 een overleg 
gestart om een oplossing voor de problemen tussen de SBW en de Migrantenraad te zoeken. Dit leidde 
tot een nieuwe opzet voor het werk voor buitenlandse werknemers binnen de regio Utrecht waar het 
werk van de stichting 'Midden Nederland' en van de Migrantenraad plaatsvindt. Deze opzet is echter 
door ontwikkelingen in 1978 nimmer van de grond gekomen. (Zie evaluatierapport J. van Keulen in
zake de migrantenraad.) 
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Samenvatting 

De opvang en begeleiding van de buitenlandse werknemers wordt voornamelijk door 
het Ministerie van CRM en de plaatselijke welzijnsstichtingen behartigd. Het Ministerie 
is binnen de regering een pleitbezorger voor deze belangenbehartiging van de buitenlan
der, maar de coördinatie van het 'gastarbeidersvraagstuk' ligt allereerst bij het departe
ment van Sociale Zaken (31). 

Ook de stichtingen stellen zich in deze zin op (pleitbezorging samen met de buiten
landers' (32). 

Dit 'samen met de buitenlanders' geeft in de praktijk echter een mager beeld, wan
neer het de participatie van de allochtonen betreft in functies binnen het departement, 
bij de afdeling Culturele Minderheden, in de stichtingsbesturen van het NCB en bij de 
benoemingen van regionale en directieleden (33). 

Diezelfde instanties zijn er tot 1978 nog niet in geslaagd de normale Nederlandse ka
ders open te stellen voor de arbeidsmigranten. Hierdoor is het gevaar voor minderheids
vorming niet afgenomen (34). Noch het welzijnsdepartement noch de stichtingen zijn 
er in de afgelopen tien jaar in geslaagd de doelstellingen van een gemeenschappelijk be
leid te formuleren. Rondom begrippen als integratie, culturele identiteit en categorale 
benadering hebben zich vaak verwarrende en emotionele discussies afgespeeld, die niet 
tot een slagvaardig beleid hebben bijgedragen. 

Ondanks vele jaren van harde arbeid en belangrijke (incidentele) initiatieven is het ge-
institutionaliseerde welzijnswerk nog niet uitgegroeid tot de speerpunt, die de afhanke
lijkheidsrelatie van de trekarbeider heeft weten te doorbreken. De recente weigering 
van het Ministerie (kritische) zelforganisatie (o.a. het KMAN, HTIB) van buitenlanders 
te subsidiëren is geen daad ter bevordering van emancipatie en self-reliance (35). In elk 
geval is het gehele welzijnswerk er tot heden niet in geslaagd de arbeidsmigranten een 
geïnstitutionaliseerde stem in de algehele discussie te geven. Een gedachtenwisseling 
over de wenselijkheid een 'Inspraakorgaan Welzijn Buitenlandse Werknemers' te schep
pen zoals ten aanzien van de Molukkers is gebeurd, vindt niet plaats (36). 

31. Zie o.a. Nota 'Integratie en welzijnsbeleid', o.e. p. 20 en H.B. Entzinger, o.e. p. 334: 'CRM draagt 
zorg voor opvang en begeleiding der allochtonen, maar de daartoe noodzakelijke instrumenten liggen 
bijna alle op het terrein van andere departementen. Illustratief hierbij is het feit, dat de Minister van 
Sociale Zaken de eerst verantwoordelijke bewindsman is voor de immigranten uit de landen rondom 
de Middellandse Zee, terwijl de Minister van CRM het Rijksgenotenbeleid coördineert'. 
32. Zie o.a. Nota 'Integratie en welzijnsbeleid', o.e. p. 20: 'De stichtingen welzijn buitenlandse werk
nemers hebben taken op de terreinen pleitbezorging samen met de buitenlanders; hulp- en diensten
verlening; voorlichting gericht op de Nederlandse samenleving; voorlichting, vorming en onderwijs ge
richt op de buitenlander in Nederland; voorlichting, vorming en scholing gericht op eigen land en re-
migratievoorbereiding; sociaal-cultureel werk'. 
33. In de regionale stichting Breda heeft de directeur M. Rabbae de Marokkaanse nationaliteit. Er zijn 
geen stichtingsbesturen met een grote deelname van buitenlanders. In enkele gevallen is een alloch
toon door coöptatie in de besturen benoemd. Het betreft dan incidentele gevallen. 
34. Zie o.a. J.M.M. van Amersfoort, o.e. hoofdstuk 3, p. 38-58. 
35. Idem. Van Amersfoort wijst op de waarde van contacten op 'institutioneel niveau tussen migran
ten-samenleving'. Zij kunnen z.i. "belangrijke kanalen vormen voor de informatie-overdracht binnen 
de migrantengroeperingen zelf (p. 47). Het zijn hier bovendien sterk politiek bewuste groepen van 
minderheden, die een volwaardige participatie in de Nederlandse samenleving voor ogen staat, zodat 
vrees voor een 'stabilisering die leidt tot minderheidsvorming' onwaarschijnlijk is. 
36. Voortreffelijke initiatieven als hoorzittingen inzake beleidsvoornemens van de regering waren ech
ter incidenteel van karakter. Bovendien hebben zich rondom de organisatie daarvan vaak problemen 
voorgedaan. Waarom geen tweede Inspraakorgaan Kemakmuran Orang2 Maluku? 
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Par. 2 Gezinshereniging. De positie van de vrouw. 

De gezinsproblematiek van de buitenlandse arbeiders is voorwerp van veel zorg van het 
stichtingswerk. Ook de positie van de vrouw daarbij mag niet onvermeld blijven. 

In hoofdstuk 4 zijn de wettelijke voorwaarden voor hereniging van gezinnen aan de 
orde gesteld, alsmede de feitelijke ongelijkheid die er voor de buitenlander op de wo
ningmarkt bestaat en vaak hereniging vertraagt. Na één à twee jaar mogen gezinnen 
zich op bepaalde condities bij hun echtgenoot-vader voegen. In de belevingswereld van 
de arbeidsmigrant is het een groot verschil of hij alleen dan wel met vrouw en kinderen 
in Nederland verblijft. De gehuwde alleenstaande arbeidsmigrant kent vele sociale, psy
chische en sexuele spanningen, omdat hij geheel verstoken is van wat hem dierbaar en 
vertrouwd was (37). De groepsbinding met land- en streekgenoten (vaak familie), die 
hij in den vreemde ontmoet, is de enige vorm van sociaal contact met het bekende en 
vertrouwde van thuis. 

In het algemeen gaat de arbeidsmigrant één- of tweemaal per jaar voor één of twee 
maanden naar zijn familie (38). De andere maanden werken arbeidsmigranten. Vooral 
voor de alleenstaanden zijn de weekenden vaak een opgave. Contacten worden moei
zaam tot stand gebracht: trefcentra zijn niet overal aanwezig. Contacten met de 'gast-
bevolking' worden belemmerd door afstandelijkheid en discriminerend optreden in uit
gaansmogelijkheden (39). 

Discriminatie en segregatie zijn elkanders tegenpolen. Vanuit de arbeidsmigrant ge
zien is terugtrekken in het vertrouwde van eigen gezin/nationaliteit de reactie op vijan
digheid van de dominerende meerderheid. 

Pogingen om de sociaal-culturele barrières te doorbreken hangen samen met de wens 
tot (gedeeltelijke) integratie of assimilatie binnen de (Nederlandse) samenleving. 

De discriminerende werking van de toelating van gezinnen en de moeilijke voorwaar
den, waaraan door het gezin moet worden voldaan, duiden op een ongelijke waardering 
van de arbeidsmigrant en de Nederlander, voor wie 'de eenheid van het gezin' een hoek
steen in zijn conceptie van de samenleving is (40). 

Een landelijke welzijnsstichtingschrijft: 'In alle landen, waar door Nederland arbeids
krachten worden geworven, ligt de onmiddellijke verantwoordelijkheid voor de verzor
ging van de vrouw en de verzorging en opvoeding van de kinderen bij de man. Door de 
ongelijkheid die in die landen bestaat tussen de status van echtgenoot en echtgenote 
drukt die verantwoordelijkheid nog in sterkere mate op de man dan in ons land, waar 
de verantwoordelijkheid van beide ouders gelijk is' (41). Wel is hier sprake van een erg 
formele relatie tussen vooral de Marokkaanse vader en zijn kinderen. Ook al is die rela
tie bovendien oppervlakkig ('avoidance relatie'), de vader in ballingschap mist de sub
jectieve ervaring die aan zijn autoritaire vaderrol kleeft. Dit schept een leegte (42). 

Indien de trekarbeider de moeilijkheden heeft overwonnen en zijn gezin kan laten 
overkomen, dan vloeien uit deze hereniging weer nieuwe moeilijkheden voort (43). De-

.37.. Zie hierover onder meer hoofdstuk 18. 
38. De ramadanviering, maar vooral de kerstperiode en de zomermaanden zijn de meest verkozen 
vakantietijden. 
39. Zie hierover de recente studie van F. Bovenkerk, 'omdat zij anders zijn', Amsterdam 1978. 
40. Zie 'notitie LSWBW 15/5/1973, p. 3 van de hand van J. Schim van der Hoeff-Mackaaij. Zie ook 
L. van den Berg-Eldering, o.e. p. 120-122. 
41. Idem. 
42. Idem, zie p. 121. 
43. Een volgende hier niet vermelde fase zijn de conflicten die het migrantengezin bij zijn eente va
kantie in het thuisland opdoet. Het ervaart deze vaak als ambivalent. Enerzijds ervaren zij de pressie 
van familieleden om geld te geven, anderzijds ervaren zij de 'hoge status in de familiekring en het 
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ze liggen op het gebied van de opvoeding van de kinderen en de positie van de vrouw. 
In wezen zijn deze problemen terug te voeren tot de sociaal-culturele verschillen tussen 
de landen van herkomst en de immigratielanden van West-Europa. 

De onderzoeker A. Zehraoui voert aan dat er twee overwegende motieven voor ge
zinshereniging zijn: 
1. bezorgdheid voor niet-adequate verzorging van vrouw en kinderen door de familie in 

eigen land; 
2. de betere opleidingsmogelijkheden voor de kinderen (44). 
De opleiding voor de kinderen moge dan beter zijn dan in de thuislanden, goed is ze al
lerminst (zie par. 4). De opvoeding van de kinderen maakt de cultuurverschillen actu
eel, daar de vaders vaak de tradities van thuis willen hooghouden, terwijl de kinderen 
met Nederlandse leeftijdgenootjes en gewoonten geconfronteerd worden. Vaders ver
vullen de autoritaire, moeders de toegeeflijke rol. In de tijd dat vader alleen geëmi
greerd was, moest de moeder beide rollen vervullen (45). 

De opvoeding thuis is op de cultuur van de ouders gericht, op school en op straat op 
de Nederlandse cultuur. Aldus vervreemden de kinderen snel van de cultuur van hun 
ouders. Zij passen zich sneller aan dan hun ouders. Voor de kinderen brengt deze situa
tie onzekerheid en aanpassingsproblemen met zich mee. Tijdens de aanvankelijke afwe
zigheid van de vader hebben zij zich deels met de moeder geïdentificeerd, deels konden 
ze zich onttrekken aan het gezag. Herenigd, weigeren de kinderen de autoriteit van de 
vader te accepteren. 

Door een opleiding op school passen ze zich sneller aan dan hun ouders, die nog veel
al op terugkeer gericht zijn. Dat geeft de kinderen een voorsprong. De huidige generatie 
van kinderen van arbeidsmigranten richt zich vaak meer op de Nederlandse cultuur dan 
op die van hun ouders (46). 

In de traditionele omstandigheden van de herkomstlanden zijn ook anderen dan de 
ouders (grootouders, ooms) nauw bij de opvoeding van de kinderen betrokken. Als een 
gezin wegtrekt uit de bekende en beschermde omgeving en/of uitgebreide familie-struc
tuur, vallen deze vanzelfsprekende mede-opvoeders weg. De moeder komt voor grote 
problemen te staan, ook bij ziekte van de kinderen (47). 

Deze spanningen worden ondermeer verklaard uit de onvoorbereide komst vooral 
van moslimvrouwen. Uit een onderzoek onder 45 Marokkaanse migranten wijst L. van 
den Berg op de pushfactoren in Marokko zelf: Gezinsproblemen geven eerder de door
slag tot gezinshereniging dan de lokkende vooruitzichten van een welvarend land (48). 

prestige van de familie als geheel tegenover de buitenwereld' (zie L. van den Berg, o.e. p. 231). De 
schrijfster geeft ons het volgende sprekende voorbeeld: 'Een aantal van hen zei tijdens hun verlof in 
Marokko tegen mij in geen vijfjaar meer naar Marokko te zullen gaan'. 'Iedereen wil geld van ons, het 
is beter twee weken in een hotel te logeren. Van ons geld blijft helemaal niets over'. Toen ik deze mi
granten naderhand weer in Nederland ontmoette, zeiden ze heimwee te hebben naar Marokko' (idem, 
p.231). 
44. A. Zehraoui, 'Les travailleurs algériens en France', Parijs 1971, p. 14. 
45. L. van den Berg-Eldering, 'Gezinshereniging voor gastarbeiders' in Intermediair 12/1/1973, p. 57. 
46. Over de opvoeding van Marokkaanse kinderen zie L. van den Berg, o.e. p. 110-138. Zie voorts het 
protocol van de IS-jarige Hassan in hoofdstuk 8. 
47. 'Probleemstelling gezinshereniging buitenlandse werknemers', publikatie NCB, Utrecht 1975, 
p.22. 
48. Zie L. van den Berg, o.e. p. 70. Zoals in de paragraaf over de gezondheidszorg gesteld wordt, zijn 
door allerlei aanpassingsmoeilijkheden en klimatologische verschillen trekaibeiders vaker ziek dan de 
autochtonen. In Haarlem werd een onderzoek verricht onder Turkse gezinnen, waarbij bleek dat het 
overgrote deel van de moeders werkt, dikwijls in ploegendienst. Van de 209 kinderen die tussen 1970 
en 1975 in 149 Turkse gezinnen te Haarlem werden geboren, zijn er 29 in eigen gezin opgevoed en 98 
door de vader, meestal onder protest van de moeder, bij pleeggezinnen ondergebracht. Hoogstens tien 
zuigelingen zijn naar familie in Turkije gestuurd. Waar de 82 overige kinderen zijn is onbekend. In 
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De vrouwen met hun kinderen zijn vervolgens in het geheel niet voorbereid op hun 
verblijf in Nederland. In haar onderzoek stelt Van den Berg. 'Een aantal vrouwen was 
zelfs niet betrokken bij de besluitvorming rond migratie. Migratie naar Nederland was 
een voorwaarde, die de man bij het huwelijk stelde. Het initiatief tot migratie berustte 
in deze gevallen bij de man' (49). 

Voor de niet-werkende vrouwen, vooral uit Moslim-landen, die onvoorbereid hierheen 
kwamen, is het bijna onmogelijk contacten te leggen. Ze spreken de taal niet en kennen 
niemand. Veel voorkomend analfabetisme en gemis aan ervaring in vreemde omstandig
heden maken hen achterdochtig tegenover Nederlanders. Hun mannen zien ongaarne 
dat zij contact maken met andere (Nederlandse) mannen, of het nu aan de deur te woord 
staan behelst of dat zij zich alleen op straat begeven (50). 

Het enig mogelijke sociale contact is dat met vrouwen van dezelfde nationaliteit. De 
mate van isolement hier ligt in zekere zin in het verlengde van de culturele achtergrond 
thuis, waarin naast de verschillen in leefpatronen tussen de vrouw in de stad en die op 
het platteland ook het ontwikkelingsniveau — (an)alfabetisme — doorspeelt. Sommige 
vrouwen werken buitenshuis en moeten daarnaast nog het huishouden doen. In Haar
lem werkten bijvoorbeeld 43 van 50 geënquêteerde Turkse vrouwen buitenshuis (51). 

Speciaal voor vrouwen uit moslimlanden geldt, dat de langdurige scheiding van hun 
man en de overplaatsing naar een ongewone omgeving extra problemen met zich mee
brengen. De huwelijken worden in de herkomstlanden vaak door ouders geregeld, zodat 
aanvankelijk weinig affectiviteit bestaat tussen de partners. Kinderen vormen de band 
tussen de ouders. De mannen missen dan eerder hun kinderen dan hun vrouw (52). De 
vrouwen hebben een sterke binding met hun schoonfamilie en met de buurtgenoten. 
De verhouding met en de bemoeienis van de schoonouders worden soms als hinderlijk 
ervaren, reden waarom Marokkaanse vrouwen bij hun man aandringen op gezinshereni
ging of op terugkeer van de man (53). 

Bij werkelijke hereniging komen allerlei spanningen die uit de lange scheiding of de 
hoge verwachtingen van nieuw samenzijn voortvloeien naar buiten (54). Hiervan wor-

Spaanse en Italiaanse gezinnen stuurt men de kinderen vaak naar internaten in het thuisland. Zie 
voorts: 'Het kind van de rekening', in Tijdschrift Maatschappelijke vraagstukken en Welzijnswerk, nr. 
19, 5 november 1973, p. 7. Voor meer recente gegevens inzake kinderopvang, zie: M. Harman-Eekers, 
'Turkse kinderen in Niemandsland', november 1976. Het onderzoek werd in opdracht van CRM ver
richt over de periode van 15 oktober 1975 tot 15 september 1976, vooral in Utrecht. 
49. Idem, p. 70-71. Zie ook hoofdstuk 5. 'Aanleiding tot gezinshereniging van Marokkaanse werkne
mers', p. 58-72. L. van den Berg, o.e. p. 70/71 : 'In een aantal gevallen was de vrouw de motor achter 
de gezinshereniging. Ze protesteerde tegen de langdurige afwezigheid van haar man, haar afhankelijk
heid van familieleden, de beperkte bewegingsvrijheid buitenshuis en werd ziek. De verantwoordelijk
heid voor het gezin met opgroeiende kinderen drukte te zwaar op haar. Ze stelde haar man tijdens 
diens verlof voor de keuze: óf definitieve terugkeer naar Marokko, óf migratie van het hele gezin naar 
Nederland. Haar stond niet zozeer migratie naar Nederland voor ogen alswel beëindiging van het ge
scheiden leven en oplossing van de hieruit voortvloeiende problemen'. 
50. Zie Perifeer, nr. 2,1975, p. 24-25. 
51. Ibrahim Erdogan Tecimen, 'Enige aspecten van huisvestingsproblematiek van Turken in Haarlem', 
1974. 
52. L. van den Berg-Eldering, 'Gezinshereniging voor gast-arbeidere' in Intermediair 12/1/1973, p. 57. 
Zie ook van dezelfde auteur 'Marokkaanse gezinnen in Nederland', p. 75-109. 
53. Zie 'Buitenlandse vrouwen in Nederland' van het Ministerie van CRM in 'Trefpunt', januari 1975, 
nr. l ,p. 19. 
54. Een bijzondere problematiek is het cultureel-gemengde huwelijk. De Averroès Stichting schenkt 
hieraan een groot deel van haar aandacht. De Stichting stelt zich naast sociaal-wetenschappelijk onder
zoek tot doel hulp te verlenen aan arbeidsmigranten en hun gezinnen, die moeilijkheden hebben op 
gebieden als opvoeding van de kinderen en relatievorming en gezinsleven, waarbij de problematiek van 
de cultureel-gemengde huwelijken duidelijk wordt onderkend. Gesubsidieerd door het Nederlands Co
mité voor Kinderpostzegels en CRM kan de Stichting het overgrote deel van de aangevraagde diensten 
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den kinderen vaak het slachtoffer (55). 
Omdat een hoog percentage van de ouders beiden in het arbeidsproces is opgenomen, 

is de behoefte aan kinderdagverblijven en peuterspeelzalen groot. Soms organiseren am
bassades zulke crèches (56). Meestal zijn de ouders aangewezen op de — geringe — 
voorzieningen in de Nederlandse steden. Een bijkomend effect van verblijf in speelzalen 
is dat de kinderen spelenderwijs Nederlands leren (57). 

Er is tot op heden nagenoeg geen onderzoek verricht naar de positie van de echtgenote 
van de trekarbeider. Ook de literatuur over de gezinsproblematiek is schaars (58). Tot 
deze conclusie kwam ook het ministerie van CRM, nadat mevrouw C. Vreede- de Stuers 
een beschrijvende bibliografìe over 'de vrouw onder de buitenlandse werknemers' had 
samengesteld. Op basis van dit literatuuronderzoek naar de plaats van de migrante in 
West-Europa kwam zij tot de volgende conclusies: 
1. De vrouwelijke migrant is zelden als persoon met eigen identiteit beschouwd ; wan

neer zij ter sprake komt, is dit steeds vanuit één van haar functies: als echtgenote, 
moeder, werkneemster, met daaraan verbonden het gevaar van ontstaan van stereo
typen. 

2. De vrouwelijke migrant is dubbel gediscrimineerd: als vrouw en als migrante. Haar 
positie onder de buitenlandse werknemers is daarom in zijn extreemheid een indi
cator bij uitstek voor deze groep als geheel. 

3. De weinige studies die over de vrouwelijke migrant zijn verschenen bepalen zich me
rendeels tot deel-analyses van haar bestaan, maar hebben nog weinig aandacht be
steed aan enerzijds, de wijze waarop deze vrouwen haar migratie beleven en hoe de 
ingrijpende veranderingen haar denken en doen conditioneren, en anderzijds aan haar 
economische functie (59). 

Een opmerkelijk waardevol initiatief om aan deze onbekendheid met het gastarbeiders-
gezin aandacht te schenken is het colloquium van de Nationale Unesco Commissie (60). 
Deze studiebijeenkomst schonk bijzondere aandacht aan de participatie van migranten 
op alle niveau's van onze samenleving. In het bijzonder richtte het colloquium zich op 
het isolement van de vrouw dat zich speciaal onder moslimvrouwen voordoet (61). De 
vergadering is uitgemond in een aantal aanbevelingen voor de beleidsmakers. Zo stelt 
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gratis verlenen (bron. algemene informatie brochure en het jaarverslag over 1977 van de Averroès 
Stichting, Leidseplein 1-3, Amsterdam). De financiering van deze instelling voor de nabije toekomst is 
onzeker. 
Zie het onder auspiciën van CRM uitgebrachte rapport: 'Gezins- en huwelijksproblematiek in cultu
reel-gemengde gezinnen met mediterrane vader en nederlandse moeder', Den Haag, 1978. Dit onder
zoek werd verricht onder leiding van A. Eggink, directeur van de Averroès Stichting. 
55. L. van den Berg-Eldering, 'Gezinshereniging voor gastarbeiders' in Intermediair 12/1/1973, p. 59. 
56. Zoals de Casa de Espaüa te Utrecht. 
57. Zie Gastonderwijs, nr. 3, februari 1975, p. 26-28. 
58. Cf. С Vreede-de Stuers, 'De vrouw onder de Buitenlandse Werknemers', in opdracht van het Mi
nisterie van CRM, Rijswijk 1976. 
59. Idem, o.e. p.V. 
60. Nationale Unesco Commissie Nederland, 'De vrouw in het gezin van de buitenlandse werknemer', 
colloquium gehouden op 9-10 en 11 december 1976 te Helvoirt; aan dit colloquium kwamen de vol
gende bijdragen tot stand: W.A. Dumont. 'De problematiek van de buitenlandse werknemers in West-
Europa met speciale aandacht voor de gezinsproblematiek', o.e. p. 16-28; Mevr. M.L. Creighton, 'De 
achtergronden van de gezinshereniging van de buitenlandse werknemers in Nederland en de sociale 
relaties binnen het gezin in de landen van herkomst', o.e. p. 29-41 ; D. Koopman, 'Transculturele pro
blematiek binnen het Turkse migrantengezin', o.e. p. 42-50 en Mevr. L. van den Berg-Eldering, 'De 
positie van de vrouw', o.e. p. 51-62. 
61. Zie het geciteerde colloquium op p. 68 en de aanbeveling 29 op p. 74. 
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men over de oprichting van een ontwikkelingscentrum in centra met grote concentra
ties buitenlanders: 'Dit ontwikkelingscentrum is bedoeld als plaats waar de traditioneel 
opgegroeide moslimvrouw kan leren haar traditionele rol uit te oefenen in een nieuwe 
situatie, het bewust worden van de eigen identiteit en de identiteit van het gezin in een 
andere cultuur. Een vertrouwde plaats, waar nieuwe noodzakelijke vaardigheden kun
nen worden verworven, achterstanden in onderwijs ingelopen, en heel jonge kinderen 
van werkende moeders kunnen worden verzorgd. Een plaats waar huwbare maar leer
plichtige dochters verder onderwijs kunnen volgen. Door het aankweken van zelfred
zaamheid en zelfweerbaarheid binnen de eigen culturele grenzen zal de integratie van 
de vrouwen en daarmede van het gezin kunnen worden bevorderd' (62). 

Een andere suggestie is de geïsoleerde buitenlandse vrouwen vanuit het welzijnswerk 
te begeleiden door zogenaamde 'contact-vrouwen', die voor hun werk door het ministe
rie vergoed zouden moeten worden (63). 

Tenslotte wijst het symposium in zijn 34 aanbevelingen op het gemis aan noodzake
lijk onderzoek, in het bijzonder naar de gevolgen voor het gezin van de buitenlandse 
vrouw die buitenshuis werkt en vooral ook naar de effecten van een integratiebeleid 
op de 'tweede generatie' van de trekarbeiders (64). 

Eind 1978 is er nog weinig gehoor geschonken aan deze waardevolle beleidssugges
ties en is op enkele incidentele pogingen na weinig tot stand gebracht om het isolement 
van de vrouw te doorbreken en haar een volwaardige mogelijkheid tot participatie in 
onze samenleving aan te reiken. 

Samenvattend: 

De gezinshereniging wordt voor de trekarbeider bemoeilijkt door een groot aantal voor
waarden waaraan soms moeilijk is te voldoen (passende huisvesting). 

Lange scheiding ontwortelt de man die hier werkt en levert vaak spanningen op. De 
ambivalente houding van de Nederlandse bevolking maakt het hem niet gemakkelijker 
zijn spanningen te verdragen. Gezinshereniging wordt door hem óf door zijn achter
gebleven vrouw als een oplossing ervaren. 

Ook de kinderen zullen in het mediterrane land moeten wennen aan de afwezigheid 
van de vader. Zij worden nu vaak door andere familieleden opgevoed. 

Eenmaal herenigd in West-Europa, moeten kinderen weer wennen aan de aanwezig
heid van de vader hetgeen door een zeker vervreemdingsproces (autoriteit van de vader) 
spanningen op kan roepen. Het gezinsleven ginds is een ander dan hier. Onderzoek over 
het gezin van de buitenlandse arbeider in ons land is nog maar in geringe mate verricht. 

In tegenstelling tot de geïsoleerde rol van vele (moslim)-vrouwen op het platteland in de 
Middellandse Zeelanden, neemt zij hier veelal deel aan het arbeidsproces. Zij functio
neert mede daardoor anders in het gezin dan in de traditionele samenleving ginds. Niet 
altijd is er opvangmogelijkheid voor de niet-schoolgaande kinderen. Met de contact-
moeilijkheden (taal, gewoonten) betekent dit tezamen voor de vrouw een bijzonder 
zware opgave om haar rol als echtgenote, moeder en werkneemster te vervullen. Haar 
positie is daardoor voor haar echter nog veel meer een opgave dan voor de man. 

Aan hoe vrouwen hun migratie beleven is in studie en onderzoek weinig aandacht ge-

62. Idem, aanbeveling 2 p. 69. 
63. Idem, aanbeveling 6, p. 70. 
64. Idem, aanbeveling 18 en 19, p. 72. 
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schonken. De vrouw is dubbel gehandicapt in haar persoon-zijn: als vrouw én als mi
grante. 

Desondanks zijn er geen duidelijke beleidsinitiatieven waar te nemen die de eenzij
dige afhankelijkheidspositie van de vrouw onderkennen en tegengaan. 

Voor relevante cijfers inzake aantallen gehuwde vrouwen, kinderen, gezinsgrootte, 
aantal gezinnen, spreiding over gemeenten enz., zie de hierna volgende tabellen. 

Par. 3. Huisvesting 

'The housing situation of immigrants is one of the most stri
king features of their social position in Western-Europe. . . . ' 
(65). 

Arbeidsmigranten worden geworven voor bepaalde laag-gekwalificeerde arbeidsplaat
sen. Hun positie op de arbeidsmarkt wordt in het algemeen als vanzelfsprekend aan
vaard en is zelden onderwerp van discussie. Indien deze aan de orde wordt gesteld, dan 
is het in de context van de vooroordelen over werkloosheid en de aanwezigheid van 
vreemdelingen. 

Anders is het gesteld met het wonen en de woningmarkt, waarop ook de arbeidsmi
grant zich een plaatsje probeert te verwerven. Zoals de ervaringen in andere Westeuro-
pese landen leren, kan de strijd om woonruimte aanleiding geven tot spanningen in de 
straat of in de wijk. Vooral in de wijken waar veel buitenlandse arbeiders zich vestigen 
- en, zoals we verderop zullen zien, zijn dat bepaalde wijken - komen uitbarstingen 
met raciale achtergronden voor. 

Omtrent de huisvesting van trekarbeiders is een grote hoeveelheid literatuur en onder
zoeksmateriaal verschenen (66). Actiegroepen schreven zwartboeken over de menson
waardige woonomstandigheden en Amerikanen leverden wetenschappelijke theorieën 
over de opbouw van (Amerikaanse) steden met veel niet-blanke 'middle class' immi
granten. Beide vormen van literatuur zullen in deze paragraaf gebruikt worden om een 
algemeen beeld van de vestigingspatronen van arbeidsmigranten in steden te schetsen en 
om daarna de bemoeienissen van overheidsinstellingen en particuliere verenigingen met 
de huisvesting van de buitenlander weer te geven. 

Bij de woonproblematiek vallen ras- en cultuurverschillen sterk op en blijkt een dis-

65. S. Castles en G. Kosack, o.e. p. 315. 
66. Zie hiervoor o.a.: P. Danz, 'Van Dam vergeet relatie tussen alleenstaanden en gezinnen', in Motief, 
jrg. 1, nr. 2, september 1975, p. 9-10; P. de Vries, 'Drie stichtingen maken pension van drijvend hotel', 
in Motief jrg. 1, nr. 5, december 1975, p. 7-8; H. Kok, 'Amsterdamse ambtenaren bezig met huisves
ting buitenlanders', in Motief, jrg. 2, nr. 8, september 1976, p. 33-35; idem, 'Stichting Huisvesting Mi
granten, failliete boedel in Amsterdam', in Motief, jrg. 3, nr. 2, februari 1977, p. 11-15; R. Detting-
meijer, 'Huisvesting buitenlanders kan beter door goed gebruik "nota Van Dam",' in Motief, jrg. 3, 
nr. 4, 1977, p. 4-6; H. Kok, 'Ambtenaren draaien 180 graden', in Motief, jrg. 3, nr. 5, 1977, p. 6-7; 
idem, 'De afgang van een Stichting', in Motief, jrg. 3, nr. 9, 1977, p. 22; R. Penninx, 'Naar een alge
meen etnisch minderhedenbeleid? Schets van de sociale positie in Nederland van Molukkers, Surinaam
se en Antilliaanse Nederlanders en mediterrane werknemers en een inventarisatie van het Nederlandse 
overheidsbeleid', kopie van nog niet gepubliceerde studie in opdracht van het Ministerie van CRM, 
oktober 1978; P. Danz, 'Overheid verantwoordelijk voor huisvesting', in 'Perifeer', 1975, nr. 2; L. 
Goorix, 'Werken . . . èn wonen?', in Woningraad Extra, Bijzondere Huisvesting 2, oktober 1977, p. 
50-54; P. Danz, 'De gastarbeider en zijn bed' in 'Perifeer', 1974, nr. 2, p. 25-26; 'Uitgave van de SER', 
1974, nr. 7, p. 34; idem, Bijlage 2, p. 18; P. Drewe, B. van der Knaap, G. Mik en H. Rodgers, 'Segre
gatie in Rotterdam. Een vooronderzoek naar theorie, gegevens en beleid'. 
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criminerend gedrag op te treden (67). Dit vijandige gedrag leidt tot scheiding en vijand
schap tussen arbeidsmigranten en inheemsen in één huis, in één straat, in één buurt. 
Ook trekken 'beter gesitueerden' uit bepaalde woonwijken van grote steden weg. 

Omdat arbeidsmigranten voornamelijk in de industrie werkzaam zijn wonen ze in de 
steden. De woningmarkt is daar overspannen. Dat leidt tot grote druk op de goedkope 
woonruimte, waarop ook de trekarbeider zich richt, onder andere uit spaarzaamheids-
motieven. Hij ontmoet daar zijn collega's inheemse arbeiders en andere groepen, waarin 
vaak studenten en bejaarden sterk vertegenwoordigd zijn. 

Allen die tot de lagere sociale strata van de samenleving behoren zijn aangewezen op 
de goedkope woningen. Het huidige bestand aan goedkope woningen neemt af, terwijl 
in deze sector niet veel nieuwbouw gepleegd wordt. Er treedt in Nederland eenverande
ring van relatiepatronen op. Waren vroeger twee vormen sterk overheersend, het gezin 
met kinderen en de alleenstaande, op dit ogenblik neemt men een grotere verscheidenheid 
van relaties waar, waarvan de twee eerder genoemde de uiterste vormen zijn (68). Elke 
vorm heeft haar eigen specifieke woonwensen en de kamermarkt, onderhevig aan een 
eigen wetmatigheid, wordt steeds krapper. Vervolgens is het proces van grootschalige 
'grondspeculatie-uitwijzing-sloop' één van de belangrijkste oorzaken van het woning
vraagstuk, al was het maar doordat het de vraag naar huisvesting vergroot, terwijl te
zelfdertijd het woningaanbod verminderd wordt (69). 

Zulke mechanismen hangen samen met de in West-Europa vigerende maatschappij-
inrichting. In dit verband zijn de ideeën van J. Rex en R. Moore vermeldenswaard, om
dat zij na een onderzoek in Birmingham concluderen, dat er '(ook) een klassenstrijd be
staat om het gebruik van huizen en woningen' (70). 

De groepen die de strijd leveren behoren daarnaast echter vaak tot dezelfde klasse 
als men hun identieke positie op de arbeidsmarkt en hun lage inkomen in aanmerking 
neemt. 

Rex en Moore spreken toch van een klassenstrijd, omdat zij niet Marx' maar Max 
Webers' definitie van klasse volgen. Van Weber is de stelling, dat klassenstrijd overal ont
staat waar mensen in een marktsituatie een verschillende toegang tot het eigendom 
genieten. 

De toegankelijkheid tot de verschillende vormen van huisvesting wordt volgens Mar
tens en Wolf bepaald door drie criteria: 1. beschikbaar inkomen; 2. de omvang van het 
gezin; 3. de nationaliteit (71). 

De mogelijkheden tot huisvesting (huisvestingstypen) zijn dan de volgende (72): 
1. volwaardige eigenaar van een heel huis; 
2. eigenaar van een huis met hypotheek; 
3. huurder van een gemeentewoning (sociale woning); 

a. in een woning met lange levensduur; 
b. in een woning die tot sloop is bestempeld; 

4. huurder van een geheel huis dat aan een privé-eigenaar behoort; 
5. eigenaar van een heel huis dat met kort lopende leningen moet worden afbetaald, zo 

67. Zie hiervoor ook: W. Bolle, H. van Dijk en D. Hetebrij, en F. Bovenkerk, 'Omdat zij anders zijn', 
hoofdstuk 4, 'Discriminatie bij het verhuren van kamers aan gastarbeiders'. 
68. Cf. Haagse Post, nr. 43,28 oktober 1978. 
69. Cf. A. Martens en S. Wolf, 'Buitenlandse werknemers op de woningmarkt', in 'Bevolking en Gezin' 
1974, p. 370. 
70. Cf. J. Rex en R. Moore, 'Race, Community and Conflict, A Study of Sparkbrook', London, 
Oxford University Press, for Institute of Race Relations, 1967. Dit werk ligt ten grondslag aan het ar
tikel van A. Martens en S. Wolf, o.e. p. 370. 
71. A. Martens en S. Wolf, o.e. p. 373. 
72. Idem, p. 371-372. Ook hier nemen de beide auteurs de typologie van Rex en Moore over. 
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dat hij verplicht wordt kamers te verhuren om de afbetaling veilig te kunnen stellen; 
6. huurder van (al dan niet gemeubileerde) kamers. 

Martens en Wolf combineren dan de drie criteria van toegankelijkheid tot de zes huis-
vestingsmogelijkheden (73). 

Ad 1 en 2: Om eigenaar van een nieuw of oud pand te worden is het inkomenscrite-
rium van zeer groot belang. Deze woonvorm kennen arbeidsmigranten dan ook betrek
kelijk weinig, ook al omdat zij (in België tot 1973) in de mogelijkheid van leningen wer
den belemmerd. 

Ad 3: Woningen van een sociale huisvestingsmaatschappij zijn zeer gewild, maar wor
den weinig gebouwd, zeker niet de soort die geschikt is voor kinderrijke gezinnen. Voor 
de handelwijze van woningbouwcorporaties zij verwezen naar het laatste stuk van deze 
paragraaf. Voor woningwetwoningen, goedkope flats e.d. moet men bij een woning
bouwvereniging zijn aangesloten: die stap nemen trekarbeiders zelden (74). 

Ad 4, 5 en 6: In Brussel huren de meeste buitenlandse arbeiders een woning van een 
privé-eigenaar. De (grote) omvang van de gezinnen en de vreemde nationaliteit werken 
belemmerend bij het aangaan van een huurovereenkomst. De prijs of waarborg wordt 
vaak verhoogd, of de woningen worden zo verbouwd dat kroostrijke gezinnen er niet 
in kunnen wonen. In Rotterdam leeft naar schatting 49 procent van de arbeidsmigran
ten in gezinsverband (75). 

In 'Gastarbeiders à la carte' wordt vastgesteld dat in Utrecht het aantal buitenlandse 
gezinshoofden met hun gezinnen daalt naarmate de buurt een lager sociaal niveau 
heeft; het percentage alleenstaande buitenlanders geeft daar juist een stijging te zien 
(76). 

De werkgever was het eerste jaar verplicht om de door hem geworven buitenlandse 
werknemer te huisvesten. Hij liet hiertoe noodgebouwen neerzetten of liet niet-renda-
bele panden als woonruimte inrichten. Mocht de buitenlandse werknemer echter geen 
gebruik van zijn rechten maken, dan was de werkgever van zijn huisvestingsplichten 
ontslagen. 

De op eigen gelegenheid naar Nederland gekomen buitenlandse werknemer moet 
voor zijn eigen huisvesting zorgen. Zijn beperkte financiële middelen vormden de basis 
voor de particuliere pensions. Andere huisvestingswensen zijn nog steeds particuliere 
pensions met een buitenlandse exploitant, op non-profit basis geëxploiteerde huisves
tingsstichtingen (ontstaan ten gevolge van de steeds slechter wordende situatie in pen
sions) en de koopwoningen in de particuliere sfeer (77). 

De woonwensen van de alleenwonende buitenlandse werknemer zullen waarschijnlijk 
niet anders liggen dan van de Nederlander in vergelijkbare sociale omstandigheden, 
maar de problemen die de vreemdeling ontmoet bij het zoeken naar huisvesting zijn 
veel groter (78). 

Specifieke factoren die de zwakke positie van de trekarbeider benadrukken zijn 
onder andere zijn financiële positie (onderhoudsverplichtingen in het land van her
komst) en zijn mobiliteit. Goorix merkt hierover op: 'Deze mobiliteit heeft belangrijke 
neveneffecten op de wooncultuur: 

73. O.e., p. 373-375. 
74. Ibrahim Erdogan Tecimen, o.e. p. 8. 
75. P. Drewe, B. van der Knaap, G. Mik, H. Rodgere, 'Segregatie in Rotterdam, een vooronderzoek 
naar theorie, gegevens en beleid' door het Nederlands Economisch Instituut, Rotterdam 1972. 
76. 'Gastarbeiders à la Carte', o.e. p. 134-137. 
77. Cf. L. Goorix, p. 51-52. 
78. Cf. 'Nota Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens', p. 17. 
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a. Het tijdelijk karakter bevordert de woondichtheid; hierdoor neemt de privacy af, 
hetgeen het 'zich thuisvoelen' negatief beïnvloedt. 

b. Door het tijdelijk karakter is er behoefte aan 'aangeklede' woonruimte; het is logisch 
dat bij frequente gedwongen verhuizing noodzakelijke persoonlijke bezittingen eer
der een last zijn dan een lust. 

Dit alles dwingt de buitenlander 'tevreden' te zijn met slechte en goedkope huisves
ting' (79). 

Een andere auteur wijst op de geringe aandacht voor het gezin: 'Huisvesting van ge
zinnen van buitenlandse werknemers is, in vergelijking met de recente pogingen om tot 
een slagvaardig beleid voor alleenwonende buitenlanders te komen, beleidsmatig een 
stiefkind gebleven' (80). 

Gezinshereniging komt de laatste jaren steeds vaker voor. Er kan echter niet gesteld 
worden dat de keuze voor gezinshereniging in alle vrijheid genomen is, omdat die ener
zijds wordt afgedwongen door de vrouw, die thuis het wachten moe is en de opgroeien
de kinderen niet meer in de hand kan houden. Anderzijds spelen de slechte woonom
standigheden waarin de man hier verkeert een rol. Gezinshereniging wordt in die geval
len gehanteerd als instrument om de woonomstandigheden te verbeteren. 

Een ander aspect dat zich bij gezinshereniging voordoet is de aard van het verblijf, 
want ook al denken de buitenlandse werknemers dat zij snel naar hun land van her
komst zullen terugkeren, vaak is dit door allerlei omstandigheden onmogelijk geworden 
(81). 

Zoals eerder opgemerkt (zie hoofdstuk 4) is er een aantal wettelijke bepalingen waar
aan de trekarbeider moet voldoen wil hij zijn gezin laten overkomen. Hij moet langer 
dan een jaar in Nederland zijn, er moet een garantie zijn dat hij voor de komende twaalf 
maanden arbeid heeft en bovendien moet hij beschikken over een door de gemeente 
goedgekeurde gezinswoning (82). 

Ook de regering erkent de hindernissen voor de trekarbeider die er bestaan inzake ge
zinshereniging. 

Maar ondanks dit inzicht en dwars tegen alle kritiek van actiegroepen in stelt de rege
ring in de Regeringsnota Buitenlandse Werknemers 1970: 'Met alle begrip voor de men
selijke aspecten kan men niet anders dan vaststellen dat ons land behoefte heeft aan ar
beidskrachten uit andere landen en niet aan nieuwe gezinsvestigingen vanuit het buiten
land (83). 

Statistisch blijkt dat huur bij een privé-eigenaar en koop van oude woningen vaak 
voorkomen. Het woningbestand dat voor deze huisvestingstypen in aanmerking komt, 
ligt in veel Europese steden volgens bepaalde patronen gespreid. 

Rex en Moore verdelen de steden in navolging van de Amerikaan Burgess in een vijf
tal zones: de z.g. concentrische zone-theorie. 

De vijf zones zijn de volgende: 
I. Het centrale zaken district (CBD): het centrum van de stad met zijn belangrij

ke en commercieel-economische activiteiten, dat de middelen bezit de hoge 
grondprijzen te betalen. 

II. De transitozone: deze ligt rondom I en was oorspronkelijk een woongebied, 
maar ondergaat onder invloed van de concurrentie om de ruimte van de activi
teiten genoemd in I een verandering in grondgebruik (zie in Utrecht bijvoor
beeld de Stationsbuurt en voormalige Wijk C). Het is dus een zone met gemengd 

79. Idem, p. 52. 
80. R. Penninx, o.e. p. 65. 
81.Cf. L. Goorix,p. 52-53. 
82. Cf. R. Penninx, p. 65. 
83. Nota Buitenlandse Werknemers, 1970, p. 9. 
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grondgebruik zowel voor economische en andere activiteiten als ook ten be
hoeve van bouw van laagwaardige woningen, die veelal bewoond worden door 
etnische с q raciale minderheden en financieel en sociaal zwakkeren 

III De zone van arbeiderswoningen Financieel weinig draagkrachtigen, voor een 
groot gedeelte komend uit zone II 

IV De zone van beter behuisden Woningen van de middenklasse (White collar wor
kers) 

V De pendelaarszone De ring van dorpen en stadjes rondom de centrale stad, wel
ke meer en meer wordt tot een slaapzone voor de meer weigestelden, die onder 
invloed van de grotere communicatiemogelijkheden de stad ontvlucht zijn (dit 
kan men het best vergelijken met het proces van suburbanisatie en agglomeratie-
vorming in Nederland (84) 

In het voorgaande valt globaal een concentratie van trekarbeiders in zone I, II en III 
op, met name in de transitozone In de oude Nederlandse steden zijn dat vaak de eerste 
uitbreidingswijken, volgebouwd met grote huizen of arbeiderswoningen, nadat na 1880 
de wallen van vestigingen geslecht mochten worden 

Dichtheidsoverzichten van het percentage allochtonen per 100 autochtonen geven m 
het algemeen ook dit beeld te zien (85) 

Martens en Wolf illustreren een in dit verband belangrijk verschijnsel Het uitwijken 
van autochtonen gaat gepaard met de aankomst en vestiging van allochtonen (86) De 

84 Zie 'Gastarbeiders a la Carte', oc ρ 135 Een wellicht realistischer verdeling van de vijf zones 
geeft Hoyt met zijn sector-theone, die de ligging van de zones met in ringen, maar onder invloed van 
spoorlijnen en mdustnelokaties rangschikt 
85 Zie hiervoor Ρ Drewe с s , 'Segregatie in Rotterdam', ρ 41, A Martens en S Wolf, ρ 361 en ρ 
364, 'Gastarbeiders a la Carte', ρ 141 
86 De 'Nota Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuidhoudens' merkt hierover op 'In een 
aantal grote gemeenten is waar te nemen dat groepen alleenstaanden m bepaalde buurten of straten 
gebundeld huisvesting vinden Dit verschijnsel komt ten dele voort uit de schaarste aan betaalbare 
woonvoorzieningen voor deze categone De concentratie treedt vooral daar op, waar betaalbare woon
ruimte wordt aangeboden 

Een tweede oorzaak is dat exploitanten van elders gelegen woonruimte zich bij het verhuren van 
woonruimte vaak laten leiden door een duidelijke voorkeur voor woningzoekenden, waarvan zij de 
mmste moeilijkheden verwachten Andere verhuurders trachten de vruchten van deze situatie te pluk
ken door op soms onverantwoorde wijze pensions en huurkamers te exploiteren, waann de elders niet 
gewenste huurders hun intrek kunnen nemen Tevens heeft een aantal particuliere exploitanten inge 
speeld op de behoefte van buitenlandse werknemers aan goedkope woonruimte en in oude stadsdelen 
panden aangekocht, die meestal onvoldoende geschikt zijn gemaakt voor bewoning door deze alleen
staanden Ook naar ons land gekomen rijksgenoten vmden vaak dicht bijeen woongelegenheid in be
paalde stadswijken 

Hulpverlenende instanties hebben zich de vaak zeer slechte huisvestingssituatie van bepaalde groe
pen aangetrokken en hebben panden verworven en aangepast ten behoeve van een betere woonruimte
voorziening voror betrokkenen Dit alles heeft ongetwijfeld het verschijnsel in de hand gewerkt dat de 
huisvesting van buitenlandse werknemers, njksgenoten, werkende jongeren, studenten en anderen zich 
in bepaalde stadswijken of zelfs straten en woongebouwen concentreert 

Een kwalijk kenmerk van dit proces is dat het zichzelf versterkt Een te grote concentratie van be 
paalde bevolkingsgroepen in een woonbuurt kan tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke bewoners 
deze wijk verlaten, daarmee woonruimte vrijmakend voor degenen aan wie zij de door hen gevoelde 
verslechtering van het woonmüieu toeschrijven In het verleden is helaas gebleken dat dit gepaard kan 
gaan met ernstige wrijvingen tussen de oorspronkelijke en de nieuwe bewoners De desbetreffende 
stadsdelen, die door de veroudering van het woningbestand vaak al extra kwetsbaar zijn, krijgen door 
deze ontwikkelingen en gebeurtenissen een ongunstige naam en dreigen snel m verval te geraken Het 
is duidelijk, dat dergelijke ontwikkelingen het streven naar behoud en herstel van een gunstig binnen 
stedelijk woonklimaat geen goed doen' О с ρ 19-20 
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één vervangt ae anuer. Zij delen daartoe de onderscheiden vijf stadszones op in zone -A 
en zone-B (87). 

Zone-A: kent een vrij laag percentage vernieuwing van gebouwen en nieuwbouw, een 
hoge overbevolking, veel overwegend oude gebouwen en een klein aantal woongebou
wen. Hier geldt een hoge vervangingsfactor van autochtonen door allochtonen. Zone-A 
ligt in de transitozone. 

Zone-B: heeft overwegend nieuwbouw en vernieuwing, lage overbevolking, grote toe
name van nieuwe woongebouwen en is overwegend residentieel (woonkarakter). In 
zone-B zijn de betere huisvestingsmogelijkheden te vinden. Er is een netto inwijking 
van buitenlanders (gezinnen) en inlanders. Zone-B ligt aan de rand van de stad. 

De 'inwijking' van arbeidsmigranten en het wegtrekken van autochtonen in bepaalde 
wijken is een dynamisch proces. Naarmate een bepaalde groepering van personen met 
gemeenschappelijke kenmerken zich in toenemende mate in bepaalde typen buurten van 
een stad gaat concentreren, is er sprake van een segregatie (88). Het procesmatig karak
ter van deze concentratie vindt geleidelijk plaats (via infiltratie, invasie tot successie) 
tot een bepaalde grens is bereikt in de verhouding autochtonen-allochtonen. De con
centratie vindt om bovengenoemde redenen plaats in zone 1, 2 en 3, maar vooral in 
zone 2, ook wel de 'binnenstedelijke randzone' genoemd. 

De reactie van de autochtonen blijkt een wegtrekken te zijn, dat volgens de Rotter
damse onderzoekers werkt als oorzaak van 'inwijking' van nieuwe allochtonen, de zgn. 
'self-fulfilling prophecy' (89). 

Segregatie behoeft op zichzelf niet positief of negatief gewaardeerd te worden. Er 
vindt een onderlinge concentratie plaats en tegelijk een zekere afzondering tegenover 
de andere - de autochtone — groepering, die in de meerderheid is. Het hangt van de 
verblijfsduur en de wens tot integratie af of de segregatie door de vreemdeling positief 
of negatief beoordeeld wordt (90). 

De onderlinge steun op grond van gemeenschappelijkheid van bepaalde kenmerken 
wordt vergemakkelijkt bij concentratie. Hoewel de arbeidsmigranten cultureel en gods
dienstig nauwelijks een eenheid vormen, vindt er door de concentratie in één zone tege
lijk een concentratie van elke nationaliteit plaats (91 ). 

Het proces van concentratie wordt door vele buitenlanders zelf vaak als onbelangrijk 
ervaren: 'Het enige punt dat hiermee verband houdt, en dat voor buitenlanders belang
rijk is, is of er al dan niet een behoorlijk aantal Nederlanders bij hen in de buurt woont. 
De relatief geconcentreerde woonvorm zoals in Alkmaar (350), Utrecht ( 100), Ensche
de (185) en in veel mindere mate Deventer, stuit bij de bewoners ervan niet op bezwa
ren. Ze zien ook voordelen voor zichzelf in het wonen te midden van en samen met 
een groep buitenlanders: men heeft 'steun aan elkaar', en voelt zich Opgenomen in een 
grote groep' (92). 

De strijd om woonruimte wordt daarentegen veelal door de autochtone meerderheid 
wèl als negatief ervaren. Het opnamevermogen en de tolerantie van de oorspronkelijke 
wijkbewoners zijn begrensd. Deze autochtonen leven, zoals eerder beschreven, in wij
ken die sterk onder druk van het centrale zakendistrict staan en een laag voorzieningen-

87. Cf. A. Martens en S. Wolf, o.e. p. 367 en p. 375-376. 
88. P. Drewe c.s., 'Segregatie in Rotterdam', o.e. p. 20. 

• 89. Idem, o.e. p. 22. 
90. Idem, o.e. p. 25. Zie hierover hun samenvattend rapport. 
91. Zie bijlage I bij het rapport 'Segregatie in Rotterdam', kaarten van de verspreiding der allochtonen 
per nationaliteit per wijk in de gemeente Rotterdam. 
92. Drs. M.M.T. Verloo en H. van Seventer, 'Evaluatie Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoons
huishoudens, deel 3, Huisvesting Buitenlandse Werknemers', o.e. p. 103. 
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peil hebben. De daardoor ontstane spanningen ontladen zich dan op de vreemdelingen 
(93). 

Castles en Kosack vinden segregatie onwenselijk, in tegensielling tot de Rotterdamse 
onderzoekers (94). Daarom dienen volgens hen ook geen voorzieningen voor langdurige 
of permanente gezinsvestiging getroffen te worden. Daar komt bij dat de autochtonen, 
die immers zelf in te dure en niet-passende ruimtes wonen, grote overheidsinvesteringen 
voor huisvesting van arbeidsmigranten niet zouden tolereren. Zij zien de segregatie door 
concentratie als ghettovorming in ruimere zin, vooral in de gevallen van woonoorden 
maar ook bij te hoge concentraties trekarbeiders in enkele wijken. Behoudens een fun
damentele oplossing van het hele woningvraagstuk lijkt geen verlichting van de huisves
tingsproblematiek van arbeidsmigranten noch van inheemse arbeiders mogelijk. Daartoe 
is een radicaal beleid noodzakelijk van de verantwoordelijke overheidsinstanties. 

Actiegroepen kunnen hier een belangrijke rol spelen als ze uit autochtonen en alloch
tonen zijn samengesteld en erin slagen de gemeentelijke autoriteiten te pressen het 
voorzieningenpeil op te voeren, de sociale woningbouw te stimuleren en het uitdijen 
van het centrale zakendistrict te beteugelen. In het kader van 'Nota Huisvesting Alleen
staanden en Tweepersoonshuishoudens' zijn de gemeentes met meer dan 25.000 inwo
ners verplicht tot bijzondere activiteiten op dit terrein. Van de 111 op voorstel van deze 
nota ingestelde stuurgroepen zijn er slechts 7 waarin ook daadwerkelijk buitenlanders 
zitting hebben. Er zijn helaas geen tekenen die op verbetering van deze situatie wijzen. 

Wie verantwoordelijk is voor de huisvesting van buitenlandse werknemers is nog 
steeds niet helemaal duidelijk. De Nota-Roolvink (1970) stelde dat de zorg voor een 
goede huisvesting primair een taak van de gemeente is, maar dat het creëren van nieuwe 
huisvestingsmogelijkheden in eerste instantie een taak van de werkgever is. 

Dat de rijksoverheid zich verantwoordelijk bleef voelen blijkt uit een tweetal circu
laires die de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in 1971 aan de ge
meenten stuurde en waarin hij vraagt regelmatig de bezettingsgraad en de naleving van 
de veiligheidsvoorschriften in pensions te controleren en woningen voor gezinnen van 
buitenlandse werknemers beschikbaar te stellen. Bovendien wijst hij op de mogelijkheid 
dat voor verbouw en nieuwbouw van permanente woongebouwen voor huisvesting van 
buitenlandse werknemers financiële steun van de overheid verkregen kan worden. Ruim 
drie jaar later blijkt van deze mogelijkheid slechts in 14 projecten gebruik te zijn ge
maakt. 

De SER zegt in 1974, 'dat de overheid in eerste en laatste instantie verantwoordelijk 
is voor goede huisvesting van de buitenlandse werknemers' (95). De Memorie van Ant
woord uit datzelfde jaar stelt echter dat 'de werkgevers blijven de eerst verantwoordelij
ken voor het verschaffen van goede huisvesting' en dat 'de zorg voor volkshuisvesting in 
de eerste plaats bij de gemeenten berust' (96). 

In 1975 is de discussie omtrent de vraag wie er verantwoordelijk is voor de huisves
ting van buitenlandse werknemers nog in volle gang. P. Danz stelt: 'In de Woningwet 
staat heel duidelijk dat de staat tot taak heeft toe te zien dat al haar ingezetenen goed 
zijn gehuisvest. De enig acceptabele oplossing is dat de overheid de eindverantwoorde
lijkheid daadwerkelijk op zich neemt' (97). De in datzelfde jaar uitgekomen 'Nota 
Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens' gaat echter nog niet zo ver: 
'De overheid dient, eventueel in samenwerking met de desbetreffende werkgevers, te 
bevorderen dat aanvaardbare woonsituaties tot stand komen en wantoestanden zoveel 

93. Deze spanningen uitten zich onder andere in het stemgedrag, cf. hoofdstuk 4. 
94. S. Castles en G. Kosack, o.e. p. 312-317. 
95. 'Uitgave van de SER', 1974 nr. 7, o.e. p. 34. 
96. Cf. Penninx,p. 63. 
97. P. Danz, Overheid verantwoordelijk voor huisvesting', in 'Perifeer', 1975 nr. 2. 
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mogelijk worden voorkomen' (98). 
In 1977 is er nog niet veel duidelijkheid omtrent de verantwoordelijkheid,ook al stelt 

de 'Beleidsnota Huisvesting Buitenlandse Werknemers' van de gemeente Arnhem bij
voorbeeld: 'De algemene verantwoordelijkheid voor het huisvestingsbeleid ligt bij de 
overheid, zowel bij de gemeenten als bij het rijk. Ook de werkgevers hebben volgens de 
wervingsovereenkomsten voor het eerste jaar een verplichting hun werknemers te huis
vesten. Daarnaast zijn er de woningbouwcorporaties, welke ook een algemene verant
woordelijkheid hebben voor de huisvesting van de sociaal lagere bevolkingsklassen. De 
huidige situatie is dat er nauwelijks nog nieuwe wervingen van buitenlandse werkne
mers naar Nederland zijn gekomen en de verantwoordelijkheid voor de huisvesting ligt 
dan ook voornamelijk bij de overheid en de woningbouwcorporaties'. Wettelijk is de 
vraag, wie er uiteindelijk verantwoordelijk is, nog niet beantwoord. 

Het 'Congres Nationale Woningraad' legt de verantwoordelijkheid ook bij de woning
bouwcorporaties: 'Gelet op de zwakke positie van de buitenlanders - onder meer op 
de arbeidsmarkt — dienen de woningcorporaties zich er in het algemeen van bewust te 
zijn dat zij ook ten aanzien van deze categorie hun doelstelling hebben waar te maken' 
(98a). 

Een andere belangrijke instantie op de woningmarkt naast de overheid is De Vereni
ging van Nederlandse Gemeenten. Deze heeft een model voor een logeerverordening ge
formuleerd. Het behoort tot de bevoegdheid van de overheid om de wet inzake huisves
ting, de Woningwet, te veranderen of aan te vullen De gemeenten mogen een eigen 
Logeerverordening opstellen of wijzigen. In de praktijk bezitten alleen de grote gemeen
ten van ons land zulke Logeerverordeningen, waarvan de uitvoering in handen ligt van 
de Gemeentelijke Bouw- en Woningdiensten. De Logeerverordeningen kunnen direct het 
aantal inwonende huurders beperken en/of de eigenaars dwingen bepaalde in de Veror
dening omschreven voorzieningen aan te brengen; daardoor kunnen indirect de aantal
len arbeidsmigranten in een wijk gereguleerd worden. De Verordening kan de aantallen 
niet direct beperken, daarvoor moet een aparte regeling gemaakt worden. Zo heeft Rot
terdam de 5 procent-regeling, waarmee het maximale percentage buitenlandse arbeiders 
in een wijk wordt bepaald. 

De gemeentelijke Bouw- en Woningdienst heeft voor het toezicht op de pensions 
voor arbeidsmigranten meestal te weinig personeel, en bovendien is er een woningnood, 
die strikte toepassing van de meest fraaie modelverordening op Logeerinrichtingen on
mogelijk maakt. Immers, zouden zij bijvoorbeeld overgaan tot het sluiten van gevaar
lijke pensions, dan zouden zij eveneens zorg moeten dragen voor alternatieve huis
vesting. 

De Gemeentelijke Huisvestings Bureaus geven uitvoering aan de Woonruimtewet. Via 
deze bureaus heeft het College van В & W de bevoegdheid om woonruimte in de ge
meente te verdelen aan de hand van een aantal criteria, die zowel door de centrale over
heid als door de gemeente zelf kunnen worden vastgesteld. De huisvestingsbureaus ma
ken geen onderscheid tussen Nederlanders en arbeidsmigranten. 

De woningnood is — zoals reeds opgemerkt — in bepaalde zones zo hoog, dat de bui
tenlanders en zeker de alleenstaanden via deze bureaus nauwelijks kans op een passende 
woonruimte hebben en dus op de vrije woningmarkt met zijn mechanismen aangewe
zen zijn (99). Verbetering in de huisvestingssituatie lijkt er te komen, wanneer in 1975 

98. 'Nota Huisvesting Alleenstaande en Tweepersoonshuishoudens', o.e. p. 17. 
98a. Congres Nationale Woningraad. 
99. In oktober 1978 zijn er 350.000 geregistreerde woningzoekenden in Nederland. Het werkelijke 
aantal ligt waarschijnlijk veel hoger, doordat mensen zich onder andere niet laten inschrijven omdat ze 
ontmoedigd zjjn door de lange wachtlijsten. Zie NRC 28-10-1978 n.a.v. het demonstratieve einde van 
de actie 'Heel Nederland onderdak' op 26-10-1978. Ter verduidelijking van de moeilijkheden bij 
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de 'Nota Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens' verschijnt. In deze 
nota wordt geconstateerd, dat de nieuwbouw zich na de Tweede Wereldoorlog vooral 
geconcentreerd heeft op gezinshuisvesting en dat de huisvesting van alleenstaanden en 
tweepersoonshuishoudens hierbij sterk is achtergebleven. De huisvesting voor buiten
landse werknemers is daar een onderdeel van en zy wordt dan ook apart genoemd ( 100). 

Enkele belangrijke punten uit de in juli 1976 officieel uitgebrachte nota zijn: 
— Gemeenten boven 25.000 inwoners moeten een stuurgroep instellen, die tot 1980 

onderzoek doet naar de woonbehoefte van alleenstaanden en tweepersoonshuishou
dens; om een beter inzicht te krijgen in de behoefte worden gemeenten verplicht alle 
woningzoekenden boven 18 jaar in te schrijven. 

— De wijze waarop kleine woningen en wooneenheden worden gefinancierd is afhanke
lijk van de sector waarin deze gerealiseerd worden. Woningbouwcorporaties (aan wel
ke hierin ook een duidelijke taak is toebedacht) kunnen bouwen met leningen van 
het Rijk; voorlopig zal echter een belangrijk deel nog in de gesubsidieerde particu
liere sector moeten worden gebouwd. 

- Tot 1980 wordt 50 miljoen gulden aan subsidies voor nieuwbouw gegarandeerd. 
Rijksleningen tot 750 miljoen worden in het vooruitzicht gesteld voorde realisering 
van door het ministerie goedgekeurde plannen. 

- Het bouwprogramma gaat voorlopig uit van 40.000 wooneenheden tussen 1976 en 
1980(101). 

Helaas kwam het bouwprogramma slechts traag op gang, hetgeen de Toelichting op de 
Rijksbegroting van 1978 beaamt: 'Voorzover thans valt te overzien zal het ter beschik
king komen van huisvesting voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens volgens 
het in de gelijknamige nota opgenomen bouwprogramma eerst langzaam op gang ko
men'(102). 

Concrete resultaten worden niet vermeld en tevens is onduidelijk welke plaats de 
buitenlandse werknemer in het totaal inneemt. Dit laatste is een van de punten van kri
tiek die op de nota geuit zijn: 'de nota stelt dat de woonwensen van buitenlandse werk-

—> 
toewijzing van woonruimte staan we bij een onderzoek in Haarlem stil (Ibrahim Erdogan Tecimen, 
o.e. p. 6). 'Hier heeft men de Nederlandse woningmarkt ingedeeld in nieuwbouw (a) en oudbouw (b). 
(a). Nieuwbouw wordt nagenoeg uitsluitend door woningbouwverenigingen gepleegd (quote, 'Enige 
aspecten van huisvestingsproblematiek van Turken in Haarlem', o.e. p. 6). Er bestaat een regeling voor 
de toewijzing van nieuwbouw door de woningbouwverenigingen, die als volgt is: Te verdelen 100 nieu
we huizen. Dan gaan er 10 naar mensen die uit hun huis verdreven zijn wegens sanering of wijkreconstruc-
tie. 10 gaan er naar mensen die in krotten woonden. 10 naar ambtenaren van de" gemeente (politie, 
leerkrachten, gemeentepersoneel). Over de rest hebben de woningbouwverenigingen voor de helft en 
de gemeente voor de andere helft de toewijzing. Dat wil zeggen het huisvestingsbureau kan iemand 
voordragen als eventuele huurder, maar de woningbouwverenigingen mogen dit afwijzen. Zij hebben 
dus het laatste woord. Zij weigeren het om sommige mensen als huurder te aanvaarden op allerlei 
gronden. Als de voorgestelde huurder een uitkering van Sociale Zaken krijgt, of een beetje rommelige 
indruk maakt, kan hij worden afgewezen. Soms worden ook huurden geweigerd op grond van hun 
huidskleur of godsdienst (mohammedaan). De aspirant-huurder zelf krijgt niet te horen waarom hij 
wordt afgewezen. Bij deze gang van zaken wordt minder rekening gehouden met de urgentie. Het ge
meentelijk huisvestingsbureau kan hier weinig aan doen. 
(b) Ook voor de oudbouw geldt de regeling dat de helft van de vrijgekomen huizen door het huisves
tingsbureau wordt toegewezen (en de andere helft door de woningbouwverenigingen) maar ook hier 
geldt dat de woningbouwverenigingen het laatste woord hebben. Het gemeentelijk bureau voor huis
vesting kan dus niet zo erg veel doen'. 

Zie ook 'Gastarbeiders à la Carte', o.e. p. 83-133. Deze publikatie geeft een voortreffelijk overzicht 
van regelingen en bemoeiingen van diverse instanties die zich met de huisvesting van buitenlandse ar
beiden inlaten. 
100. 'Nota Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens', p. 10. 
101. Idem, hoofdstuk 7, 'Taakstelling en financiële consequenties'. 
102.Cf.Pennmx,p.64. 

153 



nemers lager staan dan naar Nederlandse begrippen in het algemeen aanvaardbaar wordt 
geacht'(103). 

Het in opdracht van de staatssecretaris in 1977 verschenen rapport 'Evaluatie Huis
vesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens, deels Huisvesting Buitenlandse 
Werknemers' zegt hierover: 'Het blijft de vraag hoeveel buitenlanders niet toch voor de 
relatief slechte huisvesting in de pensions zouden kiezen als ze voor goede huisvesting 
bijvoorbeeld f 5,— of f 10,— per week meer zouden moeten betalen' (104). 

Een ander punt van kritiek gold de opmerking van Van Dam in zijn nota, dat hij 
extra subsidiëring van huisvestingsprojecten voor buitenlanders onwenselijk acht, om
dat dat zou neerkomen op een vergroting van hun inkomen en dat er al een rechtvaar
dige verdeling zou plaats vinden als buitenlandse werknemers dezelfde rechten en plich
ten hebben als andere groepen. Men kan hier echter tegen in brengen, dat een extra 
subsidie zeker op zijn plaats is, omdat de buitenlandse werknemer tot de laagstbetaalde 
klasse behoort en voor het overgrote deel nog onderhoudsverplichtingen in het land van 
herkomst heeft. Zoals een functionaris van het Landelijk Overleg Bijzondere Huisves
ting ons meedeelde (105), is te verwachten dat indien er extra subsidies zouden worden 
verleend, woningbouwcorporaties minder zouden aarzelen bij het bouwen voor deze 
vergeten groep. 

Deze woningbouwverenigingen zijn in het verleden met name opgericht voor sociaal 
zwakke groepen. Voor buitenlandse werknemers echter zijn nog niet veel initiatieven 
genomen. Er zijn tot nu toe geen tekenen die op verbetering wijzen (106). 

Financiële tekorten vormen één van de oorzaken, dat woningbouwverenigingen zich 
niet sterk maken voor het creëren van huisvesting voor buitenlandse werknemers. Het 
totaal van ruwweg duizend woningbouwverenigingen heeft in 1976 niet meer dan dui
zend wooneenheden voor bijzondere groepen tot stand weten te brengen ( 107). Enthou
siast zijn die woningbouwverenigingen echter nog niet. Van Dam ziet als belangrijke 
oorzaak het ontbreken van voldoende professionalisme: 'De inspanningen, die catego
rale stichtingen voor de huisvesting van groepen alleenstaanden zich getroosten, leiden 
echter niet altijd tot de gewenste resultaten. Ofschoon het deze organisaties stellig niet 
aan idealisme ontbreekt, missen zij veelal de vereiste kennis en ervaring op het gebied 
van planontwikkeling en -uitvoering. Niet zelden lopen initiatieven hierdoorvast'(108). 
De vroegere staatssecretaris plette er dan ook voor 'dat de woningbouwcorporaties en 
bedoelde stichtingen hun krachten bundelen door op basis van ieders deskundigheden 
de doelstellingen op elkaar af te stemmen' (109). 

Overheid en woningbouwcorporaties verwijten elkaar over en weer gebrek aan finan
ciële middelen en deskundigheid. De buitenlandse arbeider ziet hierdoor гцп woning
problemen nog niet opgelost. 

103. Cf. P. Danz, 'Van Dam vergeet relatie tussen alleenstaanden en gezinnen', in 'Motief, jrg. 1, nr. 2 
september 1975, p. 9-10. 
104. O.e. p. 108. 
105. F. van Nimwegen in een telefoongesprek op 30-10-1978. 
106. In Utrecht bijvoorbeeld heeft een woningbouwvereniging een pension voor buitenlandse werkne
mers in beheer en in Bergen op Zoom verhuurt een woningbouwcorporatie vier woningen aan buiten
landse werknemers. 
107. Cf. R. Dettingmeijer, 'Huisvesting buitenlanders kan beter door goed gebruik "Nota van Dam" ' 
in 'Motief, jrg. 3, nr. 4, p. 4-6. 
108. O.e. p. 38. 
109. Idem, p. 39. 
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Samenvatting 

Het huisvestingsprobleem is naast dat van de arbeidsmarkt het meest ernstige. De bui
tenlandse arbeiders zijn in alle West-Europese Centrumnaties voornamelijk aangewezen 
op de particuliere markt. De arbeiders uit de periferielanden stuiten op een groot aan
tal problemen: 
— zij zijn aangewezen op de doorgaans meest overbevolkte wijken van de grote steden; 
— zij treffen aldaar de slechtste huisvestingssituatie aan in pensions en in kleine hotels. 

Degenen die langer blijven en hun gezin willen laten overkomen zijn aangewezen op 
het aanbod van de goedkoopste percelen; 

— zij behoren tot de laagste inkomensgroep die, met het doel voor ogen zoveel moge
lijk te sparen, niet bereid is grote uitgaven voor huisvesting uit te trekken. Zij nemen 
veelal genoegen met miserabele woonomstandigheden; 

— zy beschikken niet over een contactennet van bekenden, vrienden en familie dat hen 
meehelpt bij het zoeken naar betere huisvesting. De taal en de verschillen in gedrags
patronen werpen een nog grotere barrière op; 

— zij geraken vaak door de hoge concentratie van allochtone arbeiders in bepaalde 
wy'ken in een ghetto-situatie; 

— doordat de periferie van de Centrumnatie zich door de disproportionele vestiging van 
de periferie der Periferielanden bedreigd voelt èn er sprake is van een objectieve con
currentie, worden vooroordelen in de hand gewerkt en wordt de kiem voor vijand
schap geschapen; 

— actiegroepen, wijkcomité's, kerkelijke en sociale instellingen trachten in de beste 
gevallen de kloof tussen de allochtone en de autochtone periferiebewoners te over
bruggen. Door gesprekken, acties in de wijk en sociaal-culturele activiteiten tracht 
men een tweespalt tussen beide groepen te voorkomen of te niet te doen. Juist in 
de woonsector wordt de afhankelijkheidspositie van de migrantenarbeider het sterkst 
ervaren: 'Every person is regarded as participating in two different class systems: one 
determined by position on the labour market, the other by position on the housing 
market'(HO); 

— de 'Nota Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens' gaf wel een eerste 
aanzet tot verbetering van de huisvestingssituatie, maar helaas heeft dit nog niet bij
gedragen tot een daadwerkelijke oplossing van dit probleem; 

— de woningbouwverenigingen, die ook verantwoordelijk worden geacht voor de oplos
sing van het woningprobleem van de trekarbeiders, laten het bij incidentele kleine 
initiatieven. 

Par. 4. Onderwijs, vorming en vakopleiding 

Uitgangspunt 
1. Het uitgangspunt bij Onderwijs, Vorming en Vakopleiding is tweeledig. Enerzijds 
worden gastarbeiders en hun kinderen begeleid bij en voorbereid op adaptatie en inte
gratie in het gastland. Als de toekomst van het kind en de volwassene blijvend in Neder
land ligt, moeten zij zich hier thuisvoelen als ingezetenen, de weg weten en dezelfde 
ontwikkelingsmogelijkheden hebben als de Nederlanders. 

Anderzijds is dit beleid gericht op het zich eigen maken van de taal en cultuur van 
het herkomstland. Remigratie en herintegratie in de eigen cultuur en het eigen onder
wijssysteem moeten mogelijk blijven. Voor zover dit beleid in het onderwijs vorm heeft 

110. S. Castles en G. Kosack, o.e. p. 315 v. 
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gekregen, spreken we van een bi-cultureel onderwijssysteem. Dit bi-culturele systeem 
bevordert een ontmoeting van culturen. Culturen die op belangrijke punten met elkaar 
in conflict zijn. Het is daarom de vraag of dit uitgangspunt te handhaven is, of niet 
méér onderzoek nodig is, of de voorwaarden en middelen wel toereikend zijn. 

Het eerste probleem dat opvalt lijkt de taalbarrière. Dit is echter niet het grootste 
probleem. Anderstalige kinderen ontmoeten op school en op straat een andere cultuur 
met nieuwe waarden. Tegelijk wordt thuis de eigen taal en cultuur beleefd en behou
den. Daarin liggen de oorzaken van grote spanningen in de (herenigde) gezinnen, een 
generatiekloof in de volle betekenis van het woord. Het leidt tot schoolverzuim en 
weinig maatschappelijke promotiekansen. 

2. Enkele cijfers (111). Ruim een kwart van de kleuter- en basisscholen hebben anders
talige leerlingen. Per 16 januari 1977 waren op 1992 kleuterscholen en 2435 scholen 
voor gewoon lager onderwijs leerlingen met een buitenlandse nationaliteit ingeschreven. 
Het gaat daarbij om 11.103 kleuters en 27.597 leerlingen die deelnemen aan het lager 
onderwijs. Totaal 38.700. 

Verreweg de meeste kinderen komen uit Turkije, nl. 3845 kleuters en 10.041 basis-
school-leerlingen. Totaal 13.886 (36 procent). Marokko, Spanje en Italië zijn daama in 
volgorde de belangrijkste landen van herkomst met respectievelijk 15, 10 en 6 procent. 

Volgens de voorlopige tellingen door het CBS aan ons verstrekt zijn er per 16 januari 
1978 12.941 kleuters en 32.112 basisschoolleerlingen. De totaaltelling geeft dus een 
aanmerkelijke stijging, te weten: 45.053 kinderen. 

Opvallend is dat alle totaalcijfers per land voor de jongens een hoger getal geven dan 
voor de meisjes. Van het totaal van 38.700 zijn er 18.559 meisjes en 20.141 jongens. 
Deze cijfers wijzen op een groter aantal meisjes, dat niet wordt ingeschreven en dus 
verzuimt. 
3. Integratie of remigratie. Naarmate men integratie in de Nederlandse samenleving of 
remigratie naar het land van herkomst voorstaat, zal dat consequenties hebben voor de 
opvang van de kinderen en de inrichting van het onderwijs. 

Enkele stemmen uit de praktijk. 'Op onze school wordt gewerkt volgens het model 
"Integratie met behoud van eigen identiteit". Dit model gaat uit van integratie voor 
zover noodzakelijk voor handhaving binnen en deelneming aan de Nederlandse samen
leving. Daarnaast is er plaats voor de eigen cultuur en identiteit. Doel is de kinderen zo 
op te voeden, dat ze volwaardig deel kunnen hebben aan de Nederlandse cultuur en 
samenleving en daarnaast zonder al te veel aanpassingsmoeilijkheden terug kunnen naar 
eigen land', aldus F. Gorter, onderwijzeres buitenlandse kinderen, Prof. Casimirschool, 
Utrecht (112). 

'De buitenlandse kinderen zouden in Nederland geconcentreerd opgevangen moeten 
worden in hun eigen taal (113). Gedurende een aantal jaren zou het Nederlands dan als 
tweede taal moeten worden gegeven. Bijvoorbeeld — bij een heel voorzichtige start — 
gedurende één uur per dag, nadat een kind een maand hier is. In het tweede schooljaar 
zou dat wat meer kunnen worden. Blijft het kind lang hier, dan zou het op den duur, 
dus in de hoogste klassen, precies andersom kunnen worden, namelijk dat alle onder
wijs in het Nederlands wordt gegeven en dat bijvoorbeeld, de moedertaal nog maar een 

111. Centraal Bureau voor de Statistiek, 'Leerlingen met buitenlandse nationaliteit bij het kleuteron
derwijs en gewoon lager onderwijs', 's-Gravenhage, 16 januari 1977, p. 8 en 37. 
112. Van der Smagt, W., 'Buitenlandse kinderen leeren Nederlands "op de markt",' in Motief, jrg. 2, 
3 maart 1976, p. 10. 
113. Bi-cultureel onderwijs, Interessante initiatieven in Leiden, in Tijdschrift Gastonderwijs, jrg. 1, 
3 februari 1975, p. 12. 
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uurtje per dag wordt onderwezen'. Aldus Drs. H. Evers, onderwijskundige, verbonden 
aan de Schooladviesdienst te Leiden. 

Dat niet iedereen overtuigd is van de noodzaak tot integratie en dat bi-cultureel on
derwijs niet overal als de oplossing wordt gezien, mag blijken uit de studie van L. van 
den Berg-Eldering. Deze cultureel antropologe heeft een onderzoek verricht naar de 
vraag 'wat leeft er in een groep Marokkaanse gezinnen, hoe bekijkt de groep de Neder
landse samenleving en waarom komen ze hierheen' (114). 

Zij plaatst een aantal kritische opmerkingen bij het fenomeen van onderwijs in twee 
culturen: 'De kinderen maken plots kennis met de Nederlandse cultuur en met het Ne
derlandse onderwijs. Het kan niet anders of dat heeft allerlei onvermoede gevolgen. 
Allereerst hebben Marokkaanse gezinnen in wezen een weerzin tegen onze cultuur, die 
zij gedegenereerd vinden, . . . Marokkaanse kinderen leren in het Nederlandse deel van 
het bi-culturele onderwijs, dat ontplooiing van het eigen initiatief belangrijk is. Maar 
dat is nu juist iets wat in het Marokkaanse gedragspatroon geheel anders ligt. Daar ligt 
de nadruk op de groepsverantwoordelijkheid . . . Eigenlijk vinden de Marokkanen zich
zelf de schapen en Nederlanders de varkens . . . Kinderen, die zomaar in een vreemde 
klas geplaatst worden, kunnen vaak niet meekomen en kunnen zich dan niet handha
ven. Zulke kinderen worden of apathisch of agressief (115). 

Als formeel uitgangspunt dient te worden genomen, dat de democratische structuur 
van een samenleving in de systemen en subsystemen tot uiting zal moeten komen en 
dat het daaruit voortvloeiende beginsel 'gelijke kansen tot ontplooiing voor alle leden 
van de maatschappij' zowel voor de kinderen van de inwoners van een land met deze 
structuur zal moeten gelden als ook voor de kinderen die er (waarschijnlijk) tijdelijk 
verblijven' (116). 

'Probleem is nu dat anderstalige jongens en meisjes tot ontwikkeling van hun per
soonlijkheid moeten komen in onze cultuur èn in het cultuurpatroon van hun her
komstland'. 

Wij geven uit deze zelfde publikatie een samenvatting van de beschouwing over het 
begrip integratie (116a). 

Er is geen zekerheid over de vraag waar het kind zal gaan werken of voortgezet on
derwijs zal gaan volgen. Beide wegen moeten open blijven: remigratie of integratie. Het 
begrip integratie wordt verschillend gebruikt. 

Individuele integratie is de mogelijkheid tot meefunctioneren van individuen in de 
samenleving. 

Collectieve integratie is de plaats die de groep binnen de samenleving inneemt. 
In integratie zijn drie fasen te onderscheiden. Bijvoorbeeld individuele integratie 

kent: 
a. een instrumentele component: het gebruik (kunnen) maken van de mogelijkheid om 

naar school te gaan; 
b. een normatieve component: bijv. het leren van de Nederlandse taal; 
с een interactiecomponent: het erin slagen zich bij de schoolbevolking aan te passen 

en contacten te leggen. Slaagt het kind hierin niet, dan ontstaat isolement en treedt 
vervreemding op. 

Interactie is een zaak met twee kanten. Ook het Nederlandse kind moet er aan mee 
doen'. 

114. Van den Berg-Eldering, o.e. p. 18-20. 
115. De achtergronden van het onderwijs aan buitenlandse kinderen, in Gastonderwijs, jrg. 2, februari 
1976 p. 24. 
116. Idem, p. 25. 
116a. Idem. 
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Een voorbeeld van een multicultureel onderwijsproject wordt geschetst in een rapport 
van het Buitenlandse Arbeiders Kollektief in Amsterdam, 'Discussiestuk Onderwijs Bui
tenlandse Kinderen'. In dit rapport wordt er op gewezen dat in plaats van uit te gaan 
van de problemen van kinderen van buitenlandse arbeiders, didactisch gezien van de 
mogelijkheden van hun aanwezigheid zou moeten worden uitgegaan (117). Wederzijdse 
beïnvloeding op basis van gelijkwaardigheid biedt gemengde klassen mogelijkheden om 

o.a.: 
— over de eigen grenzen heen te leren kijken, andere culturen, waarden, normen enz. 

te ontmoeten; 
— elkaar te leren helpen, byv. bij taalmoeilijkheden, 
— de leerlingen spelenderwijs te confronteren met allerlei maatschappelijke structuren 

die als gevolg hebben gedwongen werkloosheid, trekarbeid, woningnood, sanering. 

4. Bi-cultureel onderwijs — een poging tot definitie (118). Niet iedereen denkt hetzelf
de bij bi-cultureel onderwijs. Enkele invullingen kunnen dat illustreren. 
a. bij bi-cultureel onderwijs wordt ernaar gestreefd alle leerstof in twee talen aan te bie

den (119), 
b. bij bi-cultureel onderwys moet de Nederlandse leerstof m de taal van het herkomst

land gegeven worden (120), 
с bi-cultureel onderwijs wordt in de Nederlandse taal gegeven voorzover het de Neder

landse leerstof betreft Deze moet zonodig op aangepaste wijze worden gegeven 
Daarnaast heeft de school aanvullend onderwijs te geven in de taal en cultuur van het 
herkomstland, en wel op zodanig niveau dat bij terugkeer naar het moederland scho
ling in het aldaar functionerende onderwijssysteem mogelijk is (121). 

Zolang de bestemming van de kinderen niet zeker is kunnen wij ons het beste vinden in 
de volgende omschrijving van de doelstelling voor het onderwijs voor deze kinderen van 
trekarbeiders 'Het onderwijs aan kinderen van buitenlandse werknemers dient bij te 
dragen aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van de persoonlijkheid van deze leerlin
gen, zodat zij adequaat kunnen functioneren, zowel in het land van herkomst als in Ne
derland Overdracht van kennis en vorming van attitudes dient in dit kader te worden 
geplaatst'(122). 

S.Problemen Er wordt geconstateerd dat er een groot aantal problemen is. Hierbij 
speelt een groot aantal factoren een rol. Het verwezenlijken van de onderschreven doel
stelling wordt ernstig bemoeilijkt, onder meer om de volgende redenen 
— met iedereen is ervan overtuigd dat deze doelstelling de juiste keuze is. Er zijn er die 

zo consequent mogelijk op integratie gericht willen werken en terugkeer naar het land 
van herkomst met als feitelijke realiteit zien (123) Er zijn er evenzo die remigratie 
als ideaal zien en eigen taal en cultuur vooropstellen (124). Deze stromingen komen 
voor bij ouders, onderwijsgevenden en beleidsverantwoordelijke (gemeente-)besturen. 

117. 'Buitenlandse Arbeiden Kollektief, een met-gepubliceerde discussienota, Amsterdam 1978 
118 'De achtergronden in het onderwijs aan buitenlandse kinderen', Gastonderwijs, jrg 2, april 1976, 
ρ 12 en 13 
119. O a. Turkse en Spaanse kinderen in Oss knjgen eigen onderwijs, m Gastonderwijs, jrg 1, februan 
1975, p. 13 
120 Oa Gunay Iris,'Visies op bi-cultureel onderwijs', in Gastonderwijs, jrg 1, februan 1975, ρ 15 
121. O a Bohre, RF , 'Eindhoven streeft naar ruimer onderwijspatroon voor buitenlandertjes', in 
Gastonderwijs, jrg 1, februan 1975, p. 17 
122 Zie8,o.c p. 13 
123. 'Scholengemeenschap m Swalmen vangt buitenlandse leerlingen geïntegreerd op', in Gastonder
wijs, jrg 3, februan 1977, ρ 3 e ν 
124 Zie o.c ρ 15 

158 



— 'Anderstalige kinderen' is een goede verzamelaanduiding maar deze kinderen spreken 
verschillende talen, wonen verspreid over Nederland en zijn op een verschillend niveau 
van aanspreekbaarheid. Het gaat om zeker tien nationaliteiten, doch van de Turkse 
kinderen bijvoorbeeld spreken en lezen velen geen Turks, maar Grieks (Cyprioten) 
of Armeens. Ook veel kinderen uit Noord-Afrika spreken alleen hun berbertaai en/of 
hebben geen schoolervaring. Een kind dat reeds enkele jaren in ons land verblijft, is 
in het Nederlands aanspreekbaar; pas binnengekomen kinderen verstaan geen woord, 
kennen soms zelfs onze schrifttekens niet (125). 

— De onderlinge leeftijdsverschillen zijn voor een benadering vaak al problematisch. 
Vanwege de taalachterstand maar ook vanwege een algehele onderwijsachterstand 
moeten anderstalige kinderen vaak in klassen worden opgenomen, waar de gemiddel
de leeftijd veel lager ligt. 

— Veel kinderen, vooral meisjes, meestal uit plattelandsgebieden, zijn nog niet naar 
school geweest voor zij naar ons land kwamen. 

— Er is een groot gebrek aan goede leermiddelen en toetsen. Er zijn te weinig bevoegde 
onderwijsgevenden om de kinderen te begeleiden. Voldoende faciliteiten ontbreken. 
Soms worden leermiddelen en onderwijsassistenten geweigerd; vooral wanneer de 
Ambassades van dictatoriaal geregeerde volkeren afzender of bemiddelaar zijn staan 
de ouders niet toe dat hun kinderen met deze leerstof of leerkracht in contact ko
men (126). 

— Kansarmen uit verschillende landen vestigen zich in oude binnensteden. Woon- en 
leefomstandigheden hebben veelal een negatieve invloed op de onderwijsprestaties. 

Deze problemen zijn van invloed op het betrekkelijk hoge absenteïsme (127). 
— Kinderen verliezen hun motivatie doordat zij niet of onvoldoende in hun eigen taal 

worden opgevangen en aangesproken. In een aantal gevallen lopen zij een zodanige 
achterstand in het leerproces op, dat elke hoop op zelfrealisatie op school de bodem 
wordt ingeslagen. 

— Door de geringe aanspreekbaarheid en het verschil in leeftijd is er zo weinig contact 
met de Nederlandse klasgenootjes, dat zij de school als vijandig ervaren. 

— Ouders, die alles op alles zetten om te remigreren, zien het nut van Nederlands on
derwijs onvoldoende in (dit leeft vooral bij Turken). 

— Het Nederlandse onderwijs is erg verschillend van het onderwijs in de herkomstlan
den. Nog afgezien van de leerstof verwachten de ouders een meer autoritaire onder
wijsstructuur met gezag, discipline en bijpassende Strafsystemen en houden hun kin
deren thuis. 

— Ouders die hun kinderen graag naar een school zouden sturen, waar Turks, Arabisch, 
Spaans of Grieks wordt gegeven, maar te ongunstig wonen ten opzichte van een der
gelijke school, worden geremd door vervoers- of kostenproblemen ( 128). 

— De gezinnen hebben vaak grote financiële lasten. Men heeft soms een zware hypo
theek op een huis hier, en onderhoudslasten van familieleden in het land van herkomst. 
Redenen voor de vrouwen om mee te gaan werken en hun oudere leerplichtige doch
ters thuis te houden als kinderoppas. 

— Ouders die hun kinderen graag naar één van de bestaande (semi)concentratiescholen 
zouden sturen worden geremd door de politieke kleur van het onderwijs zowel van 

125. De Vries, P., 'De korte, bewogen geschiedenis van de Amicale', Motief jrg. 2, februari 1976, 
p. 17 e.v. 
126. P.J. Kat, 'Grijze Wolven infiltreren onderwijs met steun Turkse regering'. Motief jrg. 2, december 
1976, p. 5 e.v. 
127. Migrantenraad Utrecht, 'Een noodtoestand', Utrecht 1975, p. 2 e.v. 
128. Zie noot 115, o.e. p. 17. 
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leerkrachten als van leermiddelen (dit kwam bij Griekse en Spaanse ouders voor)(l 29). 
— Het absenteïsme is waarschijnlijk het grootst onder kinderen die op latere leeftijd in 

Nederland zijn komen wonen, en zij die nog geen schoolervaring hebben (130). 

6. Beleidsmaatregelen ten behoeven van het basisonderwijs als bijdrage tot een oplossing 
(131). 

a. Voor zover onderwijs in taal en cultuur van het herkomstland vallen binnen de ver
antwoordelijkheid van het gezag (gemeentebesturen en besturen van bijzondere scho
len) past het ook binnen de financiering van het Ministerie van Onderwijs en Weten
schappen. Als regel valt dit onderwijs in tijd en omvang binnen het normale leerplan 
en lesrooster van duizend uur per jaar. Wanneer de plaatselijke situatie daartoe aan
leiding geeft wordt dit onderwijs gedeeltelijk op woensdagmiddag en op zaterdag ge
geven. Daarvoor is de toestemming van een rijksinspçcteur nodig. Behalve deze afwij
kende invulling van het schoolleerplan heeft de overheid een aantal aanvullende 
maatregelen genomen. 
Onderwijs dat buiten de verantwoordelijkheid van Nederlandse schoolsystemen wordt 
verstrekt, wordt niet door O & W gesubsidieerd. Het wordt dan bekostigd door de 
desbetreffende buitenlandse overheid, ook kan het bij wijze van ovcrgangsregel, en 
bij hoge uitzondering door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk worden betaald. 

b. Sinds 1974 heeft O & W twee coördinatoren voor het onderwijs aan kinderen van 
buitenlandse werknemers benoemd. Zij hebben tot taak: het scheppen van voorwaar
den voor een zo groot mogelijke opvang van buitenlandse leerlingen in het Neder
lands onderwijs; het administreren en bijstand verlenen ten aanzien van problemen 
bij het bi-cultureel onderwijs; het onderhouden van contacten met instellingen en 
groepen die het welzijn van buitenlanders behartigen. 

c. In 1976 zijn twee regionale onderwijsconsulenten voor anderstaligen toegewezen aan 
de bestaande school- en begeleidingsdiensten. In 1977 is dit aantal op 15 gebracht. Het 
is een experimentele maatregel voor drie jaar. Tot hun taken behoort o.a. het stimu
leren van een plaatselijk en/of regionaal beleid m.b.t. de opvang van anderstalige leer
lingen in het onderwijs, alsook de begeleiding van scholen en leerkrachten die met 
het onderwijs aan deze leerlingen te maken hebben. 

d. Volgens nauwgeschreven regels kan een school met een aantal niet-of onvoldoende 
aanspreekbare anderstalige kinderen boventallige leerkrachten aanstellen. Deze leer
krachten kunnen ten behoeve van meerdere scholen worden aangesteld, scholen die 
daartoe een samenwerkingsverband aangaan. Taak van deze leerkrachten is de leer
lingen elementaire taalvaardigheid aan te leren, zodat zij beter aan het reguliere on
derwijs kunnen deelnemen. 
Per 1 januari 1978 verleende het Ministerie van O & W voor ongeveer 1500 onderwijs
krachten subsidie ten behoeve van salarissen en sociale lasten. De toekenning van ex-

129. P.G.C. Visschers, 'Het onderwijs aan kinderen van buitenlandse werknemers', november 1977, 
Utrecht (Niet gepubliceerd). 
130. De houding van de ouders is heel verschillend. Vooral zij die zelf geen of nauwelijks onderwijs 
genoten hebben, kunnen zeer uiteenlopend reageren. Sommigen zijn daarom minder tot medewerking 
aan onderwijs gemotiveerd, zeker als sociale controle of toekomstmogelijkheden voor hun kinderen 
ontbreken. Anderen hebben er letterlijk alles voor over om hun kinderen zoveel mogelijk onderwijs 
te geven. 
131. In het onderdeel 4.6 hebben wij overvloedig gebruik kunnen maken van een bijdrage van P.G.C. 
Visschers, eerst gepubliceerd in het Handboek Buitenlandse Werknemers, Alphen aan de Rijn 1973. 
Daama geactualiseerd in de NBC publicatie nr. 2, Utrecht, augustus 1976 en in november 1977 in een 
niet-gepubliceerd artikel: Utrecht 6925/PV/GIJ, met als titel 'Het onderwijs aan kinderen van buiten
landse werknemers'. 
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tra leerkrachten is afhankelijk van het aantal kinderen en de verblijfsduur in Neder
land (132) 

e Naast de boventallige Nederlandse leerkrachten kunnen gemeente- en schoolbesturen 
buitenlandse onderwijsassistenten in dienst nemen ten behoeve van aanvullend on
derwijs in taal en cultuur van de herkomstlanden 
De Rijksoverheid bekostigde per 1-1 -'78 meer dan 200 van deze assistenten, die een 
erkende bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs in hun eigen land moeten 
hebben Omdat deze buitenlandse onderwijsbevoegdheid, ingevolge artikel 129 van 
de Lager Onderwijswet, met gelijk is aan de Nederlandse onderwijsbevoegdheid, kun
nen zij aan Nederlandse scholen slechts les geven onder toezicht en verantwoordelijk
heid van een Nederlands hoofd van een lagere school, daarom worden zij thans nog 
'buitenlandse onderwijsassistenten' genoemd Op grond van verschil in onderwijs
bevoegdheid bestaat er eveneens onderscheid in salariëring tussen Nederlandse en 
buitenlandse leerkrachten Laatstgenoemden worden gehonoreerd op basis van het 
salaris van een Nederlandse onderwijzeres) zonder hoofdaktc 
Als algemene richtlijn geldt één buitenlandse onderwijsassistent per groep van twaalf 
leerlingen van eenzelfde nationaliteit Er zijn dan weer differentiaties afhankelijk van 
homogeniteit naar leeftijd, kennis en mondigheid Deze onderwijsassistent geeft on
derwijs in taal en cultuur van het herkomstland De assistent wordt benoemd voor 
maximaal 2 schooltijden per week Dwz dat bij een aantal van ca 60 leerlingen van 
dezelfde nationaliteit een full-time buitenlandse onderwijsassistent kan worden aange
steld Wanneer de omvang van de buitenlandse groepen op een school te gering is om 
tot benoeming van een buitenlandse onderwijsassistent te kunnen overgaan, kan -
evenals dat voor boventallige Nederlandse leerkrachten geldt aanstelling ook een 
combinatie van meerdere scholen betreffen Aanstelling van buitenlandse onderwijs
assistenten is alleen mogelijk voor de categone kinderen van buitenlandse werkne
mers afkomstig uit wervingslanden (thans ook voor kinderen van vluchtelingen uit 
Zuid-Amenka) 

f Een andere beleidsmaatregel die bijdraagt tot een beter onderwijs is de bijscholing 
1 Op zes pedagogische academies en dne opleidingen voor kleuterleidsters wordt bij 

wijze van proef een bij scholingsprogramma gegeven, gencht op het geven van on
derwijs aan anderstalige kinderen In dit programma wordt algemene voorlichting 
gegeven over de culturele en sociaal-economische achtergronden van de emigra-
tielanden, alsmede didactische aanwijzingen voor het onderricht van Nederlands 
als tweede taal en het ontwerpen en toetsen van lesmodellen 

2 Ook de buitenlandse onderwijsassistenten knjgen bijscholing om zich te kunnen 
bewegen in het pedagogisch-didactisch klimaat van de school waar zy werkzaam 
zijn Sinds 1975 organiseert het Nederlands Centrum Buitenlanders op verzoek en 
op kosten van het ministerie van O & W deze trainingscursussen. Deze cursus geeft 
basiskennis Nederlands (ook schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid),, informatie over 
de Nederlandse samenleving, het Nederlandse schoolsysteem, vormen van onder
wijs (klassikaal-niveaugroepen—individueel onderwijs) en leer- en onderwijsmid
delen Aan het einde van de cursus wordt een certificaat gegeven als bewijs van 
deelname. Er kan geen bevoegdheid of rechtaan worden ontleend (133). 

132 Als hoofdregel geldt een A-schaal voor leerlingen die korter dan 2 jaar in ons land verblijven 
voor 7 t/m 8 leerlingen 2 schooltijden, voor 9 t/ml 1 leerlingen 3 schooltijden, voor 12 t/m 14 leerlin
gen 4 schooltijden en voor 15 t/m 16 leerlingen S schooltijden NB Een schooltijd is een halve 
schooldag B-schaal voor leerlingen die al langer dan 2 jaar Nederlands onderwijs hebben genoten 
voor 7 t/m 15 leerlingen 1 schooltijd, voor 16 t/m 24 leerlingen 2 schooltijden, voor 25 t/m 33 leer
lingen 3 schooltijden en voor 34 t/m 42 leerlingen 4 schooltijden Daarna per 9 leerlingen 1 schooltijd 
extra 
133. 'Cursus van start voor buitenlandse onderwiisassistenten', in Gastonderwijs, jrg 2, december '75 
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g. Naast de bijscholing is er een grote behoefte aan leermiddelen. Op dit terrein is nog 
maar zeer weinig beschikbaar. Veel scholen proberen, vaak met behulp van vrijwilli
gers zelf, in de dringendste behoeften te voorzien. De vraag is zeer bescheiden. Voor 
elke taalgroep, elk niveau van aanspreekbaarheid en leeftijd/schoolniveau zijn per vak 
andere middelen en methoden nodig (134). Het Contactorgaan voor Innovatie van 
het Onderwijs (C.I.O.) heeft de uitnodiging gekregen om een inventarisatie te maken 
van wat her en der gemaakt is aan methoden. Deze opdracht is verleend door een 
ontwikkelingsgroep, die weer in het leven is geroepen door de directie Onderwijsver
nieuwing en Planning van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Deze in
ventarisatie is uitgegeven in een informatie- en documentatiemap (135). Het C.I.O. 
wil tot een gecoördineerde ontwikkeling van methoden komen en een informatie- en 
documentatiecentrum oprichten. In de regio's Rijnmond en Twente zijn reeds infor
matiebanken. Enkele audiovisuele projecten, zoals 'Doe je mee' (136) en vooral 'Nou 
Jij' (137) blijken goed bruikbaar voor het aanleren van de Nederlandse taal in het 
basisonderwijs. Voor onderwijs in de eigen taal en cultuur bestaan nagenoeg geen 
bruikbare leerplannen en leermiddelen. 

h. De beoordeling voor welk schooltype leerlingen geschikt zijn, wordt bemoeilijkt 
door het ontbreken van goede tests. In samenwerking met het Algemeen Pedagogisch 
Centrum zijn nu enkele tests samengesteld en uitgeprobeerd. Op verzoek van het 
L.C.V.O.A. (Landelijke Commissie Voortgezet Onderwijs Anderstaligen) is door het 
Instituut voor Toegepaste Taalkunde van de Universiteit van Nijmegen een Diagnos
tische Toets Nederlands ontwikkeld. Deze heeft ten doel de geschiktheid voor het 
voortgezet onderwijs vast te stellen en het geschikte type en leerjaar van het vervolg
onderwijs te bepalen. 

Kunnen wij leren van het onderwijs aan buitenlandse kinderen in andere landen? Een 
enkele opmerking. In vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Engeland 
heeft Nederland een andere structuur gegeven aan het onderwijs aan anderstalige kin
deren. Uitgangspunt in Nederland is dat de kinderen, dicht bij huis, op de eigen wijk-
school onderwijs krijgen. In samenwerking met andere scholen wordt er op veel scholen 
speciaal onderwijs gegeven (zie par. 4 onder 2). Deze 'vliegende' brigades bereiken een 
vierde van de Nederlandse scholen (138). In de andere landen hanteert men het model 
van de opvangklas (139). Anderstalige kinderen worden na aankomst in een speciale 
klas geplaatst, waarin alleen taaigenoten zitten. Het kind blijft in de opvangklas tot het 
in staat is het onderwijs in de taal van het gastland te volgen. Deze opvangklassen zijn 
meestal ver van huis geconcentreerd. Schoolbusvervoer overbrugt deze afstanden. 

Voordelen van de opvangklas: 
— De leerkrachten kunnen beter gespecialiseerd zijn, hoeven geen tijd meer te verliezen 

134. Het is daarom te betreuren dat plannen om leerplancommissies in te stellen in de ijskast liggen. 
Tijdens het kabinet Den Uyl zijn plannen opgesteld om per taalgebied commissies samen te stellen, 
waarin Nederlandse onderwijskundigen en ondeiwijsautoriteiten uit de wervingslanden en buitenland
se leerkrachten zitting (zouden) hebben. Deze commissies zouden aangepaste leerplannen samenstel
len en leeistofmhouden vaststellen voor onderwijs in eigen taal en cultuur. Deze commissies zouden 
tevens begeleiding en het toezicht op het onderwijs op zich nemen, alsook de ontwikkeling van ade
quate leermethoden en leermiddelen. 
135. A.J.M. Kloosterman, 'Informatie en Documentatie voor het Onderwijs aan Anderstaligen', Am
sterdam 197/. 
136. W. Godschalx, DOE JE MEE, Amsterdam 1973. 
137. G.G. Berlijn, e.a., NOU JIJ, Pumerend 1974. 
138. 'Buitenlandse kleuters in Dordrecht krijgen speciale begeleiding', Gastonderwijs, jrg. 3, februari 
1977, p. 6. 
139. L. van Tiggelen, 'Een ander model voor onderwijs aan buitenlandse kinderen', Gastonderwijs, jrg. 
2, oktober 1975, p. 21. 
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met reizen. Er is meer tijd voor pedagogisch didactische voorbereiding. 
— De leerlingen kunnen in meer gedifferentieerde groepen worden gebracht en groeien 

geleidelijker in de nieuwe taal. Steeds meer vakken kunnçn in de taal van het gast
land gegeven worden. 

— De continuïteit van het programma wordt veel meer gewaarborgd, doordat de leer
krachten zelf hun school/klas kunnen inrichten en niet afhankelijk zijn van de good
will van leerkrachten van diverse scholen. 

— Teamoverleg, begeleiding en contact met ouders is eenvoudiger en efficiënter te orga
niseren. 

— De overgang naar het voortgezet onderwijs van kinderen die op latere leeftijd binnen
komen kan gemakkelijker begeleid worden. 

Als mogelijke nadelen kunnen behalve de afstand worden genoemd dat de opvangklas 
isolatie van anderstalige kinderen in de hand werkt. In schoolverband ontstaan geen 
relaties met andere kinderen. Voor sommige kinderen is de opvangklas zo beschermend 
dat zij de overstap naar de gewone school uitstellen of zelfs nooit maken. 

De voorstelling van zaken alsof in Nederland alleen maar 'vliegende brigades' zijn is 
overigens onjuist. Op een aantal plaatsen zijn zogenaamde concentratiescholen (140), 
juist met de bedoeling meer anderstalige leerlingen bijeen te brengen om zo meer en 
beter aangepast onderwijs te kunnen geven. Gemeenten dragen zorg voor schoolbus
vervoer. Elke gemeente, elk schoolbestuur voert in dezen een eigen beleid. 

7. Er doen zich in het Kleuteronderwijs relatief minder problemen voor. Nergens heeft 
men een bi-cultureel programma. Deze kinderen zijn in een pedagogisch gevoelige 
periode, waardoor zij zich spelenderwijs taal en cultuur eigen maken. 

Er zijn in totaal 100 extra kleuterleidsters ten behoeve van bijzondere begeleiding van 
buitenlandse kinderen op kleuterscholen. Elke school kan een beroep doen op artikel 
40.111 van de kleuteronderwijswet, indien er minstens 15 anderstalige leerlingen op de 
school zijn. Veel kleuters van gastarbeiders genieten geen kleuteronderwijs, omdat men 
in veel landen het instituut kleuterschool niet kent (141). 

Op de problematiek in het basisonderwijs zijn wij reeds uitvoerig ingegaan. 

8. Om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs ook voor anderstalige kinderen 
die nog maar kort in Nederland zijn te vergemakkelijken, hebben een aantal scholen 
speciale schakelklassen ingericht ( 142). Daarvan zijn er ruim 40, verspreid over Nederland. 
In deze brugklassen aan scholen voor voortgezet onderwijs of scholengemeenschappen 
kunnen leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen (als gevolg van immigra
tie) zodanige kennis van het Nederlands opdoen, dat zij daarna in dat schooltype kunnen 
worden opgenomen, waar zij wat hun mogelijkheden betreft thuishoren. Het overscha
kelen is voor een aantal leerlingen problematisch. Zij willen en kunnen niet doorstro-

140. 'Internationale school heeft kinderen van 26 nationaliteiten', in Gastonderwijs, jrg. 3, augustus 
1977,p.25. 
141. 'Bijeenkomst over kleuteronderwijs in de Europese Gemeenschap', in Gastonderwijs, jrg. 3, 
februari 1977, p. 14. Wel hebben de kleuters emotioneel veel te verwerken en een grote spelachter-
stand. Zij zijn niet gewend te spelen en missen frobelvaardigheden als knippen, plakken en verven. 
Door te spelen worden kleuters snel op hun gemak gesteld en kan de speelsituatie in een leersituatie 
worden omgebogen. In die fase worden de dagelijkse dingen en de kindertaalschat aangeleerd. Bijvoor
beeld in Dordrecht is een speciale 'vliegende bngade' ingesteld die langs de kleuterscholen trekt om de 
kinderen langs deze 'speel-leerroute' rijp te maken voor de basisschool-situatie. 
142. O.a. 'Scholengemeenschap Floor Even heeft vier Internationale schakelklassen', Gastonderwijs, 
jrg. 2, december 1975, p. 22 en 'Amsterdamse avondschakelklas trekt leerlingen uit wijde omgeving', 
in Gastonderwijs, jrg. 3, februari 1977, p. 24. 
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men omdat de taalbarrière met overwonnen wordt De vraag is of deze — аак — analfa
beten niet beter op hun plaats zijn in aangepaste voorzieningen in het kader van partiele 
leerplicht of vormingswerk voor jonge volwassenen 

Met minimaal 8 anderstalige leerlingen kan een speciale schakelklas worden opgezet 
(143) Per leerling mag per week 2,7 (les)eenheid gegeven worden, inclusief tolk- en be-
geleidingsuren Ook voor leerlingen die wel in het gewone brugjaar geplaatst kunnen 
worden, worden ondersteuningsfacihteiten gegeven, nl 0,25 taakeenheid per cursusjaar, 
per leerling, te bestemmen voor het vak of de vakken waann het meeste behoefte is aan 
deze ondersteuning 

Er is ook een bedrag voor extra leer- en hulpmiddelen Anderstalige leerlingen kun
nen in het voortgezet onderwijs soms vrijstelling krijgen van een moderne taal (Duits of 
Frans) Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden de leerling moet bijvoorbeeld 
buiten Nederland vergelijkbaar onderwijs gevolgd hebben, weinig onderwijs in het vak 
gehad hebben en met in de eerste klas beginnen In het eindexamen-pakket Atheneum 
A behoeft dan slechts één vreemde taal te worden opgenomen (144) 

9 Ook het partieel onderwijs en de leerlingenstelsels zijn meestal met ingespeeld op de 
speciale problemen van deze jongeren, althans zo ervaart men het m de Rynmond 
(145) Daarvoor is een aantal redenen 

Als belangrijke reden wordt genoemd, dat vele jonge buitenlandse arbeiders, daarbij 
vaak gestimuleerd door hun ouders, het verdienen van meer loon prefereren boven het 
participeren in vormingsactiviteiten waarvan zij het nut met inzien Ook speelt met zel
den mee de angst om bij teruglopende bedrijfsresultaten het eerst te worden ontslagen 

Een andere verklarende factor is, dat sommige instituten zich ten aanzien van onder
wijs en vorming aan buitenlandse werknemers terughoudend opstellen of met in de ge
legenheid zijn - door het te kleine aantal deelnemers, gebrek aan voldoende deskundige 
leiders, etc - aangepaste programma's te verzorgen 

ben voorbeeld van een centrum waar wel met partieel leerplichtigen wordt gewerkt 
is Leiden (146) Er wordt met twee groepen vormingswerk verricht Omdat veel Turkse 
en Marokkaanse ouders bezwaar hebben tegen co-educatie, is er een aparte jongens- en 
meisjesgroep Het programma dat de buitenlandse jongeren aangeboden knjgen, spitst 
zich vooral toe op kennis van de Nederlandse taal Verder wordt geprobeerd, de jonge
ren enigszins wegwijs te maken in de Nederlandse situatie De meesten van hen zijn hier 
pas een of anderhalf jaar en gingen bij hun aankomst in ons land meteen werken 

Mana Drewes en Joke Bakker geven verslag van 4 jaar vormingswerkervanng met bui-

143 Beschikking van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen met betrekking tot het toeken
nen van faciliteiten ten behoeve van anderstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs, juni en okto
ber 1975 Geciteerd in Ρ G С Visschers, 'Het onderwijs aan kinderen van buitenlandse werknemers', 
NCB publicatie, nr 2, Utrecht, augustus 1976, ρ 12 
144 'Drie niveaugroepen in Arnhemse schakelklassen', in Gastonderwijs jrg 3, apnl 1977, ρ 3 Bij 
wijze van voorbeeld heeft men in Arnhem schakelklassen Aanleiding was dat een grote groep oudere 
jongeren er met m slaagde werk te vinden Nu zijn het hoofdzakelijk doorstromers van 12-16 jaar 
Het viel de initiatiefnemers op, dat veel anderstaligen verwezen werden naar I H N O (Individueel 
Huishoud- en Nijverheids Onderwijs) of Ι Τ O (Individueel Technisch Onderwijs) zonder dat daartoe 
andere aanleidingen waren dan taalachterstand en soms leer- en opvoedingsmoeilijkheden, reden waar
om men in Arnhem pleit voor faciliteiten, te vergelijken met LOM -scholen (Leer- en Opvoedings
moeilijkheden), liever dan zich bij de feiten neer te leggen en de kinderen een T-stempel te geven 
Een ander voorbeeld geeft ons de Rijnmond, waar men uitvoenge ervaring heeft met onderwijs voor 
14 18 jarigen, de groep die m het reguliere onderwijs uit de boot valt, in het beroepsonderwijs met 
meekan en waarvoor geen onderwijsfaciliteiten meer gelden 
145 Verslag'Rijnmond kijkt terug en niet vooruit', in Gastonderwijs, jrg 4, apnl 1978, ρ 18 
146 'Ervanngen met buitenlandse jongeren in Vormingscentrum te Leiden', in Gastonderwijs, jrg 2, 
apnl 1976, ρ 8 
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tenlandse jongeren, jongens- en meisjesgroepen. Het is een aansprekend verslag gewor
den. De jongeren geven hun eigen visie op hun situatie en de Nederlandse samenleving. 
In het verslag komen ook de argumenten naar voren waarom ouders hun dochters geen 
toestemming geven tot bezoek aan het vormingswerk. Enkele citaten: 

'Mijn dochter niet naar school, zij meisje'. 
'Mijn dochter volwassen vrouw, zij niet als kind naar school'. 
'Vrouw altijd ziek, meisje thuisblijven'. (147) 

En de volgende uitspraak van een Turks meisje illustreert een problematiek van groei
ende omvang: 

'Dat wij hier zijn is de straf van Allah. Voordat wij hier kwamen was Turkije het grootste land van de 
wereld. Ze wonnen van iedereen. Toen kwamen er buitenlanders en daar deden de Turken heel aardig 
tegen (waarschijnlijk worden hier de geallieerden van de eerste wereldoorlog bedoeld). De buitenlan
ders waren heel gemeen, want zij pakten veel land van Turkije af, terwijl de Turken héél aardig waren. 
Toen werd Allah boos, dat Turkije niet meer zo'n groot land is en als straf moeten wij daarom hier 
werken. En niet omdat Turkije arm is. Nederland was arm, zo arm dat kinderen van б jaar nóg moes
ten werken in de fabrieken totdat de Turken kwamen. Als de Turken weer weggaan, is Nederland 
weer arm'. (147a) 

10. Onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden voor niet-leerplichtige mannen en vrou
wen. Terwijl het belang van en de belangstelling voor educatieve programma's ten be
hoeve van Nederlanders met weinig onderwijs en opleiding sterk toeneemt (Moeder
mavo, Open School, Vormingswerk Jonge Volwassenen) zijn er maar zeer weinig voor
zieningen waar (jong) volwassen gastarbeiders van kunnen profiteren. 
a. Enkele bedrijven geven integratie-Introductiecursussen met de bedoeling enige taai

en bedrijfsvaardigheden en enig inzicht in de Nederlandse samenleving over te dragen. 
b. Er zijn verspreid taaischolingsprogramma's. Soms vanuit bedrijven, vaak op initiatief 

van de Stichting Buitenlandse Werknemers, al of niet in samenwerking met welzijns-
instellingen zoals buurtcentra en actie- en speciale groepen. De lessen worden voor 
het overgrote deel gegeven door zeer geëngageerde maar meestal ongeschoolde vrij
willigers. 

с Vakscholing krijgt de arbeidsmigrant in het bedrijf zeer zelden. Het blijft vaak bij in
structie ten behoeve van de zeer gespecialiseerde taak, waarvoor hij of zij ingezet 
wordt. Bedrijfsopleidingen zijn altijd op de belangen van het Nederlandse bedrijf ge
richt, en niet op de remigratie. 

d. Wel zijn door het ministerie van Sociale Zaken (directeur-generaal Arbeidsvoorzie
ningen (Arbvo)) scholingsmaatregelen genomen die in voorkomende gevallen ook op 
buitenlandse werknemers van toepassing zijn (148). 

De Arbvo-maatregelen zijn alleen van toepassing op arbeiders die werkloos zijn of met 
werkloosheid worden bedreigd. (Ook) Buitenlandse arbeiders kunnen zo op kosten van 
Arbvo op een centrum voor Vakopleiding (CVV) geschoold worden, wanneer daardoor 
een Nederlands arbeidsbelang gediend wordt. Dit wordt vastgesteld door de directeur 
van het Gewestelijk Arbeidsbureau. 

Buitenlanders moeten minstens eenjaar in Nederland zijn, en de Nederlandse taal zo-

147. M. Drewes en J. Bakker, 'Vormingswerk met buitenlandse jongeren', in Jeugd en Samenleving, 
jrg. 7, september 1977, p. 526. 
147a. Idem. 
148. Algemene richtlijnen ten aanzien van scholing voor buitenlandse werknemers (opgesteld door de 
werkgroep Opleiding buitenlandse werknemers en in principe akkoord bevonden door de Interdepar
tementale Commissie Beleid Buitenlandse Werknemers), 23 december 1976. 
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danig goed beheersen dat de normale gang van zaken niet verstoord wordt door taalpro
blemen. Praktisch betekent dit, dat nog geen 5 procent van de trekarbeiders voor deze 
vorm van opleiding in aanmerking kan komen en slaagt voor de toelatingstest. Daarom 
worden door de overheid nu ook taal- en bijscholingsprogramma's georganiseerd en ge
financierd. Er bestaan ook taalcursussen voor werkloze arbeiders. Zo zijn in Breda en in 
Bergen op Zoom door de GAB's in samenwerking met de regionale Stichting 'West Bra
bant' experimentele cursussen Nederlands gehouden voor werkloze buitenlandse werk
nemers als voorbereiding op de CVV-opleiding. Het verloop was nogal groot. In overleg 
tussen een GAB en een bedrijf kunnen scholingsprojecten worden ontwikkeld die ge
richt zijn op de personeelsbehoefte van het bedrijf. Voor bij het GAB ingeschreven 
werklozen of voor met werkloosheid bedreigden wordt onder bepaalde voorwaarden 
een bijdrage gegeven (aan de nieuwe werkgever) in de eigenlijke opleidingskosten en 
loonkosten. Deze regeling wordt genoemd: 'scholing in samenwerking tussen Overheid 
en Bedrijfsleven' (SOB-regeling) (149). 

De belangstelling van buitenlandse werknemers voor deze scholing wordt niet alleen 
geremd door de taalbarrière. Andere belemmeringen zijn: het geringe opleidingsniveau, 
andere opleidingsstructuur en -methoden in het herkomstland, gebrek aan motivatie en 
geld, tijdsproblemen, bijvoorbeeld vanwege indeling in ploegendiensten. 

De Werkgroep Opleiding Buitenlandse Werknemers stelt als richtlijn, dat alle werkne
mers een basisscholing Nederlandse taal en algemene basiskennis ontvangen tot het ni
veau van zes klassen lager onderwijs. Met dit minimumniveau kan de volwassen werkne
mer, indien hij normaal werkzaam is, naar een avond-LTS of naar een CVV indien hij 
werkloos is. In Zweden heeft men hiermee goede ervaringen (150). 

Dezelfde werkgroep heeft ook scholingsprogramma's ontwikkeld, gericht op werk
zaamheden bij remigratieprojecten in het land van herkomst of alleen maar gericht op 
remigratie. De eerste groep kan onder auspiciën van het ministerie van Ontwikkelings
samenwerking opgeleid worden voor een bepaalde, duidelijk omschreven functie, in het 
kader van werkgelegenheidsprojecten in het land van herkomst. F. Bovenkerk beschrijft 
het zonnebloemolie-coöperatieproject Chandir in Turkije (151). 

Feitelijk is er nog weinig veranderd aan de conclusies, die J. Lucassen reeds in 1972 
formuleerde ten opzichte van Marokkaanse gastarbeiders en waarin hij in scholingspro
gramma's hier weinig effecten ten aanzien van de Marokkaanse economie signaleerde. 
Bijvoorbeeld 'het CVV is gericht op een beroepsopleiding voor de behoeften van de 
Nederlandse arbeidsmarkt' (152). 

Voor remigranten die nog niet weten welke werkzaamheden zij aldaar gaan verrich
ten en wanneer zij vertrekken, wil de Werkgroep Opleiding buitenlandse scholingspro
gramma's organiseren. Overheid, bedrijfsleven en de betrokkenen zelf zullen hieraan 
een bijdrage dienen te leveren. 'Overleg met de autoriteiten van het land van herkomst 

149. P.G.C. Visschers, 'Scholingsmogelijkheden voor werkloze of met werkloosheid bedreigde werk
nemers', NCB Utrecht, december 1977. 
150. ledere immigrant krijgt op overheidskosten 240 uren les in de Zweedse taal voordat hij in het 
arbeidsproces wordt opgenomen. De scholingscursussen zijn volledig gericht op snelle integratie van 
buitenlanders. Zo'n beleid verbetert niet alleen de positie van de gastarbeider in het immigratieland, 
'Het opent ook mogelijkheden om allerlei technische cursussen te volgen. Een bezwaar dat hiertegen 
vaak geopperd wordt is, dat men er de kans dat gastarbeiders zich blijvend vestigen, mee vergroot. Dit 
moge zo zijn, maar men moet er oog voor hebben, dat de blijvende vestiging toch al de neiging heeft 
toe te nemen, dat het aanzienlijk humaner is voor wat betreft hun verblijf in Nederland en dat het 
tenslotte de mogelijkheid biedt terug te gaan met ook andere scholing dan alleen taalkundig onder
richt' (p. 67). 
151. F. Bovenkerk, 'Gastarbeid, terugkeer en ontwikkelingssamenwerking', IMWOO/Nuffic p. 32-34, 
Den Haag 1975. 
152. J. Lucassen, 'De Marokkaanse Economie en Marokkaanse Gastarbeiders in Nederland', Amster
dam 1972, p. 62-63. 
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ten aanzien van de richting van de scholing is onontbeerlijk' (153). 
Hoe dit beleid moet worden geconcretiseerd, is nog teveel een open vraag. Bovenkerk 

doet een vergaande suggestie: 'Het is wellicht nog meer aan te bevelen zulke cursussen 
te doen plaatsvinden na terugkeer in het thuisland zelf, waarbij de Nederlandse over
heid bijvoorbeeld de kosten van scholing en het tijdelijke levensonderhoud van de indi
viduele migrant voor haar rekening neemt' (154). 

Dichter bij huis en meer aansluitend op de reële situatie verdienen alle nodige steun 
de initiatieven tot alfabetiseringsprojecten, waar juist vele leden van culturele minder
heden de basis voor verder onderwijs en vakopleiding kunnen ontvangen (155). 

Te overwegen valt ook, om meerdere redenen overigens, met name de centra voor 
jonge volwassenen alsook vormingsprojecten waar volwassenen aan deel nemen, uit te 
nodigen en aan te moedigen programma's voor gezinnen van trekarbeiders te ontwikke
len. Daarbij is te denken aan elementaire taalbeheersing, maatschappelijke oriëntatie, 
gezinsethiek in Nederland en andere programma's die het verblijf in Nederland verge
makkelijken en de kansen hier, ook voor de vrouwen, vergroten. Tevens kunnen de mo
gelijkheden voor terugkeer dan onderwerp van studie zijn. Daarbij kan enige economi
sche en politieke analyse van de thuislandsituatie wenselijk zijn, maar ook elementaire 
bedrijfseconomie, coöperatiekunde en beroepenoriëntatie. Aangevuld met eenspecifieke 
vakopleiding (naar het model van het herkomstland) is dan een bagage te vormen, waar
mee de gastarbeider verrijkt en het herkomstland gediend is. 

Samenvatting 

In vergelijking met andere beleidsterreinen is er op het gebied van Onderwijs, Vorming 
en Vakopleiding wel het een en ander gebeurd. Vooral het kleuter- en basisonderwijs 
hebben vele faciliteiten. Met name in de regeringsperiode Den Uyl-van Kemenade is dit 
beleid met enige visie onderbouwd (156). 
— De bi-culturele structuur van het onderwijs aan kinderen van trekarbeiders moet ech

ter veel beter doordacht en uitgewerkt worden. Daarvoor is nog veel studie en onder
zoek nodig; waarschijnlijk zullen daartoe nog veel faciliteiten nodig zijn, ook waar 
het bi-culturele onderwijs consequenties moet hebben voor het onderwijs aan Neder
landstalige kinderen. 

— De ontmoeting en de botsing van twee culturen — herkomstland-gezin en gastland-
school — eisen een systeem van maatschappelijke begeleiding dat school en gezin om
vat. Waar oudere kinderen en jongeren vanwege taal- en aanpassingsproblemen niet 
mee kunnen komen in het reguliere onderwijssysteem en de beroepsopleiding, is een 
zeer gerichte individuele begeleiding nodig, omdat anders een proces van desintegra
tie — zwervend tussen twee culturen — onvermijdelijk is. 

— Gastarbeiders dienen bij aankomst een verplichte basisscholing te ontvangen. Over
heid en bedrijven die de werving verrichten moeten samen een scholingsplan uitvoe
ren, waarin de Nederlandse taal, maatschappelijke oriëntatie en bedrijfs-c.q. beroeps
oriëntatie aan de orde dienen te komen. 

— Remigratie moet voorbereid en begeleid worden. Plannen daartoe moeten in samen
werking met gastarbeidersorganisaties en autoriteiten uit herkomstlanden worden 

153. O.e. p. 35. 
154. F. Bovenkerk, o.e. p. 45-46. 
155. De Commissie Open School en de Commissie Bevordering Plaatselijke Educatieve Netwerken 
hebben іл een gezamenlijk advies beleidsvoorstellen gedaan in hun respectievelijke achtste en vierde 
advies met als titel 'Alphabetisering van Volwassenen en verder', Amersfoort, juli 1978. 
156. Nota 'Beleidsplan voor het onderwijs aan groepen in achterstandsituaties', 's-Gravenhage, novem
ber 1974. 
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ontwikkeld en onder verantwoordelijkheid van bedrijfsleven en overheid hier en in 
het remigraticland worden uitgevoerd 

Par 5 Gezondheidszorg (157) 

'Ben Mohamed mag hier werken, zijn premie voor de verplichte zieken
fondsverzekering betalen en genoegen nemen met een onvoldoende ge
zondheidszorg '(158) 

Bij de wervingsprocedure voor arbeidsmigranten behoort een medische keuring Een 
sociaal-psychologisch onderzoek vindt niet plaats 

De geneeskundige verzorging wordt meestal geregeld in verdragen met de wervings-
landen, terwijl de arbeidsmigrant in Nederland verplicht verzekerd is in een ziekenfonds 
Deze sociale voorzieningen zijn ook van toepassing als hij op vakantie in zijn thuisland 
is, mits hij maar niet langer dan vier weken wegblijft Wordt hij bijvoorbeeld na die vier 
weken ziek, dan heeft hij zijn recht op een uitkering verloren 

Bij de medische keuring, voorwaarde om het 'voorrecht te mogen genieten' in de Cen
trumnaties te werken, wordt een selectie gemaakt van de sterkste, psychisch voor het 
werk het meest geschikt geachte gastarbeiders Deze 'afroming' vindt plaats onder de 
op zichzelf reeds meest gunstige arbeidscategone, gezien de gestelde nonnen voor de 
meest vitale leeftijdscategorieën (159) Bij binnenkomst m Nederland krijgt de arbeids
migrant van de vreemdelingenpolitie een verwysbnefje voor een consultatiebureau om 
zich te laten onderzoeken op t b.c 

157 A Vrij, 'De gezondheids"zorg" voor "gast"arbeiders', in 'Medisch Contact', 1975, oc ρ 134 
158 Zie hierover Τ van der Grinten en Sj Theunis in Medische Encyclopedie 
159 Zie overlegorgaan Ziekenfondsen, jaarverslag 1972-1973, bijlage 4, ρ 1-3 De medische keuring 
m de thuislanden bestaat uit het hiernavolgend onderzoek 
Anamnese - Personen met tuberculose, maaglijden, astma, psychische stoornissen en duidelijke rug

klachten m de anamnese kunnen niet worden aangenomen Wanneer aanwijzingen bestaan omtrent 
verhoogde huidgevoehgheid, moet de oorzaak zo goed mogelijk in verband met het werk worden be
oordeeld Doorgemaakte operaties moeten beoordeeld worden naar de klachtenvnje penode na de be
handeling Over het algemeen zal deze op twee jaar worden gesteld 
Lichaamsbouw In aanmerking komen alleen normaal en krachtig gebouwde personen met een goed 
ontwikkeld spierstelsel Asthenische typen met slap spierstelsel moeten worden afgewezen, daar zij 
voor ongeschoolde, middelzware tot zware arbeid bestemd zijn Personen met duidelijke vetzucht ko
men evenmin in aanmerking Gegeneraliseerde klierzwellmgen kunnen een reden tot afwijzen zijn 
Bovenste ¡edematen - Geen duidelijke functiebeperking van de grote gewichten Handfunctie mag 
met gestoord zijn Gemis van een of meer vingers ter beoordelmg keuringsarts Dumifunctie moet in
tact zijn Knijpkracht minstens 50 In beide handen moet een goede ontwikkeling van werkhuid aan 
wezig zijn 
Onderste ledematen - Geen beperkingen van de grote gewichten De kandidaat moet bestand zijn 
tegen staand en lopend werk en het heffen en dragen van zware lasten Geen vancosis van betekenis, 
geen uitgesproken platvoeten 
Rug - De mg behoort recht te zijn, geen duidelijke bewegingsbeperkingen Duidelijke verkrommingen 
van de wervelkolom, deformatie van de thorax, functiebeperking en littekens van verstijvende opera
tie maken ongeschikt 
Keel, mond, tonsillen - Hieraan mogen geen ziekelijke afwijkingen worden waargenomen Vergrote, 
ontstoken tonsillen vormen een reden tot afwijzing Het gebit moet voldoende kauwfunctie hebben 
Ogen — Visus met correctie (eigen bnl) bij afstand zien met minder dan 1/2 op het beste oog Voor 
chauffeurs gelden bijzondere eisen In het algemeen is het onderzoek van het kleurenzien met nood
zakelijk, voor personen die voor textielarbeid worden bestemd moet kleurenblindheid worden uitge
sloten, gedeeltelijke kleurenzwakte kan worden toegestaan 
Gehoor - Fluisterspraak op het beste oor ten minste dne meter Looporen zijn reden tot afkeuring 
Geen evenwichtsstoomissen 
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Klachtenpatroon van de trekarbeider 

Indien de arbeidsmigrant eenmaal volgens de legale procedure in Nederland is aangeko
men, dan wacht hem een groot aantal aanpassingsproblemen die hun medische weerslag 
hebben. Zowel zijn fysiek als psychisch welzijn kennen een aantal specifieke problemen. 
Een indicatie over de omvang en de aard daarvan ligt in het klachtenpatroon opgesloten 
zoals met name de huisartsen ons deze verstrekken. Hier volgt een fragment uit een 
case-study inzake onderzoek onder de Utrechtse huisartsen (160) . 

Er werd aan de huisartsen gevraagd welke klachten zij het meest tegenkwamen in hun praktijk. Voor 
wat betreft de patiënten, die afkomstig zijn uit Europese landen stelt ongeveer de helft van de huis
artsen, dat deze patiënten geen specifiek klachtenpatroon vertonen en dat hun situatie overeenkomt 
met de klachten van de gemiddelde Nederlandse patiënt. Bij de niet-Europese patiënten (hieronder 
worden ook de Europese Turken gerekend, omdat er tijdens de enquête geen onderscheid werd ge
maakt) wordt dit percentage aanzienlijk lager. Bij Turken stelt 17,9 procent van de huisartsen, dat de 
klachten bij deze groep dezelfde zijn als bij Nederlanders; bij Marokkanen stelt slechts 4,8 procent dat 
ze geen specifiek klachtenpatroon vertonen. 

Gaan we kijken naar de klachten welke in deze groep vaker voorkomen (naar de mening van de huis
artsen), dan valt op het hoge percentage huisartsen, dat bij alle groepen stoornissen in de tractus diges-
tivus noemt, waarbij de diagnose ulcus duodeni/ventriculi een belangrijke plaats inneemt. Wat hier 
ook opvalt zijn de verschillen tussen de nationaliteiten: Aan de ene kant zien we, dat slechts 33,5 pro
cent van de huisartsen deze klacht bij de Grieken noemt tegen 85,8 procent bij de Marokkanen. 

Ook vaak genoemde klachten zijn stoornissen in de tractus respiratorius. Meestal worden genoemd 
bronchitis, astma, e.d. Tuberculose werd slechts door één respondent genoemd. Rugklachten worden 
niet bij alle groepen genoemd: het meeste bij Spanjaarden en Marokkanen. 

Zoals in de tabel te zien is, zijn er verschillende groepen, die op de voorgrond treden. Omdat het 
niet hypothetisch is te veronderstellen dat de meeste van deze klachten (ulcus, rugpijn, hoofdpijn, 
astma enz.) een psycho-sociogeen moment in zich dragen, doet zich de vraag voor of er sprake is van 

Zenuwstelsel - Pupilreacties, KPR, APR, voetzoolreflexen dienen normaal aanwezig te zijn. Geen pa
thologische reflexen. Romberg moet negatief zijn. 
Huid — De huid behoort gaaf te zijn; uit de anamnese mag niet blijken, dat exceem of andere actieve 
huidaandoeningen frequent optreden. Psoriasis, mits niet zeer uitgebreid, kan aanvaard worden, tenzij 
de specifieke eisen van het beroep zich hiertegen verzetten. 
Borstorganen — Hartfiguur moet normaal zijn; harttonen zuiver. Geen duidelijke vergroting van het 
hart, geen pathologische geruisen. 
Bloeddruk - Systolische: tussen 90 plus 1/2 1 en 130 plus 1/2 1, waarin 1 de leeftijd voorstelt. De dia
stolische druk moet variëren tussen 1/2 S en 1/2 S plus 30, waarin S de systolische druk voorstelt, 
maar niet hoger zijn dan 100. Het verschil van borst om vang bij inspiratie en expiratie mag niet min
der zijn dan 5 cm. Pulmonen: longgrenzen dienen normaal te zijn en goed te verschuiven. Normale 
auskulatie. Geen bronchitische geruisen. Cave: littekens van operaties aan de thorax. 
Buikorganen - Geen abnormale weerstanden te voelen. Lever en milt mogen niet palpabel zijn. Cave: 
littekens van buikoperaties, appendectomie is geen bezwaar. Geopereerde hernia acceptabel als opera
tie meer dan twee jaar geleden is, en geen aanduiding van recidief waarneembaar is. 
Urogenitaalstelsel - Kandidaten die lijden aan chronische aandoeningen van de nieren, de ureters, de 
blaas en de uitwendige geslachtsorganen moeten worden afgewezen. Gonorrhoe moet zonder compli
catie genezen zijn, lues moet worden afgewezen. 
Laboratoriumonderzoek - Urine: positieve albumen- en glucosereactie afwijzen. Indien een zwak po
sitieve albumen reactie gevonden wordt (zgn. spoor) dient onderzoek van het urinesediment doorslag
gevend te zijn. Bezinkingssnelheid: max. Iste uur 8 mm, 2de uur 15 mm. Serologisch bloedonderzoek 
moet negatief zijn. ledere kandidaat met een positieve reactie moet worden afgewezen. 
Eisen voor gezichtsvermogen van chauffeurs — Visus (afstand) zonder correctie 1 en 1/2. Brekingsaf
wijkingen tot anderhalve dioptrie zijn toelaatbaar. Gezcihstveld: temporaal 90 graden, nasaal 50 gra
den. Kleurenzwakte is toegestaan. Redenen tot afwijzen zijn: dubbelbeelden, scheelzien, progressieve 
gebreken, beperking van de oogbewegingen en chronische conjunctivitis. 
160. Cf. A.H J . Paes in zijn rapport van het Instituut voor Huisartsengeneeskunde van de Rijksuniver
siteit te Utrecht, p. 20-24. Dit rapport werd gemaakt als voorbereiding voor het Gezondheidscentrum 
voor Buitenlanders te Utrecht, 1974. 
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geen specifiek 
klachtenpatroon 

klacht 
tractus digestivus 
reuma-klachten 
venensche ziekten 

Span
jaarden 

50,0 

50,0 
15,0 

tractus respiratonis 15,0 
rugklachten 10,0 
hoofdpijn 5,0 
hypochondne -
psychische klachten 5,0 

het percentage artsen 
dat hierop antwoord 
gaf 33,3 

Italia
nen 

50,0 

40,0 

20,0 

20,0 

16,7 

Zuid-
Slaven 

57,1 

42$ 

14,3 

11,7 

Gneken Turken Marokkanen 

44,4 17,9 4,8 

33,5 
5,6 

-
-

5,6 
-
5,6 

22,3 

68,0 
7,2 
3,6 

10,8 
3,6 
3,6 
3,6 
7,1 

85,8 
4,8 

-
9,6 

14,4 
2,4 
2,4 

14,3 

30,0 46,7 70,0 

Tabel klachten welke huisartsen bij hun buitenlandse patiënten vaak tegenkomen (m percentages, het 
totaal kan meer dan 100 zijn) 

een cultureel verschil bij de uitleg van psychosomatische klachten Wel dienen we rekening te houden 
met het feit, dat bij de enquête alleen indrukken naar voren kwamen en geen harde cijfers Het is best 
mogelijk, dat bijv het hoge percentage waargenomen maag-darmklachten bij de Marokkanen het ge
volg is van het algemene beeld, dat huisartsen hebben van deze groep 

De laatste vraag welke aan de huisartsen gesteld werd, was of ze de indruk hadden, dat buitenlanden 
vaker psychosomatische klachten vertoonden dan Nederlandse patiënten 

ben moeilijk punt bij deze vraag is, dat aan het begnp psychosomatiek een nogal verschillende in
houd wordt gegeven door verschillende mensen En velen menen, dat de combinatie psychisch en so
matisch tekortschiet voor de verklaring van veel ziektegevallen door het ontbreken van de sociale 
component In het kader van dit vooronderzoek hebben wij ons beperkt tot die aspecten, welke bij 
medici gebruikt worden Wij gebruiken daarom de zeer algemene definitie van Weinberg, dat psycho
somatisch betekent 'pertaining to or charactenzing the closed function circuit between psychic, or 
mental, and somatic, or physical, bodily phenomena' (161) Deze definitie is waarschijnlijk ruim ge
noeg om de antwoorden van de Utrechtse huisartsen op te vangen 

62,5 procent van de respondenten meent, dat psychosomatische klachten bij hun buitenlandse pa-
tienten vaker voorkomen dan bij hun Nederlandse patiënten Veel artsen echter kunnen met specifice
ren hoe dit per nationaliteit ligt Slechts 2/3 doet dit (162) 

Tabel Percentage artsen, dat meent dat bij hun buitenlandse patiënten gelijk/meer psychosomatische 
klachten voorkomen in verhouding tot hun Nederlandse patiënten 

Gelijk 
Meer 

Spanjaar
den 

% 
33,3 
66,7 

Italianen 

% 
33,3 
66,7 

Zuid-Slaven 

% 
33,3 
66,7 

Turken 

% 
18,2 
81,8 

Gneken 

% 
33,3 
66,7 

Marok
kanen 

% 
— 
100 

Alle 
bui-
ten-
lan-
ders 

% 
37,5 
62,5 

161 Idem, oc ρ 267 
162 De cijfers m de tabel zijn waarschijnlijk enigszins vertekend Arts en buitenlandse patient begnj-
pen elkaar soms met, want ook het ziek-zijn is cultureel bepaald, en de Nederlandse arts meent te snel 
dat zijn patient aan psychosomatische stoornissen lijdt Een poging om tot een betere voorlichting aan 
de buitenlanders te komen, is de publicatie 'Hulpmiddelen voor werkers m de gezondheidszorg in hun 
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Het hoger aantal psychosomatische klachten is een gevolg van de sociaal-culturele ont
worteling Die ontworteling bestaat voor Ρ Riedesser uit 'een groot aantal zware con
flicten die ontstaan door rolverwarnng en psycho-sociale desoriëntatie en die nog ver
zwaard worden door het feit dat de buitenlanders bewust of onbewust als minderwaar
dig beschouwd worden omdat zij het vuile werk verrichten en meestal gedwongen wor
den tot het leiden van een ghettobestaan' (163) Riedesser noemt de woonsituatie en 
de arbeidsstress als voornaamste oorzaken van het gesignaleerde klachtenpatroon 'Dit 
bestaan komt zeer nijpend — en met de grootst denkbare mate van psychische belas
ting, vooral voor de kinderen — tot uitdrukking in de rampzalige woonsituatie van het 
merendeel van de buitenlandse arbeiders en hun gezinnen Ook de arbeidsstress, die de 
mensen die in een agransche maatschappij opgegroeid zijn niet kennen, versterkt de 
psychosomatische stoornissen, dat boven het gemiddelde ligt' (164) Riedesser onder
streept zijn betoog met een tweetal veldstudies in Keulen van Bingemer en van Oezek 
in het gebied van Heidelberg, Ludwigshafen en Mannheim (165) 

Naast de door Riedesser genoemde oorzaken van het disproportioneel psychosoma
tisch ziektebeeld van de arbeidsmigranten, spelen ook andere oorzaken een rol, zoals de 
voedmgs- en hygienische gewoonten, het koudere en vochtiger klimaat en de grotere 
risico's van bedrijfsongevallen (zie 3, 6) 

Van den Berg-Eldenng noemt nog stress als één van de oorzaken voor psychosoma
tische stoornissen (166) Genoemde stress wordt volgens haar veroorzaakt door het 
falen van de buitenlandse werknemer in zijn rol als vader en echtgenoot, het falen m 
zijn verantwoordelijkheid jegens de familie en het ontbreken van mogelijkheden tot 
opwaartse mobiliteit 

Ook de onzekere rechtspositie van de arbeidsmigrant zou een oorzaak zijn van psy-
cho-somatische klachten Door een terughoudend overheidsbeleid ten aanzien van ar
beidsmigratie weet de trekarbeider niet waar hij aan toe is Hij is bang, dat een nieuwe 
regering hem het land uit zal zetten en daarom zet hy zich met m voor integratie van 
zichzelf en zijn gezin ( 167) 

Hindernissen die een optimaal welzijn en functioneren in de Nederlandse samenle-

kontakt met Turken en Marokkanen', Utrecht 1978 Zo heeft men hienn 'drempelwoorden' in het 
Turks opgenomen 
163 Ρ Riedesser, in'Maandblad Geestelijke Volksgezondheid', 1974, ρ 287 
164 Idem, oc ρ 287 
165 Riedesser in oc 'Bingemer ел komen m hun veldstudie, vemcht m Keulen, tot de slotsom 
dat meet dan tweederde van de wekten bij buitenlandse arbeiders psychische oorzaken heett 'Als de 
meest voorkomende ziekte geven alle ondervraagde gastarbeiders gnep en verkoudheid aan (47 pro
cent) Daarna worden misselijkheid en maag- en darmklachten genoemd (33 procent) Dan volgen 
klachten over hoofdpijn en bloedcirculatie (18 procent), neerslachtigheid en lusteloosheid (13 pro
cent), duizelingen en verwardheid (4 procent) (Meerkeuzemogehjkheid ) 
In een veldstudie die enkele jaren duurde en die m het gebied van Heidelberg, Ludwigshafen en Mann
heim werd verncht, vond Ozek 17 aanwijzingen vooreen opeenhoping van depressieve verschijnselen 
bij Turken, kort na het begin van hun verblijf m de Bondsrepubliek, voornamelijk uitgedrukt in ang
stige stemmingen, slapeloosheid, lusteloosheid, hypochondrische klachten, psychosomatische stoor
nissen, vermindering van libido etc Daarbij was in de eerste maanden na aankomst in de Bondsrepu
bliek overwegend sprake van depressieve verschijnselen, terwijl in de tweede penode (derde tot vier
entwintigste maand) psychosomatische ziektebeelden op de voorgrond stonden 
166 Mevr L van den Berg-Eldenng, m 'Falen als oorzaak van stress bij Marokkaanse arbeiders m Ne
derland', m 'Medisch Contact', 1977, nr 16, ρ 495-499 
167 Cf Van den Berg Eldermg, 'Marokkaanse gezinnen m Nederland' 'de Marokkaanse migranten 
voelen zich met zeker van hun positie m Nederland en houden ernstig rekening met de mogelijkheid, 
dat zij zelfs na langere verblijfsduur m Nederland door de overheid teruggestuurd worden naar Marok
ko', о с ρ 245 Dit gevoel van onzekerheid bleek ook bij een m 1975 gehouden enquête onder ruim 
500 Turkse werknemers bij de N S (cf 'Leven en werken in Nederland', Vervoersbond CNV, 1976, 
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ving in de weg staan worden op die manier erg moeilijk uit de weg geruimd Hoewel de 
arbeidsmigrant gezien de leeftijdsopbouw tot een weinig ziekte-nskante groep behoren, 
bezoeken zij vaker de huisarts Het Utrechts onderzoek kqmt tot het volgende beeld ( 16&) 

Tabel Het gebruik maken van de diensten van de huisarts in vergelijking met de Nederlandse patiën
ten (in percentages van de antwoorden) 

Spanjaar- Italianen Zuid-Slaven Turken Grieken Marok- Alle 
den kanen bui

ten
landers 

% % % % % % % 
Minder - 20,0 20,0 7,1 -
Gelijk 92,3 50,0 40,0 28,6 5,9 66,7 59,3 
Meer 7,7 30,0 40,0 64,3 94,1 33,3 40,0 

Mentale stoornissen 

In Nederland is de relatie tussen migratie en mentale stoornissen niet of nauwelijks on
derzocht (169) Haavio-Manilla en anderen toonden in 1976 in Zweden aan, dat bij im
migranten vaker psychische problemen optraden dan bij Zweden zelf Bovendien von
den zij een relatie tussen psychische aandoeningen en de geografische en culturele af
stand tussen het gastland en het land van herkomst Fnessen daarentegen vond in 
Stuttgart een lager aantal psychische stoornissen bij buitenlandse werknemers dan bij 
Duitsers in dezelfde sociale omstandigheden (170), maar ook bij deze klachten vormt 
de taal een obstakel voor een goede diagnose 

Ook psychische ziekten zijn cultureel bepaald In Marokko bijvoorbeeld worden zij 
met erkend, maar is er een uitgewerkt systeem van voorstellingen over demonen die 
mensen kunnen treffen (171) 

Farmacie (172) 

De problemen die zich voordoen binnen de gezondheidszorg met betrekking tot buiten
landse werknemers probeert men vaak op te lossen binnen de kaders van de door Ne
derland aanvaarde normen van gezondheidszorg De buitenlander dient zich aan te pas
sen aan het heersende systeem in het gastland 

Het inschakelen van de apotheker in de eerstehjnsgezondheidszorg is een mogelijk
heid om beter aan te sluiten bij de behoeften van de arbeidsmigranten, omdat de apo
theker in Mediterrane landen een heel andere plaats inneemt dan in Nederland Het in
stituut huisarts is of onbekend of alleen voor de welgestelden toegankelijk Indien er 

par 7 2 3) Op de vraag 'Bent u wel eens bang dat u zomaar het land zou moeten verlaten7' gaf 40 
procent een bevestigend antwoord Hierbij dient men dan nog te bedenken dat 90 procent van de ge
ënquêteerden langer dan vijfjaar in Nederland verbleef, 80 procent georganiseerd was in een vakbond 
en de N S een relatief betrouwbare werkgever is 
168 A Paes, oc ρ 2-3, tabel 8 
169 Cf A Verdonk, in 'Migration and Mentel Illness', in 'Migration News', 1977, nr 4, ρ 9-18 Dit 
is een algemene literatuurstudie over de relatie tussen migratie en psychische stoornissen Er is een bi
bliografie aan toegevoegd 
170 Idem, ρ 10 
171 Cf Ph van der Meer, 'Demonenpossessie als psychische ziekte bij Marokkanen', in 'Medsich Con
tact', 1977, nr 16, ρ 503-505 
172 Cf ΑΗΡ Paes,'Gastarbeiders en hun apothekers', in'Folia Pharmaceutica', 1976, ρ 184-188 
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Wachten zijn, zal de patiënt allereerst zijn familie en vrienden raadplegen, die als zij 
hem niet kunnen helpen doorverwijzen naar de apotheker. Deze stelt een therapie voor 
of, indien hij zich niet capabel acht, zendt hem door naar de huisarts of polikliniek van 
een ziekenhuis. Voor de patiënt is deze procedure voordelig, omdat hij bij de apotheker 
slechts de therapie hoeft te betalen. Bij de huisarts betaalt hij voor een consult èn een 
therapie. 

In Nederland aangekomen wordt hij geconfronteerd met een voor hem onbekende 
situatie. Doen zich klachten voor en gaat hij naar een apotheek, dan kan hij daar niet 
geholpen worden. Ook hier bestaat de taalbarrière en bovendien wordt hij te woord ge
staan door een apothekersassistent(e). Uit onderzoek is gebleken dat arbeidsmigranten 
erg wantrouwend staan tegenover medicamenten in de vorm van poeders (173). Dit 
wordt veroorzaakt doordat in hun land van herkomst de therapie vaak bestaat uit het 
geven van injecties. De apotheker zou in dezen een voorlichtende functie kunnen ver
vullen. Tevens zou hij informatie kunnen verschaffen over het gebruik van anticoncep
tie-middelen, want vaak wordt deze informatie er schriftelijk bijgeleverd in een taal die 
de buitenlander niet of slecht beheerst. 

Opname in een hospitaal 

Opname in een hospitaal leidt vaak tot allerlei communicatiestoornissen met artsen, 
verplegend personeel en medepatiënten (174). De artsen die met de arbeidsmigranten 
te maken hebben, worden in deze contacten erg belemmerd door de taalbarrière. Om
dat tolkdiensten (te) veel tijd vragen en maar weinig artsen één van de migrantentalen 
spreken kan slechts met veel moeite een goede anamnese afgenomen worden (onder
vragen van de patiënt over zijn klachten, hetgeen 80 procent van de diagnose uitmaakt). 
De met de culturele achtergronden der patiënten verbonden gewoonten en taboes leve
ren bij het lichamelijk onderzoek (15 procent der diagnose) moeilijkheden op. Het bij 
alle huis- en tandartsen knellende tijdsprobleem maakt dan weer dat de arts aan een 
goede behandeling van en/of zorg voor de buitenlander niet toekomt. 

Gegevens uit Utrecht wijzen erop, dat het procentuele aandeel dat de arbeidsmigran
ten gezien hun absolute aantal in de wijk hebben op de spreekuren, hen een royale over
vertegenwoordiging geeft in vergelijking met het percentage wijkbewoners dat de 
spreekuren bevolkt. Omdat de trekarbeiders vanwege hun extra probleem steeds vaker 
een beroep doen op de medische zorg, neemt de tijd die de arts aan de (Nederlandse en 
buitenlandse) patiënt kan besteden steeds verder af. Dat schept een conflictsituatie, 
waar vele artsen ongelukkig mee zijn (175). 

Eén van de pogingen om deze problemen op te lossen en de arbeidsmigranten een 
adequate medische verzorging te geven is het experiment met het 'Gezondheidscentrum 
voor Buitenlanders' in Utrecht geweest. Na jarenlange voorbereiding werd door de 
Stichting Gezondheidscentrum Buitenlanders Utrecht een subsidie verkregen vanwege 
de Ziekenfondsraad en het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Een eva
luatie van het hele project moest dit 'experiment' begeleiden. 

Als zodanig heeft het Centrum gefunctioneerd tussen de start op 1 mei 1973 en de 
-voortijdige beëindiging in februari 1975. In die tijd werkten in het Centrum één 
arts, twee tolken en één parttime praktijkassistent (de laatste tot juli 1974). Zij vorm
den een huisartsenpraktijk met als populatie de arbeidsmigranten. Voor andere vormen 
van hulpverlening dan de medische verzorging stuurde men de betrokkenen door naar 

173. Cf. idem, 'Gastarbeiders en hun huisartsen', 1974. 
174. Zie 'Hommes et Migrations', maart 1972, p. 823-934. 
175. Cf. A. Vrij, 'De gezondheids"zorg" voor "gast"arbeiders', in 'Medisch Contact', 1975, nr. 30, p. 
133-134. 

173 



gevestigde instanties om de aanpassing van die instanties aan de problemen van de bui
tenlandse arbeiders te bevorderen. 

Door constant geldgebrek, alsmede in- en externe problemen, heeft dit Centrum nim
mer optimaal gefunctioneerd slechte uitrusting, onrust onder het personeel, weinig be
kendheid bij de arbeidsmigranten, achterblijvende praktijkpopulatie Uiteindelijk heeft 
de weigering van de geldschieters om de tekorten op te heffen en het experiment door 
te zetten fnuikend gewerkt Het Centrum werd gesloten Het gastland zag de noodzaak 
en voorbeeldfunctie van een dergelijk centrum niet in. 

Organisatie gezondheidszorg 

In 1972 installeerde de toenmalige minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
Stuyt het 'Overlegorgaan Medische Verzorging Buitenlandse Werknemers', dat als op
dracht kreeg het integraal bestuderen van de diverse aspecten van de medische pro
blematiek Vervolgens moest het trachten om, bijvoorbeeld via het opstellen van richt
lijnen, verbetering in de medische verzorging van buitenlandse werknemers tot stand te 
brengen Naast het ijveren voor het instellen van tolkenpools hebben de werkzaamhe
den van dit overlegorgaan onder andere geresulteerd in de oprichting van het 'Bureau 
Voorlichting Gezondheidszorg Buitenlanders' bij het Nationale Centrum voor Kruis
werk De doelstelling van dit bureau is het bevorderen van een optimale gezondheids
zorg voor de buitenlander, waarbij de mediterrane nationaliteiten als prionteitsgroepen 
worden beschouwd. Het bureau probeert deze doelstelling te realiseren door middel 
van 
a het inventariseren van problemen in de ontmoeting tussen de buitenlander en de 

hulpverlener, 
b het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor zowel de buitenlander als de hulp

verlener, 
с het stimuleren van voorhchtingsvormen ter bevordering van de relatie tussen buiten

lander en hulpverlener, 
d. het adviseren en verwijzen in probleemsituaties op regionaal, provinciaal en landelijk 

niveau (176). 
In 1977 bracht het bureau een eerste inventarisatie uit van haar activiteiten inzake de 
gezondheidsvoorlichting. Bovendien stelde zij een literatuurlijst samen (177). In 1978 
stelde het bureau een aantal hulpmiddelen samen voor werkers in de gezondheidszorg 
in hun contact met Turken en Marokkanen. 

De vrouw 

Toen met de gezinshereniging de vrouwen naar Nederland kwamen, werden de proble
men in de gezondheidszorg alleen maar groter. Het medische personeel kreeg te maken 
met vrouwen uit een heel andere cultuur met andere opvattingen omtrent bijvoorbeeld 
sexuele taboes en anticonceptie. Maar veel aandacht is er aan de positie van de buiten
landse vrouw in de gezondheidszorg nog niet besteed (178). 

176 Cf. 'Beeld 77', een eerste inventansatie van de gezondheidszorg onder buitenlandse werknemers. 
177 De literatuurlijst bevat 126 titels. 
178 Enkele artikelen waarin terloops op deze problematiek wordt ingegaan L van den Berg-Eldenng 
'Gezinshereniging voor gastarbeiders in Nederland', in Intermediair,januan 1973, HOZ-bulletm, 'Joe
goslavische vrouwen veranderen houding ten opzichte van geboorteregeling', 1975, p. 2, J Curdy-
Hilbnnk en T. Erker, 'Abortus in de Moslim-cultuur', m Penfeer, 1975, nr. 2, ρ 6-8, L. Meijer, 'Onze 
samenleving en de buitenlandse vrouwen', m Mens en Welzijn, 1975, nr. 2, p. 3-10, A.H.P Paes, 'Gast
arbeiders en hun huisartsen', 1974, J.Th Rijk, 'Geëmigreerde vrouwen in Nederland en haar proble-
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Samenvatting 

Bij de opstelling van voorwaarden betreffende de gezondheid ten tijde van de recrute-
ring zijn eenzijdig voorwaarden gesteld in het belang van het bedrijfsleven in de ontvan
gende landen. Met sociaal-psychologische factoren is geen rekening gehouden. 

In de 'gastlanden' blijkt het percentage medische klachten hoger te liggen dan bij de 
autochtone arbeiders. Veel van het klachtenpatroon wordt teruggevoerd op psycho
somatische symptomen. 

De medische opvang is gelijk aan die van de Nederlandse wijkbewoners. De taalbarrière 
en de cultuurkloof spelen bij de vaststelling van de diagnose een grote rol. 

Een op de arbeidsmigrant (en zijn gezin) afgestemde medische opvang en begeleiding 
ontbreken. Initiatieven daartoe Van onderop' genomen zoals in Utrecht worden door 
de Nederlandse overheid niet benut. Ook hier ontbreekt een nationaal beleid. 

Medische eisen worden bij de werving eenzijdig gedicteerd door de Centrumnatie. Zij 
worden genomen in het belang van het arbeidsproces en de volksgezondheid in Neder
land. De bemoeienis van het ontvangende land houdt daar op, waar de specifiek eigen 
problematiek van de cultureel verschillende minoriteit in een diaspora situatie aanvangt. 
De buitenlandse arbeider staat in een afhankelijkheidsrelatie waar een disharmonie van 
belangen hem tekent op alle niveaus van onze samenleving, ook binnen de sociaal-cultu
rele sector. In deze samenhang werd soms de godsdienst even genoemd of veeleer slechts 
aangestipt. 

In onze tijd speelt in het geïndustrialiseerde Westen 'de religieuze legitimering' geen 
grote rol meer ( 179). Maar er zijn nieuwe goden opgestaan met andere namen: socialis
me, liberalisme, maoïsme, democratie, welvaart, enzovoorts (180). 

In de traditionele samenleving daarentegen is het religieuze systeem vaak bepalend 
voor de culturele eenheid van een volk. Cultuur vatten wij op als 'een samenhangend, 
geïntegreerd geheel van handelingen, denkbeelden, technieken en waarden' (181). Vele 
gastarbeiders — en zeker de moslims onder hen — komen uit traditionele landen waar 
de godsdienst een andere plaats inneemt. Over de vragen welke rol de godsdienst voor 
de Marokkaanse moslim vervult en hoe hij zijn culturele en religieuze erfenis in den 
vreemde beleeft, is weinig onderzoek verricht. Westerse denkers (Galtung) maken soms 
nauwelijks melding van de religie; in het geval dat zij er melding van maken, werken zij 
dit thema niet uit. De religieuze mens uit Noord-Afrika kan daar anders over denken. 

Het lijkt erop, dat de geschiedenis zich herhaalt. De vroegere secretaris van de Liga van 
Arabische staten, Abdel Khalek Hassouna, wees ons er op hoe de Arabieren hun sporen 
hadden achtergelaten op Europese grond, vooral in Spanje. Maar daama zijn de sporen 
niet minder door Europa achtergelaten in de Arabische wereld ( 182). 

In onze tijd zijn moslims zonder wapengekletter — maar nu als voetvolk zonder offi
cieren - en zonder veel ophef midden onder ons. Wij gaan in deel twee op zoek naar 
hun sporen. 

men', uitgave stichting 'Cura Migratonim', Oss, 15 maart 1976; Z. Sieral, 'De misère van Aggesusen 
zijn vrouw', in 'Gezond Gezin', januari 1976; idem, 'Land van belofte blijkt vaak valkuil', in 'Gezond 
Gezin', februari 1976. 
179. Zie HJM. Claessen, 'Politieke Antropologie', Assen 1974, p. 74. 
180. Idem, p. 75. 
181. Cf. Malinowski en Radcliff Brown in H.J.M. Claessen, o.e., p. 23. 
182. Abdel Khalek Hassouna, in 'Le Monde Diplomatique', mei 1972, p. 19: 'Les vestiges laissés par 
les Arabes sur le sol européen, et particulièrement en Espagne, sont nombreux. Ceux laissés par 
l'Europe dans le monde arabe sont tout aussi nombreux'. 
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-DEELTWEE-

Moslimarbeiders in Nederland 

'La théologie n'est plus alors une manière d'interpréter le 
monde mais une participation au mouvement qui tend à le 
changer'. 

R. Garaudy 





Hoofdstuk 7 

ONDERZOEK NAAR MOSLIMS IN WEST-EUROPA 

'Discrétion n'est pas indifférence, us méritent bien l'intérêt 
de la bienveillance ces hommes, labourés tout comme nous, 
par les problèmes de la destinée humaine'. 

A. Demeerseman 

Het theoretisch model van Galtung heeft voor ons in het eerste deel de afhankelijkheids
relatie verhelderd die de verhouding van de buitenlandse arbeider tot zijn gastland ken
merkt. Dit geldt voor alle niveaus: het economische, het politieke, het politionele, het 
communicatieve en het gehele sociaal-culturele. Galtung plaatst als laatste afhankelijk
heidsrelatie die tot de godsdienst. Hij definieert dit begrip niet. Ook bij tal van andere 
dependentietheorieën blijft de godsdienst buiten het onderzoeksgebied liggen of komt 
slechts marginaal aan de orde. 

In dit tweede deel stellen wij ons de vraag of de religie inderdaad die laatste plaats in
neemt. Die visie zou wel eens eigen kunnen zijn aan de westerse mens, die in geseculari
seerde termen denkt en tevens zelf de ontwerper van de dependentiemodellen is. 

Het is denkbaar dat de Islam onder de moslimmigranten een geheel andere plaats ver
dient. Zou bij een minoriteit niet juist de godsdienst de exponent kunnen zijn van het 
ervaren van een afhankelijkheidsrelatie? Een afhankelijkheid ten opzichte van de heer
sende élite in Marokko? Een ondergeschiktheid aan de religie van de dominant? Een 
veronachtzaming door de meerderheid die de religieuze dimensie anders is gaan beleven? 
Belangrijke vragen, die in dit tweede deel formeel object van onderzoek zijn. 

Een mogelijk antwoord op deze vragen houdt niet uitsluitend verheldering in van het 
fenomeen gastarbeid, maar kan tevens een bijdrage leveren tot een beter aangepast soci
aal-politiek beleid van alle daartoe verantwoordelijke instanties. Bovendien zouden bouw
stenen kunnen worden aangedragen om de voorwaarden voor een dialoog tussen chris
tenen en moslims te scheppen. Indien de religieuze leiders van de meerderheidsreligie 
spreken over 'de dienst aan de wereld', vallen daar dan ook de ethnische leiders van de 
minderheden onder, ook die van de moslims? Kan een dialoog werkelijk tot stand ko
men indien er grote sociaal-politieke en economische ongelijkheid tussen de partners 
bestaat? 

De methode van onderzoek wordt bepaald door de fenomenologische benaderingswijze. 
Het gaat hier om een minderheid in de diaspora — zoals het eerste deel overduidelijk 
heeft aangetoond - die niet zelf spreekt. En waar de aanzetten tot zelf spreken in het 
sociaal-economisch verkeer aanwijsbaar zijn, daar heeft de moslimmigrant over zijn re
ligieuze existentie meestal gezwegen. 

De fenomenologische benadering tracht zichtbaar te maken, wat de moslimarbeider 
in den vreemde met kan doen of niet doet. De non-participatie kenmerkt de trekarbei-
der. Dat impliceert dat hij op geen enkel onderdeel van een wetenschappelijke of ge-
ideologiseerde visie blijk geeft. De fenomenologische benadering zoekt naar de sensi
tieve punten die de moslimmigrant bezighouden. Vervolgens worden deze door de pen 
van een vreemdeling gearticuleerd (protocollen). Het aldus verkregen materiaal wordt 
vervolgens geordend door te zoeken naar de grote lijnen (inhoudsanalysen). Dat een Ne
derlander over de moslims hier te lande moet schrijven is het zoveelste bewijs van non-
participatie van de trekarbeider. 
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Het scharnier tussen het eerste en het tweede deel van deze studie ligt voornamelijk 
bij het expliciteren van de afhankelijkheidsrelatie op het religieuze niveau, omdat deze 
nauwelijks is gethematiseerd De religieuze component is met uitsluitend verwaarloosd 
door het westerse ontwikkelingsconcept dat er aan ten grondslag ligt Zonder twijfel 
speelt hier ook een rol, dat de sociaal-economische en politieke (afhankelijkheids)situa-
tie gemakkelijker valt te meten 

Een sociaal-economische of politieke situatie is te kwantificeren Economische en poli
tieke ontwikkelingen zijn meer of minder meetbaar Culturele en godsdienstige ontwik
kelingen zijn veel moeilijker in kaart te brengen Ja, oppert de culturele antropoloog, 
het is zelfs ons grootste probleem 'not to define religion, but to find it' (1) 

Deze studie maakt gebruik van de fenomenologische methode of benadering die 
teruggaat tot Edmund Husserl Voor een godsdienstfenomenologische studie over een 
Marokkaanse minderheid in de westerse diaspora, is de klassieke opdracht, het 'Wesen' 
en de 'Erscheinungen' daarvan te onderzoeken (2) Twee onderscheiden opdrachten, 
die elkaar aanvullen De verschijningsvormen zijn in de geschiedenis waarneembaar, het 
wezen van de religie behoort tot het terrein van de wijsbegeerte De godsdienstfenome-
nologie heeft tussen beide polen een intermediaire rol te vervullen (3) Op die manier 
gedefinieerd wordt de godsdienstfenomenoloog de gevangene van de tegenstelling in
térieur (compréhensible)-exténeur (perceptible) (4) 

Het onderwerp waar het in deze studie om gaat, is de 'expénence religieuse' die aan 
de gangbare methodieken ontsnapt, omdat die nauwelijks 'perceptible' is Er zijn natuur
lijk technieken als enquêtes (enz ) om hem 'perceptible' te maken, maar wat dan waaî  
neembaar is, heeft weinig meer met de oorspronkehjke inhoud te maken De ervaring is 
dan ook eigenlijk met 'comprehensible' in inhoudelijke zin Anders gezegd voor dit on
derwerp is een speciale benadering nodig, die de ervaring 'perceptible' maakt zodat de 
belevings- of zinmhoud ook 'compréhensible' wordt De gespreksvorm die gebaseerd is 
op een vertrouwensrelatie is een manier om wat er m iemand omgaat 'perceptible' te 
maken, zonder dat de inhoud noodzakelijkerwijs verminkt wordt Belangrijk voor dit 
onderzoek is via communicatie' te begrijpen wat er achter de uitdrukking van die ande
ren ligt, bijvoorbeeld aan religieuze beleving Dan is er expression-perception-impression-
compréhensibilité 

Er zijn ook handicaps aan deze benadering verbonden, zoals situationele factoren, 
0 a het tijdstip waarop het gesprek plaatsvindt en de omstandigheden waaronder Ook 
de vertrouwensrelatie kan verschillend gekleurd zijn van functioneel (invloedrijke per
soon die helpt) tot emotioneel (vnend) Bovendien zijn alle non-verbale details moeilijk 
weer te geven, bijvoorbeeld hoe iemand met zijn ogen spreekt en met zijn handen iets 
afzwakt of accentueert 

In deze studie gaat het er niet om bepaalde verschijnselen terzijde te schuiven omdat de 
auteur meent, dat ze in stnjd zijn met zijn visie op de Islam en de Marokkaanse cultuur 
Het gaat er wel om het geloof van de eenvoudige Marokkaanse moslim in Allah en de 
gehele sociaal-politieke en culturele bedding, waarbinnen dit geloof beleefd en beïnvloed 
wordt, te beschrijven Waar een duidelijk beeld aanwezig is zal dit beschreven worden, 
maar waar duisterheden, hiaten en tegenstrijdigheden worden aangetroffen, mogen 
deze niet verzwegen worden Doel van onze studie is te begrijpen hoe een Marokkaanse 
moslim in de Nederlandse (resp Utrechtse) samenleving handelt, spreekt en denkt 

1 Clifford Geertz, 'Islam observed', London 1968, ρ 1 
2 Chantepie de la Saussage, 'Lehrbuch der Religionsgeschichte', Fnbourg 1887 
3 JFA Isambert in 'Introduction aux sciences humaines des religions', Panjs 1970, ρ 218 ν 
4 Idem, о с ρ 220 
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Deze Marokkanen komen vanuit een oude traditionele samenleving vrij abrupt in een 
hoog-geindustrialiseerde staat. Binnen deze traditionele samenleving valt een micro
spanning te bespeuren. K. Cragg typeert dit generatieprobleem: 'In some places today 
the single father-son sequence marks a transition of an Abrahamic antiquity to those of 
the tanker jetty and television' (5). 

In Marokko, één van de meest traditionele landen van Noord-Afrika, is de godsdienst 
nog steeds het kristallisatiepunt van de gehele cultuur. De Islam wordt volgens C. Geertz 
gekenmerkt door 'rigorisme zonder enig compromis'. Het denken van vele Marokkanen 
wordt beheerst dooreen 'agressief fundamentalisme'. De Islam is er te vuur en te zwaard 
gebracht en heeft sindsdien een weinig tolerante beleving gekend. Religieus en moreel 
perfectionisme bloeien er nog steeds (5a). 

Marokko werd een land van het zuiver canonieke en volledig uniforme geloof in een 
'unpromising setting' (6). Nog steeds leeft een dogmatische en zelotische houding voort 
in de verschillende stammen. Bloedverwantschap en stameenheid zijn ondanks de Fran
se 'commune'-politiek nog steeds hèt oriëntatiepunt van de Marokkaan, zelfs al leeft hij 
in de bidonvilles of voorsteden van dichte woonagglomeraties. Deze studie houdt zich 
niet met een exotisch onderwerp bezig, maar tracht te verwoorden hoe deze Marok
kaan hier in ons land op zijn manier tegen de wereld aankijkt. Hoe reageren mensen 
met een dergelijke religieuze gevoeligheid op het uitvallen van geloofsmechanismen bij 
het verlaten van het Maghreb-gebied? Wat doen zij wanneer hun tradities wegvallen? 
Een reeks van reacties is theoretisch denkbaar: zij verliezen hun religieuze en culturele 
sensibiliteit; zij nemen het geloof en het ongeloof van het westen aan; zij worden in 
zichzelf gekeerd; zij klampen zich aan de oude tradities vast; zij proberen hun tradities 
een effectievere vorm te geven; zij trachten hun religieuze beleving aan een geïndustria
liseerde samenleving aan te passen; zij stellen zich ambivalent op: met hun handen wer
ken zij in het heden, het westen en met hun hoofd vol heimwee verwijlen zij in het ver
leden, in Marokko. Deze vragen spelen door deze studie heen. Toch zullen wij ons aller
eerst er op toeleggen een schets te geven van het religieuze gedrag van Marokkanen in 
een grote stad in Nederland (7). 

In het buitenland zijn — voorzover auteur bekend — enkele verwante onderzoekingen 
verricht en gepubliceerd. 

In 1967 verscheen in Oxford van Eric Butterworth Ά Muslim Community in Britain'. 
Dit is een godsdienst-sociologische studie over een bepaalde groep migranten, ni. de 
Pakistani in de stad Bradford. Het object van deze studie is de relatie tussen de plaatse
lijke bevolking en de Pakistaanse minderheid. Bijzondere belangstelling van de auteur 
gaat uit naar de plaatselijke kerken en hij somt een aantal initiatieven op, die lokale 
kerkelijke gemeenschappen ten opzichte van de Pakistani zouden kunnen onderne
men: beïnvloeden van de publieke opinie en het onderwijs inzake de beeldvorming over 
Pakistani; de openstelling van jeugdclubs voor kinderen van de migranten; het zoeken 

5. K. Cragg, 'Counsels in Contemporary Islam', Edinburgh 1967, p. 9. 
5a. De opmerking 'te vuur en te zwaard' - voor discussie vatbaar - verklaart onzes inziens echter nog 
niet het rigorisme en fundamentalisme van de Marokkaanse islam. Waarschijnlijk spelen hier andere 
factoren een rol, zoals a) de tamelijk geïsoleerde positie die Marokko sedert eeuwen in de islamitische 
wereld heeft ingenomen, en b) wat de laatste decennia betreft, de aard van het Marokkaanse regime 
dat de bestaande situatie in stand trachtte te houden, zo nodig met harde hand. 
6. С Geertz, o.e. p. 16. 
7. Wat een migrant ondergaat, wanneer deze zijn land verlaat om voor langere tijd in een andere cui 
tuur te verblijven, dient in een andere studie uitgewerkt te worden. Op dit tenein is onderzoek 
schaars. 

181 



naar nieuwe actiegebieden zoals een 'burengemeenschap-project', een crèche of kleuter
school voor moslim kinderen. Voordat Butterworth tot deze conclusies komt, heeft hij 
de sociaal-economische omstandigheden van de Pakistani in Bradford geschetst. Want 
'this is the context in which the interaction between Muslims and others takes place' (8). 

Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt bij de aard van de activiteiten van de kerken, 
de houding van de geestelijkheid en de leken, alsmede van de bewoners van Bradford. 
De laatsten werden steekproefsgewijs uit het kiesregister genomen. 

Nauwelijks enkele pagina's worden gewijd aan de activiteiten van de Moslim-gemeen
schap gericht op de christelijke omgeving. Hier noteert de auteur de Pakistaanse klacht: 
'Wij zijn naar Engeland gekomen om economische redenen' (9). 

Dit onderzoek is het signaleren waard. Voor ons is het echter van geringe betekenis, 
omdat het hele onderzoek in dienst staat van de vraagstelling: 'welke acties zijn vanuit 
de kerken opportuun?' Vervolgens bestaat er een onderscheid tussen, de Pakistani 
en de Marokkanen, omdat eerstgenoemden lang of permanent in Engeland verblijven en 
laatstgenoemden slechts voor korte tijd in West-Europa arbeid verrichten, in de meeste 
gevallen gescheiden van hun gezin (9a). Tenslotte zij opgemerkt, dat Butterworth een 
godsdienst-sociologisch onderzoek heeft verricht en de lezer niet zozeer een godsdienst-
fenomenologisch project heeft aangeboden. Dat betekent, dat zijn studie tal van min of 
meer meetbare feiten registreert en ons in feite weinig laat zien van de religieuze bele
ving van de Pakistaan zelf. 

In 1972 onderzocht James Ritchie moslimgemeenschappen op drie plaatsen in Enge
land, waarvan de resultaten werden gepubliceerd in 'A survey of the Muslim Community 
of Glasgow, South Shields and Bradford' (10). De auteur trachtte in een tijdsbestek van 
zes achtereenvolgende dagen informatie te verzamelen. Hierin ligt tevens de beperking 
van het onderzoek besloten. 

In deze rapporten geeft de auteur een overzicht van het ontstaan van de gemeen-
schap.het religieuze karakter ervan, de sociale en culturele organisatie, de spreiding en 
integratie, de positie op de scholen en de universiteit (Glasgow), activiteiten van burger
lijke autoriteiten betreffende de moslimgemeenschap en tenslotte activiteiten, onderno
men vanuit de Engelse kerken. 

Deze rapporten sluiten aan op het onderzoek van Butterworth. Het onderzoek naar 
de moslimgemeenschap in Bradford geeft vooral de ontwikkelingen aan, die zich sinds 
voornoemde studie van Eric Butterworth hebben voorgedaan. 

Een andere recente studie vanuit Engeland, die in het kader van ons onderzoek vermeld 
moge worden, is, 'Migrants and Refugees. Muslim and Christian Pakistani Families in 
Bristol' van Patricia Jeffery (11). 

Zij introduceert haar onderzoek met een kritiek op de vele eenzijdige studies over de 
situatie van kleurlingen, resp. Pakistani in Groot-Brittanië waarin het land van herkomst 

8. E. Butterworth, 'A Muslim Community in Britain', Oxford 1967, p. 22. 
9. Idem, o.e. p. 44. 
9a. Dit onderscheid tussen Pakistani in Engeland en Marokkanen en Turken in Nederland vervaagt, 
naar mate laatstgenoemden zich hier blijvend vestigen. Weliswaar is hun verblijf van jongere datum en 
aanvankelijk sterk als tijdelijk onderkend, maar de trend van de laatste jaren wijst op gezinshereniging 
en tweede generatieproblemen. Zie hoofdstuk 6 en ook 17. 
10. James M. Ritchie, 'A Survey of the Muslim Community of the City of Glasgow', London 1972; 
idem, 'Report on the Muslim Community in South Shields' en 'A Survey of the Muslim Community 
of Bradford'. 
11. P. Jeffery, 'Migrants and Refugees. Muslim and Christian Pakistani Families in Bristol', Cambridge 
1976, in het bijzonder p. 116-182. 
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buiten beschouwing is gebleven Schrijfster is tot haar studie gekomen toen zij ontdek
te, dat de Pakistani in Engeland hun eigen identiteit wisten te handhaven Haar studie 
concentreert zich dan ook op de vraag hoe deze non-assimilatie kan bestaan 

Zij gebruikt daartoe een netwerk van moslim-informanten, maar ook van chnsten-
informanten onder de Pakistani Zij ontdekt een groot verschil in positie tussen beide 
groepenngen, dat uiteindelijk is terug te voeren op het land van herkomst In Pakistan 
is de Islam de centrale godsdienst, die het hele maatschappelijke en politieke leven be
heerst De godsdienst was het belangrijkste motief om tot de stichting van de staat Pa
kistan over te gaan 

Op grond van de (vaak) ondergeschikte positie van de christenen, is de verhouding 
tussen hen en de moslims erg moeizaam Christelijke Pakistani beschouwen Engeland 
dan ook vaak als hun thuisland Dit uit zich o a op het politieke vlak, waarbij de chris
tenen geneigd zijn de zijde van India te kiezen 

De wijze waarop beide groepen de migratie bekijken verschilt De moslims zijn geko
men uit economische motieven, in het bijzonder voor hun kinderen Zij willen zo spoe
dig mogelijk terug 

Christen Pakistani voelen zich veeleer 'vluchteling' Zij proberen zich zo goed moge
lijk aan te passen, maar blijven desondanks herkenbaar als Pakistani 

Belangwekkend in deze studie is de bevinding van Jeffery, welk een grote rol de Is
lam speelt in de bereidheid al dan niet op te gaan in de Engelse samenleving De gods
dienst, zo blijkt uit haar onderzoek, speelt bij de moslims van Pakistaanse achtergrond 
bij de bepaling van zijn identiteit en plaats tijdens zijn verblijf in de centrum-natie En
geland een grote rol ( 12) 

Het terrein van onderzoek van deze case-study is echter beperkt tot Bristol Voor 
onze studie is haar vraagstelling (te) sterk op de Engelse situatie en de Pakistani gencht 
en de typische omstandigheden, die daarbij een rol spelen 

Desondanks is dit alleszins een noemenswaardige studie (12a) 

12 Idem, oc ρ 170 w 
12a Zie voorts Ρ Jeffery,'Migrants and Refugees Muslim and Christian Pakistani Families in Bnstol', 
Cambridge U.P , 1976, S W Hamson and D Shepherd, 'Islam in Preston', Curriculum Development 
Centre, Preston, J Hick, 'On Multi-Religious Birmingham', One World (WCC) June 1975, A Shamis, 
'Muslims in Britain the Organisers' View', The Musimi, June-July 1975 en 'Muslims m Britam', The 
Muslim Αρη! May 1975, Ρ M Hawkins, 'Pakistanis m Bradford', Community Relations Council, Brad
ford, Wetherby Conference, 'The Family in Islam and Chnstianity', Community Relations Council 
of Bradford, 1974, Wetherby Conference, 'Islam m the Parish', Community Relations Council of 
Bradford, 1973, Collected articles, 'Towards a Multi Racial Society' Community Relations Commis 
Sion, Ρ Sookhdeo, 'Asians in Britain a Christian Understanding', Falcon Books London 1972 
Description of Muslim Community Sheila Allen, 'New Minorities Old Conflicts', Random House, 
1971, ρ 29-60,65-102 Description of Pakistani immigrants, M De aken, Colour Citizenship and 
British Society', Panther, 1970, ρ 3840, 291-300 Pakistani settlement, Robin Oakley, 'New Back
grounds', IRR 1968, ρ 73 The Pakistani background, Hamza A Alavi, 'Pakistanis m Bntam', 
C S S , 1963, В Dahya, 'Study of Pakistanis in Bradford', IRR, idem, Pakistani Immigrants m Glas
gow', M A Thesis, Edinburgh, 1967, К Hunter, 'History of Pakistanis in Bntam', The Author, 1962, 
S A Khaliq, 'Pakistanis in Bntam', Plebs, Vol 58, No 3, 1966, Manyan Hams, East Pakistanis in 
Bntam', LC R R , 1967, Ρ Baker, 'Glasgow's Pakistani Community', В A dissertation, Strathclyde, 
1967, D Brewster,'Muslims in Bntam', Bible Lands, Vol 16, No 8,1965,0 Brewster,'Muslims m 
Bntam', Crucible, May 1965, E Butterworth, 'A Muslim Community m Bntam', Church Information 
Office, 1967,D Hiro,'Muslims m Bntam', New Society, Vol lONo 271,1967,A.Z Gottlieb,'Indian 
and Pakistani Immigrants m Great Bntam smce World War II, The Author, 1967, S С M , 'Mu si uns m 
Bntam', Student Chnstian Movement, January 1965, L О Sanneth, The Muslim Community m Bn-
tam'.BCC unpublished, Rev JAI Ritchie, 'A Survey of the Muslim Community of the City of Glas
gow', BCC 1972, unpublished, idem, 'A Survey of the Muslim Community m Bradford', В С С 
1972, unpublished, idem, 'Report of the Muslim Community m South Shields', BCC, 1972, unpub
lished, idem, 'Muslims m Great Bntam', Patterns of Prejudice, Vol 9, No 3, J Taylor, 'Islam m Bn-
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Voor Duitsland willen wij de opmerkelijke publikatie vanuit de kerken vermelden 
'Gastarbeiter werden Burger' (13) Het geëngageerde werkje is rijk aan feitenmateri
aal en hienn ligt zeker haar waarde. Naast de sociale, economische en politieke vraagstuk
ken die onlosmakelijk verbonden zijn met het migratievraagstuk, wijdt de auteur een 
hoofdstuk aan de ontmoetingen met moslims (14) en brengt aldaar de relatie tussen de 
Duitse kerken en de moslims in kaart Wij zullen daar in hoofdstuk 10 en 13 nader op 
ingaan 

De auteur verklaart in zijn introductie de titel en tevens waarom juist vanuit de ker
ken een dergelijke publicatie het licht zag 

'Regierungen und politische Parteien haben sich bisher nur wenig um die auslandischen Arbeitnehmer 
und ihre Familien bemuht, zumal sie als Wahlerstimmen nicht zahlen Dabei wird übersehen, dass es 
weder überzeugende Grunde, noch ethisch annehmbare Möglichkeiten gibt, um Millionen Auslander 

tain'. Learning for Living, January 1972, R В Sergeant, Yemeni Arabs in Bntain', Geographical Ma
gazine, Vol 17, No 4, 1944, ΒΛΙ D Dahya, 'Yemenis m Bntarn', Race, Vol 6,177 190, К Ahmad, 
'Islam and Muslims m Europe Today', Islamic Foundation 
Muslims m Employment О Gish, 'Where Immigrant Doctors Go and Why , New Statesman (14th 
March, 1969), Samir Shah, 'Immigrants and Employment' in the Clothmg Industry Runnymeade 
Trust, 1975, Acton Society, 'Study of Immigrant Workers in London Transport' unpublished matenal 
for I R R , I R R , 'Study of Pakistanis in Employment, Bradford', unpublished matenal for I R R , 
C R C , 'Overseas Doctors', CRC Journal, Vol IV No 6, Ρ Ε Ρ , 'Racial Disadvantage in Employ
ment',? EP Report 
Education N Hawkes, 'Immigrant Children in British Schools' Pall Mall Press for I R R , 1966, 
C R C , 'The Education of Muslim Girls', discussion paper prepared by Lord Wade, Yorkshire Com
mittee for С R С , Dr M Iqbal, 'Some Current Issues in Religious Education m Multi-Faith Schools', 
Bradford Metropolitan District C R C , 1974, UM Ο , 'Guidelines and Syllabus on Islamic Educa
tion', U-M О , 'Islamic Education and Single Sex Schools', John Hull, 'Religious Education m Bntain 
Today', Impact, Vol 1, No 3, 1971, Teachers World, 'Islam' report Teachers World, 14 1 72, A W 
Hamid, 'Primary Education in Britain', Impact, Vol 1 No 18, 1972, idem, 'London Weekend Schools 
- Parents and Teachers Meetmg, idem, 'Morality and Education' Impact, Vol 2 No 17,1973, M E T , 
'Musimi Educational Trust Year of Achievement', Impact, Vol 2, No 22, 1973, Zia Sardar, 'Unity 
Trhough Diversity', Impact, Vol 3 No 10, 1973, Τ В Irving, 'Teaching Arabic and Islam to Young 
English Speaking Muslims', Impact, Vol 3 No 10, 1973, M E T , Problems and Rights of Muslim 
Parents Regardmg the Education of Their Children', Pamphlet, Elizabeth Wilson, Islam m Pnmary 
Schools', Learning for Living, January 1972, Robin Davies, Islam in Secondary Schools', Learning 
for Livmg, January 1972, Venty Khan, 'Existing Provision by Linguistic Minorities in Bntain' 
С I L Τ 1975, R Hasan, 'A Comparative Study of Pakistani Bilingual and Monoglot School Chddrens 
Performance in Verbal and Non-Verbal Tests', Ph D thesis, Umvereity of London, 1964, Ziauddin 
Sardar, 'Communication Gaps', Muslim, Vol 6 No 2, Muslun students m secondary schools, Khur-
shid Ahmad, Education of Muslim Chddren', Muslim, Vol 7 No 3, 1969, Abdul Wahid, 'A Growing 
Interest in the Teaching of Islam', Muslim, Vol 9 No 4, 1972, idem, 'The Teaching of Arabic in 
Weekend Schools', Muslun, Vol 10 No 1, 1972, F OS IS Round-up, 'Muslim Teachers Group' 
Muslun, Vol 10 No 4, 1973, Mumtaz, 'Teaching Religion to the Youth', Muslim, Vol 8 Nos 6 7, 
1971 An article dealing with the framework within which Islamic education should be imparted to 
the youth, Riyadh El Draubie, 'IslamicEducation in Britain',M W Vol 4 apnl 1974, Impact Reports, 
'Muslun Teachers Group', Impact, Vol 2 No 20, 1973, idem, 'Muslim Teachers Meetmg', Impact, 
Vol 2 No 17, 1973, idem,'UM О Looks Forward to Islamic University', Impact, Vol 2 No 21, 
1972, idem, 'Muslim Education m the West Cumculum and Method', Impact, Vol 2 No 23,1973, 
idem, 'A Sufic College m London', Impact, Vol 2 No 23, 1973, idem, 'Muslim Education Trust 
Sending Teachers to 47 County Schools', Impact, Vol 2 No 12, 1972, Vol 4 No 9,1974, Muslim 
Report,'Education Trends and Remedies', Muslim Editorial, Vol 6 No 1,1968 Bntish education 
and the Muslim system, idem, 'Islamics in Bntish Universities', Muslun Comment Page, Vol 6 No 3, 
1968, idem, 'Religious Education of Muslun Children m Great Britain', Muslim, Vol 7 No 9, 1970, 
idem, 'Educatmg the New Immigrants', Muslim, Vol 9 No 4, 1972 

13 J Micksch, 'Gastarbeiter werden Burger Handbuch zur evangelischen Auslanderarbeit, heraus
gegeben von Jürgen Micksch', Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Mam, 1978 
14 Idem, oc ρ 71-83 
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wieder zurückzuschicken. Dire Anwesenheit hat eine Eigendynamik entwickelt, der sich kern euro
paisches Land entziehen kann Gastarbeiter werden zu Bürgern . . Bis heute sind Christen und Kir
chengemeinden nur vereinzelt solidarisch auf die Seite der Auslander getreten, die von einer Gesell
schaft oder emem Staat verfolgt und Benachteiligt wurden' (15). 

In 1969, publiceerde het tijdschrift 'Comprendre' een onderzoek, gehouden onder jon
ge Algerijnen over ethische en godsdienstige vraagstukken (16) De 95 vragen werden 
voorgelegd aan voornamelijk middelbare scholieren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar, 
die zowel uit Noord-Algenje (30) als uit het Zuiden (65) kwamen Zij hebben schnf-
tdijk geantwoord op 18 vragen, die zich concentreerden op het godsbeeld, de koran, 
de religieuze plichten (ramad'an, s'alat zakat) en de normen van goed en kwaad (17). 

Het gevaar is echter niet denkbeeldig, dat vele vragen 'volgens het boekje' beant
woord zijn Wanneer ondervraagden dieper op de zaak moeten ingaan, blijven zij vaak 
het antwoord schuldig (18). Zo wordt elke Moslim geacht in het bezit van de koran te 
zijn en er in te lezen. De jonge Algerijnen beantwoorden een vraag hierover met 'ia'. 
Maar toen de onderzoekers dieper op de materie ingingen met vragen als- 'wat lees je 
en 'onder welke omstandigheden', bleven de meesten het antwoord schuldig (19). 

Afgezien van het gevaar van standaard-antwoorden is een schriftelijke enquête zeker 
onder ongeletterden een onzinnige zaak De eenvoudige Marokkaanse arbeider wan
trouwt het papier. Voor hem heeft het schnft vaak nog een sacraal karakter Boven
dien, wat wil de onderzoeker met zyn vragen? En zelfs al stelt de onderzoeker de vra
gen mondeling: 'Wie is dan die man, die hem vragen stelt over iets waar hij niet gemak
kelijk over spreekt?' Immers, sommige Marokkanen zijn van mening dat de koran ver
biedt dat een met-kenner de Islam uitlegt. De vertrouwensrelatie is een dwingende eis 
om een beeld te krijgen van de religieuze ervaring van de moslim. Hij vertrouwt deze 
intimiteit niet aan vreemden toe. Als hij de bedreigende enquêteur toch antwoordt, is 
het gevaar niet denkbeeldig dat deze onware antwoorden of halve waarheden oogst 

Ondanks de geuite bezwaren kunnen vele vragen behulpzaam zijn bij onze speurtocht 
naar de onbekende leefwereld van de Marokkaanse minderheid in Nederland Een 
winstpunt is dat de auteur de ondervraagde Moslims redelijk goed kent en er in de loop 
van de tijd een vertrouwensrelatie is gegroeid — hoe verschillend ook geschakeerd 
tussen onderzoeker en ondervraagden. Bovendien kunnen deze vragen en antwoorden 
in een min of meer persoonlijk gesprek beter tot hun recht komen. 

Als derde aanknopingspunt voor ons onderzoek moet 'Lumière et Ombre au Maghreb ' 
genoemd worden van A Demeerseman, (20) 

Deze Franse priester heeft veertig jaar onder de moslims geleefd. Hij schildert ons 
in zijn studies een vijftigtal boeiende portretten, 'ideal types' van de moslim in het 
huidige Tunesië. Hij beschrijft de moslim door hem aan het woord te laten In het 
spectrum van zijn belangstelling staan het generatieconflict, de ontmoeting der cultu
ren, de godsdienst van de ouders, de reacties van de jeugd daarop, de rationele levens-

15 Idem, p. 7. 
16. 'Enquête sur le sens moral et religieux de jeunes algériens', Comprendre no. 71, oktober 1969, 
Panjs. 
17. Zie de 18 hoofdvragen en sommige subvragen. 
18. Zie vraag 12,13,14 en 15. 
19. Zie vraag 4 
20. A. Demeerseman, 'Lumière et Ombre au Maghreb', Panjs 1970. Deze publikatie is voor ons het 
vermelden waard vanwege zijn methodologie Deze werkt met protocollen, portretten en interviews. 
Dat zijn aandacht met zozeer naar moslim emigranten uitgaat en zich beperkt tot voornamelijk intel
lectuele jongeren — vaak bi-cultureel opgevoed - is zijn eigen te rechtvaardigen keuze. De onovertref-
felijke waarde van deze studie ligt in de weergave van een aantal ervanngen die de auteur na jarenlange 
contacten met het land en zijn bewoners aan het papier toevertrouwt. 

185 



houding, de kritische beoordeling, het geweten en de twijfel. 
Demeerseman richt zijn belangstelling vooral op de ontwikkelde Tunesiers, die vaak 

bi-cultureel zijn: zij drukken zich soms nog gemakkelijker in het Frans uit dan in het 
Arabisch. Slechts 4 van zijn 50 portretten komen niet uit het 'milieu lettré', maar be
treft analfabeten. De auteur beschrijft Tunesiers, die gedichten in het Frans schrijven, 
die soms beter Latijn dan Arabisch kennen. Er zijn er die St. Jan van het Kruis en 
Simone Weil hebben gelezen. Enkele Tunesiers uit deze reeks portretten hebben Al-
Hallaj ontdekt na lezing van de werken van Massignon. Ook Tunesiers uit de theoso
fische clubs van Parijs komen aan het woord. 

Zijn protocollen — zij het enigszins eenzijdig samengesteld uit gesprekken met de 
meer ontwikkelden — bieden ruimschoots materiaal voor een inhoudsanalyse. Demeer
seman tracht met de volgende categorieën een ordening te brengen: 'Les croyants stabi
lisés, les anti-ritualistes, les moralisants, les intériorisants, les croyants en crise, les fémi
nistes, les déistes, les socialisants, les incroyants' (21). Het blijft aanvechtbaar of Ьц 
daarin inderdaad geslaagd is. Het is gemakkelijk enkele kritische kanttekeningen te 
plaatsen. Allereerst kan men zich afvragen of verscheidene categorieën niet sterk be
paald zijn door het westerse denken van de auteur, die tot een missiecongregatie van 
kardinaal Lavigerie behoort. Deze 'Witte Paters' ontvingen een gedegen klassieke scho
lastieke opleiding, waar men met een helder begrippen-systeem werkt, dat cultuur-his-
torisch bepaald is. Immers, is het begrip 'dèist' niet eigen aan de traditionele theolo
gische discussies uit het Westen? 

Vervolgens bakent Demeerseman zijn categorieën niet scherp af. Waar ligt de grens 
tussen 'anti-ritualistes', 'moralisants' en 'intériorisants'? Deze categorieën doen boven
dien wat kunstmatig aan. 

Tenslotte zij opgemerkt dat hij bij de categorie 'socialisants' alleen het marxisme -
waar Demeerseman zéér gereserveerd tegenover staat — voor ogen heeft. 

Zijn er echter buiten de marxistische doctrine geen 'socialiserende' stromingen? 
Ongeloof en marxisme worden in één adem genoemd. Ik ken echter ongelovigen, die 
niets van de marxistische leer willen weten, zowel in het Westen als in Noord-Afrika. 
En ook marxistische moslims of christenen zijn geen onbekend fenomeen! 

In het laatste deel van zijn studie schetst Demeerseman de lijnen van een evolutie, 
waarbij de modernist open staat voor de westerse cultuur en vaak een man van twee 
culturen kan worden genoemd. De conservatieve Tunesiërs daarentegen sluiten zich 
voor het Westen af en nemen daar tegenover zelfs een vijandige houding aan. 

Terwijl Demeerseman vooral de cultuurdragers van Tunesië in hun eigen land be
schrijft, zullen wij — vaak jonge — Marokkanen, die doorgaans minder of geen onder
wijs hebben genoten, aan het woord laten . . . en dan nog in de diaspora. In deze stu
die komt de vraag aan de orde of de conservatieve Marokkaan in Nederland, zoals 
Demeerseman meent, vijandig tegenover de westerse cultuur staat. 

Economische motieven hebben de Marokkaan naar Nederland gedreven. Hij is ge
heel en al afhankelijk van deze westerse welvaart; van de wetgeving, de huisvesting, 
recratiemogelijkheden e.d. in Nederland. Door deze hulpeloosheid is zijn afhankelijk-
heidssituatie veel groter dan in eigen land, waar hij de taal spreekt en de weg kent. Een 
lid van d,e moslim-minoriteit kan zich niet aan de invloed van de westerse samenleving 
onttrekken. Hier liggen zijn promotiekansen en de tijdelijke verbetering van zijn finan
ciën. Een boeiende vraag zal dan ook in de volgende gesprekken zijn: 'het westen in de 
ogen van de Islamitische Marokkaan' (22). 

21. A. Demeerseman, o.c.p. 211-224. 
22. Met een toespeling op de titel van J.D.J. Waardenburg's studie: 'Islam dans le miroir de l'Occident', 
's-Gravenhage 1961, 1963 en 1970. 
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In België verscheen in februan 1978 een godsdienst-sociologische studie van de Islam 
aldaar van de hand van F Hitchinson (23) De auteur stelt dat de tijd van geïsoleerde 
problemen inzake de islamitische godsdienstuitoefening voorbij is De tijd van organi
satorische aspecten en van structurele vragen is inmiddels aangebroken 'De gestelde 
vragen waren niet meer van de orde van "hoe en waar vinden we η tu eel geslacht vlees9" 
maar het ging voortaan om de globale vraag "hoe kan de Islam een plaats knjgen in 
België, hoe kan de culturele eigenheid van de groep islamieten hier organisatorisch ge
vestigd en gehandhaafd worden7" (24) De Islam is een gegeven voor de Belgische sa
menleving, waar men met meer onderuit kan Deze Islam is zelfs zo onomstotelijk aan
wezig, dat zij zich binnen tal van conflicten aandient, zoals bij 

- het Centre Islamique et Culturel' ( C I C ) en de ambassades van moslimlanden te 
Brussel, 
de vereniging 'Islamitische Cultuur en Godsdienst' (I С G ), die zich opwerpt als al
ternatief tegenover het C I C , 

- andere islamitische verenigingen in België, 
- de andere levensbeschouwingen en godsdiensten in België, vooral de humanisten en 

de katholieken, 
- de Belgische overheid, 
- de heersende cultuur in het land van herkomst der moslims (25) 
De auteur brengt een sociologie van de Islam in kaart Hij onderzoekt de plaats van de 
imam in de diaspora van België, de organisatie van de cultus en het godsdienstonder
richt Vooral op het laatste onderwerp valt het accent van deze studie (26) 

Hitchinson tracht m feite een 'religieuze sociografie betreffende de Islam' op te stel
len Hij is zich ervan bewust dat een dergelijke studie voor België niet bestaat De Islam 
is ook nog maar een jong verschijnsel in de Belgische samenleving Een goede documen
tatie ontbreekt Bovendien is de godsdienst een onderwerp waarover moslims onder el
kaar weinig spreken, en zeker niet met een vreemdeling 'Daarom raadde men mij af 
met rechtstreekse vragen af te gaan op de muzelmannen in ons land Er bestond weinig 
kans dat ze zouden meewerken en dan nog zouden hun antwoorden dubbelzinnig of 
nietszeggend zijn Systematisch en gestructureerd interviewen aan de basis leek dus 
onmogelijk Ook het taalverschil zou regelmatig voor problemen zorgen' (27) 

Hienn ligt de 'smalle basis' van dit onderzoek, omdat de onderzoeker noch beschikt 
over voldoende rechtstreekse, duurzame contacten onder de moslims, noch op redelijke 
wijze hun talen spreekt Beide factoren scheppen een afstand die de onderzoeker 
dwingt zijn kennis ten behoeve van een staalkaart van de Islam in België slechts uit se
cundaire bronnen te putten (leiders van de moslims, maatschappelijk werkers en prof-
fessionele krachten uit het welzijnswerk) 

Uit zijn onderzoek bleek het aantal 'met-antwoorden' zeer groot Voor zijn case stu
dies te Gent en Genk bedroegen deze 'met-antwoorden' resp. 38 procenten 24procent. 
Hitchinson acht zijn bijdrage dan ook bedoeld als een 'beschrijvend onderzoek' (28) 

Hoewel een 'sociologische formulering van de problematiek' in België nog in de 'kin
derschoenen' staat, telt België reeds 140 000 moslims (29) Onder deze groep van mos
lims trachten de godsdienstige leiders de Islam in België organisatorisch uit te bouwen, 

23 F Hitchinson, 'De Islam in België Een sociologische probleemstelling', Leuven 1978, ter verkrij
ging van het licentiaat in de sociologie 
24 Idem, ρ 1-2 
25 Idem, ρ 3 
26 Idem, ziep 88 151 
27 Cf idem, ρ 5-6 
28 Idem, ρ 149 
29 Idem, ρ 152 
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omdat een eventuele terugkeer des te gemakkelijker is naarmate de kinderen vertrouw
der zijn met de Islam. Vandaar ook alle aandacht voor de oprichting van moskeeën en 
eigen scholen of godsdienstonderricht. 

Ook verschillende islamitische culturele verenigingen trachten 'groepscohesie van de 
moslims in België' te verstevigen. Door deelname aan dit spectrum van activiteiten 
brengt de moslim in de diaspora tot uitdrukking dat hij behoort tot de umma, de isla
mitische gemeenschap van België (30). 

Wij zullen van deze eerste aanzet tot een sociografie, waann de hoofdlijnen van de Is
lam in België worden uiteengezet, in de volgende hoofdstukken nader gebruik maken. 

In Nederland is nog geen sociografie van de Islam verschenen. Wel zijn enkele aanzet
ten daartoe te melden, voornamelijk in de vorm van doctoraalscripties. 

In 1975 legde V. Hermans aan de Nijmeegse universiteit zijn scriptie 'Moslim-gastar
beiders missie of omissie?' voor (37). Als pastoraal werker had hij reeds veldervaring 
opgedaan bij de zorg onder buitenlanders, in het bijzonder onder Marokkanen. 

Hij behandelt in zijn studie eerst de economische, sociale en politieke achtergronden 
van het fenomeen 'gastarbeid'. Vervolgens tracht hij de moslim-gastarbeiders in West-
Europa rudimentair in kaart te brengen. Daarna behandelt hij de houding van de chris
tenen tegenover deze minoriteit, om tenslotte een theologisch-missiologische reflectie 
te wijden aan de diaconale en kerygmatische functie, alsook aan die van de koinonia 
der kerken ten opzichte van de moslim minoriteiten. 

Deze scriptie is een eerste waardevolle aanzet tot een sociografie van de Islam m 
West-Europa. 
Een jaar later verscheen een scriptum 'De Moslim Gastarbeider en het Pastoraat' van 
T. Storeken aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te Heerlen (32) Schrijver 
maakt een aantal kanttekeningen bij het verschijnsel gastarbeid, om daarna de ervann-
gen van moslimarbeiders tijdens hun verblijf te beschrijven. 

Deze studie sluit aan bij die van Hermans, waar de mogelijkheden voor het (rooms-
katholieke) pastoraat onder vreemdelingen worden onderzocht. De originele bijdrage van 
Storeken ligt in zijn slot-essay, nl. hoe binnen de bestaande catechese de Islam aan de 
orde kan worden gesteld (33). Relevante gegevens daaruit zullen wij nader vermelden in 
de hoofdstukken 10 en 13. 

Tenslotte zouden wij de case-study van de socioloog M Joemman willen vermelden, die 
de titel draagt 'Onderzoek naar het godsdienstig gedrag van in Utrecht wonende Marok
kaanse en Turkse gastarbeiders' (34). Hij interviewde tweehonderd moslims om uit te 
vorsen of zij ook hier hun godsdienstig gedrag volgens de traditionele patronen hand
haafden (35). Joemman stelt in zijn inleiding, dat hem geen Nederlands onderzoek be
kend is, waarbij de religieuze aspectenvan de moshmarbeiders formeel object van onder
zoek zijn Hij concludeert, na de enquêteformulieren verwerkt te hebben, dat 'een ver
rassend hoog aantal respondenten het godsdienstig gedrag zoveel mogelijk ongewijzigd 
probeert te handhaven' (36). Joemman zwakt onze bezwaren tegen de registrerende en 

30 Idem, p. 153/154. 
31 V GÌA. Hermans, 'Moslim-gastarbeiders missie of omissie'', Nijmegen, september 1975. 
32 T. Storeken, 'De Moslim-gastarbeider en het pastoraat', scnptie (gestencild), Heerlen, september 
1976 
33 Idem, p. 103-124. 
34 M A.K Joemman, Onderzoek naar het godsdienstig gedrag van in Utrecht wonende Marokkaanse 
en Turkse gastarbeiders', Utrecht, januan 1977 (gestencild) 
35. Idem, ρ 6 
36 Idem, ρ 77. 
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niet-adequate methodiek van de enquête af: 'Van belang is hierbij, dat men bedenkt, 
dat ook indien het feitelyk gedrag niet altijd overeen zou stemmen met het aangegeven 
gedrag, dit in feite voor het onderzoek niet van wezenlijk belang is. Juist bü godsdien
stig gedrag is dat, wat men in eigen ogen zou moeten doen haast nog belangrijker, dan 
wat men in feite doet' (37). De wenselijkheid van een bepaald gedrag, een ideaal-typisch 
gedrag, acht hij minstens zo belangrijk. 

Deze registratie van het onderhouden van verschillende plichten en gewoontes is een 
waardevol gegeven. Het zegt echter nog weinig over de beleving ervan binnen een an
dere cultuur, waar men een marginale positie op de arbeidsmarkt inneemt. Bovendien 
worden deze losse (godsdienst)-sociologische feiten niet in de samenhang van een cultu
reel en religieus geheel geplaatst. Daar lenen diepte-interviews zich beter voor. 

Een voor ons interessante conclusie in zijn studie, is het onderscheid in godsdienstige 
beleving tussen Turken en Marokkanen. De eersten zijn beter georganiseerd en geneigd 
vaker gezamenlijk het gebed te verrichten. De Marokkanen zijn minder georganiseerd ;zij 
ervaren sterker de afwezigheid van de moskee. De Turken leven meer in gezinsverband 
in Utrecht en lezen vaker de koran (minder analfabeten). Joemman: 'Voor degenen met 
de minste opleiding, de Marokkanen, is het het moeilijkst zich te organiseren. Bij deze 
groep is de behoefte aan een moskee groot. Men is bereid een maandelijkse bijdrage te 
leveren voor een moskee. Aangezien deze groep geen duidelijk toekomstbeeld heeft en 
in feite verwacht in Nederland te blijven, verdient hun situatie zeker verder onderzoek' 
(38). Die aansporing willen wij in dit tweede deel van onze studie ernstig nemen. 

In de hiema volgende hoofdstukken (8 en 9) luisteren wij naar een aantal Marokkaanse 
arbeiders, die op verantwoorde wijze zijn geselecteerd. Wij trachten uit de gespreks
protocollen te achterhalen welke rol de Islam voor hem of haar inneemt; welke functies 
de moskee vervult en hoe de relatie tussen christenen en moslims verloopt. Ook de 
sociale, economische en politieke context willen wij zoveel mogelijk registreren, voor 
zover deze van belang is voor onze vraagstelling. Deze bestaande verschillende aspecten 
die ons in afzonderlijke gesprekken worden aangereikt, zullen in de daarna volgende 
hoofdstukken thematisch worden behandeld. 

Er bestaat nog geen wetenschappelijke beschrijving van de Islam in Nederland. Het 
zou een studie op zich betekenen, wanneer men daarin volledig wil zijn. Hetgeen ons in 
dit hoofdstuk voor ogen staat is een wetenschappelijk verantwoorde aanzet tot een 'so
ciografie in hoofdlijnen van de Islam in Nederland'. Vaak zullen wij doorverwijzen naar 
andere personen en documentatiebronnen. In dit hoofdstuk willen wij een aantal gege
vens vermelden ter algemene kennis en informatie. 

Door de protocollen van hoofdstuk 8 en 9 en door deze 'islamografie' van hoofdstuk 
10 zou deze studie een extra waarde kunnen krijgen ook voor hen, die Galtung's theo
rie van de afhankelijkheidsrelaties niet delen of die zelf reeds zeer ver in het migranten
vraagstuk zijn ingevoerd. Voor hen zal deze studie dan niet zozeer een Ordening van 
zaken' ten aanzien van de sociale kwestie zijn (zie deel één), maar vooral nieuwe gege
vens aanreiken over een verwaarloosd aspect van één der minderheden in Nederland. 

Een ander argument voor een dergelijk hoofdstuk is het verwijt te voorkomen, dat 
de auteur de religieuze ervaring van de moslims grotendeels interpreteert of behandelt 
vanuit zijn eigen ethiek. Naar onze mening is er in ons land een grote behoefte aan een 
niet-ideologisch gebonden wetenschappelijke aanzet tot beschrijving. 

In de hoofdstukken 11 en 12 trachten wij de rol van de moskee te analyseren, 
waarbij een case-study over Utrecht de nodige aandacht krijgt. Initiatieven van moslim-

37. Idem. 
38. Idem, p. 81. 
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groepen elders zullen wij zoveel mogelijk vermelden. De reacties van de Nederlandse 
overheid op de roep om een moskee zullen wij eveneens aan de orde stellen. De func
tie en de plaats van de imam onder de moslims, wonend en werkend in de diaspora 
worden onderzocht. 

Hoofdstuk 13 gaat uitvoerig in op de stereotyperingen die plaatsvinden in het con
tact tussen christenen en moslims. Er zijn echter ook 'doorbraken' in de houding van 
christenen tegenover de moslims te bespeuren, vanuit verschillende kerkelijke achter
grond. Wij zullen hier de nodige aandacht aan wijden. 

In hoofdstuk 14 staan wij stil bij enkele gegevens die uit de protocollen naar voren 
komen en die de sociaal-politieke kaart van de moslims in ons land inkleuren: de mi-
grantenraad, de Marokkaanse syndicale en politieke organisaties en Amicales. 

Wij eindigen dit deel twee met de conclusies en enkele aanbevelingen aan het adres 
van de Nederlandse kerken. Wij trachten dit dusdanig samen te vatten dat wij hier in 
deel drie niet weer op terug behoeven te komen. 
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Hoofdstuk 8 

MOSLIMS AAN HET WOORD 

Acht protocollen met inhoudsanalyses 

'Who could better write about what motivates Moslems than 
a Moslem himself?' 

H. Mintjes 

In dit tweede deel worden allereerst een achttal 'documents de vie' van Marokkanen in 
Nederland, in het bijzonder te Utrecht, gepubliceerd. De gesprekken zijn afgedrukt in 
de taal waarin ze gevoerd zijn. De keuze van de taal is aan de Marokkanen zelf overge
laten. Ook foutief woordgebruik en foutieve zinsconstructies zijn overgenomen. De se
lectie van de ondervraagden is geschied op basis van leeftijd, plaats of streek van her
komst, duur van verblijf in Nederland, gehuwd met Marokkaanse of Nederlandse vrouw, 
herenigd met of gescheiden van vrouw en kinderen levend. Onder de geïnterviewden 
bevindt zich een Marokkaanse vrouw en een vijftienjarige jongen. Alle aspecten van de 
grote verscheidenheid komen in de keuze van de personen tot hun recht, zoals het over
zicht op de komende bladzijde laat zien. Moment van registratie is het tijdstip waarop 
het gesprek plaatsvond. 

Na elk protocol volgt een inhoudsanalyse. Wanneer auteur over gegevens beschikt die 
niet strikt uit het protocol zijn af te leiden, dan volgt er een tweede bewerking. Er wor
den dan gegevens gebruikt die uit een jarenlange, soms vertrouwelijke relatie de schrijver 
bekend zijn. Uit respect voor de bij dit onderzoek betrokken personen, zijn er schuilna
men ingevoerd. 

In dit achttal protocollen dat qua selectie representatief voor de Marokkaanse min
derheid is, wordt getracht — zonder de gesprekken te forceren — de geloofsattitude, 
de religieuze observanties en de daarmee samenhangende sociale notities binnen de 
vraagstelling centraal te stellen. 

Na dit achttal volgen nog drie gesprekken met de formele leiders van de Marokkanen in 
Utrecht. Zij zijn door hun achterban gekozen om in de migrantenraad zitting te nemen. 
Andere organisatievormen kenden de Marokkanen in Utrecht niet. De vierde Marok
kaanse vertegenwoordiger is door langdurig verblijf in Marokko buiten het onderzoek 
gevallen. Aan hen zijn vooral de vragen voorgelegd die uit het eerste achttal als de meest 
sensitieve onderwerpen naar voren werden gebracht: de plaats van de islam; de functies 
van de moskee; de rol van de imam; de relatie tussen christenen en moslims; en de soci
aal-politieke kaart van deze voormannen. 

Deze elf protocollen en hun inhoudsanalyses leiden aan het eind van dit deel tot ant
woorden op de eerder gestelde vragen. Deze zullen we in ons laatste afsluitend hoofd
stuk in de vorm van conclusies samenvatten. 
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Kbir al-ma'had 
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45 Nador 7 jaar analfabeet mar. 

ongehuwd 

marok-
kaanse 
6 kinderen 

gescheiden 

Mina 22 Oujda 3jaar 3jaarl.o. mar.fr. marokkaan herenigd 

Samir 30 Sig (Oran) 9 jaar 1 jr. l.o. mar. ned. 

Ishak 31 nabij 4 jaar M.O. en mar.fr. 
Alhoceima H.B.O. 

Ibrahim 30 Ainzora 9 jaar enkele jaren mar. ned. 
(Nador) l.o. 

nederlandse -
Ikind 

nederlandse sinds 1976 

ongehuwd 

* alle gegevens hebben betrekking op het moment waarop de gesprekken plaats vonden. 

TAIb is zevenentwintig jaar geleden in S. Martil geboren, een kleine Marokkaanse bad
plaats nabij Tétouan die nog niet geplaagd wordt door de grote toeristenstroom. Zijn 
ouders en enige zuster zijn analfabeet. Broers heeft hij niet. Ouders, zuster en zwager 
met hun drie kleine kinderen leven tezamen in enkele kleine vertrekken van een een
voudig wit gepleisterd Spaans huisje (zonder tuin, dakterras of kelder). Vader is een 
oude man, die men meer dan 70 geeft. Nog steeds werkt hij als molenaarsknecht. Taib's 
moeder is een hartelijke en simpele vrouw, vol bygeloof. Zijn zwager, een visser, zwaait 
de scepter in de familie, maar tijdens zijn vakantie neemt Taib spontaan de leiding over. 
Taib was een intelligente jongen, de trots van het gezin. Hij ging naar school. Het eer
ste schooljaar heeft hij heimelijk gevolgd, omdat zijn vader tégen onderwijs was. Toen 
гцп vader dit ontdekte, doordat de onderwijzer boos was over het veelvuldige verzuim, 
kreeg Taib een pak slaag. Daarna heeft zijn vader de 'schoolgang' geaccepteerd. 

Taib behaalde het einddiploma van de kweekschool en heeft zelfs korte tijd als on-
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derwijzer voor een klas in Casablanca gestaan. Door een ongelukkige onderwijsplanning 
van de Marokkaanse regering raakte Taib werkloos. Hij vertrok daarop naar Nederland, 
waar hij ongeschoolde arbeid in en nabij Utrecht verrichtte. Taib kwam vaak bij mij aan 
huis, waar hij zelfde 'cous-cous' klaar maakte. Twee maal verleende hij zijn medewer
king aan t.v. documentaires over gastarbeiders. Hij bood kamervoorzitter Van Thiel het 
eerste exemplaar van 'gastarbeiders-lastarbeiders' aan. Inmiddels raakte hij 'hogerop' 
door een functie als assistent groepsleider, bij een sociale stichting voor buitenlandse 
arbeiders in een middelgrote plaats in Nederland, te aanvaarden. Hij raakte verliefd op 
een Brabants meisje, Mirjam, dat op een kantoor werkte. Daar is hij inmiddels mee 
getrouwd. 

Twee maal heb ik zijn ouders in Marokko bezocht. De eerste keer heb ik er enkele 
dagen gelogeerd. Het jaar daarop was Taib er met Mirjam op vakantie. Met beiden heb 
ik een lange kampeertocht in Marokko-Spanje gemaakt. 

Ons geloof is heel anders dan bij de katholieken. Het gebed: men kan in de moskee bid
den, maar het gebeurt ook vaak thuis - daar zijn wij vrij in. In het laatste geval merk je 
er niets van, dus weet je ook niet hoeveel mensen er iets aan doen. Bij de katholieken 
kan je het wel weten, omdat die allemaal naar de kerk gaan. 

Is je indruk, dat de meesten hun gebed wel onderhouden in de pensions? 
De oudere mensen meestal wel; bij de jonge mensen zijn er heel weinig. Van de ouderen 
schat ik 80 à 90 procent. 

Maakt het nog verschil of ze van het platteland of uit de stad komen? 
Daar zit een groot verschil tussen. 

Waarom denk je dat de jonge mensen zich makkelijker aanpassen dan de oudere? 
Ikzelf heb op school geleerd, dat er hier in Nederland protestanten en katholieken zijn. 
Omdat ik dat weet kan ik mij beter in Nederland gedragen. De oudere mensen weten 
daar niets vanaf, omdat zij meestal geen onderwijs hebben gehad. 

Kennis van het katholicisme 

Wat weet jij over het katholicisme? 
Het is een christelijk geloof. De manier van leven bijvoorbeeld in het gezin is heel anders 
dan de onze. 

Zou je een paar punten kunnen noemen, wat in het katholieke geloof het belangrijkste 
is? 
De rooms-katholieke kerk komt uit Rome. Katholieke, christelijke mensen geloven in 
Jezus Christus. Jezus Christus betekent, dat Jezus is gekruisigd. Ik ben zelf in Tétouan 
op een Spaanse katholieke kloosterschool geweest. Daar heb ik aan een priester ge
vraagd, hoe Jezus is doodgegaan. Jezus is vermoord. Daaruit begrijp ik het verschil tus
sen een katholiek en een islamiet. De bijbel vertelt, dat Jezus de zoon is van Maria, 
maar ook van God. Wij zeggen dat niet. Volgens ons is Jezus de zoon van Maria, maar 
niet van God. God kan geen kinderen maken. God heeft geen familie. Als God kinderen 
kan maken, dan kunnen we hem zien. De koran zegt: 'God kan nooit trouwen, God 
heeft geen familie. God is alleen'. Dat is het belangrijkste verschil tussen de islam en de 
katholieke kerk. Een ander verschilpunt is, dat de katholieken zeggen, dat Jezus is ge-
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kruisigd. Wij zeggen, dat Jezus niet is gekruisigd. Jezus is volgens de koran ten hemel 
opgestegen. 

Volgens de christenen is de profeet Jezus van Nazareth pas na zijn verrijzenis ten hemel 
opgestegen. De islam zegt, dat Jezus gewoon een profeet was, die door Allah ten hemel 
is opgenomen. 
God zou volgens de islam zijn profeet nooit in de steek laten. Hij zou Hem door nie
mand kwaad laten doen. In die eeuwen zijn er meer dan driehonderd profeten geweest, 
van wie er geen enkele een ongewone dood is gestorven. De katholieken zeggen, dat dit 
niet juist is en dat Jezus gekruisigd is. 

Wat is de betekenis van die kruisiging voor de christenen, denk je? 
Voor de christenen betekent dit dat God wel een eigen zoon had. 

Lees je wel eens in de bijbel? 
Ik heb correspondentie gehad met katholieke Spanjaarden in Marokko. Maar ik wilde 
ook wat weten over het katholicisme in andere landen. Daarom heb ik geschreven naar 
een bibliotheek in Zuid-Amerika. Toen heb ik een klein boekje gekregen over de bijbel. 
Jezus werd gekruisigd, omdat God dat wilde. God wilde laten zien, dat hij ook zijn eigen 
zoon dood kon maken. Een rooms-katholiek kan dus ook zijn eigen zoon dood maken 
of slaan. 

Waardoor kenmerken de christenen zich in Nederland? Welke dingen vélen je op als je 
hier de christenen in hun eigen milieu, in hun 'umma'ziet? 
In de vijfjaar, die ik nu in Nederland ben is alles veranderd bij de christenen. Er gaan 
nu veel minder mensen naar de kerk dan toen. Volgens mij komt dat doordat paus Pau-
lus meer uitspraken heeft gedaan over geloofsartikelen dan bijvoorbeeld over de oorlog 
in Vietnam of over de discriminatie in de Verenigde Staten. Dit heeft vooral effect ge
had op de jongere mensen. Maar de oudere mensen voelen zich ook niet meer zo thuis 
in de kerk, omdat er zoveel veranderd is. 

Mag ik eens een paar concrete vragen stellen naar dingen die je weet van de kerk? Weet 
je wat een bisschop is? 
Ik denk dat dat iemand is die boven een pater staat. 

Weet je hoeveel bisschoppen er in Nederland zijn? 
Dat weet ik echt niet. 

Heb je in Nederland wel eens contact gehad met priesters? 
Ja, in Utrecht en ook in een paar dorpjes. Ze doen erg veel voor de mensen. Maar de 
meeste paters willen niet over ae islam praten, ui de bijbel staat niets over de islam. In 
onze koran staat veel uit de bijbel, bijvoorbeeld over Jezus. Daarover heb ik een heel 
leuk contact gehad met een pater. Het was een heel gewone en sympathieke man. Deze 
man kon het niets schelen, dat ik islamiet was en wilde graag met mij praten. Ik heb 
toen een keer een aantal Marokkanen meegenomen naar hem toe. Hij heeft toen met 
hen over hun problemen gesproken - over hun problemen en verlangens. Ook heeft hy 
hun gevraagd wat ze van het katholieke geloof vonden. 

Ben je wel eens in een katholieke kerk geweest? 
Ik ben vaak in de kerk geweest bij het trouwen van Nederlandse collega's. Ook ben ik 
wel eens bij het dopen en bij een begrafenis geweest. Niet, dat ik katholiek wil worden, 
maar ik heb er wel veel belangstelling voor. 
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Wat vind je nu van zulke toestanden? 
Dat is heel verschillend. In de katholieke kerken zie je veel goud en bloemen en erg 
dure kruizen en andere ornamenten. De protestantse kerken zijn veel eenvoudiger, daar 
vind je dat allemaal niet. Ik heb wel eens tegen katholieke mensen gezegd, dat Jezus 
toch helemaal geen gouo had. Dan zeggen ze dat het toen een andere tijd was; nu is 
alles anders. De mens kan zich ontwikkelen, de kerk niet. Dit is het belangrijkste ver
schil tussen protestant en katholiek. Ik hou meer van een eenvoudige kerk, omdat je in 
de kerk of in een moskee komt om tot God te bidden. 

Maar je hebt in Marokko toch ook prachtige moskeeën met fantastische mozaïeken en 
prachtige kandelaren. En je hebt ook heel eenvoudige moskeeën met alleen maar witte 
muren. Wat vind je juister: die prachtige moskeeën of die heel eenvoudige? 
Die mooie moskeeën zijn van vroeger. In die tijd hadden de mensen veel tijd om aller
lei versieringen aan te brengen. Daarin zie je overal letters staan. Die betekenen 'God is 
groot'. Tegenwoordig hebben ze daar geen tijd voor, daarom zijn ze wit. 

Maar als je moest kiezen tussen het bouwen van een dure moskee of een goedkope, waar 
kies je dan voor? 
Ik zou voor een eenvoudige kiezen. De mensen komen in de moskee om te bidden — 
voor zichzelf en om de vaste liefde en niet om te kijken hoe mooi het er wel is. 

De koran 

Hoé oud was je toen je de koran kon reciteren? 
Ik heb niet de hele koran gelezen. Alleen de sura's. Die heb ik op de lagere school leren 
reciteren en ook wel op de middelbare school. 

Je bent dus niet op een 'msid'geweest? 
Ja, daar ben ik wel geweest voordat ik zes jaar was. Daar heb ik wel een paar sura's ge
leerd. 

Welke? 
Dat God bestond; dat God één is; dat God géén kinderen heeft en niet kan trouwen; 
dat we God niet kunnen zien en nog andere, die ik niet meer weet. Op de middelbare 
school krijgen we een uitbreiding van de koran. Daar hebben we de betekenis van de 
verschillende sura's geleerd. 

Op wat voor middelbare school heb je gezeten? 
Dat was een Marokkaanse school in Tétouan. De lagere school waar ik op was is een 
Spaanse school in Martil. 

Ken je nu nog een aantal sura 's bij hun titel? 
Niet één meer. De koran is erg moeilijk om te onthouden als je die niet iedere dag door
leest. Vroeger vond ik het fijn om er naar te luisteren; meer dan om hem zelf te lezen. 
Ook nu luister ik nog graag naar de koran als die voor de radio wordt voorgelezen of als 
een groep die leest. 

Heb je hier in Nederland contact met groepen, die de koran lezen; en waar lezen ze die 
dan? 
Ja, ik heb hier veel contacten met mannen, die de koran in hun huis lezen. Als ik dan 
bij ze op bezoek kom, vraag ik of ze uit de koran willen lezen. Niet omdat ik een echte 
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gelovige islamiet wil worden — ik ben wel islamiet en geloof wel in God —, maar ik luis
ter graag naar die woorden. Ik luister graag naar de boodschap van God. Ook in de ka
tholieke kerk luister ik graag naar wat een pater te vertellen heeft. Daar ben ik het dan 
niet altijd mee eens. Soms worden er dingen verteld die niet waar zijn. 

Als je bij een groep Marokkanen bent en je luistert naar de koran, wat betekent dat 
voor jou? 
Het is gedeeltelijk een herinnering aan vroeger. Als islamiet luister ik graag naar de ware 
woorden 'Al Haqq'. — Het islamitisch geloof discrimineert geen enkel geloof. Er wordt 
gesproken over de christenen, over Jezus, over Mozes en over drie of vierhonderd profe
ten, die er geweest zijn. In de koran staat niet, dat een van de profeten beter is dan de 
andere. God zegt niet, dat Mohammed beter is. Mohammed had een andere boodschap 
en hij was de laatste profeet. Wat nu niet meer in de bijbel staat, maar wat er oorspron
kelijk wel in stond is dat Jezus zelf heeft gezegd dat er een paar eeuwen later de laatste 
profeet zou komen met een nieuwe boodschap: Mohammed. 

Je vertelde dat je de titels van sura's vergeten bent. Maar als ik je nu de titel noem van 
bijvoorbeeld 'Al Fätilja', wat zegt jou dat dan? 
Dat betekent 'het begin'; het is het begin van de koran. 

Hoeveel sura's heeft de koran? 
Je hebt in de koran een aantal grotere artikelen, die uit een aantal sura's bestaan 'al 
hizb'. Die over Jezus bijvoorbeeld bestaat uit tien tot twintig sura's. 

Heb je wel eens van de sura 'Al Baqara'gehoord? 
Die gaat over Jezus. Wat erin staat zou ik nu niet meer weten. En ik kan hem nu ook 
niet met jou lezen, omdat we alcohol drinken. In de koran staat, dat je die niet mag 
lezen als je alcohol gebruikt hebt. De koran moet beschermd worden. Je lichaam en je 
kleren moeten goed schoon zijn en je mag geen alcohol gebruikt hebben, dan mag je 
hem lezen. 

'Al Baqara', dat betekent 'de koe', niet? 
Ja, waarom die zo heet weet ik niet. Er zijn wel mensen die het weten. Het betekent 
niet het dier. 

En wat betekent 'AlNäs'? Het is de laatste. 
Ik ben nooit zover gekomen in de koran. 

Kun je je uit de lezing van de koran nog herinneren waar de langste sura's stonden? 
In het begin en aan het einde. 

Heb je zelf een koran? En lees je er nog wel eens uit? 
Ik heb er een thuis; en af en toe lees ik er wel eens uit. Als IK een feest voorbereid voor 
Marokkanen moet ik er uit lezen. Ook zoek ik wel eens wat op als Nederlanders iets 
over de islam willen weten; bijvoorbeeld over de ramadan. Maar voor mezelf lees ik 
hem niet. 

Gaat je vader in Marokko wel naar de moskee? 
Nee, hij is nooit naar de moskee geweest, omdat hij niet kan lezen of schrijven. Hij kan 
de vijf gebeden per dag, de 'salat', niet volgen. 
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Ik herinner me nog, dat toen ik verleden ¡aar je vader had meegenomen naar Tétouan, 
hij op vrijdag 's middags om drie uur afscheid van me nam omdat hij naar de moskee 
ging voor het grote gebed. 
Ja, het gebeurt wel eens dat de mensen naar de moskee gaan om alleen maar te luiste
ren. Maar als ze het niet kunnen, hebben ze er eigenlijk niets aan. Mijn vader heb ik 
nooit naar naar de moskee zien gaan of bidden. Mijn moeder en mijn zusje heb ik een 
paar sura's geleerd, omdat ze er behoefte aan hadden om te bidden. Ze kan ze nu wel 
reciteren, maar ze begrijpt ze niet omdat het klassiek Arabisch is. Die van 'Allah' is 
groot en Mohammed is zijn profeet' kennen de meeste mensen wel. 

Godsbeeld 

Geloof jij, dat Allah bestaat? 
Ja, maar ik kan hem niet zien. 

Hoe zou jij een ongelovige duidelijk maken, dat je niet gek bent, terwijl je toch gelooft 
in iets dat je niet ziet? 
Ik zou hem vragen: Wie heeft ons de kracht gegeven om te bewegen? Wie heeft een 
vrouw de kracht gegeven om kinderen te baren? Wie laat de gewassen groeien? Wie 
zorgt voor de regen? 

God heeft gezorgd, dat er leven ontstaat. Maar zorgt hij ook nu nog voor ons? Bemoeit 
hij zich ook met ons dagelijks leven? 
God heeft de mensen verschillend gemaakt, armen en rijken, slechten en goeden, ster
ken en zwakken, gezonden en zieken. Dat mensen verschillende ideeën hebben, zorgt 
ervoor dat er vooruitgang komt. Als we allemaal dezelfde ideeeh hadden, had het leven 
geen zin meer. Als iemand bijvoorbeeld zelfmoord zou plegen, dan zouden we dat alle
maal moeten doen. 

Ramadan 

Weet je wat de betekenis is van de ramadan? 
Rijke mensen weten niet wat honger is. Door een tijd lang te vasten leren ze ook wat 
het betekent om honger te hebben. Met die ervaring zullen ze eerder mensen die arm 
zijn helpen. Belangrijk van de ramadan is ook dat je van top tot teen schoon moet zijn. 
Dat is ook gezond voor je lichaam. 

In de bijbel staat: God is liefde. 
In de koran staat ook, dat God haat is. 

Hoe kan dat samen gaan? 
Je kunt niet altijd lief zíjn voor de mensen. God straft ook soms. 

Je zou God dus kunnen vergelijken met een rechter? Hij heeft de goeden lief en Hij 
straft de slechten. 
God heeft de mensen, die spijt hebben van hun slechte daden ook lief. 

Salat 

In de koran staat dat God alles ziet, ook of de mensen hun salat, hun gebeden onder
houden. Er staat dat de mensen hun salat moeten onderhouden. Doe jij dat? 
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Ik bid niet, omdat ik geen tijd heb. Als ik vijftig of zestig jaar ben heb ik misschien 
meer tijd. Dan doe ik het misschien wel. 

Je hebt gezegd, dat God een rechter is, die overal op toeziet, ook of iemand zijn salat 
onderhoudt. Als jij dat niet doet, vindt God dat dan goed? 
Ik geloof wel in God, maar ik hoef niet te bidden. Het is wel belangrijk of ik goed kan 
omgaan met mijn medemensen. Ik kan niet weten of Hij mij wil straffen of niet. 

Koran 

Wat betekent het woord 'koran'? 
Dat weet ik niet. 

In de koran staat, dat er geen verschil is tussen Europeanen en Arabieren. Toch voelt 
een Arabier, bijvoorbeeld uit Jordanië, zich meer moslim dan een Turk of een Marok
kaan. 
Daar heb ik geen ervaring mee. Met Turken kan ik goed overweg. Zij vragen: 'Jij mos
lim? Jij salat? Jij ramadan?' Als ik dan ja zeg is alles o.k. Ze hebben wel een moderne 
vorm van geloven.. . 

Moskee 

Hebben de Marokkanen in Utrecht behoefte aan een gebedsruimte? 

Als de gemeenteraad van Utrecht zou besluiten om een moskee te bouwen, zou dat een 
erg goede daad zijn. 

Zou een van de kerken in de Utrechtse binnenstad, die niet meer gebruikt wordt, inge
richt kunnen worden als moskee? 
Ik denk dat de islamieten bezwaar zouden hebben om daar binnen te gaan. Een gewoon 
huis zou wel verbouwd kunnen worden tot moskee. 

Als er in Utrecht een moskee zou staan, ging je er dan heen? 
Als ik het geloof goed kan onderhouden dan wel, maar als dat maar half kan, dan niet. 
Dat is in Nederland moeilijk; je mag dan geen alcohol drinken, geen varkensvlees eten 
(ze doen hier zelfs vet van het varken in het brood). Ons geloof is heel gemakkelijk en 
vriji maar tegelyk toch ook heel moeilijk. 

Waarom is het heel vrij? 
Het is een democratisch geloof. Het bemoeit zich niet met andere geloven. 

Je zou kunnen zeggen tolerant. 
Ja. Het laat je vrij in het aantal vrouwen, die je hebt. Je moet die vrouwen wel kunnen 
onderhouden. Als je van een vrouw gaat scheiden, kan je hier in Nederland wel weer 
trouwen voor de wet, maar niet voor de kerk. Bij ons is dat anders. Ons geloof geeft 
ons de vrijheid te scheiden en weer te hertrouwen in de moskee. Ook wat het gaan naar 
Mekka betreft; je màg gaan, maar het is geen verplichting. Andere zaken waarin het ge
loof je vrü laat: salat bidden is goed; zakät mag als je kunt, als je geld genoeg hebt om 
aalmoezen te geven. 

Toch wil ik nog even teruggaan naar Utrecht. Stel eens, dat we in Utrecht de kans heb-
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ben een project aan te bieden voor een moskee, zou je dan denken, dat daar veel Ma
rokkanen naar toe zouden gaan of niet? Dit vraag ik omdat je zojuist vertelde dat alleen 
die Marokkanen naar de moskee gaan, die de voorschriften goed onderhouden. Er zijn 
geloof ik in Nederland veel Marokkanen die alcohol gebruiken. Dit zou betekenen, dat 
er haast niemand van de Marokkanen naar de moskee zou gaan. In dat geval zou het be
ter zijn, om maar geen moskee aan te bieden. 
Dat is dan hetzelfde als bij de rooms-katholieken, van hen gaan er ook maar weinig naar 
de kerk. 

Je wilt dus zeggen, dat het voor tien Marokkanen, die de voorschriften wel onderhou
den gerechtvaardigd is een moskee te hebben. Maar hoe zit het nu bij bepaalde feesten? 
Dan gaan ook de mensen die er anders niet komen naar de moskee. 

Onderhouden die dan ook de reinigingsvoorschriften? 
Ja, en ze gebruiken dan ook geen alcohol en geen varkensvlees. 

Ken jij bepaalde feesten, die de Marokkanen onderhouden en waar ze het liefst voor 
naar de moskee gaan ? 
Dat is een hele maand ramadan, dan gaan veel mensen graag en ze onderhouden de 
voorschriften dan ook. 

En drink jij zelf tijdens de ramadan ? 
Neen. 

En varkensvlees? 
Ook niet! 

Dan zou je dus ook naar de moskee kunnen? 
Dat hoeft niet. Ik kan bijvoorbeeld niet vasten. 

Maar dat kunnen andere Marokkanen ook niet die zwaar werk doen. Zijn er veel, die 
niet vasten? 
Er zijn er weinig die niet vasten. 

Denk je niet dat het zwaar is voor die Marokkanen die vasten? 
De ramadan is wel gezond. Het kost wel veel moeite. 

Is het ook in ons klimaat gezond? Het is hier erg koud in de winter. Als je dan niet veel 
eet word je ziek. 
Ik weet niet of het klimaat ongezond is. Dat hangt van de persoon af. Als het bedrijf, 
waarin ze werken meewerkt, gaat het wel. Voor de mensen die buiten werken gaat het 
wel, dacht ik, omdat die sterk genoeg zijn. 

Je dacht dus, dat de meeste Marokkanen de ramadan wel onderhielden: geen alcohol, 
geen vlees eten, geen omgang met vrouwen.. . 
Nee, omgang met vrouwen mag wel, maar niet overdag. 

Maar stel dat ze dat allemaal niet doen, dan kunnen ze dus naar de moskee. 
Een moskee is wel een belangrijk punt voor de buitenlandse werknemers, maar we moe
ten aan de grote problematiek werken, die ze hier in Nederland hebben. Dat is allemaal 
veel belangrijker, dan een moskee. 
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De grote problematiek is wel belangrijker, maar ik praat nu zo lang door over moskeeën 
en dergelijke, omdat dit dingen zijn waarover wij Nederlanders juist zo weinig weten. 
Het zijn dingen, die iets over de cultuur en de achtergronden van de Marokkanen dui
delijk maken. De kennis daarvan is noodzakelijk om de grote problemen op de juiste 
manier aan te pakken. Maar dat punt wilde ik nog even laten rusten. Ik wil nog even te
rugkomen op de ramadan. Jouw indruk is dus, dat ze de voorschriften goed onderhou
den? 
Sommigen wel, maar in hun eigen land is er meer belangstelling voor de ramadan. 

Waarom denk je dat er hier minder belangstelling voor is dan in hun eigen land? 
Dat weet ik niet. 

Cultus 

In Marokko is alles voor de Marokkanen natuurlijk veel vertrouwder, omdat het hun ei
gen land is. Een van de dingen die ik daar gezien heb en hier niet aantref zijn de 'wall's'. 
Ja, een wall is een heilige. . . 

Ik heb daar ook veel vrouwen naar een gewijde plaats zien gaan, om daar een "walï' te 
vereren. Ik heb ook wel eens iemand een salât zien doen met een steen, die men aan
streek voor en na het gebed. 
Dat is ook een Vrijheid' van het geloof. Je moetje wassen voordatje gaat bidden; God 
geeft je vrijheid als je geen water hebt. Als er geen heilige stenen гцп, mag het ook met 
gewone schone stenen. 

Maar de steen waar ik het nu over heb, gebruikte de man op zijn mat in de moskee, 
waar volop water was. 
Maar zieke of zwakke mensen hoeven niet gewassen te worden als dit voor hen te zwaar 
is. Als katholieken in de kerk zijn, moeten ze doen als de andere mensen daar. Maar als 
ze thuis zijn kunnen ze alleen maar een kruisje maken. Wij kunnen overal bidden. Dan 
doe je een keer je handen op de steen, dan met de steen aan je voet en aan je gezicht, 
aan je mond, aan je schouder, aan je mond en aan je hoofd. Als je bijvoorbeeld op reis 
bent in de Sahara, dan kan je niets wassen. Het is ook een van de vrijheden van het ge
loof, dat je dan gewoon met een steen kan bidden. 

Imam 

Een andere vraag: Wat is Al /fäjj? 
Dat is iemand, die een bedevaart naar Mekka heeft gemaakt. 

En een imam ? 
Dat is de voorganger in de moskee. Hij kent de koran beter dan de anderen. 

Wat is bijvoorbeeld in Utrecht een man als Mohammed? 
Hij heeft een bedevaart naar Mekka gemaakt. Hij kent de koran ook zeer goed. 

Is hij ook imam? 
Hij kan ook optreden als imam, omdat hij de koran beter kent dan de anderen. Wie het 
beste de koran kent die mag hem lezen. 

Heb jij contact met hem gehad in Utrecht? 
Heel weinig. 
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Heeft hij contact met veel Marokkanen of maar met een klein groepje? 
Dat kan ik niet zeggen. 

Ken jij een hajj in Venlo? 
Er zijn er veel, maar ze spelen geen rol. Ik ken er mensen, die goed de koran kennen. 
Die ik vraag als er bijvoorbeeld iemand ziek is, om met hem te bidden; en ook aan het 
eind van de ramadan voor een gezamenlijk gebed. 

Een van de dingen waar de koran ook over spreekt is de plaats van de vrouw, de zegen 
van het aantal kinderen, kortom het huwelijk. Dit is anders dan de plaats die de vrouw 
hier inneemt. In mijn contacten met Marokkanen wordt al gauw gezegd: 'Ja, we zijn 
anders. We hebben een andere opvatting over de plaats van de vrouw in het huwelijk'. 
Waarin verschilt nu jouw opvatting met die van ons? 
Er is een groot verschil tussen een Nederlandse vrouw en een Marokkaanse. Om een 
voorbeeld te nemen: de vrouwen die uit kleine dorpjes komen zyn niet zo ontwikkeld. 
Zij hebben ook nergens belangstelling voor. Zij willen blijven zoals ze zijn en werken 
zoals ze het geleerd hebben. Er zijn ook wel vrouwen die zich wel willen ontwikkelen. 
Daar zijn erbij die niet durven, omdat ze bang zijn dat andere mensen er iets van zullen 
zeggen. Net als ze zich ook niet anders durven kleden uit angst op straat nagewezen te 
worden. Dan zijn er ook nog moderne vrouwen. Zij gaan niet trouwen als ze niet van 
een goede toekomst verzekerd zijn, als ze niet weet of ze een goed huis krijgt, ze 
trouwt niet als ze haar man niet goed kent. Sommige vrouwen tegenwoordig zeggen, 
dat ze willen trouwen met een man, met wie ze gelukkig kunnen zijn. Andere vrouwen 
zeggen dat je voor een huwelijk niet gelukkig kan zijn. Ze trouwen zomaar zondermeer 
en wachten op het geluk dat komen gaat. Maar tussen het moderne Marokkaanse meis
je en het Nederlandse meisje is weinig verschil. De gezinnen zyn hier wel anders. Het 
gezin leeft helemaal vrij, terwijl je bij ons sterk aan de familie gebonden bent. Ik zou 
als man en vrouw niet alleen willen leven. Ik wil ook met mijn familie leven. 

Daarom is dit punt voor jou en je verloofde Mirjam ook wel van groot belang en zullen 
jullie er ook wel vaak over praten. Waar willen jullie gaan trouwen? 
Ik weet het nog niet. Mijn ouders kan het niet schelen waar we trouwen. Als we in Ma
rokko trouwen, dan wordt het geen grote bruiloft, maar dan trouwen we in stilte. 

Waarom in stilte? 
Dat is een financiële kwestie. 

Maar niet dat je ouders zouden zeggen, als je in Marokko trouwt dan gebeurt dat vol
gens de koran, voor de qädl; dat is voor ons van groter belang dan datje alleen maar 
voor een ambtenaar trouwt in Nederland. 
Het is voor mij in een bepaald opzicht belangrijk om in Marokko te trouwen. Het is 
namelijk zó, dat een huwelijk dat ik hier sluit, in Marokko niet geldig is. Als mijn ver
loofde van mij houdt, denkt ze wat dat betreft ook aan mijn belang. 

Mirjam interrumpeert: we kunnen het ook allebei doen. 

Hier zouden jullie alleen maar voor de wet trouwen. Levert dat geen problemen op 
voor je verloofde? 
Nee hoor, helemaal niet. 
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Hoe zou je /e eerste kind willen noemen? 
Dat is iets waar we het ook al over gehad hebben. Ik heb tegen mijn verloofde gezegd: 
Ik wil wél met je trouwen, maar ik wil dat de kinderen een Marokkaanse naam krijgen. 
De kinderen volgen altijd de vader. Ik heb aan een Nederlander, die met een buiten
landse getrouwd is, gevraagd wat voor een naam hij ze gegeven heeft. Hij heeft zijn kin
deren Nederlandse namen gegeven. 

Ook als het een meisje is? 
Ja . . eh . . . nee, een meisje niet, de vrouwen niet. 

Dus als het een jongen is krijgt hij een Marokkaanse naam en als het een meisje is. . . 
Ook. Alle kinderen dus, of het nou een jongen is of een meisje. Ik wil geen twee ver
schillende soorten namen. Dit moet je natuurlijk wel goed afspreken, voordat je gaat 
trouwen. Ben je accoord, goed. Ben je het niet met elkaar eens, dan is het niet zo goed. 

Maar als ze wat ouder zijn dan komt de initiatie, de besnijdenis. Hoe oud was jij toen je 
besneden werd? 
Drie jaar. 

Weetje ook de betekenis van de besnijdenis? 
Het is een hygiënische maatregel. 

Maar betekent het nog iets meer dan alleen een gezondheidsingreep? 
Dat weet ik echt niet. 

Hoe gaan jullie het eerste kind noemen? 
(Verloofde antwoordt): Een beetje een gewone naam. Ja, dat is gemakkelijker voor haar 
en voor mij. 

Maar hoe sta je nu tegenover de besnijdenis? 
Daar hebben we het toevallig nog niet over gehad. Ik vind het wel belangrijk. 

Vind je dat uit gezondheidsoverwegingen. Want bij de Nederlandse jongetjes gebeurt het 
gewoonlijk niet. 
(Verloofde): Het gebeurt wel eens uit gezondheidsoverwegingen. 

Maar dat zijn uitzonderingen. En doe je het nu ook niet omdat er een godsdienstige 
waarde aan vastzit? 
Dat heeft er ook wel wat mee te maken. 

Welke dan? 
Wij zeggen, dat als je een echte Marokkaan bent, dan moetje dat maar even laten zien. 
(hilariteit) 

Vragen de vrouwen dat ook wel eens? Of hebben die niets te vragen? 

Een probleem waar jullie natuurlijk ook voor zitten is: Blijven jullie voorgoed in Neder
land, of gaan jullie na een of meerdere jaren terug naar Marokko? Jullie zullen daar wel 
vaak over gesproken hebben. Hoe is op het ogenblik de stand van zaken ? 
We zijn het daarover nog niet eens. 
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Hoe komt dat? 
Ik zal eerst mijn mening zeggen. Daarna kan mijn verloofde haar standpunt uiteenzet
ten. 
Verloofde: je weet mijn standpunt. 
Nee, je moet zelf maar vertellen wat jij vindt, anders geef ik mijn uitleg daarvan. Ik ben 
hier in Nederland wat ze noemen een gastarbeider. Maar ik ben hier geen gast. Ik ben 
wel arbeider; ik betaal ook gewoon belasting. Als je gast bent hoefje geen belasting te 
betalen. Ik betaal alle premies, die de Nederlanders ook moeten betalen. Stel je voor 
dat de Nederlandse regering over tien jaar zegt: 'We hebben geen buitenlandse arbeiders 
meer nodig'. Dan moet ik terug naar Marokko. 

Maar je bent dan met een Nederlandse vrouw getrouwd; dan mag je waarschijnlijk blij
ven. 
Maar stel je nu voor, dat ik straks een kind heb. Dan moet die, omdat hij de Marok
kaanse nationaliteit heeft, zich melden bij de vreemdelingendienst en een borgsom be
talen, als hij ouder is dan zestien jaar. 

Stel nu dat je er niet uitgegooid wordt. Dat je hier nog dertig jaar kunt blijven. 
Mijn idee is dan om hier 20 à 30 jaar te blijven werken en goed te sparen. Daama wil 
ik dan in Marokko een rustig leven gaan leiden. 

Dan zijn de kinderen ook al groot. 
Aan de kinderen denk ik niet. Die moeten dan zelf beslissen. De kinderen zullen waar
schijnlijk een betere ontwikkeling krijgen dan ikzelf. Ik zal me dan niet met hun beslis
sing bemoeien. 

Ja, maar zou jij je nu op dit ogenblik thuisvoelen in Marokko ? 
Als ik werk zou hebben, wél. En ook zou niet ik alleen me er gelukkig moeten voelen, 
maar ook mijn vrouw, die daar een vreemde is, een Europese. Zij blijft een Europese in 
Marokko. Maar ik ga niet terug naar Marokko als mijn vrouw daar als een Marokkaanse 
vrouw moet leven: bijvoorbeeld zonder wasmachine. Dat verlang ik niet van haar. 

Wordt een Europese vrouw in Marokko niet uitgestoten uit de grote of kleine samen
leving? Ze zal bijvoorbeeld geen moslim zijn. En hoe staan de andere vrouwen tegen
over een christenvrouw? 
Mijn ouders hadden ook aan mij gevraagd of ze islamitische zou worden als ik met haar 
zou trouwen. Maar ze vonden wel dat we dat zelf moesten weten. Ze weten ook wel — 
en dat weet God ook — dat ik geen echte islamiet ben. 

De Marokkaanse wet laat open, dat een isbrniet en een christenvrouw met elkaar 
trouwen. 
Dat is geen Marokkaanse wet, dat staat in de koran. 

Maar andersom mag een christen-man geen islamitische vrouw trouwen. 
Behalve als hij besneden wordt. 

Dus een christen, een jood of een heiden. . . 
Nee een jood niet. Die zijn al besneden. 
Verloofde: Dus heeft de besnijdenis wel een heel grote betekenis? 

Het is dus eigenlijk een soort doopsel. 
Wij mogen als islamiet trouwen met een vrouw, terwijl ze haar eigen geloof heeft. 
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Maar stel nu dat je trouwt met een vrouw bijvoorbeeld uit China, die helemaal geen ge
loof heeft. . . 
Nee, dat mag niet. Als ze helemaal geen geloof heeft mag je er niet mee trouwen. God 
wil alleen maar hen, die aan hem geloven. 

Hier zie je dus de eenheid, die er is tussen het jodendom, het christendom en de islam. 

Nederlandse vrouw naar Marokko 

Wat denkt Mirjam ervan om naar Marokko te gaan? 
Voor de vakantie had ik er nog geen idee van, maar toen ik er geweest was dacht ik: De 
eerste tien, twintig jaar kan je er nooit leven. Het leven is daar heel anders. De levensge
woonten, de manieren van doen, het leven in huis, het leven op straat, het leven tussen 
man en vrouw, alles is totaal anders dan hier. De man is daar zo'n beetje de belangrijk
ste persoon. Hij kan doen waar hy zelf zin in heeft. De contacten zijn ook heel anders. 
Ook wat het familieleven betreft, dat je de hele familie telkens over de vloer hebt, nee, 
dat zou ik toch niet kunnen. Ik houd meer van een besloten gezin: gezellig thuis zitten 
en op bezoek gaan, wanneer je dat zelf wilt. 

Ook de vele armoe die je daar ziet; daar zou ik me, ook al had ik het beter dan zij, 
toch niet gelukkig tussen voelen. Ik geloof niet dat ik mezelf zou kunnen uiten. Ik zou 
veel meer moeten weten van het land en minstens de taal moeten kunnen spreken. 

Je bekijkt het wel van de economische kant. 
Nee, ik bedoel dat je, de luxe hier van wasmachines e.d. gewend bent, dat je dan geen 
stap terug meer kan zetten. 

Maar dat hoeft ook niet. 
Maar dan zou ik nog niet kunnen leven op die manier, terwijl mijn omgeving dat alle
maal niet had. 

Daar hoefje je toch niets van aan te trekken? Je hebt toch je eigen huis met je man en 
je kinderen? 
Je kunt toch niet alleen in je huis leven. 

Afgezien van de lagere levensstandaard, hoe sta je nu tegenover de andere gewoontes, 
de plaats van de vrouw in het gezin en al die dingen meer? Ben je bang dat je in een 
isolement zult komen? 
Ja, daar ben ik echt wel bang voor. Vooral ook omdat ik dan verder niemand heb om 
op terug te vallen, behalve Taib. 
Je kunt er volgens mij nooit helemaal in komen, zoals een Marokkaanse vrouw in een 
groepje vrouwen komt. Je blijft er buiten staan. 

Heb jij enige indruk of het verschil in cultuur, zoals bijvoorbeeld de godsdienst, daar 
ook een grote rol in speelt? 
Ja, dat dacht ik wel. Ze kijken naar je; je bent anders. 

Wat weet je nu van hun gewoontes af-buiten je korte verblijf in Marokko? 
Ik heb wat gelezen over de algemene dingen, maar eerlijk gezegd weet ik er niet zo gek 
veel vanaf. Het is net de gewoontes van het huwelijk en de bestaansmogelijkheden, de 
manier van leven. Van dat alles weet ik een beetje. 
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De opvoeding van de kinderen, hoe moet dat gebeuren, op z'n Europees of op ζ'n Ma
rokkaans!' Of laat ik het nou heel scherp stellen; worden de kinderen nu als moslim of 
als christen opgevoed? 
Geen van tweeën. Ze worden opgevoed met het besef, dat er een God is. Als ze oud ge
noeg zijn moeten ze zelf een keuze maken. 

Als ¡e een keuze wilt maken, dan zul je het toch gezien moeten hebben. Je zult bijvoor
beeld de islam bij je vader en het christendom bij je moeder gezien moeten hebben. 
Hoe kan dat? Hoe kunnen deze twee verschillende culturen, de twee verschillende ach
tergronden samen gaan? Hoe kunnen die kinderen daarin een keus maken? 
Ik stel me zo voor, dat ze dat zullen kunnen, doordat we ze allebei iets over onze ach
tergronden en godsdiensten vertellen. En ook laten zien. 

Naar wat voor school sturen jullie je kinderen? 
Naar een algemene school: geen protestantse, geen katholieke en geen islamitische. De 
eerste school voor het kind zijn de vader en de moeder; die zijn het belangrijkste. Als 
zij hun kind goed opvoeden en goede informatie geven dan wordt het niet moeilijk 
voor het kind. 
Als het kind verkeerde informatie krijgt op school, kunnen de ouders dat thuis altijd 
recht zetten. 

Terugblik op Marokko 

Je bent nu zes jaar in Nederland? 
Nee, vijfjaar. Ik was anderhalfjaar in Nederland, toen leerde ik jou kennen. Dat is nu 
drie en een halfjaar geleden. Dat was in augustus 1967. 

Dan ken je me al vier en een half jaar. Dus je bent nu al zes jaar uit Marokko weg? Je 
hebt na de lagere en middelbare school de kweekschool afgemaakt. Toen heb je nog 
voor de klas gestaan? 
Ja, dat was in Casablanca, gedurende een halfjaar. 

Toen ben je dus naar Nederland gekomen en daarna alleen op vakantie teruggeweest. 
Als je nu terug kijkt naar Marokko in die tijd en het vergelijkt met hoe het nu is, zeg 
je dan dat er veel veranderd is wat de normen en opvattingen betreft, bijvoorbeeld de 
godsdienst? 
Dat kan ik slecht zeggen. Als ik daar op vakantie ben, heb ik weinig contact met de an
dere mensen. Dan wil ik mijn ouders zien of ik ga op een stil plekje op het strand zit
ten. Ik heb wel het idee, dat de jonge mensen tegenwoordig heel weinig naar de moskee 
gaan. De vrouwen, die ik ken zijn nog precies eender als vijfjaar geleden. Dat is dan 
voor zover ik het kan bekijken. Zij zijn namelijk de hele dag binnen. 

Denk je niet dat de invloed van de Westeuropese landen, waar veel Marokkanen wer
ken, die toch wel wat van die cultuur mee naar huis brengen, de mentaliteit beïnvloedt? 
Als je dan voor anderhalve maand in Marokko bent, zie je wel dingen, die je zou wil
len veranderen, maar de tijd is daar veel te kort voor om werkelijk iets te veranderen. 

Voel je dan niet dat je in tweestrijd verkeert? Je hebt zelf andere opvattingen gekregen. 
Voel je je daar nog net zo thuis als een jaar of zeven geleden. 
Nee, eigenlijk niet. Ik voel me wel thuis als ik bij mijn ouders ben. Mijn ouders accep-
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teren, dat ik veranderd ben. Ik weet ook dat ik hen niet veranderen kan. Ik zou in hun 
huis bijvoorbeeld wel veel kunnen veranderen, maar als ik weer weg was, zouden ze het 
toch weer als vroeger doen. 

Eerste bewerking van het protocol van Taib 

L Geloofsattitude 
A) c o g n i t i e v e k e n n i s 
Taib heeft buiten de onder Spaanse invloed staande lagere school de msid (koran
school) gevolgd. Hij blijkt over een redelijke kennis van geloofsfeiten te beschikken. 
God gelijkt niet op de mens. Elk antropomorfisme wordt van de hand gewezen. God 
heeft geen zoon (tot tweemaal toe). Allah heeft geen vrouw. Allah heeft geen kinderen. 

Deze uitspraken zijn onmiddellijk terug te voeren op gangbare koranteksten zoals 
'Allah heeft geen kinderen' (S. 4, 171; 6,100,101; 25,2; 37,152; 72,3; 112,5) en 'Al
lah heeft geen zoon' (S. 2,116; 6,100; 9,30; 10,68; 17,111; 18,4-5; 19,35; 43,81) en 
'Allah heeft geen vrouw' (S. 72,3). 

Jezus is een gewoon profeet die niet gekruisigd is ( 3 maal), maar ten hemel opgeste
gen, (p. 193-4) 

In de koran staat dat Allah ook haat en straft (p. 197). Taib heeft in zijn jeugd vele 
sura's geleerd en hij kent de inhoud van enkele koranstukken. Hij heeft indertijd zijn 
moeder en zuster een paar sura's geleerd (p. 195-6). Taib noemt het verschil tussen de 
häjj en de imam (p. 200). 

De huwelijkswetgeving berust niet op de Marokkaanse wetgeving, maar is op de ko
ran terug te voeren (p. 203). 

De cognitieve kennis van de moslim Taib vertoont echter ook tal van leemten. Want 
weliswaar heeft Ьц vele sura's uit het hoofd geleerd, maar de koran in zijn geheel heeft 
hij nooit gelezen. Hij is niet in staat te reproduceren. Wat het woord 'koran' betekent, 
brengt de oud-onderwijzer in verlegenheid. Hoeveel sura's het heilige boek telt is hem 
evenmin bekend, (p. 195-6). 

Op de religieuze betekenis van de besnijdenis komt aanvankelijk geen respons (p. 202). 
Bij Taib blijkt heel wat kennis aan geloofsfeiten niet meer paraat. De titels van de 

sura's is hü vergeten, maar by het noemen van de woorden 'Al-Fàtiha', 'Al-Baqara' en 
'Al Näs' volgt een 'Aha Erlebnis'. Zijn geheugen wordt met deze sleutelbegrippen vol
doende opgefrist zodat hij in staat is enkele punten uit de inhoud van die sura's weer 
te geven (p. 196). 

Het duurt lang voordat Taib tydens het gesprek de religieuze betekenis van de besnij
denis onderkent, (p. 202). 

B) g e l o o f s b e l e v i n g . Affectieve betrokkenheid op geloofsfeiten. 
In hoeverre is Taib betrokken bij hetgeen hij ons meedeelt? Welke interpretaties geeft 
hy aan bepaalde religieuze feiten? 

Taib spreekt meestal in de 'ik' of 'wy'-vorm: 'Ons geloof is heel anders dan bij de 
rooms katholieken' of 'Men kan in de moskee bidden, maar het gebeurt ook vaak thuis 
— daar zijn we vrij in' enzovoort. 

Zelden gebruikt Taib de 'men' -vorm of het derde persoonlijk voornaamwoord hetzij 
in het enkelvoud, hetzij in het meervoud. Wel komt een meer 'afstand-innemende' 
spreekwijze op twee belangrijke plaatsen voor: 

1. - Taib vertelt dat hij vaak by landgenoten op bezoek komt en hen verzoekt uit de 
koran te lezen: 'Niet omdat ik een echte gelovige islamiet wil worden — ik ben wel isla
miet en geloof wel in God — maar ik luister graag naar die woorden (p. 195). Deze uit-
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spraak hinkt op twee gedachten: 'ik ben geen echte gelovige islamiet' én 'ik ben wel 
islamiet'. 

2. - Op de vraag of zijn ouders het niet nodig oordeelden dat zijn verloofde tot de 
islam zou moeten overgaan, antwoordt Taib: 'Ze vonden wel dat we dat zelf moeten 
weten. Ze weten ook wel — en dat weet God ook — dat ik geen echte islamiet ben' 
(p. 203). 

Taib blijkt twee beelden van 'moslim-zijn' voor ogen te hebben: a) degene die per
fect alle voorschriften onderhoudt en geheel volgens de letter van de koran leeft en b) 
degene die leeft binnen het erfgoed van de koran, wezensbestanddeel van de Marok
kaanse cultuur, en zich identificeert met de meer liberale opvattingen. 

Taib interpreteert zijn godsdienst als zeer verdraagzaam: 'Het islamitische geloof discri
mineert geen enkel geloof (p. 195) en 'Het is een democratisch geloof. Het bemoeit zich 
niet met andere geloven' (p. 198). 

Taib vindt dat de islam ook naar binnen een grote dosis vrijheid toestaat. Het maakt 
niet uit wáár je je gebed verricht, het laat je vrij in het aantal vrouwen en je bent onder 
meer vrijer om te scheiden en te hertrouwen (p. 193-8). 

De ramadanviering met Turken en Marokkanen tezamen levert in de praktijk vaak 
onoverkomelijke moeilijkheden op. Taib simplificeert deze spanning, die tegelijkertijd 
een interpretatie is inzake zijn eigen tolerante instelling: 'Met Turken kan ik goed over
weg. Zij vragen: 'Jij moslim? Jij salat? Jij ramadan? ' Als ik dan ja zeg, is alles o.k. Ze 
hebben weleen moderne vormvan geloven. . .' (p. 198). Ook inzake de toekomstige op
voeding van zijn kinderen, eenmaal met een christenvrouw gehuwd, wil Taib niet zelf 
beslissen. De kinderen die wel een Arabische naam zullen krijgen, worden noch als mos
lim noch als christen opgevoed. Zij zullen naar een openbare school worden gezonden: 
'Naar een algemene school: geen protestantse, geen katholieke en geen islamitische. De 
eerste school voor het kind zijn de vader en moeder; die zijn het belangrijkste. Als zij 
hun kind goed opvoeden en goede informatie geven dan wordt het niet moeilijk voor 
het kind' (p. 205). 

Taib toont een grote belangstelling voor het christendom waarvan hij vooral de 
rooms-katholieke verschijningsvorm van nabij heeft meegemaakt (Spaanse clerus). Op 
school heeft hij het verschil tussen katholieken en protestanten geleerd en meent zich 
derhalve gemakkelijker in Nederland te kunnen bewegen (p. 193). Tijdens zijn studie in 
het katholicisme aldaar. Hij ontving daarop een boekje over de bijbel. Met katholieke 
Spanjaarden onderhield hij een briefwisseling (p. 194). 

In Nederland bezoekt Taib kerkdiensten bij gelegenheid van doopfeesten, huwelijks
bevestigingen of uitvaartdiensten van collegae of kennissen. 'Niet dat ik katholiek wil 
worden, maar ik heb er wel veel belangstelling voor'. Daarom vindt Taib het interes
sant met een rooms-katholieke priester te discussieren over de bijbel en de koran (p. 
194). 

Uit het voorafgaande blijkt Taib een 'open mind' te bezitten voor veel wat buiten 
zijn onmiddellijk cultuur-gebied valt. Een bereidheid tot luisteren en discussiëren én 
zijn opleiding leiden ongetwijfeld tot zijn tolerante houding tegenover niet-moslims, 
maar ook tegenover geloofsgenoten c.q. zijn ouders en familie. 

k o r a n 
Taib luistert graag naar de lezing uit de koran voor de radio of bij landgenoten thuis. 
Heimwee naar vroeger speelt daar bij mee. Taib leest af en toe zelf in de koran 'als Ne
derlanders iets over de islam willen weten' of om een feest voor Marokkanen voor te 
bereiden. Maar voor zichzelf leest hij de koran nooit (p. 196). 

De koran wordt door Taib veeleer als naslagwerk gebruikt dan dat het voor hem een 
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inspiratiebron voor zijn dagelijks leven inhoudt of zijn persoonlijke genchtheid op Allah 
diepgang geeft Van een persoonlijke, emotionele betrokkenheid op 'Het Boek' worden 
in het gesprek geen gegevens aangevoerd 

Bij de vraag hoe je het bestaan van Allah voor de ongelovige aannemelijk maakt, ant
woordt Taib 'ik zou hem vragen Wie heeft ons de kracht gegeven om te bewegen' Wie 
heeft de vrouw de kracht gegeven om kinderen te baren7 Wie laat de gewassen groeien7 

Wie zorgt er voor de regen7' Dit antwoord dat meer gelijkt op een gebed dan op een 
apologetisch betoog, vertoont verrassende gelykems naar inhoud met de FIt'ir-sura 
(35) en met sura 6, 99 en bovendien naar inhoud en vorm met sura 27, 60 

'En Allah heeft ulieden geschapen uit stof en daarna uit een druppel en daama 
heeft Hij u tot paargenoten gemaakt En geen vrouwelijk wezen wordt zwanger 
noch baart zij, of het is met Zijn kennis ' 
et passim in Fät'ir (S 35, 11) 'En Hij is het die uit de hemel water heeft doen ne
derdalen En daarmede hebben wij uitgebracht gewas van alle soort en vandaar 
hebben wij uitgebracht groen 
Ziet naar de vruchten die het afwerpt en hoe het rijpt ' (S 6, 99) 
'Wie heeft de hemelen en de aarde geschapen en heeft voor U uit de hemel water 
doen nederdalen, waarmede Wij prachtvolle tuinen deden ontspruiten7' (S 27, 
60) 

Enkele schaarse geloofsuitspraken wijzen in de richting van een zekere geloofsbetrok-
kenheid Bijvoorbeeld 'Ik luister graag naar de boodschap van God' (p 195) Of naar 
aanleiding van kntiek op kostbare versieringen in de rooms-kathoheke kerken 'Ik heb 
wel eens tegen katholieke mensen gezegd dat Jezus toch helemaal geen goud had' 
(P 194) 

II De Riten 

sa 1 a t 
Taib meent dat de oudere Marokkanen m Nederland de salat onderhouden (80 tot 90 
procent), maar onder de jongeren ligt dat percentage lager (p 192). 

Hijzelf past zich volledig binnen deze informatie in Want op zijn leeftijd onderhoudt 
hij de salat met, maar wat ouder geworden wellicht wel 'Als ik 50 of 60 jaar ben, heb 
ik misschien meer tijd Dan doe ik het misschien wél' (p. 197) 

Ook al behoort Taib tot de jonge generatie die de salat niçt meer zo nauwgezet on
derhoudt, meent hij toch een rechtvaardiging te moeten geven 'Ik geloof wel щ God, 
maar ik hoef niet te bidden Het is wel belangrijk of ik goed kan omgaan met mijn me
demensen Ik kan niet weten of Ьц mij zal straffen of niet' (p. 197) 

De salat wordt door Taib voornamelijk als een voorschrift gezien, die men volgens 
de letter van de wet eigenlijk verplicht is te onderhouden Wie zijn plichten met onder
houdt wordt gestraft, dat weet Taib En daarom tracht hij die straf 'weg te praten' 
Vandaar zijn twijfel over straf Geen enkele aanwijzing wordt ons verstrekt dat Taib de 
salat ziet als een uitdrukking van onderworpenheid aan Allah of dat de salat een affec
tieve band met zijn Schepper weerspiegelt 

r a m a d a n 
De moshmkalender is arm aan feesten Er zijn er eigenlek twee het 'grote feest' of 
Offerfeest ('ld al-Ad'ljâ) en het 'kleine feest' of de sluiting van de vastenmaand ('ld al-
Fit'r) Over dit ramadanslot merkt Rudi Paret op 'Es ist ein rechtes Freuden- und 
Volksfest und hat in Wirklichkeit eine grossere Bedeutung als das 'grosse' Fest' (1) 
1 Rudi Paret, 'Symbolik des Islams', Stuttgart 1958, ρ 71 
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Iedereen is Ыц dat de zware vasten er op zit. Men maakt een groot feestmaal klaar, 
nodigt elkaar uit en zoekt elkander op. De armen krijgen die dag een bijzondere aal
moes (zakat al Fit'r). 

Taib geeft twee motieven waarom voor hem de ramadan een zinvolle zaak is: 
a) als uitdrukking van de solidariteit tussen arm en rijk. 'Rijke mensen weten niet 

wat honger is. Door een tijd lang te vasten, leren ze ook wat het betekent om honger te 
hebben. Met die ervaring zullen ze eerder mensen die arm zijn, helpen' (p. 197). 

b) om gezondheidsredenen. 'De ramadan is gezond'. Bovendien moet je tijdens de 
vasten Van top tot teen schoon' zíjn. 'Dat is ook gezond voor je lichaam', voegt Taib 
eraan toe (p. 199). 

Volgens Taib vasten de meeste Marokkanen: geen alcohol, geen vlees en overdag geen 
omgang met vrouwen. Taib zélf onderhoudt de ramadan niet. Wel drinkt hij gedurende 
deze periode minder alcohol. Taib rechtvaardigt zijn afwijkend gedrag. De mensen die 
buiten werken zijn gezonder en sterker dan hijzelf. Taib meent door de zwaarte van 
zijn arbeid (hoofdwerk) niet te kunnen vasten. 

Taib duidt de ramadanviering als een sociaal fenomeen. Het lijkt of hij er zelf buiten 
staat. Het religieuze aspect van deze viering wordt weinig belicht. 

m o s k e e 
De vader van Taib bezocht zelden de moskee. De oude vrienden van Taib in Rio Marti! 
bezoeken zoals 'alle jonge mensen' zelden de moskee (p. 205). Taib zelf gaat nooit naar 
een moskee, zelfs niet tijdens de ramadan, omdat hij de vasten niet in acht neemt (p. 
199). 

Mocht hij toch gaan, dan kiest hij voor een eenvoudige moskee, omdat hij er komt 
om te bidden en 'niet om te кцкеп hoe mooi het er wel is' (p. 195). 

Desondanks is hij voorstander van de bouw van een moskee in Utrecht, omdat ver
schillende landgenoten daar behoefte aan hebben. Of er nu veel of slechts tien Marok
kanen gebruik van zullen maken, doet niets aan het principe af. Na dit pleidooi, met 
de opmerking dat een afgedankt christelijk bedehuis nooit tot moskee omgebouwd 
kan worden, relativeert hij dit onderwerp: 'Een moskee is wel een belangrijk punt voor 
de buitenlandse werknemers (niet voor 'ons' of 'ook voor mij'), maar we moeten aan de 
grote problematiek werken, die ze hier in Nederland hebben. Dat is allemaal veel be
langrijker dan een moskee' (p. 199). 

v o o r s c h r i f t e n 
In Nederland vindt Taib het een grotere opgave de religieuze voorschriften te onder
houden zoals bijvoorbeeld het zich onthouden van alcohol en varkensvlees. 'Ze doen 
hier zeus vet van het varken in het brood' (p. 198). 

Voor Taib zijn de reinigingsriten vooral gezond voor het lichaam. Wanneer er geen 
water in de buurt is (Sahara) of de mensen ziek zijn, dan kan het water door een heili
ge of een gewone steen vervangen worden. 

De besnijdenis is een hygiënische maatregel waarvan Taib een diepere zin geheel niet 
kent, behoudens dat de besnijdenis voor moslim en jood een uiterlijk onderscheidings
teken is (p. 202). 

Over de wall's en de maraboets weet Taib niet veel meer mee te delen dan dat het hei
ligen zijn. 
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III. Sociale notities 

Taib heeft geen contact met de imam. Wel weet Щ de juiste mensen te vinden die de 
liturgische feesten moeten voorgaan. De verschillen tussen de moslims en christenen 
treden het duidelijkst aan het daglicht bij alles wat het gezin aangaat. De Marokkaanse 
vrouw is doorgaans minder ontwikkeld en verkiest volgens Taib haar geïsoleerde positie 
vooral op het platteland. Maar de vrouwen die geletterd zijn en die de sociale controle 
trotseren en zelf de keuze van de man bepalen met wie zij willen huwen, zijn te verge
lijken met de Europese vrouw (p. 201). 

Voor Taib moet de vrouw gelukkig kunnen leven in haar huis met haar kinderen. 
Contacten daarbuiten acht Taib voor de vrouw van geringe waarde ook al druist dit 
tegen de opvattingen van zijn verloofde in (p. 204). 

Taib wil het Nederlandse gezinspatroon niet geheel en al aanvaarden. 'De gezinnen 
zijn hier wel anders. Het gezin leeft helemaal vrij, terwijl je bij ons sterk aan de fami
lie gebonden bent. Ik zou als man en vrouw niet alleen willen leven. Ik wil ook met 
mijn familie leven' (p. 201). Zowel in de grensafbakening van het terrein van de vrouw 
(het gezin) als ook in de familiestructuur houdt Taib de hoofdpatronen van zijn eigen 
cultuur als norm aan. 

Ditzelfde vinden we in de naamgeving van de kinderen terug: 'Ik heb tegen mijn ver
loofde gezegd: ik wil wel met je trouwen, maar ik wil dat de kinderen een Marokkaanse 
naam krijgen. De kinderen volgen altijd de vader' (p. 201). Zowel aan de jongens als de 
meisjes zal bij Taib een Marokkaanse naam gegeven worden. 

De kinderen krijgen geen moslim-opvoeding, ook geen christelijke. Zij zullen volgens 
Taib op latere leeftijd zélf moeten kiezen, wat zij bij hun ouders ontdekt hebben en 
wat zij zelf uit hun omgeving hebben opgestoken. Het onderwijs moet strikt neutraal 
zijn en Taib waakt voor verkeerde informatie: 'Als het kind verkeerde informatie 
krijgt op school, kunnen de ouders dat thuis altijd recht zetten' (p. 205). 

De recente ontwikkelingen in Marokko zijn aan zijn aandacht ontsnapt. Ook over een 
mogelijke ontwikkeling binnen de islam in Marokko blijft hij het antwoord schuldig: 
'Dat kan ik slecht zeggen. Als ik daar op vakantie ben, heb ik weinig contact met de an
dere mensen. Dan wil ik mijn ouders zien of ik ga op een stil plekje op het strand zit
ten' (p. 205). 

Tweede bewerking van het protocol van Taib 

Taib legt gemakkelijk contacten, is verdraagzaam en roept weinig conflicten op. Hij is 
tevreden met zijn nieuwe functie als assistent-groepswerker aan een allochtonen-stich
ting in het zuiden des lands, ook al klaagt hij dat er hard gewerkt moet worden. 

Hij heeft een ruime belangstelling voor de Nederlandse samenleving en ook voor de 
verschillende verschijningsvormen van het christendom. Zo heeft hü onder meer een bij
belverklaring uit Zuid-Amerika opgevraagd. In Marokko correspondeerde hij met katho
lieke Spanjaarden en in Nederland voert hij gesprekken met priesters. Hij weet enige 
verschillen tussen katholieken en protestanten op te noemen, onder meer wat hun 
kerkbouw betreft. Hijzelf zou voor het type van het protestantse kerkgebouw kiezen. 
Bij verschillende gelegenheden woont hij kerkdiensten bij en luistert geïnteresseerd 
naar de prediking, ook al is 'niet alles waar wat er gezegd wordt'. 

Taib geeft een verrassende analyse over de terugloop van het kerkbezoek in ons land: 
'Volgens mij komt dat doordat paus Paulus meer uitspraken gedaan heeft over geloofs-
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artikelen dan bijvoorbeeld over de oorlog in Vietnam of over de discriminatie in de V.S.. 
Dit heeft vooral effect gehad op de jongere mensen. Maar de oudere mensen voelen 
zich ook niet meer zo thuis in de kerk, omdat er zoveel veranderd is' (p. 194). 

Een 'open mind' en een dialogische instelling typeren Taib. 

Taib is zijn ouderlijk huis ontgroeid. Hij respecteert de bestaande normen, maar veeleer 
uit piëteit voor zijn ouders. Van zijn geboortestreek is hij vervreemd. 'Ik voel me wél 
thuis als ik bij mijn ouders ben. Mijn ouders accepteren dat ik veranderd ben. Ik weet 
ook dat ik hen niet kan veranderen, maar als ik weer weg was zouden ze het toch weer 
als vroeger doen', (p. 205). 

Uit deze positiebepaling blijkt Taib boven zijn milieu te staan. Superieur stelt hij vast 
dat hij over het prestige beschikt om te veranderen wat hij wil. Hij is echter Verstandig' 
en begint daar niet aan omdat zij het louter op zijn gezag aannemen en het verder emo
tioneel en wat inzicht betreft niet vatten. 

De meest ontwikkelde beslist en neemt de leiding op zich. Taib heeft gestudeerd, 
gereisd en spreekt verschillende talen. Hij bekleedt in de 'Brave New World' een hoge 
functie. Daarom legt zijn familie zich bij zijn beslissingen neer en aanvaarden zij zijn 
normenpatroon. Voor de moslimvoorschriften geldt voorechtelijke geslachtsgemeen
schap als ongeoorloofd, maar de ouders van Taib maakten tijdens hun vakantieverblijf 
in Rio Marti! daar geen enkele opmerking over. Taib hanteert deze norm van wie er be
slist ook voor zijn eigen kinderen: 'Mijn kinderen zullen waarschijnlijk een betere ont
wikkeling krijgen dan ikzelf. Ik zal me dan niet met hun beslissing bemoeien' (p. 203). 

homo religiosas 

Taib is de verlichte moslim die een geringe affectieve betrokkenheid op zijn godsdienst 
opbrengt. Hij noemt zich uitdrukkelijk géén moslim wanneer blijkt dat hijzelf nimmer 
met anderen de koran leest en hij er wel met een zeker heimwee naar zijn jeugdjaren 
naar luistert. Hij is niet het type van de orthodoxe moslim voor wie het een vanzelf
sprekendheid is dat zijn vrouw zich tot de islam zal bekeren. 

Als goed ontwikkelde Marokkaan beschikt hij over een redelijke kennis van feiten, 
ook inzake de islam die in zijn cultuur zo'n centrale rol vervult. Hij heeft geleerd hoe je 
de koran moet hanteren om bepaalde geloofsfeiten op te sporen of bewijzen op te zoe
ken. Binnen een apologetische context waarin een christen zich tegenover hem stelt, 
noemt hij de dogma's en geeft een traditionele verdediging. Vervolgens biedt de koran 
voor Taib de nodige informatie bijvoorbeeld over religieuze feesten. 

Taib blijft Marokkaan en ondanks zijn vrijere opvattingen en ander leefpatroon, is hy. 
solidair binnen de umma. Hij pleit voor de bouw van een moskee in Utrecht, niet om
dat hij daar zelf behoefte aan heeft, maar zijn landgenoten wel. Hij geeft voor de rama-
danviering een sociale rechtvaardiging, ook al onderhoudt hijzelf deze vastentijd nage
noeg niet. Hij rekent zich tot die jongeren die een goede opleiding hebben genoten en 
'modem' zijn; zij onderhouden de salat niet langer, bezoeken ook thuis in Marokko de 
moskee niet meer en leggen talrijke voorschriften terzijde. Het godsbeeld wordt by 
Taib met traditionele elementen beschreven. Hij wéét dat God zo moet zijn, of hij het 
zo ervaart blijft een open vraag. In elk geval is hij niet de mysticus die zich Γη bespiege
lingen verdiept, maar hanteert hij vaardig zijn kennis van de islam diehy doorgaans hori
zontaal interpreteert d.w.z. indien het sociaal verantwoord is, dan is het redelijk. 

Taib hinkt op twee culturen. Zijn ambivalente houding doet hem enerzijds in het 
Westeuropese levenspatroon passen en anderzijds draagt hij het erfgoed van zijn eigen 
culturele achtergrond onbetwistbaar mee. 

Taib wil zijn kinderen naar een openbare school sturen, hii waardeert de westerse 
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vrijheid en in zijn eigen land mist hij de actuele ontwikkelingen. Hij voelt er zich min
der thuis, ervaart de familie als een inperking van zijn vrijheid en is Ыц wanneer de 
twee maanden vakantie in zijn geboortedorp verstreken zijn. 

In Nederland echter blijft hij op de Marokkaanse naamgeving van zijn eventuele kin
deren staan. De vrouw volgt de man en de kinderen blijven op de eerste plaats 'bezit' 
van de vader. Hij neemt vele elementen van het mediterrane gezins- en familiepatroon 
mee naar zijn huidige levenssituatie, zoals de besnijdenis van kinderen, de Marokkaanse 
naamgeving, het gezag van de vader en de volgzaamheid van de vrouw. 

Wanneer Taib zich tegen de Nederlandse cultuur afzet, beroept hij zich op de elementen 
uit de Marokkaanse. Zijn eigen cultuur vergelijkt hij voortdurend met de Westeuropese 
categorieën die vaak in het voordeel van de westerse samenleving uitvallen. Nimmer 
identificeert hy zich met de godsdienst van het westen, met die van de islam veelvuldig, 
zij het altijd wat gereserveerd en kritisch zodat hij de indruk wekt er 'boven' te staan en 
soms er 'buiten'. 
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ALLAL is 29 jaar oud, geboren in Alcazarquivir en is spoedig daarna met zijn ouders 
naar de kustplaats Alhoceima verhuisd. Zijn vader was onder het Spaans protectoraat 
een eenvoudige politiefunctionaris, die nu op de overdekte markt een stalletje beheert 
waar vijgen, olijven en specerijen verkocht worden. Hij is wat schuw in contacten met 
vreemden en voelde zich wat bedreigd toen ik hem ontmoette om hem nieuws over zijn 
zoon in Nederland te vertellen. Moeder is analfabeet en heeft drie zoons en vier dochters 
te verzorgen. Vader kan lezen en schrijven. Vroeger heeft hij brieven voorgelezen en ge
schreven voor de dorpsbewoners, waar hij een kleine bijverdienste aan overhield. 

Allai heeft de kleine koranschool bezocht, leerde daar veel uit zijn hoofd en na de lage
re school (Alcazaquivir en Alhoceima) bezocht hij een middelbare school in Tétouan. 
Na enkele jaren verliet hij deze school, zonder einddiploma, en ging naar een landbouw
school in Spanje. Na twee jaar keerde hij met zijn diploma op zak terug, maar er was 
geen werk voor hem. 

Hij besloot in Nederland te gaan werken, belandde in Utrecht waar hij de afgelopen vier 
à vijf jaar ongeschoolde arbeid verricht. Hij is inmiddels met een Nederlandse verpleeg
ster gehuwd en heeft twee kinderen. 

Estoy casado con una holandesa y tengo un hijo. Hace dos años que me casé. 

¿Como se llama el hijo? 
El hijo se llama Rashid, es un nombre marroquí. 

¿Qué significa este nombre? 
Rashid significa 'enseñar', 'dar consejo'. 

¿Desde cuándo estás casado? 
Hace dos años. 

Sociale contacten 

¿ Tienes muchos contactos con otros marroquís aquí en la ciudad? 
Si, tengo muchos, casi todos los marroquís que se encuentran aquí en la ciudad. 

¿Cuántos marroquís hay aquí? 
En Utrecht? No, sé exactamente. Parece unos cinco, seis mil. 

¿Los conoces aproximadamente a todos? 
No, pero la mayoría porque yo me meto en todo, por ejemplo he trabajado en el teatro 
y por eso creo que me conocen todos. 

¿Pero hay muchos marroquís que conoces del trabajo en la fábrica? 
Si, de la fábrica, pero . . . porque yo no he trabajado solamente en una fábrica,he traba
jado en varias fábricas, por eso he tenido bastantes contactos. 

¿En qué fábricas, donde vas a trabajar, encuentras a los marroquís? 
Solamente en las fábricas que son simples. Por ejemplo he trabajado en una fábrica de 
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aluminio, que es una fábrica simple, no enseñan nada. He trabajado también en una fá
brica de plástico, es una fábrica también simple en que se encuentran marroquís. Y he 
trabajado también en la fábrica, como lo decían en holandés 'drukkerij'. Allí también se 
encuentran marroquís y españoles. Ultimamente estoy trabajando en una fábrica de 
metal en que se encuentran pocos marroquís, porque es una fábrica donde por ejemplo 
si no tienes empleo no puedes trabajar. 

¿Has trabajado con españoles, hablas muy bien el español. ¿Cómo piensas son las relacio
nes que existen entre los españoles y los marroquís aquí en Holanda en el trabajo en la 
fábrica en relación con los obreros holandeses? 
Sí, las relaciones, es muy distinta, la relación entre los marroquís es otra. Por ejemplo 
muchos marroquís que hablan del dinero, del trabajo, sobre cuándo se va a marchar a 
Marruecos, y cuándo va a quedar aqui, cuándo va a llevar de permiso, qué va a hacer en 
Marruecos. Aquí los españoles tienen otra conversación distinta, par ejemplo hablan de 
cosas que quieren hacer aquí ellos tienen más facilidades que los marroquís, se van a Es
paña y traen la mujer y compran aquí algo o trabajan los dos y se ahorran bastante para 
volverse a España. Y los españoles que no son los mismos pero un poco distintos, unos 
que quieren quedarse aquí, otros que no quieren quedarse aquí que quieren volverse a 
España para vivir allí. 

¿Pero en qué es la diferencia entre un trabajador español y un trabajador marroquí? 
Ah, no hay mucha diferencia, es lo mismo. Trabajan los dos muy fuertes, y . . . 

¿Pero piensas que hay diferencias entre un trabajador extranjero, pro ejemplo un espa
ñol o un marroquí por un lado, y, por otro el trabajador holandés? 
Yo creo que el trabajador lo que veo, el trabajador marroquí trabaja más muy fuerte y 
más que un trabajador holandés, porque el trabajador holandés creo que no tiene mie
do porque está en su tierra y habla el holandés pero un trabajador marroquí trabaja mas 
fuerte, siempre tiene miedo de salir de la fábrica o de que lo echan. Por eso, es la única 
diferencia. 

¿Pero hablas fácilmente con el holandés, no en cuanto al idioma ya que hablas muy bien 
el holandés y hay muchos españoles que también hablan holandés. Pero ¿no piensas 
que hay una diferencia de la mentalidad? ¿Piensas que la mayoría de los trabajadores 
holandeses aceptan a los extranjeros? 
No creo, no aceptan los extranjeros, no. 

¿Porqué no ? 
Por ejemplo, precisamente los trabajadores son, yo he tenido bastante contacto con 
ellos y son los únicos que no dan importancia y no quieren a los extranjeros con ellos 
que trabajan. Siempre quieren ser más mayores y son siempre un poco más digamos 
superiores. 

¿Son superiores? 
Si, se muestran superiores que los trabajadores extranjeros. 

¿Porqué piensas esto? 
No sé, yo no puedo decirte por qué, porque cada uno tiene su idea distinta. Porque ellos 
dicen que, pienso yo, que los trabajadores holandeses son más inteligentes y que se en
cuentran en Europa y que han estudiado bastante más que los que están en Africa. Nos-

214 



otros venimos de Africa y no sabemos nada de la vida y que somos como animales. Ve
nirnos aquí para enseñarnos. 

Pero la situación en el trabajo no es muy agradable por esta causa. 
Sí, agradable, sí, entre nosotros somos amigos, solamente cuando hablamos de cosas del 
trabajo. 

De qué hablas durante el trabajo con los trabajadores holandeses? ¿Qué temas, qué 
conversación? 
Hablo de todo tema, por ejemplo hablo de una cosa que no sé, o por ejemplo hacen un 
aviso en la fábrica y que van a quitar o que van a añadir los puntos de los niños y mu
chas cosas que les pregunto para que me enseñen las cosas que yo no sé y es muy im
portante y a veces el trabajo cuando una cosa no la sé y si no está mi jefe le pregunto a 
un amigo mío para que me lo enseñe si lo sabe. 

¿Has visitado por ejemplo las familias de tus colegas holandeses? 
Si, he visitado, si. He visitado bastante. Fiestas, cumpleaños . . . 

Cultuurverschillen 

Otra cosa . . . Me has dicho una vez que hay una gran diferencia entre la cultura de Mar
ruecos y de los Países Bajos. Si tuvieras que darnos una caracterización de la cultura de 
Marruecos en pocas palabras, ¿de qué manera querrías formular esto, cuales son los 
puntos más importantes para explicarme a mi, un extranjero, qué es la esencia de la 
cultura? 
Marruecos no tiene muchos años de independencia. 

¿Desde cuándo? 
56, 57, y claro Marruecos es un país muy pobre y sus hijos y sus hombres que no han 
estudiado, casi 64% de la población que no sabe escribir ni leer, es un analfabeto, es 
una cosa muy distinta, es una diferencia muy grande y hay también cosas que no exis
ten aquí, por ejemplo Marruecos es una nación donde la gente dice que cada vez se ade
lanta poco a poco y por ejemplo de mucha gente que nuestra costumbre se añade de 
una parte de la religión. La gente es muy religiosa. 

¿La gente aquí en Holanda por ejemplo no es religiosa? 
Sí, también aquí son religiosos. Aquí son un poco distintos de nosotros, por ejemplo 
aquí no son más religiosos que nosotros, tiene una religión muy libre y muchas religio
nes que se encuentran aquí también. En Marruecos también la población tiene otra cos
tumbre, tiene otra vida, de comer, de vestir, de marchar, de cualquier cosa, por ejemplo 
de comer, nosotros comemos con la mano y tenemos otra costumbre, por ejemplo de 
vestir, nosotros vestimo de otro modo. Aquí no, sé, pero los cinco años que tengo aquí 
y lo que estoy viendo todo está muy ordenado, muchos controles y toda la gente se an
da de una forma muy distinta de nosotros de una forma rápida, todo el mundo se en
cuentra muy preocupada. 

La sociedad de Marruecos, conoce un rey. ¿Cómo se llama el rey? 
Nuestro rey se llama Hassan. 
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¿Desde cuando está gobernando el rey de Marruecos el país7 

Siempre hemos tenido el rey en Marruecos 

Si, pero Hassan II 
Desde la muerte de su padre 

¿En que año7 

La muerte de su padre, en ramadan en el año seis, cmco años Hace seis, siete años 

Hace 7 años 
Si, hace siete años 

¿ Cómo se llama el padre de Hassan IP 
Se llama su padre Mohammed V 

, Bien Y ¿ tú conoces los partidos políticos de Marruecos 
No muchos, pero algunos Por ejemplo el partido istiqlll 

¿ Qué significa esa palabra7 

Istiqläl 'independencia' 

Y ¿desde cuando existe el partido7 

Es muy antiguo Este es un partido muy antiguo 

¿ Qué clase de gente está afiliada a este partido político, qué gente ? 
Gente, si, hay muchas gentes que se encuentran en este partido, son importantes, diga 
mos es un periodico mas importante de Marruecos que se llama el 'Alam' Su redactor 
y director son del partido 

,; Tú conoces a Ben Barka? 
Sí 

¿ Quién es este hombre ? 
Este es un hombre muy importante de uno partido 

¿ Conoces el partido ? Es el Ittihad? 
La union 

'La union des forces populaires marrocaines' ¿ Qué significa este grupo en la vida polí
tica actual7 ¿Sabes tu ? 
Actualmente es al Ittihäd uno de los más importantes que existe hoy día en Marruecos 
Porque es un partido en que se encuentran casi todos los estudiantes que se encuentran 
en Marruecos, por ejemplo las universidades, las residencias de las universidades son del 
Ittiljld de este partido y creo que es muy importante en Marruecos Y tiene una fama en 
todo el mundo, por ejemplo en Europa y sabemos de Ben Barka, el es el presidente de 
ittihäd 

¿ Tu piensas que por ejemplo Ben Barka es popular aquí entre marroquis en Europa? 

Aquí, si, muy 
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Pero al mismo tiempo se dice 'Amba Hassan II y amba Ben Barka' Hay una contra
dicción entre los dos 
No, nosotros solamente dicemos Amba Ben Barka Ben Barka era un hombre muy im
portante en la vida política en Marruecos 

Y aquí en el ambiente de los trabajadores marroquis, por ejemplo? 

Pero no vamos a decir mucho, porque aquí en Holanda se encuentran muchos trabaja
dores del Rif, son trabajadores que no tienen interés ni saben de la politica de Ben Bar-
ka, quién era y de donde. Hay poca gente que sabe de Ben Barka aquí. 

Y que sabe poco de la vida política, claro. Pero quieres decire en otras palabras 'La 
vida política dentro del ambiente de los marroquis aquí en la ciudad que vienen del Rif, 
que la mayoría 
No saben de la política 

'Son menos desarrollados' 
Por eso, si, que no han estudiado, son muchas gentes que son analfabética, que no sa
ben nada de la política ni de la vida ni de la cultura ni los interasan conversaciones im
portantes, ni estudian penódicos, ni saben de nada 

¿ Qué diario lees en Marruecos? 
Leo todos los periódicos, por ejemplo prefiero, no porque no hay muchos penódicos 
en Marruecos en árabe, porque se perdieron, los penódicos más importantes que había 
en Marruecos no existían más, no se por qué, fue a causa de la politica del gobierno 
Todavía queda el penódico el 'Alam' y unos periódicos en francés, por ejemplo 'le petit 
Marocain' y una que viene de Francia 

¿ Qué piensas de este diano, 'le petit Marocain '? 

Es un penódico en que se escribe cosas ordinarias, no importantes, no concretas, unas 
cosas abstractas que no se pueden ver. 
Por ejemplo, el periódico 'España', es un penódico muy simple, trae cosas que no son 
importantes, cosas que en realidad son importantes, pero cualquier se puede enterar de 
las cosas que se escnben 

Vamos a viajar un poco En avión, de Tetúan a Utrecht La misma pregunta por mi 
parte Estás en otro país Cuando tienes que dar una caracterización de la mentalidad 
de los holandeses, de la estructura de nuestra sociedad, en una palabra, la cultura holan
desa, y tienes que explicarlo para un grupo de Marroquis que viven en el campo, y tie
nes que explicar qué esta es otri} cultura que la que tú has vivido, que conoces muy 
bien. En pocas palabras, ¿qué dirías7 

Sí, la cultura y lo que veo, los estudiantes aquí holandeses, tienen una cultura muy dis
tinta de nosotros, por ejemplo ellos tienen muchas facilidades de cualquier cosa, por 
ejemplo se marcha muy rápidamente, y tienen muchos contactos, tienen muchas facili
dades para estudiar 

¿ Tienes contactos con estudiantes aquí7 

Sí, tengo unos cuantos contactos. Ellos por ejemplo que se llevan una vida muy distinta 
de nosotros en la libertad del estudio, por ejemplo hacen reuniones, conversaciones y 
hacen muchas facilidades, nosotros no, nosotros, si íbamos, si estamos estudiando 
como nada, estudiamos y andando sin ningún resultado. Aquí ellos estudian y se expli-
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can y se demuestran lo que están viendo y lo que están haciendo y lo que no están vien
do. Por eso están mucho más adelantados que nosotros. Por ejemplo la vida del campo, 
de los jóvenes o de los hombres que se encuentran en el campo son muy distintos, que 
se viven como por ejemplo si se encuentran en otro mundo, por ejemplo en las monta
ñas, la falta de la luz, del agua, la falta de muchas cosas y no tienen facilidades. No hay 
escuelas, no hay nada, es muy distinto. La gente es como animales, que se encuentran 
sin ningún sentido común. 

Sí, y piensas que muchas costumbres son diferentes? 
Sí, son muy diferentes. 

¿Qué piensas es lo más importante? 
Por ejemplo se ha hablado de la vida de los jóvenes, de las mujeres aquí. Aquí hay mu
chas cosas. Aquí se andan de una forma distinta. Aquí al joven holandés cuando está 
muy pequeño, le enseñan aquí una costumbre distinta de nosotros por ejemplo le da fa
cilidades, habla con la madre, habla con el padre y vive en el ambiente de la madre y el 
padre, y el padre y la madre le cuentan cosas muy claras, que no tienen aquí vergüenza, 
por ejemplo que no tiene nada de miedo y el joven se vive más libre, tiene una mentali
dad muy abierta, por ejemplo se sienta con el padre y la madre y se habla cosas, que no 
tenemos nosotros en Marruecos, que habla muy claro y todos tienen una facilidad muy 
elemental, muy distinta de nosotros. El holandés se crece, digamos, con una mentalidad 
muy grande. 

enkele dagen later, 

Islam. Vrijheid en ontwikkeling 

Hemos discutido mucho las dos últimas veces y me acuerdo muy bien que hemos ha
blado sobre todo de muchos puntos que conciemen la diferencia que existe entre Mar
ruecos, su cultura, su idioma, su manera de vivir por un lado y por otro la cultura y la 
manera de vivir de los holandeses. Hemos hablado también de una gran parte de L· cul
tura, por ejemplo la religión. Aquí en Holanda no sabemos mucho de las costumbres 
religiosas y h situación religiosa, el papel de la religión en la vida de los marroquís, en 
tu propio país etc. etc. fíenso que es muy importante saber un poco más de esto, por
que es necesario, para entendernos mejor. Por esta razón quiero proponerte que hable
mos un poco sobre la función de la religión.¿Podrías decirme un poco cómo ha sido tu 
educación religiosa, de qué manera has leído el Corán, dónde has aprendido el Corán, 
para darnos una impresión sobre este asunto. 
La verdad, es un punto muy importante de la religión, que se encuentra en Marruecos, 
pero . . . eh . . . sabes que yo a veces no creo nada, yo creo en lo que he visto, porque 
yo he estudiado casi siete, ocho años en Alhoceima (donde estudian Corán). También 
he vivido en un ambiente marroquí y sé lo que es de toda la religión. Para mi la religión 
no es una cosa muy importante . . . 

¿Porqué no? 
Porque cosas que he visto, lo que he vivido lo que he estudiado que veo cosas injustas 
que eso no han demostrado y no se pueden creer. Por eso digo que no existe ni creo en 
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estas cosas, aunque en Marruecos todavía existe eso y hay muchas gentes que son más 
religiosas y todo esto se vuelve que tienen miedo mucha gente que tiene miedo por 
ejemplo del gobierno marroquí Y hacen eso porque tienen miedo 

Pero tú crees que la religión es solamente una cosa de miedo ? ¿De qué manera podrías 
explicar eso? 

Miedo, no, creo que la religión como se encuentra en Europa, en Holanda, es una reli
gión libre, por ejemplo no se obligan, no se dicen que tu eres católico o si quieres vol
verte a otros religiones, es muy libre, y tiene libertad de eligir y de vivir de tu manera 
y si te gusta otra religión lo puedes hacer Nosotros en Marruecos no podemos y tene
mos miedo, por ejemplo tenemos una religión que es islam, musulmana y hay muchos 
que por ejemplo han salido de Marruecos y han estudiado y ya han visto la realidad, y 
hay muchos marroquís que conozco yo, que han estudiado por ejemplo en España, con 
cura, y muchos años y hoy día han salido y no creen en eso Que han vivido en la situa
ción de, y hoy día no creen en dios y tienen plena libertad Pero nosotros todavía no 
tenemos libertad de eligir otra religión y discutir sobre la religion 

Y aquí en Holanda ? 

Aquí en Holanda hay plena libertad, se puede discutir, se puede hablar de la religión 

Piensas que hay un cambio de mentalidad, otra manera de ser religioso, aquí en Holan
da7 Cuando ves por ejemplo los marroquís que viven aquí en Utrecht, peinsas que hay 
una diferencia entre la práctica religiosa aquí y la situación religiosa en tu país7 

Sí, es una cosa muy diferente, todavía lo guardan, lo usan aquí, pero yo veo eso no es 
bien por ejemplo los marroquís que se encuentran aquí, trabajando, estudiando o lo que 
sea por ejemplo . están haciendo cosas, por ejemplo aunque no quieran ser de la reli
gión marroquí siempre están obligados de otra gente, para que hacen la religion musul
mana 

Koran 

Piensas que mucha gente entre los marroquís aquí en Utrecht leen el Corán? 

Sí, hay muchos que leen el Corán. 

¿La mayoría7 

No, la mayoría no, pero casi 3/4 de los marroquís aquí aunque no lean el Corán, pero se 
recitanlo 

¿ Tu lees el Corán ? 
No, no leo el Corán. 

¿ Cuándo has leído por última vez el Corán? 

Cuando empecé mis estudios en el bachillerato 

¿En España7 

No, en Marruecos 
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¿Has leído también en el msid? 
Sí, 'msid', sí, cuando era pequeño. 

¿Cuantos años tenías? 
Empecé a los cuatro años hasta los once, di, los trece años. 

De qué manera has leído el Corán y has comprendido el msid? 
De una manera por ejemplo he estudiado el Corán, en msid de una forma solamente es
tudiar sin ninguna explicación, por ejemplo estudiamos el Corán de una forma muy . . . 
muy . . . por ejemplo no se da la explicación del Corán y después empecé el bachillera
to y allí lo nos hemos recibido, nos hemos estudiado también de la misma forma. Que 
no hemos encontrado, no han encontrado pero el profesor que nos daba el Corán no 
explicaba el Corán y . . . eh . . . yo he estudiado aparte el Corán y he tenido bastantes 
amigos míos que han estudiado el Corán y han sabido también muchas cosas, por ejem
plo de las del Corán . . . 

¿Cuántas suras existen en el Corán o no sabes? 
No, sé cierto, catorce? 

Pero tú te acuerdas. No importa que no sepas la cantidad. 
Sí, es una cosa que se puede o es una cosa que no se puede . . . 

Pero una cosa más importante . . .; más interesante; tú me dices que cada sura es un ca
pítulo ¿no?, tiene un título. ¿Tú has leído en tu juventud también las suras con los 
títulos? 
Sí. 

Lo has leído y tú has aprendido esto. La semana pasada me has dicho que no recuerdas 
estos títulos, no importa, pero si te doy por ejemplo unos títulos, me dices si lo cono
ces o no. Por ejemplo ¿qué significa la palabra o el título 'Futida'? 
Es el Fâtiha que ha escrito en el Corán y además es importante para rezar Fätiha . . . 
muy bajo, que lo puedes decir en tu corazón, no fuerte por ejemplo, entre Fätiha y . . . 
es una cosa cuando se reza lo dice muy, muy fuerte, Fätifra lo dices en tú corazón es el 
significado. Fatilja es una parte que se puede leer. 

¿De qué se trata esta parte, esta sura, esta primera sura? 
Fatilja. . . 

Te acuerdas muy bien. 
Es una parte que se puede decir muy bajo, no se dice muy fuerte, se dice en el corazón, 
antes de empezar otras suras. 

Asi, para empezar citando el Corán y siempre el primero con voz. 
No, recitando el Corán lo pueden decir muy fuerte, pero rezar el Fatilja siempre se 
dice muy en tu corazón 'bismi'lläh' hay mucha gente que lo dice en el corazón, no lo 
pueden decir. 

Y por ejemplo el titulo: 'Al Baqara ' ¿qué significa ? 
Significa: 'la vaca'. 
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¿Qué significa la vaca en el Corán? Es muy extraño, por qué este título? 
Para mí no es cosa especial, escrito así con bien, ordenadas y bien significadas. Para mí 
no tiene ningún sentido. 

¿Te acuerdas de que se trata en esta sura? 
No recuerdo. 

¿ Y por ejemplo el 'Nos'? 
¿El 'Nis'? 

¿Que significa esta palabra? 
La gente. 

La gente y también es el titulo de una sura, te acuerdas ¿donde, y en qué sura? 
No, no también no recuerdo. 

Vamos a ver, el Corán es un libro muy importante en la vida . . . 
... cultural musulmana. 

. . . musulmana, si ¿Sabes qué sura es la más amplia? 
Yo creo que todas las suras son más amplias y más importantes. 

¿Te acuerdas de muchos textos, podrías recitarlos? 
Quería recitar por ejemplo layla 'l-qadr. 

Por ejemplo, que sabes del layla 'l-qadr. 
Allai reciteert sura 97 Al-qadr. 
Por ejemplo es una noche de los 27 días, cuando es el ramadan, a llegar 27 dias se 
llama laylat 'l-qadr es cuando el cielo está abierto los ángeles se bajan a la tierra. Dios 
manda esto, está bien explicado, pero no veo ninguna importancia en eso, en la vida 
creo que no es realidad. 

Pero en tu casa, te padre por ejemplo lee el Corán? 
Sí, sí se lee, se reza, por ejemplo mi madre también reza. 

Pero tu madre no sabe leer. . . 
No, mi madre no sabe leer, pero lee . . . 

¿Tu padre frecuenta una mezquita? 
Si, va a mezquita. 

¿Muchas veces? 
No, no muchas veces. Mi padre sí empieza de rezar muy tarde, por ejemplo desde cuan
do tenía cuarenta años, empezó a rezar, antes no rezaba. 

Ik noem mij Moslim 

Dejamos el Corán. 
Otra cosa que es muy importante. El Corán habla de Allah. ¿Tú podrías explicarme a 
mi, extranjero, miembro de otra cultura, otra religión, ¿quién es Allah?, de que manera 
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habla el Corán sobre él, o de qué manera piensas tú que . . . 
Allah significa Dios y el dice que dios mandó Corán, que nos envió Corán, y un profeta 
para que nosotros creamos, creo que es en el Corán y lo que dice todo el Corán. Pero 
esto, sabes hace más de 4000 años y nosotros estamos viviendo y todo el mundo . . . 

Si, pero tú personalmente crees en Allah? 
No, no creo. La forma en que estoy viviendo, lo que he visto, no ha demostrado, no 
creo que Allah existe. He preguntado esto a veces a mucha gente a ver si me pueden de
mostrar y no pueden, lo han demostrado de une forma, cada persona puede demostrar
lo de una forma de su pensamiento . . . 

¿Pero en tu pensamiento? 
En mi pensamiento no existe, Allah no existe. 

¿Te llamas un 'moslim'? 
Sí, me llamo moslim, todavía estoy moslim. 

¿Pero de corazón? 
De corazón, no. No sé lo que quieres decir 'de corazón' Moslims son por ejemplo digo 
Ud., porque mi padre y mi madre son moslims y he hecho todas las reglas reglamentarías 
del islam y por eso estoy moslim. Hoy día sabiendo he vivido en otro mundo y he teni
do contactos con mucha gente y he visito lo que no he visto. 

Terugblik op thuis 

Durante las vacaciones por ejemplo cuando estás con tu familia, te gusta estarcen ellos? 
Si, mucho con mi familia, si, en Alhoceima, con mis padres mi madre, mis hijos, natural 
mente, es mi sangre y mi carne. 

Si, claro, cuando estás en tu medina en Alhoceima, por ejemplo, tú pienses que hay co
sas que han cambiado? 
Cambiado, no, no han cambiado nada, por ejemplo de la religión? 

Por ejemplo. 
No, cada vez se ponen más, mezquita, mucha gente se vas más al mezquita. Sigue lo 
mismo como antes. 

Y tú, por ejemplo frecuentas allí la mezquita? 
No, yo cuando me voy de vacaciones, o voy de una forma u otra para ver a mi madre, 
tomar el sol, ver a mis amigos y . . . 

Y tus padres no dicen nada? 
No, mis padres no me hablan nada de religión o tienes que irte a la mezquita o ¿por 
qué has pasado con una holandesa de otra religión, o tus hijos de qué nombres los has 
hecho? no, mis padres, mi familia no me pregunta nada de esto nunca. Si, me pregun
tan, ¿qué nombre tiene tu hijo? y digo Rashid. 

¿Pero nunca hay una discusión en tu familia? 
No, no nos sentamos y hablamos, cómo es en Holanda, cómo es la gente y cómo se 
vive. Hablo de lo que he visto. 
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Recuerdo que un amigo de tu padre y tuyo también que trabaja en la pequeña playa de 
Carabonita, me has dicho que en los primeros años, en los primeros meses tú fuiste para 
tu padre un hijo perdido, porque has salido al extranjero, has cambiado, es peligrosa 
otra cultura . . . 
Sí, sí, hay mucha gente cuando nosotros venimos aquí al extranjero y hacemos muchas 
cosas que no se pueden permitir en Marruecos hay mucha gente que pueden a Marrue
cos y contara nuestra familia: aquí tu hijo ha ido con una holandesa, y tu hijo ha ido al 
Inglaterra y tu hijo ha . . . Se cuentan muchas cosas y claro mis padres se ponen un 
poco tristes, enfadados, ¿por qué no trabaja y manda dinero? Hay muchas cosas impor
tantes. Si no mando dinero, soy un hijo perdido, y si mando dinero soy un hijo bueno. 

Es solamente una cosa de dinero? 
Si, creo que es una parte muy importante hoy día. 

¿No crees que es porque has cambiado, otro pafs, otra cultura, otra religión? 
No, no ellos no quieren qye yo cambio. Quieren que siempre estoy con ellos y vivir en 
el ambiente como viven ellos. 

¿Y hoy f 
He vivido de una forma. 

¿Han aceptado esto? 
Si, es muy importante en la vida moderna. 

Salat 

En tu país se recita muchas veces 'Salat'. 
Sí. 

¿Tú no practicas el Salat? 
No, no lo hago, lo he hecho así mucho, cuando estuve pequeño. He dejado eso. 

¿Sí, y aquí ¿tienes la impresión que muchos marroquís hacen el Salat? 
Sí, sí lo hacen, la mayoría lo hace aquí. 

¿Dónde? 
Lo hacen en la pensión. Pero eso no es limpia. 

¿No se necesita una mezquita? 
Sí, sí más mejor lo haces que en una pensión, porque en la mezquita ya tiene mucha 
gente que trabaja en ella, que se cuidan, todo está muy limpio, pero en la pensión hay 
muchas cosas sucias y si ellos lo hacen, lo hacen de una forma no bien empleada. Una 
forma distinta, cada uno lo hace de una forma distinta. 

Moskee 

¿Pero no hay una mezquita aquí en la ciudad? 
Aquí no hay, no, como he visto una en Den Haag, que se encuentra allí, pero no es 
importante. 
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¿ Tú querrías por ejemplo construir aquí en la ciudad una mezquita, tú personalmente ? 
Si, personalmente, dar una idea para construir una mezquita aquí, no es para mí, lo pri
mero construir otras cosas más importantes que la mezquita 

Y cuando la mayoría de los marroquis quieren una mezquita, ¿qué dices7 

Cuando la mayoría dice sí y se van a una votación, por ejemplo dicen una votación quién 
gana, de una forma rara se puede ganar o perder Pero si se discutirá y hablara en 
una reunion esto y explicar bien para mi lo antes otra cosa de la vivienda, de escuelas 
antes que la mezquita 

¿ Crees que la mayoría de los marroquís quiere una mezquita7 

Sí, yo creo que la mayoría de los marroquís aquí quiere una mezquita 

¿Por qué prefieren ellos esta mezquita ? 
Hombre, sabes que nosotros somos marroguís, somos uno de los mas religiosos pueblos 
todavía, damos más importancia a la religion que otra cosa, y por eso la gente que se 
encuentra aquí quiere una mezquita para rezar 

¿ Tú te consideras también un hombre religioso, como la mayoría de ¡os marroquís7 

No, no, no' 

¿Por qué no7 

Hombre, porque te hablan antes que No es para mi una cosa importante, delante de 
esta vida que vivimos 

¿iVo crees que tienes una posición extraordinaria, es decir fuera de tu propio pueblo7 

En tus propios oíos eres un hombre no religioso, pero la mayoría de los demos marro
quís aquí 
Son religiosos Pero si la votación ya esta hecha y ya van a construir aquí una mezquita. 
ya no tengo mas remedio que ayudar porque no es solamente una cosa de religion, es 
una cosa de hermanos, de ayudar el uno al otro Con la mezquita o con otra cosa 

¿De qué manera asistes a las fiestas de los marroquís7 Por ejemplo, al ramadan, a las 
fiestas de Ibrahim 
Hombre, si voy por ejemplo a una fiesta marroquí es solamente para tener más contac
to, para hablar más, también con muchos marroquís que yo no he conocido todavía, 
que han venido nuevos y saludarlos y felicitarlos solamente No para hablarlos profun
damente de que 

WaÜ 

Otra cosa. ¿Sabes qué significa h palabra 'marabut' o la palabra wall en holandés o en 
español7 

Si, es un santo que en Marruecos existe todavía 

¿No exvste aquí en Utrecht7 

Aquí en Utrecht no, no existe 
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Y me has hablado de gentes que son miembros de un movimiento de 'marabutim'. ¿Co
noces a marroquis aquí en Utrecht que son miembros de este movimiento? 
Sí, hay marroquis aquí que son miembros de 'marabutim'. 

¿ Y de qué manera reconoces a esta gente? 
'alawiyyln también. Solamente porque yo tengo muchas amistades y ya sabes que soy de 
un grupo de teatro y música aquí soy muy conocido, además, tengo muchos contactos 
y conozco bastante gente. Este es marabutim y éste es 'alawl. Es una cosa bien cono
cida entre los marroquis. 

Pero de qué manera puedes verlo? 
Ver, no. Son grupos bien conocidos en Marruecos, primero tienen un apellido marabu
tim que vienen de marabutim y 'alawiyyln tiene también un apellido 'alawi. Significa que 
pertenece de los 'alawi. Y hay muchos que, siendo 'alawi, no tienen nombres de 'ala
wi. Es una cuestión de saberlo, preguntarlo a su familia, por ejemplo si es rico, es una 
cosa de preguntar y hacer contacto con él y con su familia, saber de dónde viene, dónde 
nació. 

Reinigingsvoorschriften 

Otra cosa ¿Conoces la costumbre de lavarse? 
Sí, en Marruecos, antes de rezar, tienen que lavarse completamente. Todos tienen que 
ser limpios. Este lavarse se hace de una forma antigua, por ejemplo un charco de agua 
muy grande. Suben arriba y ahí se lavan. Por ejemplo primeramente se lavan, debajo, de 
una forma con las dos manos una mano delante y otra detrás, coge el agua con la mano 
derecha y lo da a la izquierda para llevar el cono y el supo. 

Porqué es esto ? 
Es una costumbre, antes de rezar. 

¿No puedes explicarme el origen de este ritual, de esta costumbre? 
Hombre, el origen no puedo explicártelo exactamente, pero significa que antes de rezar 
tienes que ser limpio, tus ropas tienen que ser limpias porque, cuando vas a rezar, ya 
estás entretenido con Dios, y tienen que ser más limpio. 

¿Crees que los marroquis aquí en Utrecht hacen esto ? 

Sí, sí hacen esto, pero unos de una manera y otros de otra. Hay muchos que se lavan 
con el agua muy sucia, porque tienen dificultades en lavarse, por ejemplo porque hay 
solamente un toilet y ese toilet está muy sucio y no tienen donde lavarse, solamente 
ahi, tienen que hacer esto y hay muchos que no hacen esto porque Dios ha dicho que 
no hace falta cuando ne encuentran agua, lo hacen también con piedras . . . 

Imam 

¿Sabes aquí en la ciudad de la existencia de un 'imam'! ¿Qué es un imam? 
Es un hombre que reza con los demás hombres, por ejemplo es un hombre a quien si
gue otra gente, lo que dice él, lo dicen otros y eso se hace más en viernes, en la mezqui
ta, cuando se rezan todos juntos. 
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¿Mohammed es al mismo tiempo el fraij? 
Hajj es un hombre que ha visitado la tumba de nuestro profeta. 

¿Hay muchos marroquis aquí en Utrecht que han ido a Mekka7 

Sí, aquí no hay muchos, hay pocos que han ido a Mekka. 

¿ Y hay más que un imam aquí en la ciudad? ¿Conoces a más de uno ? 
Sí, conozco a otro hombre, es imam también aquí. 

¿Aquí en Utrecht? ¿Puedes darme la dirección? 
No, dirección, no. Lo conozce solamente de vista. Están aquí. A Mohammed le conoces. 
Es también imam. Pero se puede rezar también con otra gente. Cualquier puede ser 
imam. No hace falta . . . 

¿Crees que la influencia del imam Mohammed por ejemplo es muy grande dentro de su 
pueblo? 
Importante, no. Imam es una cosa no importante. Imam es un hombre que reza por los 
demás pero no es una cosa importante porque cada uno puede jugar este papel. 

Namen van de kinderen 

Bien. Vamos a cambiar un poco de tema. Estás casado, vives aquí en Holanda. Tienes 
un hijo. ¿No piensas volver, no tienes la intención de volver? 
No, no tengo la intención. 

¿Por qué prefieres quedarte aquí7 

No, no prefiero quedarme, pero dice un refrán marroquí: donde comes, donde hay pan 
es tu tierra. Donde vivo es mi tierra. 

Pero hay una gran diferencia en las costumbres. 
Si, siempre pensamos un poco de volver pero hay circunstancias que no nos dejan 
volver. 

¿Pero aquí en Holanda tienes un hijo que se llama Rashid. Por qué se llama Rashid? 
Eso es un nombre marroquf que ha elegido mi mujer y nada más, porque antes de nacer 
hice una lista de nombres marroquis, pero mi mujer hizo también una lista, y era ella la 
que eligió un nombre marroquí más bonito, no tiene nada que ver con .. . 

¿Pero por qué no le ha dado al chico un nombre holandés? 
No vamos a decir Kees con 'Ben 'Ali' porque no suena bien. 

O por ejemplo David Ben 'Ali. 
¿David? Está muy bien. 

Es también un nombre holandés 
¿Sí? 

Si, es de ¡os judíos pero al mismo tiempo existe también en el Corán. 
Ha dicho David. Vamos a poner David. Sí, sí. Bien. Es una cosa bien empezada. 
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Pero Rashid Ben 'Ali. . . 
Se suena un poco lo mismo. No tiene nada que ver con un nombre marroquí. 

Besnijdenis 

Si. Y otra costumbre dentro de ambiente de los rmrroquís, la circuncisión. ¿Por qué 
Rashid no fue circuncidado? 
Tampoco es muy importante. Para mí no es muy importante, pero también lo hacen 
muchos europeos, y de otra religión. Porque nosotros antiguamente en Marruecos hace
mos el t'ahara y ya existía de una forma antigua. Llaman al 'fqi' o 'tiajjam' y este va a 
cortar y mucho costumbre pero hoy dia esto no se hace en Marruecos. Hay mucha gen
te marroquí que le llevan al doctor y éste lo hace. La cosa se ha cambiado. 

I Pero qué origen tiene la circuncisión? 
¿T'ahara? Es una cosa que viene de limpieza. T'ähir es limpiar. Y cuando se corta eso se 
queda más limpio, se puede lavarlo más fácilmente. 

j Cuándo vas a hacer t 'ahora a Rashid? 
Todavía está pequeño y cuando será más grande . . . 

Pero él va a sentir dolor. 
Sí, tendrá más dolor. Yo era grande, yo tenía siete años. 

¿Esto lo ha discutido con tu mujer? 
Sí, Para mí no es muy importante, porque no va a adelgazar. 

¿Hay un sentido religioso para la costumbre del t'ahara? No tiene un aspecto religioso7 

Sí, todavía existe. Hay mucha gente que no lo llevan al médico porque es de otra reli
gión y dicen que tiene que ser fqi (muslim) y este fqi hace mucha costumbre antigua
mente, pero se ha cambiado esto. 

Opvoeding kinderen 

Ultima cosa. La educación de tus hijos, ¿A qué escuela van a asistir7 

Todavía es pequeño. Tiene 15 meses pero cuando tendrá tres años hablaré con mi mu
jer y discutirimos, a ver dónde y en qué escuela, porque le vamos a dar una educación 
moderna y muy sencilla. 

Siendo tú un hombre de la cultura de Marruecos, y tu mujer de la cultura holandesa 
¿como será la educación? 
La educación aquí se hace de una forma muy intelligente. No pegan al niño, le ensenan 
más cosas. 

Por ejemplo el asunto de la religión. ¿De qué manera será el niño introducido en la 
religión? 
Para mí no es una cosa importante. Si el niño entra en una escuela católica o protes
tante, cuando será mayor él mismo sabrá eligirlo él mismo, quién será su padre y su 
madre, él mismo eligirá cómo se llama, eligirá su religión, porque él mismo va a escoger 
su camino. Estas cosas no darán dificultades . . . 
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Hier eindigt het gesprek. Er komen een aantal Marokkanen op bezoek. Er wordt leven
dig gesproken. Er wordt koffie, limonade en wijn geschonken. Een wat stillere Marok
kaan legt een boek over de wereldgodsdiensten 'Het leven van Mohammed' van tafel 
weg, en legt het voorzichtig ergens anders waar geen alcohol geserveerd staat . . . 

Eerste bewerking van het protocol van Allai 

I. Geloofsattitude 

A) c o g n i t i e v e k e n n i s 
Allai weet heel wat feitenkennis over zijn land te berde te brengen. Hij kent de belang
rijkste kranten en politieke persoonlijkheden ter linker zijde. Hij noemt de Arabische 
namen. Voor Ben Barka heeft hij grote bewondering. Hij weet er veel van te vertellen, 
eigenlijk in tegenstelling tot zijn mede-bewoners van het Rif-gebied die er niets van we
ten (p. 217). Als ontwikkeld man, die gestudeerd en gereisd heeft, kijkt hij op hen neer. 
Zijn kennis van godsdienstige feiten en ontwikkelingen staat daarmee in schril contrast. 
Hij beroept zich er op de 'msid' gevolgd te hebben en 7 tot 8 jaar gestudeerd te hebben, 
ook de koran. Bovendien meent hij door zó lange tijd in een godsdienstig milieu opge
groeid te zijn 'alles van de godsdienst te weten'. Desondanks is hij niet in staat één ko
rantekst te reciteren. Hij schat het aantal sura's op 14 en meent dat ze allemaal even 
lang zijn. De titels - kapstok van de koranscholen — ís hij vergeten. Zelfs bij het noe
men van de namen is hij niet tot associaties in staat. De godsdienstige betekenis van de 
besnijdenis is hem onbekend. 

Het godsbeeld bij Allai is niet terug te vinden (tenzij in de negatie). Hij ontkent het 
bestaan van God. Allah is het product van een bepaalde manier van denken: 'In mijn 
denken bestaat Allah niet' (p. 221). Hij snijdt elk verder doorvragen resoluut de pas af 
door een agressieve tegenvraag in de geest van: 'bewijs mij ontwikkelde Marokkaan, 
die wel iets van de wereld heeft gezien, maar eens dat God bestaat'. 'No, no creo. La 
forma en que estoy viviendo, lo que he visto, no ha demostrado, no creo que Allah 
existe' (p. 222). 

Allai spreekt gedecideerd over feiten die de moslimgemeenschap in Utrecht aangaan. 
Hij weet van het bestaan van een moskee in Den Haag. Hij heeft zo zijn taxatie over de 
religieuze praxis van de moslims in de stad: ramadan, koranlezing, onderhouden van de 
salat, wie er lid van een maraboet-broederschap is, enzovoort. 

Hoe beslist hij ook in zijn uitspraken is, oneffenheden moeten worden geconstateerd. 
Hij schat het aantal Marokkanen twee maal zo groot in de stad als het in feite is. Hij 
meent dat er verschillende imams in de stad zijn. Hij kent er slechts één, wiens naam hij 
echter vergeten is. Bij mijn weten zijn er niet meer. Ook Mohammed beschouwt zich als 
de enige imam in de stad. (Zie het verslag van het vierde gesprek.) 

B) g e l o o f s b e l e v i n g 
Persoonlijk voelt Allai zich niet bij het godsdienstig gebeuren betrokken. Tegenover 
Allah staat hij onverschillig. Hij gelooft er niet in. Hij leest nimmer in de koran en on
derhoudt geen enkel godsdienstig voorschrift. Op religieuze feesten is hij er altijd, uit
sluitend om er vrienden te ontmoeten en nieuws uit te wisselen. Gelijk de republikeinse 
Nederlander, die Koninginnedag op de ambassade in Marokko viert. 

De effectieve betrokkenheid op geloofsfeiten is afwezig. Onomwonden verklaart 
Allai: 'voor mij is de godsdienst onbelangrijk'. De religieuze betekenis - zo deze er is — 
is voor hem oninteressant. Zijn kinderen geeft hij Marokkaanse namen zonder enige re-
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ligieuze betekenis (bescherming van een heilige, of van Allah of de profeet). Zijn oudste 
zoontje heet dan ook (tegen de Marokkaanse traditie in) geen Mohammed. Allai is niet 
in staat afstand te nemen van zijn eigen anti-religieuze houding. Het lukt niet hem te 
vragen wát betekent dit of dat religieus fenomeen voor de Marokkanen. Bijvoorbeeld: 
op de vraag waarom een sura als titel 'De koe' heeft meegekregen, antwoordt hij in 
koele desinteresse: 'Voor mij schuilt daar niets bijzonders in; voor mij heeft het geen 
enkele betekenis'. Wat de gelovige moslim daar voor geheimzinnigs in leest, is zijn zaak. 

In zijn verklaringen ligt de tendens opgesloten, dat het geloof door angst (sociale 
controle, staatstoezicht) en onwetendheid wordt geschraagd. Telkens beroept hü zich 
op zijn intellectuele superioriteit. 

Terwijl elke affectieve betrokkenheid op het geloof ontbreekt, noemt hij zich deson
danks moslim 'Sí, me llamo moslim, todavía estoy moslim'. 

Uit opmerkingen elders kan deze tegenspraak op het eerste gezicht verklaard wor
den. Want Allai blijft zich moslim noemen om twee redenen: 
1. Hij beschouwt zich een zoon van moslim-ouders, die hem in de kinderjaren in de is

lam geïnitieerd hebben. Ook 'al leef ik nu in een andere wereld' blijf ik toch de 
bloedband met mijn familie in Alhoceima behouden. Moslim-zijn wordt bijna als 
'erfelijk' verklaard (p. 222). 

2. Hij rekent zich tot het Marokkaanse volk. Ook al verklaart hy de godsdienst als dood, 
hij blijft lid van een gelovig volk. Deze gedachtengang komt het meest tot zijn recht 
in antwoord op de wenselijkheid van een moskee in Utrecht: 'Hombre, sabes que no
sotros somos marroquís, somos uno de los más religiosos pueblos todavía, damos más 
importancia a la religión que otra cosa . . .' (p. 224). 

In één zin: ik ben ongelovig, maar moslim, omdat ik moslim-ouders heb én omdat ik 
Marokkaan ben. 

II. De Riten 

Allai is in een zeer godsdienstige omgeving grootgebracht. Toen hij wat ouder werd on
derhield hij de salat niet meer, zoals deze zijns inziens nu nog steeds door de meeste 
Marokkanen in de pensions van Utrecht wél wordt onderhouden. 

Hij heeft in de msid koranteksten leren reciteren zonder dat hij de inhoud ervan be
greep. Uitleg werd hem nimmer gegeven. Daarom studeerde Allai later los van de koran
school dezelfde teksten. Nu leest hij de koran nimmer. Hij is niet in staat veel te recite
ren, zelfs de Fätiha lukt hem niet. Wel herinnert hij zich de wijze waarop deze gereci
teerd werd. Hij reproduceert de 'melodie'. Ook is hij nog in staat een fragment uit 'de 
nacht van 27 dagen' te reciteren. Onmiddellijk zegt hij daarbij, dat hij er niet in gelooft. 

Als het aan Allai ligt zal er in Utrecht geen moskee gebouwd worden. Het staat voor 
hem niet bovenaan het prioriteitenlijstje, zolang er nog geen goede huisvesting voor Ma
rokkanen is. Eerst zal het peil van de levensstandaard verhoogd dienen te worden. Maar 
als puntje bij paaltje komt is hij toch bereid aan de bouw van een moskee mee te hel
pen, want 'es una cosa de hermanos'. De meeste Marokkanen — zo schat hij - zullen 
een moskee wel erg op prijs stellen, omdat zij elkaar daar kunnen ontmoeten en het er 
veel schoner is dan in de pensions. 

De reinigingsvoorschriften onderhoudt hij zelf niet, maar kent ze nauwkeurig. Hij 
meent dat de meeste Marokkanen in Utrecht er de hand aan houden, zij het ieder op 
eigen wijze. Zo zijn er Marokkanen, die zich met 'vuil' water wassen. Uit de context 
blijkt, dat hij daarmee bedoelt het water dat bij een toilet in de pensions getapt wordt 
(p. 225). 
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De godsdienstige feesten gebruikt hy slechts om zijn landgenoten weer eens te zien. 
Veel dieper gaat dit niet (p. 224). 

De besnijdenis interesseert Allai niet. De belangrijkste betekenis die aan de t'ähara 
dient te worden toegekend is die van een hygiënische maatregel. Maar zelfs deze alom 
aanvaarde opvatting verwerpt Allai: 'para mi no es muy importante, porque no va a 
adelgazar' (schoner worden). En consequent acht hij een besnijdenis van zijn zoons 
van geen betekenis. 

UI. Sociale notities 

Allai heeft zich verzoend met de gedachte om zijn verdere leven in Nederland door te 
brengen. Het is zijn nieuwe vaderland geworden: 'donde somos, donde hay pan, es tu 
tierra. Donde vivo es mi tierra'. 

Toch kan hü niet nalaten in dit nieuwe vaderland zijn (inmiddels twee) kinderen een 
Marokkaanse naam te geven, Rashid en Samir. Hij verdedigt dit door te stellen, dat een 
Marokkaanse voornaam muzikaler bij de achternaam past en dat tevens zijn Nederlandse 
vrouw ermee akkoord is gegaan. Rashid betekent 'rechtgeleide' hetgeen voor Allai echter 
een bijkomstig gegeven is. Zodra hij drie jaar is willen zij Rashid naar een moderne en 
ongekunstelde school sturen. Het onderwi/ssysteem in Nederland acht hü veel beter 
dan in Marokko. Hier is het immers een opvoeding, die op een veel intelligentere wijze 
wordt gegeven. Zij dringen het kind niets op: 'No pegan al nino, le enseñan más cosas'. 
En of het nu een katholieke of protestantse school is, acht Allai van weinig belang. Het 
technisch beste onderwijs is voor hem het enige criterium. De godsdienst zal hem een 
zorg zijn. Het kind moet dat zelf maar uitmaken: 'él mismo va a escoger su camino'. 

Allai acht Nederland een vrij land. Je kunt er vrijuit over godsdienst praten. En dat is 
heel anders dan in zijn geboorteland, dat 'achterlijk' is: een ontwikkelingsland met 65 
procent analfabeten (p. 215). 

Hij was daar al de geletterde zoon uit een zeer eenvoudig gezin. Dit eenvoudige gezin 
heeft hem aanvankelijk als een verloren zoon getypeerd. Een vriend van Allai bevestig
de mij dit tijdens een verblijf in Alhoceima. Allai geeft daar uitdrukkelijk als verklaring, 
dat dit niets met de godsdienst te maken heeft, want daar spreken ze nimmer met hem 
over. Het was slechts een conflict om reden van geld, dat niet gestuurd werd en het sen
timent, dat het gezin nu eenmaal bijeen behoorde te blijven. 

Allai onderhoudt vele sociale contacten in Utrecht met de Marokkanen. Hij beweert 
practisch iedereen te kennen via zijn werk op de fabriek en zijn deelname aan een 
toneelgroep. Maar het zyn en blijven domme mensen, die Rif-bewoners . . .! 

Hoezeer Ьц zichzelf ook superieur acht aan zijn streekgenoten, hij is zelf niet in staat 
de recente ontwikkelingen in Marokko te beschrijven. Voor een verhaaltje.dat hü ergens 
moet afsteken, komt hy benauwd mijn in De Nieuwe Linie gepubliceerde artikelen over 
Marokko opvragen. Inderdaad, Allai heeft een nieuw vaderland gevonden en het con
tact met Marokko verloren. Slechts als hij zijn landgenoten ontmoet, leeft dit oude 
stuk verleden weer op. 

Tweede bewerking van het protocol van Allai 

Allai heeft een kritische geest, die scherp tot zijn recht komt wanneer hij over de Neder
landse arbeiders spreekt. Hij ervaart zijn arbeidsplaats als veel kwetsbaarder. Ook al 
werkt zijns inziens de Marokkaanse arbeider veel harder, hij blijft voortdurend onzeker, 
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hij kan er 'uitgegooid worden'. Want Ьц spreekt niet goed Nederlands en het is zijn land 
niet. Hij oefent scherpe kritiek uit op de superioriteit van de Nederlanders, die zich veel 
ontwikkelder achten. Zijn kritische instelling gaat even zo zeer naar zijn landgenoten 
uit, die materialistisch zijn ingesteld en oppervlakkig met elkaar converseren. 

Allai, 29 jaar, is fijngevoelig, zachtmoedig en goedlachs. Enigszins secondair in zijn 
reacties, spreekt hij met mij altijd zonder omhaal over iets wat hem dwars zit. Door zijn 
aanpassingsvermogen is hij geheel bij zijn schoonfamilie aanvaard. Zijn aanpassingsver
mogen (én religieuze onverschilligheid) zijn oorzaak van het feit, dat zijn huwelijk ker
kelijk gesloten is, met de bruid in klassiek witte trouwjurk. Deze stap heeft de veront
waardiging van enkele van zijn beste Marokkaanse vrienden tot gevolg gehad. Een ver
ontwaardiging, waar ook iets van verachting in doorklonk. Aanvankelijk zijn enkele van 
deze vriendschappen bekoeld, later weer hersteld. 

Allai is geen 'Streber'. Met de rust en ongekunsteldheid van een Rif-agrariër bewoont 
hij een ruim, typisch Hollands huis in een bourgeoisie wijk. Toch is Allai overal waar te 
nemen, waar iets met Marokkanen te doen is. Wij signaleren hem bij de Marokkaanse 
voetbalclub, de Marokkaanse toneelgroep, bij de werkgroep 'Internationaal Beleid' en 
namens deze gastarbeidersgroep in de voorbereidingscommissie van de migrantenraad. 
Hij speelt nergens de informele of formele leidersrol en is toch overal aanwezig. Ook 
zijn kritiek op landgenoten wint het niet van zijn verbondenheid met het Marokkaanse 
volk hetzij thuis, hetzij in de diaspora. 

Homo religiosus 

Allai is de verlichte Marokkaan, die door zijn opleiding, zijn reizen en zijn verblijf in 
het westen boven het schaamtegevoel (sociale controle) en de angst van zijn landgeno
ten is uitgegroeid. In het Nederlandse gezinsleven waardeert hij juist het doorbreken van 
de taboes en de vrije sfeer die er bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen bestaat. Zij 
praten over alles: 'el joven holandés . . . habla con la madre, habla con el padre y vive 
en el ambiente de la madre y el padre, y el padre y la madre le cuentan cosas muy cla
ras, que non tienen aquí vergüenza, p.e. que no tiene nada de miedo y el joven se vive 
más libre, tiene una mentalidad muy abierta . . . no tenemos nosotros en Marruecos'. 

Allai is een man die er zich op beroept een man van 'la realidad' te zijn, die het leven 
kent. De godsdienst is in elk geval voor dit leven niet relevant. De realiteit betekent 
'niet aan de kaders van de traditionele moslimgemeenschap te zijn vastgeklonken'. 

Studie, contacten met priesters in Spanje en vooral zijn vertrek uit Marokko doen 
hem neerkijken op het traditionele leefpatroon van waaruit hij is opgevoed. Hij is zijn 
land zo ontgroeid, dat hij geen plannen heeft er ooit voor langere tijd terug te keren. 
De religieuze praxis is voor hem achterhaald. Ook in Nederland heeft hij wel kennis van 
de verschillende christelijke instituten en instituties. Hij is voor de kerk getrouwd, heeft 
de nachtmis op kerstmis bijgewoond en kent de discussies in de traditionele (katholie
ke) gezinnen waar zijn schoonfamilie vandaan komt. 

De pastoor die op huisbezoek komt, wantrouwt hij. Want deze komt immers 'alleen 
maar voor de jaarlijkse bijdrage van f 80,—'! Bovendien probeert deze man van de kerk 
hem via een sluwe omweg in te palmen, want Allai wordt uitgenodigd om de mooie 
kerk van binnen eens te komen bekijken. Hij vertelde me deze ontmoeting met duide
lijke agressie. Deze reactie van hem is typerend: tolerant tegenover de religieuze praktij
ken, indien deze maar niets van hem verwachten. 

De godsdienst van de gelovigen in Marokko, de moslimminoriteit in Utrecht én de 
godsdienst van de Nederlanders gaan als in een schemering aan hem voorbij. 
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FARID heeft na zijn geboorte in 1948 te Meknes, het grootste deel van zijn leven in 
Casablanca doorgebracht. Daar heeft hij het Arabisch lyceum gevolgd tot het 'bacca
lauréat', dat hij niet gehaald heeft. Hij wijt dit aan deelname aan studentendemonstra
ties. Hij trok daama als toerist naar Spanje, Frankrijk en België. In Nederland is hij op
gepakt en Nederlandse vrienden hebben op het nippertje voorkomen dat hij uitgewezen 
werd (1970). 

Farid heeft nog een oudere en jongere broer en vijf zusters. Zijn ouders leven in een 
volkswijk van Marokko's hoofdstad waar zijn vader een klein winkeltje drijft. Farid 
spaart geld om dit zaakje tot grotere bloei te kunnen brengen. Elk jaar gaat hij zes weken 
naar huis op vakantie. Vorig jaar heeft hij zijn Nederlandse vriendin meegenomen. Zijn 
vader is een strenge moslim. 

In Casablanca heeft Farid het conservatorium bezocht waar hij snaarinstrumenten 
heeft leren bespelen. In Nederland is hij een geziene musicus, die buiten zijn dagelijkse 
arbeid, tijdens weekens en alle grote islamitische feesten vaak speelt. Op eigen initiatief 
heeft hij een kleine theatergroep opgericht, die bij verschillende gelegenheden in Utrecht 
van zich laat horen. 

Desondanks is Farid geen leidersfiguur. Hij houdt van de stilte en de rust. Hij leeft 
zeer gedisciplineerd: staat altijd vroeg op, gaat bij thuiskomst zich wassen als zijn potje 
op het vuur is gezet om onmiddellijk daarna de salat te verrichten. Tegen half elf 
's avonds stapt hij op om naar bed te gaan. 

Hij heeft enkele vrienden, maar zoekt het Marokkaanse gezelschap zelden. Hij komt 
het meest in een kleine gemeenschap tot zijn recht; onder vier ogen spreekt hij met 
schroom over alles. Onze relatie is van zeer kameraadschappelijke aard. Farid rekent 
mij tot een van zijn vrienden, die hij op één hand kan tellen. 

Farid zal bijvoorbeeld in gezelschap zich nooit kritisch over de Nederlandse mentali
teit of de Marokkaanse politiek uitlaten. Hij is dan de echte Arabier die de Nederlander 
vol complimenten beschrijft. In zijn hart is hij als Arabier even trots als complimenteus. 
Want in vele persoonlijke gesprekken blijkt hoe hij zich gekwetst voelt door de wijze 
waarop hij door vele Nederlanders wordt behandeld. 

Farid is gezagsgetrouw. Hij komt zijn afspraken nauwgezet na. Uiterlijk in kleding en 
omgangsvormen past hij zich aan, waarbij hij zich de burgerlijke levensstandaard eigen 
heeft gemaakt. 

Dagelijks luistert hij naar de Arabische uitzendingen over de wereldomroep. Hij spreekt 
slecht Nederlands, redelijk Frans zodat de Nederlandse communicatiekanalen voor hem 
niet toegankelijk zijn. 

Je ne lis pas les journaux . . . la question de la langue. Je ne comprends pas beaucoup le 
hollandais. Mais quand même je . . . pour suivre les informations générales toujours 
j'écoute la radio, la radio arabe, Hilversum. 

Mais toi, tu ne lis pas de journaux arabes? 
Non, jamais, je n'ai jamais reçu ça. Parfois je reçois un journal du Stichting comme ça. 

C.est le Stichting qui fait ça? Oui? 
C'est un journal qui est connu et qui s'appelle le Monde, au Maroc c'est connu. 

Tu ne lis pas les autres journaux marocains? 
Il n'y a pas. 

Disons 'Le Petit Marocain ' ou quelque chose comme ça. 
'Le Petit Marocain' c'est en français, mais quand même je lis El 'Alam, mais c'est un 
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journal qui se compose beaucoup des informations en général aussi. C'est important. 

On dit au Maroc que c'est le journal de l'opposition, le journal qui critique toujours un 
peu sur le gouvernement, la situation déplorable du pays etc. 
Il était un journal qui s'appelle c.a.d. c'est l'idée générale comme ça, mais ce n'est pas le 
gouvernement. Le gouvernement a fait fermer. 

El 'Alam n'a pas disparu? 
Non, il existe encore. On peut dire que c'est le journal le plus critique, le plus progres
siste de gauche comme on dit au Maroc. 

Werk en woonmilieu 

Toi, tu ne penses pas, qu 'il y en ait? Mais ça ce η 'est pas intéressant. Je voudrais com
mencer, Farid, par te poser quelques questions très concrètes sur les choses qui se pas
sent ici dans la ville. Et évidemment il faut commencer par le Conseil des Immigrés. 
Qu'est-ce que tu en penses? A ton avis, est-ce une bonne idée? 
Oui, je trouve que le Migrantenraad c'est une bonne idée, parce que dans les dossiers du 
'Migrantenraad' qui a fait information du 'Migrantenraad' qui sont venus ou bien dans 
la direction on va essayer d'aider les ouvriers étrangers ici en Hollande et qu'on les 
donne beaucoup des lois, qu'on les donne beaucoup de légalité et quand on a trouvé 
quelqu'un qui peut bien parler dans le Conseil au nom de tous les étrangers en général 
des turcs, espagnols, marocains etc. Donc je trouve que c'est une bonne idée et j'espère 
qu'ils ont réussi. 

Toi, tu as des contacts avec des autres nationalités, par exemple les turcs ou les grecs? 
A mon travail oui, on parle en général. 

Et il y a des gens de toutes les nationalités qui travaillent là? 
Oui, toutes les nationalités qui travaillent chez Philips. Des indonésiens, aussi des suri
nâmes, les turcs, plus que les marocains et les italiens et les grecs. 

Avec quel groupe as-tu le plus facilement de contact? Quelle nationalité par exemple 
prefères-tu pour chercher le contact? Est-ce que ça marche? 
Des hollandais bien sûr, parce que les étrangers, on a les mêmes problèmes par exemple, 
mais je trouve que les hollandais sont mieux que nous, c'est la situation hollandaise 
c'est mieux que la situation des étrangers. Alors, j'aime beaucoup plus le contact avec 
les hollandais. 

Tu penses aussi que le caractère et la mentalité des hollandais est plus attrayant et sym
pathique que celui des arabes ou des italiens, des étrangers en général? 
Oui, je donne la préférence aux hollandais qui sont mieux que les étrangers bien sûr. 
Parce que grâce à eux que nous sommes ici. Beaucoup de monde son argent, qui gagne, 
comment on dit, à manger pour leur famille etc. 

Et tu penses que c'est par charité que les hollandais pleins d'hospitalité, invitent les 
étrangers à venir travailler? 
Non, au même temps je peux dire que aussi les étrangers font beaucoup des choses pour 
les hollandais, c.a.d. la main d'oeuvre aussi. Je trouve que les étrangers peuvent faire le 
travail qui est très dur et on peut accepter ça plus que les hollandais. 
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Mais toi, tu ne penses pas que c'est par discrimination que les étrangers doivent faire le 
travail le plus sale, le plus monotone et le plus désagréable? 
Je ne pense pas, parce que autrement par exemple, si les étrangers, ils ont le moyen de 
travailler, qu'ils travaillent par exemple dans les 'postkantoors' ou secretaires, ils peu
vent le faire, mais quand on ignore la langue, on doit accepter le plus sale travail, on ne 
peut rien dire. 

Mais revenons au Conseil des Immigrés. Est-ce que tu penses que ¡es arabes en général 
et les marocains en particulier, participeront en masse aux élections? Est-ce que tu pen
ses qu 'il y aura assez d'intérêt au sein de la minorité ici à Utrecht pour participer aux 
élections qui se passeront au mois de novembre après quelques mois de préparations? 
Oui, c.a.d. le moment qu'on doit choisir les candidats. Je pense personellement que 
c'est très diffìcile à cause de la mentalité marocaine, je ne sais pas, mais . . . 

Mais cette mentalité des marocains en quoi, à quel niveau est-ce qu'elle diffère de la 
mentalité hollandaise? Quelles différences y a-t-il? 
Oui. mais seulement on a un peu de discrimination entre nous les marocains qui vien
nent de Rif et par exemple s'il y a le jour des élections, il vient par exemple les gens de 
Rif, ils doivent choisir quelqu'un de Rif ou bien les autres, par exemple il y en a encore 
qui viennent de Casa ou de Rabat tout le monde aime un homme de sa région qui sera le 
candidat et c'est très difficile. Personellement, je pense que c'est mieux par exemple 
comme toi, tu as beaucoup de contacts avec les marocains, tu peux toi même choisir 
qui est capable dans tous les domaines, c.a.d. dans sa mentalité, dans son niveau. 

Je dois dire que moi, je ne suis pas sur la liste des candidats, moi, je je ne décide pas qui 
seront les candidats des marocains. Ce n'est peut-être pas gentil, mais je dirais c'est 
quelqu 'un qui. . . 
. . . prend ses amis, par exemple. 

Oui, qui prend ses amis, qui est le roi. 
Mais moi, je disais ça, parce que quand j'ai assisté l'autre jour, c.à.d. le premier propos 
du 'Migrantenraad' qui était aux Veemarkthallen et j'ai vu personellement ce qui est 
arrivé là-bas, et la prochaine fois arrivera la même chose ou bien plus qu'avant, parce 
que maintenant cela a réussi ici à Utrecht et ça donne une voie donc je crois qu'il sera 
très intéressé le marocain et il vient seulement quand on choisit c'est ça. Je trouve un 
autre problème. 

Mais toi, tu as beaucoup de contacts avec les marocains mêmes? 
Oui, j'ai avec des gens comme ça le contact quand on joue de la musique. Je suis connu 
pour les marocains. Chaque personne doit faire le contact avec moi. De la gentillesse, 
de l'amitié, de tout. 

Et tu as vraiment des amis chez les marocains? 
Oui, ce n'est pas beaucoup. Seulement des étudiants avec moi au Maroc qui sont ici, ce 
sont deux ou bien trois. Et les autres, c'est seulement de l'amitié comme ça. 

Quand tu fais ton analyse de tes relations amicales, faut-il dire que tu as plus de con
tacts avec les hollandais qu 'avec les marocains? Ou le contraire? 
Non, je ne peux pas dire plus, parce qu'il y a encore les marocains qui ont plus de con
tact avec les hollandais. Mais ce n'est pas la plupart avec les marocains. C'est ça queje 
désire. Que la plupart des marocains ne sont pas intéressés. Ils ne comprennent pas ça. 
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je ne sais pas. Ils viennent du travail à la maison, de la maison au travail. 

Tu veux dire que c'est pour ça qu'ils ont plus de contacts avec ¡es marocains? 
Oui. 

Mais toi-même, qu 'est-ce que tu penses de tes relations? As-tu plus de contacts avec les 
hollandais? 
Oui, je pense moi aussi, j'ai un peu de contacts, avec les hollandais et avec les marocains 
avec tout le monde en général, bien sûr. 

C'est à peu près la même chose? 
Oui. 

Et quand tu fais ton analyse, disons, des problèmes des marocains. Tu es déjà en Hol
lande depuis plus de deux ans et tu as déjà travaillé ici pendent deux ans. Qu 'est-ce que 
tu penses? Quels sont les plus grands problèmes des marocains? 
Oui, après les contacts de tous les marocains ici ou bien de tous les étrangers en général, 
tout le monde trouve qu'on a le plus de problèmes de huisvesting (habitation) qui est 
terrible ici en Hollande. Et c'est le premier problème, je crois. Mais on sait aussi qu'il y 
a des hollandais qui eux-mêmes n'ont pas de maisons. Mais quand même, c'est un pro
blème. Quand je vois par exemple la Belgique, qui est tout près de la Hollande, il y a 
presque 40.000 marocains là-bas, mais il n'y a pas par exemple de pensions. Chaque 
marocain a sa maison, je pense. 

Moskee 

Autre chose, on a proposé ici par exemple à Utrecht de construire une mosquée. Qu 'est-
ce que tu penses de cette idée? 
Je trouve la mosquée c'est bien, mais puisqu'il y a des problèmes d'habitation. Suppose 
qu'on doit donner une somme d'argent à la mosquée, je trouve la préférence à l'habita
tion. C'est mieux, par exemple, si on fait construire des immeubles, comme ça je trouve 
que c'est mieux. Et la question de la religion, chacun peut faire ça avec son coeur. Ce 
n'est pas très important, quand on va ensemble. Et au même temps les marocains ne 
viennent pas ensemble par exemple normalement au Maroc on doit faire la prière cinq 
fois par jour et il faut que tous les marocains viennent à chaque fois, mais puisque tout 
le monde travaille pendant la journée et quand il retourne, chaque marocain a des pro
blèmes personnels, par exemple, il doit préparer à manger, il doit faire beaucoup de 
choses, il n'a pas le temps d'aller à la mosquée. C'est seulement je crois, trois fois par 
année qu'on trouve beaucoup de marocains: je dis par exemple l-'id l-kabîr, 'l-'id l-s'a-
ghir ou bien l'îd-'l Mulud, c'est le prophète. Ce sont les occasions ou il va y avoir beau
coup de marocains, alors je donne la priorité aux immeubles, c'est mieux que la mos
quée. 

Et si par exemple, on ne construisait pas une mosquée neuve mais si on louait un vieux 
bâtiment dans le centre de la ville, ou une église qui η 'est plus utilisée, qui pour la plu
part du temps reste vide, qui ne fonctionne plus. Qu 'est-ce que tu en penserais,. . . ? 
Oui, c'est une bonne idée aussi. Mais si on n'a pas besoin d'une grosse somme d'argent 
comme que j'ai écouté, ça ira mieux. Je trouve que c'est mieux aussi une place. 

Mais chez toi tu veux dire qu'on pratique le salât dans la mosquée même? 
Oui, mais seulement pendant les fêtes en général, les jours de fête de religion en général 
Parce que chaque Marocain travaille pendant la journée. 
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Le Vendredi? 
Le Vendredi, tout le monde a une heure, tout le monde doit venu- pour faire la prière. 
Alors puisque les Marocains et tout le monde travaillent, ça ne va pas Ils ne doivent pas 
quitter leur travail pour faire la prière, c'est impossible. 

mjj 

Tu connais bien le hâjjMohammed? 
yajj Mohammed, je le connais. 

Parce que tu connais les autres ici en ville? 
Non j'ai plus de contacts avec le bïjj, plus que les autres. 

Toi, ici à Utrecht? Oui? 
Il a sa maison ouverte bien sûr, qu'il a écrit que c'est un Centre Mohammed, un centre 
. . . ' Une chose comme ça dans sa maison. 

Tu lui rends souvent visite ? 
Oui, avant j'ai habité trois mois chez lui, c'était l'année dernière. Mais je sais que chez 
ijâjj Mohammed il y a beaucoup de gens de la religion qui viennent le visiter dans sa 
maison, et tout le monde s'assoit et parle de la religion, il chante le coran, ils font le 
salât et tout, mais je crois que c'est par rapport au hajj il est quelque chose pour la 
religion, il a beaucoup de force, de patience pour fa,,-e l'existence de l'islam, et quelque 
chose comme ça. 

Oui, tu penses, qu 'il a une très grande influence? 
Oui, c'est ça que je pense. C'est ce que j'ai remarqué. 

De quelle manière, peux-tu me convaincre que le hâjj maintient vraiment bien les con
tacts et surtout que son influence est bien accepté par les Marocains? 
Oui car j'ai vu ça moi-même, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez lui et 
surtout aussi dernièrement, c'était la grande preuve, qu'il a loué la salle pour la réunion 
de la religion. Il a payé ça lui-même, il a fait à manger dans sa maison, il a invité beau
coup de monde qui sont venus de tous les coins de la France, de l'Allemagne, de la Bel
gique, j'ai écouté aussi des Marocains qui sont venus du Maroc, il a invité tous ces gens, 
donc puisqu'il a fait ça et avant il a fait des petites choses, il a donné beaucoup de preu
ves, qu'il peut faire beaucoup de choses dans la domaine de la religion. 

Tu sais que j'ai parlé plusieurs fois avec le hâjj sur des questions religieuses? Et je dois 
dire que j'ai vraiment une grande admiration pour cet homme, mais pour d'autres Ma
rocains au contraire quand je les rencontre, quand ils parlent du {ia/j, il y en α quelques 
uns qui disent de lui ah, cet homme η 'est pas dangereux, il η 'a pas de puissance, il vit 
très isolé, il ne comprend pas la société néerlandaise, il η 'est pas assez évolvé, on dit que 
son éducation η 'est pas assez solide pour bien fonctionner dans le milieu des Marocains 
surtout dans la diaspora, dans la solitude d'un pays étranger, la Hollande Qu'est-ce que 
tu penses de ce quem 'ont parfois dit quelques Marocains> 
Oui, mais n'oublie pas que ce ne sont pas les vieux Marocains, qui disent ça, mais seule
ment la jeunesse qui sont un peu contre la religion donc tout le monde parle de lui, 
mais je ne peux pas croire ça. 
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Tu trouves que ça c'est vraiment de la religion? 
Je n'ai jamais vu le hâjj qui prend de la bière ou de l'alcool, donc c'est vraiment quel
que chose de la religion. Toujours j'ai vu qu'il fait la prière il fait donc tout. . . donc je 
ne peux rien dire. Seulement la jeunesse, qui sont un peu ou bien contre lui, par exem
ple ils disent: qu'est-ce qu'on fait de la religion, qu'est-ce que on en fait par exemple 
dans notre pays, mais je ne peux pas croire ça. 

Est-ce que tu penses que les jeunes Marocains pratiquent la religion? 
Non, c'est ça qui est dommage. Lesjeunes sont venus avec une autre mentalité, ce n'est 
pas contre la religion, mais ils ne la suivent pas. Par exemple tout le monde dit, oui je 
suis Musulman, mais ils ne pratiquent pas la vraie religion. Seulement on croit en Dieu, 
on croit dans le prophète, mais on ne fait pas la prière, on ne doit pas aller cinq fois a la 
mosquée, ou bien il y en a qui ne font pas le ramadan, mais ils sont religieux, mais on 
ne pratique pas. Ils disent: je crois en Dieu dans mon coeur. 

Mais toi tu peux le dire, parce que toi tu pratiques bien la religion. 
Je ne peux pas dire que je pratique bien parce que je fais un peu de mal. Mais je ne suis 
pas comme les autres, je fais mes prières, je fais presque tout moi. 

Tu n'est pas une exception dans le milieu des jeunes Marocains, parce que tu pratiques 
autant que possible la religion? Tu ne bois pas d'alcool, de vin. Tu ne manges pas de 
porc? 
Je fais la prière, le ramadan, je crois en Dieu, je fais tout mais au même temps je bois, 
mais je ne bois pas toujours, on a dit: que celui qui boit chaque jour, on dit 'Mudmin' 
mais quand même je crois tout. 

Mais quand est-ce que tu bois ou quand est-ce que tu ne bois pas? 
Je ne peux pas juger; parce que c'est comme ça. Je suis comme ça, parfois je dis non. 
Par exemple tu m'as dit: prends ce que tu veux, mais j'ai dit non. 

Donc tu dis que c'est de la faiblesse? 
Oui. 

Autre chose. Tu m'as raconté hier que tu as l'intention de te marier. Décision très im
portante. 
Oui. 

Tu ne penses pas que ça va créer des difficultés quand tu vas te marier avec une Hollan
daise pour tes parents, pour la famille hollandaise? 
Avant j'avais de difficultés avec les parents d'avoir une fille hollandaise parce qu'on 
pense que les Hollandais ont une autre religion d'abord, ils ont une autre mentalité, ils 
sont très modernes, ils n'ont pas beaucoup de contacts avec les Marocains comme ça. 
Mais après quand on a visité le Maroc, après avoir beaucoup d'explications à toute la 
famille, avec les parents et ça, et ça c'était bien réussi. Et après la pratique aussi que j'ai 
fait avec ma fille et je crois que cela, donne un bon résultat, parce que on a fait des 
épreuves. Quand on a beaucoup de problèmes, on était d'accord sur ce point, on η était 
pas d'accord sur ce point. Et c'était tout bien. Au même temps j'avais des difficultés 
avec les parents de la fille, parce que avant j'étais un an avec Nelly et ils ne savaient pas 
ses parents qu'elle était avec un Marocain et quand elle a dit dernièrement ils ont: oh, 
c'est un étranger! 'Oui' etc. elle m'a raconté. Et lui aussi avec son rôle? Elle a com
mencé à parler avec ses parents: oui il y a des Marocains qui sont mauvais au même 
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temps et il y a des Marocains qui sont bien, et puis j'étais chez eux et maintenant je 
suis comme son fils, c'est une autre mentalité. 

Et quels problèmes penses-tu qu 'il y ait? Quel exemple d'une épreuve peux-tu donner si 
ce n'est pas trop indiscret, quand tu dis. ah, c'est une épreuve, il y a un problème, mais 
on peux le résoudre. 
Des petits problèmes, je ne peux pas l'appeler des problèmes seulement des petits idées 
des fois. 

Mais quand tu vas te marier, tu as certainement parlé avec elle de la possibilité de re
tourner au Maroc. Est-ce que tu vas toujours habiter ici en Hollande ou est-ce que tu as 
l'intention de travailler ici quelques années et après le travail tu retourneras à Casa, au 
Maroc. 
Heureusement je me rappelle qu'il est le problème, toujours le même problème. Par 
exemple elle habite ici, moi j'habite au Maroc on pense par exemple dans l'avenir qu'est 
ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va rester ensemble en Hollande ou bien est-ce qu'on 
va retourner au Maroc? 

Et c'était après un mois, on parle, on discute ces choses, c'est le seul idée qui était 
difficile, mais enfin on a sorti avec une solution, qu'on doit vivre dans n'importe quelle 
place ou on trouve notre bonheur bien sûr, ou on trouve notre vie qui est bien, l'associ
ation qui est bien, je ne peux pas dire que je veux rester ici ou que je veux retourner au 
Maroc, mais on dit que c'est toujours le destin, je ne sais pas. Mais je crois qui c'est 
l'amour toujours p.e. on ne peut pas dire: si même tu vis avec moi au Maroc ou bien 
elle me dit: si même tu restes ici, ou tu ne vas pas au Maroc. Mais l'amour existe dans 
n'importe quelle place ici ou bien au Maroc ou dans une autre région aussi. Mais der
nièrement on a trouvé la solution, qu'on reste ici. 

Kinderen 

Mais quand, par exemple, tu auras des enfants c'est une question très concrète. Quelle 
éducation est-ce que les enfants recevront. 
J'aime bien qu'ils savent tout, les deux religions: la religion islamique et la religion 
chrétienne. Mais c'est dommage, ici je ne crois pas, qu'il n'y a pas d'écoles pour la reli
gion, mais puisque je sais tout, je peux par exemple donner à mes enfants l'éducation 
islamique. Et bien sûr mes enfants sont libre de suivre n'importe quelle religion. 

Mais toi tu choisis dé/à avant que les enfants puissent choisir? Qu'est-ce que tu penses 
par exemple du t'ahära? 
Ah, c'est là que c'est très important dans la santé, dans la vie sexuelle aussi, dans tout. 

Pourquoi penses-tu que cela joue un râle dans la vie sexuelle? 
Parce qu'on a pratique ça. 

Mais il y a des Hollandais, des Allemands, des Anglais qui pratiquent aussi la sexualité, 
mais ils ne connaissent pas le t'ahära. 
Ils connaissent mais ils ne la pratiquent pas. J'ai écouté les Juifs, qui pratiquent ça, les 
Japonnais aussi mais je trouve avec la pratique que c'est bien, dans toute la vie sexuelle. 
Et ce n'est pas une grande opération. Ce n'est rien, on fait ça quand on est enfant, on 
peut sentir rien et je crois que c'est bien. 

Cela a donc un sens hygiénique, médical? Mais le sens η 'a rien a voir avec la religion ? 

238 



On a ça dans la religion, mais si par exemple je laisse la religion d'une part et je vois 
dans notre part la science, je trouve que c'est bien aussi, donc je suis d'accord avec la 
religion. La religion est d'accord avec la science. Mais j'ai écouté dernièrement que les 
Américains ils ont entendu ça et que maintenant ils pratiquent ça, j'ai lu ça dans les 
journaux Arabes au Maroc. Tu as entendu quelque chose comme ça? 

Mais le premier fils comment va-t-il s'appeler? 
Je ne peux pas dire un nom car on n'a pas encore fait le mariage, mais Nelly aussi elle 
est d'accord d'avoir un nom marocain. Elle aime ça aussi. 

Ça sera un Mohammed? 
Je ne crois pas. Je ne sais pas. Normalement oui, on donne un nom de la religion. Mais 
peut-être je ne le pratique pas. 

Par exemple le petit enfant quand il ira en classe, à la maternelle, à l'école primaire s'il 
s'appelle Youssef, Hamed ou Ali, tu ne penses pas que cela créera une distance entre les 
autres enfants qui s'appellent Jan, Piet et Gerrit? 
J'ai pensé à ça mais nous avons encore d'autres noms qui sont facile à prononcer: Samir 
C'est facile. Parce qu'on n'a pas les alfabets on met les lettres: Murad, il y a beaucoup 
de noms. 

Mais ça te donnera disons un choc quand tu donneras de noms chrétiens: Maria ou Peter 
à tes enfants. 
Je ne pense pas. 

Bien. Quand tu vas te marier tu le feras ici au consulat? 
Oui, j'ai pensé à ça que je dois faire un contrat de marriage au Maroc et ici et par exem
ple au Maroc je designe au Consulat Marocain et au même temps au Stadhuis. Donc on 
peut avoir au même temps les possibilités Marocaines et les possibilités Hollandaises. 

Et la fête religieuse du marriage? 
La fête. Je ne veux pas que je passe à l'église. 

A la mosquée? 
Aussi non, seulement une fête. 

Zakat 

Il y a dans l'islam des choses qui jouent un grand rôle surtout dans ton pays, le Maroc, 
qui est un pays très traditionnel. L'habitude dus'adaqa. Qu'est-ce que ça signifie? 
Nous avons bien sûr dans la religion que nous devons donner la charité qui s'appelle 
zakât. C'est connu. 

Zakät c'est le mot marocain pour s'adaqa? 
C'est-à-dire le mot s'adaqa avec un autre mot qui est religieux. On ne dit pas la charité 
mais on dit zakat. Ça signifie que les riches bien sûr doivent donner 10 percent par 
exemple d'une grande somme d'argent pour les gens pauvres. On peut donner aussi d'une 
autre manière. Ce n'est pas seulement de l'argent. Si quelqu'un n'a pas d'argent mais il 
a la terre, il a le blé par exemple on donne aussi la charité de blé ou bien disons autres 
choses comme ça. 
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Tu penses qu'on le pratique aussi ici en Holbnde? 
Non, au Maroc oui, ici non parce qu'il n'y a pas de pauvres ici mais on envoie l'argent 
à nos parents au Maroc. Ce sont eux qui doivent s'occuper de ça. 

Mais qui est pauvre? 
Il y beaucoup de pauvres au Maroc. 

Ici en Hollande? 
Ici il n'a pas de pauvres. 

Mais les Marocains qui ne peuvent pas travailler ici un an. 
Je ne peux pas les appeller les pauvres ici. Les pauvres qui vivent au Maroc qu'ils n'ont 
pas travaillé jamais, qu'ils n'ont pas pu sortir en Europe. C'est ça les vrais pauvres. Qu'ils 
n'ont pas de maisons. Mais celui qui a travaillé déjà trois ans, quatre ans je ne peux pas 
l'appeller . . . parce qu'il a ramassé une somme d'argent, il a donné ça au Maroc, il a fait 
quelque chose au Maroc. Et s'il retourne au Maroc il ne va pas mourir, il a quelque chose. 

Oui, quand on rencontre ici un Marocain ou des Marocains et quand je leur pose la 
question, qui est parfois dans toutes les cultures, dans toutes les religions un peu diffé
rente: qu 'est-ce que tu penses qu 'on va répondre. Il y a des Marocains ici et je leur pose 
la question: à votre avis quelle vertu est la plus importante quel aspect du caractère est 
le mieux accepté, important dans la vie religieuse. Qu 'est-ce que tu en penses? 
Il y a beaucoup de sortes. Je ne désigne que les jeuhnes, ils ont pris de contacts avec les 
vieux Marocains ici, mais je vois que ce n'est pas tout le monde qui passe un bon temps, 
par exemple les jeunes ici vont au dancing je n'aime pas aller chez un vieux Marocain 
comme ça, car il a une autre mentalité. Et lesjeunes ici trouvent beaucoup de liberté en 
Hollande de voir les filles, ce n'est pas beaucoup de contacts et ils laissent toutes les 
choses qui sont bien par exemple suivre les cours de Hollandais ou n'importe quel pro
fession après leur travail mais ils sont très intéressés dans les choses d'amusement. 

Mais quelles choses estime-t-on être d'une grande valeur dans le contact humain? Quel 
caractère chez l'autre peux-tu estimer plus qu'un autre par exemple l'hospitalité, 
l'amour, le fait qu'on partage l'argent avec les autres? Quelqu'un qui est très timide, qui 
est très aimable, qui est très passione. Quel est à ton avis le trait de caractère le mieux 
accepté par les Marocains? 
Je ne peux pas bien juger, car les vieux . . . 

Je comprends. Mais chez ¡es jeunes ou toi personnellement. 
Je dois pratiquer tout, n'importe quelle chose bon ou n'importe quelle chose mauvais 
des autres, mais seulement j'aime qu'ils comprennent beaucoup de choses, qu'ils com
prennent qu'ils sont loin de leur pays, qu'ils doivent voir et entendre beaucoup de nou
velles, qu'ils doivent pratiquer beaucoup de choses, qu'ils doivent oublier beaucoup 
d'idées passées et qu'ils doivent faire beaucoup de contacts. 

Qu 'est-ce qu 'il y ade mauvais chez les gens? 
Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de mauvais chez les gens, mais seulement un peu loin. 
Chacun loin de l'autre. Chacun pense qu'il est orgueilleux. 

Qu 'est-ce que c'est ça orgueilleux? 
Qu'il est mieux que les autres marocains. 
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Feestdagen 

Revenons un peu en arrière, on construit la mosquée d'Utrecht. Et tu dis: pour moi 
non, je η 'ai pas besoin qu 'on fasse une construction comme ça. Est-ce que tu penses 
que la plupart des Marocains sont de ton avis? 
Bien sûr les vieux Marocains ils ne doivent pas accepter ça. 

Pourquoi? 
Parce qu'ils sont très religieux. Ils sont, comment on dirait, anormaux. Ils sont durs 
avec leur religion. La religion est la plus supérieure chose dans leur vie. Moi je dis non. 
J'aime bien avoir une mosquée pour faire ma prière. Et lesjeunes sont contra ça. Parce 
que la mosquée ne doit pas être plein avec lesjeunes, elle doit être plein avec des vieux. 

Tu penses que les vieux vont fréquenter la mosquée? 
Oui, sûr et certain. 

Et toi? 
Moi j'assiste du moment que je suis libre. 

Et chez toi au Maroc? 
Aussi je fais ça. 

Tu η 'as pas l'impression que par exemple pour la fête et la pratique religieuse et surtout 
la visite à la mosquée, la prière, il y ait une différence de pratique entre le Maroc et la 
Hollande? 
Oui je trouve qu'au Maroc on a plus de contact, plus qu'ici. Parce qu'on surveille tout, 
par exemple les parents demandent leurs enfants d'aller à la mosquée mais les enfants 
loin de leurs parents c'est autre chose. Ils disent: je suis libre. 

Pourquoi est-ce que tu le fais à la mosquée et pourquoi ne fais-tu pas la prière chez toi? 
Au Maroc j'étais chaque vendredi mais seulement une fois par semaine et dans les fêtes 
générales et dans le jeune, parce que j'étais aussi dans la journée, donc je n'ai pas le 
temps. Mais mon père à 4h30 se levait, il va à la mosquée et il assiste à tous les cinq 
temps. 

Ton père et pas toi? 
Non, parce que je ne peux pas dormir, je me réveille pour faire la prière et je dors en
core, pour aller au travail mais quand même je crois. Mais ce queje veux dire: les vieux 
font les contacts, plus que la jeunesse. 

Et pourquoi penses-tu que les vieux et celui qui croit préfère aller à la mosquée plutôt 
que de faire la prière chez lui. 
D'abord les vieux ils n'ont pas un travail trop difficile c.à.d. qu'ils doivent venir à huit 
heures qu'ils doivent sortir à midi, qu'ils doivent encore retourner à deux heures parce 
qu'ils sont libres . . .? Les petits industriels, eux-mêmes, donc il a le temps d'assister à 
n'importe quelle chose. C'est ça la différence. 

Pendant les fêtes on fréquente la mosquée et on prie plus que les autres jours. Quelle 
fête est la plus importante? A ton avis?: Mulud, Vid 'l-s'aghtr ou l'id l'kabîr? 
Non, je ne crois pas, toutes les fêtes sont les mêmes, seulement le ramadan un peu plus 
important parce que c'est le mois ou le coran est descendu du ciel, donc la fête de l'id 
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s'aghlr, il y a beaucoup de pratique de la religion, plus que les autres, je pense person
nellement. 

Mais pourquoi penses-tu que la période du ramadan est plus importante que par exemple 
l'id l'kabJr ou l'id l'mulud? 
Parce que ce mois là le mois du ramadan, est dans la nuit de 26 du ram où le coran est 
descendu. 

QM 'est-ce que ça veut dire le mot coran? 
Le mot 'coran': cette nuit s'appelle: C'est la nuit ou le coran est venu, il y a dans le 
coran un sura qui s'appelle sura 'Leylat al-qadr' c'est-à-dire le jour ou est venu Gabriel 
qui a entendu ce mot, c'est lui qui a porté le coran du ciel jusqu'au prophète Mohammed. 

Et dans quelle langue cela s'est-il fait? 
Bien sûr en Arabe. 

Il y a des gens qui disent qu 'il est impossible de traduire le coran: ce η 'est pas impossi
ble mais c'est même dangereux. Qu'est-ce que tu en penses? 
Non, de n'est pas dangereux, mais seulement quand on fait la traduction, on ne fait pas 
précisément et si en plus de ça on ne donne pas beaucoup de comprendre par exemple 
je lis l'Arabe, je peux lire le coran, je peux bien le comprendre. 

Ramadan 

Tu m'as dit que la fête du ramadan est la plus importante. 
Au Maroc, ou bien en général. 

Qu 'est-ce que ça veut dire ramadan? 
Oh. c'est difficile. Le mot ramadan se compose de deux mots: c'est-à-dire ram et dan. 
J'ai oublié mais ram et dan signifie quelque chose. 

Quel est le sens religieux de cette fête? 
On pratique le mois de ram par exemple on dit que ce n'est pas suffisant que les Musul
mans pratiquent leur religion comme ça, seulement avec l'argent, je ne sais pas, mais ils 
doivent pratiquer ça avec un peu de sentiment, avec un peu de pratique, ce n'est pas 
seulement le sentiment ou bien le coeur mais ils doivent pratiquer un peu eux-mêmes, 
par exemple on fait le ramadan pour qu'on sentit ce qu'ils sentent les pauvres, qui n'ont 
pas d'argent, qu'il dort par exemple dans la rue, je ne sais pas, alors on doit avoir faim 
pour qu'on sentit la faim que sentit le pauvre, c'est comme ça qu'on a pitié d'eux pour 
donner la charité: zakät et pour ça la fin de ramadan c'est-à-dire le 30, on donne le 
zakât c'est-à-dire la charité. Donc le ramadan c'est la pratique pour les sentiments des 
pauvres. 

Tu pratiques aussi le ramadan en Hollande? 
Toujours depuis douze ans jusqu'à maintenant, c'est-à-dire je fais le ramadan un mois 
complet. 

Qu'est-ce que tu fais pendant le ramadan, c'est seulement l'abstinence de nourriture? 
Non, mais: beaucoup de choses, je ne dois pas voir la fille, je ne dois pas dormir avec la 
fdle jusqu'à la nuit, c.à.d. après sept heures après le coucher du soleil, on peut faire tout. 

Mais en Hollande ce η 'est pas très difficile parce qu 'en général tu travailles dans la journée. 
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Quand même mais au même temps j'ai des filles qui travaillent avec moi. Comment dire: 
je dois être loin de sex avec, ce n'est pas dans la pratique seulement, mais avec des sen
sibilités, par exemple je ne dois pas embrasser une fille, même pas ici, je ne dois pas la 
voir par exemple des choses d'elle qui ne feraient attirer ou bien quelque chose comme 
ça on dit que l'oeil il fait aussi un rôle de sex alors je dois faire le ramadan avec mes 
yeux aussi. Remarque jusqu'à quelle imagination on fait le ramadan. Mais on pratique 
pas le ramadan comme il faut. Mais c'est un peu différent. 

Et la pnère pendant le ramadan, tu la pratiques? 
Oui, je la pratique, mais seulement pendant la journée, je ne la pratique pas. C'est-à-dire 
je suis toujours normal. 

Et pendant la nuit? 
Non, seulement je ne me réveille pas la nuit, parce queje dors, je me lève à six heures. 
Quand même la religion donne des facilités. On ne dit pas par exemple chez nous: celui 
qui ne fait pas la prière, même pas un jour, deux ou trois jours il reste comme quelqu'un 
qui prète quelque chose, il faut la rendre. 

Comme tu m'as donné quelque chose, oui je dois le rendre donc, si tu ne l'as pas fait 
pendant trois jours, c'est encore que tu as quelque chose, tu dois le faire après. On n'a 
pas . . . par exemple je dis que la religion fait beaucoup de facilités, on ne dit pas non, 
on doit faire dans les sept temps dans les mêmes temps, ça ne fait rien, mais quand 
même, on doit seulement faire la prière pour sentir que ça existe le Dieu. 

Est-ce que tu penses que les jeunes gens pratiquent aussi le ramadan ici en Hollande? 
Je ne crois pas. 

Et les vieux? 
Ah, les vieux, sûr et certain. 

Mais pourquoi est-ce qu'on participe par exemple à Γ 'id l'-kabir et à Γ 'id l'-s'aghir. 
Pourquoi y a-t-il des millions de Marocains pour fêter ça. Ça veut dire qu 'il y a aussi 
des gens qui ne pratiquent pas le ramadan mais qui sont présents à ¡a fête de Γ 'id 
l'-s'aghir. 
Oui, ils ne pratiquent pas ça. Peut-être quand même que ils pratiquent, ce n'est pas tout 
le monde, mais je suis sûr que la plupart ne le pratique pas. 

Mais pourquoi est-ce qu 'on vient pour terminer une fête qu 'on ne pratique pas. On ne 
pratique pas la période du ramadan mais on va fêter I' 'idl'-s'aghir. De quelle manière 
faut-il expliquer ça. Pourquoi fait-on l'un et pas l'autre? 
Je ne sais pas. 

Pourquoi fait-on I' 'id l'-s'aghir, pourquoi y va-t-on? 
C'est pour la charité. C'est pour donner la charité aux pauvres. Ça existe pour ça. Mais 
on donne petite fête comme ça et on doit chanter le coran. Mais je crois que au Maroc 
on pratique plus qu'ici. Il y a par exemple au Maroc des jeunes qui pratiquent ça. 

Reinigingsriten 

Π y a surtout pendant le fête la période du ramadan ce que l'on appelle: les 'reini
gingsvoorschriften', ça veut dire les prescriptions de se nettoyer, de se laver. 
Oui c.à.d. c'est le 't'ahSra', qu'on doit nettoyer le corps, quand on fait la prière, quand 
on vit un moment de la prière avec le Dieu, je dois être bien propre, bien nettové avec 
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mon coeur et au même temps avec mon corps pas exemple quand on entre les toilettes 
on doit toujours utiliser l'eau; et comme ça on doit faire la douche pour qu'on est 
propre et bien nettoyé avec notre coeur aussi. 

Pourquoi crois-tu que le coran prescrit d'être lavé? 
Parce qu'on a des propres priorités comme ça, mais où en même temps on est facilité 
par exemple el Mohammed, Mousli, qui est au Sahara où il n'y a pas d'eau on prend le 
sable ou bien un caillou donc toujours l'esprit dans le coeur et on dit par exemple dans 
la religion je suis au Sahara je vais mourir et je trouve quelqu'un qui a une bouteille de 
vin, qu'est-ce que on doit faire, dans cette situation on dit: Tu dois boire le vin parce 
que tu n'as rien trouvé et tu vas mourir. Donc on a des facilités. On ne peut dire qu'il 
faut mourir. 

Donc tu veux dire que la religion islamique est une religion très, très facile. 
Oui, oui ou bien par exemple le 'varken' le cochon, je n'ai pas trouvé à manger et je vais 
mourir de faim et j'ai par exemple trouvé une possibilité: je dois manger et la religion 
dit: ça ne fait rien parce que sans ça tu vas mourir. Tu es dans un moment qui est très 
serré. 

Wall 

Au Maroc on connaît le 'wall'. Qu'est-ce que c'est? 
Le Valï' seulement c'est quelqu'un ou bien un homme, qui était comme un père ici p.e. 
qui a pratiqué beaucoup de la religion, qui n'a pas fait de mal pour les gens, qui a fait, 
comment dire: tous les points de la religion salât ou ramadan. Ü a fait beaucoup de 
contacts avec d'autres gens et quand il est mort quand celui-là a fait beaucoup de 
choses de bon dans sa vie et tout le monde dit: c'est quelqu'un, c'est un père p.e. c'est 
important, c'est plus que les autres, c'est mieux que les autres, qui ont fait du mal dans 
la vie. 

Est-ce qu'ils vivent aussi en Hollande les 'wall'? 
Non je ne crois pas, il n'y a pas, ça n'existe pas. 

Et au Maroc on voit parfois qu 'il y a une très grande adoration pour les morts, il y a 
une chapelle. 
Oui bien sûr une chapelle. 

C'est souvent très fréquenté par les femmes, quelques habitants du village. Pourquoi 
est-ce qu 'on fait ça? 
Tout le monde va avec qui est mort jusqu'à la chapelle pour le faire dans le trou, sous la 
terre et tu sais que chaque mort reçoit une place, entre le crypte et l'autre, il doit être 
comme ça, tu sais ça? Une distance qui est comme ça d'ici jusqu'à ici. 

Je ne connais pas ça, une distance de la main. 
Oui. 

Toujours entre les cryptes. 
Avec une place par exemple de quelqu'un qui est mort et l'autre se trouve toujours 
comme ça. 

Pourquoi fait-on ça? 
On a ça, je ne sais pas. On a ça toujours. 
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Koran 

Dans l'islam, le coran est un livre très important. Qu'est-ce que ça veut dire le mot 
'coran '? 
Eh, après j'ai lu ça, ça vient de lecture, de livre. 

Dans le coran on connaît les sura. Combien de sura est-ce qu 'il y a? 
Je ne sais pas, mais hizb, oui. Je vais l'expliquer, le coran se compose en 66 hizb, et les 
Ijizb c'est l'ensemble des sura, tu as compris? Le coran se compose en 66 hizb et le hizb 
lui-même se compose avec un ensemble de sura, sura et sura. Mais il y a, j'ai oublié peut 
être six ou bien dix. 

Et tous les sura ont un titre. Est-ce que c'est la même chose avec les hizb? 
Non on dit avec le premier fciizb ou le deuxième hizb. 

On prend le numéro. 
Oui, mais le sura, le hizb se compose avec beaucoup de sura et chaque a un nom. 

Et comment s'appelle le premier sura? 
Fätiha, je crois, c'est le commencement. Il s'appelle le commencement. Et la traduction 
de commencement c'est le Fätiha. C'est commencé. 

Et qu'est-ce qu'on a écrit dans ce sura? 
Farid reciteert in het Arabisch de suratekst: c'est ça le contenu du premier. Mais moi je 
ne peux pas bien traduire, si je traduis, je ne traduis pas bien. 

Et le dernier des sura du coran? Tu te souviens du nom? 
Non, je ne me souviens plus, mais seulement si j'écoute le premier mot, ça y est, je 
peux le comprendre. 

Al-Näs? 
Nas? 

Si c'est ie titre du dernier sura. Tu te souviens du contenu? 
bismi llâhi r-rahmani r-rahïm 1 ) qui 'aÏdhu birabbi n-nâs 2) maliki n-nâs 3) ilâhi n-nâs 
4) min sharri l-waswâsi 1-khannâsi 5) lladhi yuwaswisu fi s'uduri n-nâs 6) mina 1-jinna 
wan-nâs (s'adaqa llâhu l-'az'lm). (S. 114) 
C'est ça le dernier. Je m'en rappelle. Tu as vu aussi comme la poésie, avec es, es, es, es. 

Tu l'as appris dans ta jeunesse? 
Oui, ce n'est pas ma jeunesse, mais mon enfance. C.à.d. après 20 ans. 

Et quand lis-tu le coran? Tu as lu le coran? 
Je n'ai pas lu tout le coran. 

Et lis-tu maintenant le coran? 
Non, jamais. 
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Tu écoutes? 
Oui, j'écoute la radio, quelque chose comme ça. Mais je sais quel est le contenu, du 
coran. 

Pour nous c'est évidemment un ¡ivre très diffìcile plus que pour les musulmans mais par 
exemple il y a un sura qui porte le titre de 'Baqara'. 
Le sura du Baqara, de кое. 

C'est un nom un peu drôle pour donner un titre dans un livre saint, ¡a vache. 
Oui, mais c'est parce que je me rappelle, j'ai lu ça dans l'histoire de la religion, qu'il y 
avait des gens qui ont fait peut être müsä, j'ai oublié, je ne peux dire précisément. 
Mozes, peut-être. Et c'était des gens qui ne croyaient pas le Dieu et ils ont fait une 
vache, ils ont fait cette vache avec l'or et ils ont commencé à faire la prière à cette 
vache. Et le prophète à ce moment là, il est venu, et il demande les gens: pourquoi vous 
faites la prière pour la vache parce que ce n'est pas un dieu, la vache . . . et c'est comme 
ça que tout le monde parle d'une vache, et ils ont fait un monument de la vache et c'est 
pour ça queje crois qu'il y avait le sura: 'Baqara'. 

Quel est le plus important? 
Tous importants. Il y a une différence bien sûr entre les sura mais chaque sura il est 
devenu avec une chose arrivé, il y a un sura qui vient. 

Oui, mais il y a des sura qui sont très longs et il y a des sura qui sont courts. Quel est le 
plus long des sura? 
Je ne me rappelle pas. Il y a beaucoup de sura. 

Tu as le coran chez toi dans ta chambre? 
J'ai le coran oui. 

Ecrit en arabe? 
Oui bien sûr. 

Pourquoi ne le lis-tu plus? 
Ce n'est pas que je n'ai pas le temps, seulement je n'étais pas intéressé parce queje sais 
quel est le contenu du coran. Et c'est comme quelqu'un qui connaît un roman, il sait ce 
qu'il est arrivé là bas, tu dois pas le prendre chaque fois, tu vas prendre quelque chose 
d'autre. 

Qu 'est-ce que ça signifie le coran pour toi? Comme livre. 
Je le donne une valeur comme livre de Dieu. Qu'il y a beaucoup de choses, je me rap
pelle une fois il y avait quelqu'un qui m'avait parler de quelque chose: quelqu'un qui 
veut divorcer et je ne savais pas ça, ça fait deux mois et j'ai porté le coran et j'ai lu le 
sura du divorce, nous avons ça et je crois dans la solution de cela donc il y a beaucoup 
de choses dans le coran. Si il y a un problème on trouve la solution dans le coran. C'est 
comme une statue. 

Oui mais tu dis qu 'il y a dans le coran beaucoup de choses qu 'il faut savoir. 
Oui. 

Quand il y a des difficultés comme le problème du divorce dans le coran. 
Oui on trouve la solution, la réponse, par exemple qu'est-ce qu'il doit faire, quelqu'un 
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qui est marié, il va divorcé sa femme, il ne doit pas la divorcer après un mois, c.à.d. jus
qu'à qu'on est 'ongesteld' (les règles). Comme ça il peut savoir que cette femme n'a 
plus d'enfant avec cet homme. En même temps il peut se marier, donc c'est bien. 

On y trouve beaucoup de presciptions très concrètes sur la vie sexuelle, la prière.. . 
L'héritier. 

Oui, l'héritage etc. Est-ce qu 'il y a dans le coran aussi des choses importantes pour ton 
rapport avec le Dieu même? 
Que je dois faire la prière, que je dois pratiquer l'islam. 

Godsbeeld 

Mais est-ce que le coran écrit aussi quelque chose sur Dieu lui-même? 
Oui il a écrit qu'on ne doit pas eh . . . oui, il y a un sura (S. 112) qui s'appelle: 
bismi113hi r-rahmani r-rahîm. 1) qui huwa'llähu 'ahad 2) 'allähu s'-s'amad 3) lam yalid 
wa-lam yûlad 4) wa-lam yakun lahu kufuwan 'ahad (s'adaqallâhu'l-'az'im). 
et il ne peut jamais avoir des enfants, et il n'est pas né et: Arabe et is se trouve aucune 
personne qui dit: oh moi je n'ai pas besoin de Dieu d'avoir quelque chose. Oui c'est un 
sura qui est connu. 

Quand le coran parle aussi de Dieu est-ce que tu peux expliquer, exprimer à un païen 
qui cherche Dieu, qui il est? 
Est-ce que je peux croire, ça? 

Non, je voudrais te demander, quand toi tu dois expliquer à un paien qui est Dieu, de 
quelle manière vas-tu le faire? 
Comment je dois faire, donner une preuve que ça existe le Dieu? Par exemple comme 
j'ai dit avant, que par exemple je dis qui c'est qui fait l'existence de la nature, de la 
terre, des cieux, de n'importe quelle chose et je dis: c'est une grande force qui a fait 
cette existence de toutes les choses que je vois et que je ne peux pas toucher avec ma 
main et queje peux voir avec mes yeux. C'est une grande force supérieure alors j'appel
le cette grande force supérieure avant que je dis seulement une grande force supérieure, 
je dis une grande force supérieure égale Dieu. Alors j'appelle cette grande force supéri
eure le Dieu. 

Oui mais on peut donner une preuve à un paien, ou le non-croyant que le Dieu existe, 
il peut accepter l'existence de Dieu, mais il dit: il n'y a pas de rapport entre le Dieu qui 
a créé le monde, le ciel et la terre et moi maintenant qui vit ici. Qu'est-ce que tu penses 
deçà? 
Je dis que par exemple le Dieu je ne peux pas le sentir mais je vais donner un petit 
exemple: par exemple l'air je ne peux pas le voir mais je peux le sentir, alors c'est pour 
ça que je dis: que le Dieu ça existe, mais je ne peux pas le toucher, mais je peux le 
sentir. 

Dieu qu 'est-ce que c'est? C'est une abstraction. 
Je dis que c'est une grande force supérieure, j'ai dit ça. 

Oui mais dans le coran par exemple il a été désigne comme un homme... 
Dans le coran, non! 
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Qui trône sur son siège, qui a une main, qui est fâché, qui rit. . . 
Qui fait tous les sentiments, mais on ne peut pas le voir, oui ça existe ça dans le coran. 

Mais ça c'est typiquement humain, tous ces aspects. Et de quelle manière faut-il expli
quer que le Dieu est quelqu'un d'invisible, d'abstrait, l'idée deforce, et d'un autre côté 
quelqu 'un qui punit de sa main, et qui siège sur son trône qui parle, qui dit quelque 
chose. 
Qui pense, qui écrit, qui est tout. 

Qui est le père des hommes. 
Oui, c'est une question très difficile, je ne peux pas le répondre. Et c'est ça que je sais 
mais ça existe que Dieu est dans le ciel, qui écoute, qui parle, il touche, il est capable de 
faire n'importe quelle chose, mais ça existe??? Je ne peux pas dire, je ne sais pas. 

Oui, dans chaque religion il y a une tension entre la transcendance de Dieu et l'éma-
nence de Dieu. La transcendance de Dieu: c'est celui qui est invisible, quelqu'un dont 
on ne peut pas dire quelque chose, qui est toujours plus différent que les autres, qui est 
vraiment l'autre. Pour être clair: on ne peut pas dire quelque chose sur lui, il est vrai
ment loin, au-dessus de toutes les choses qui existent il est vraiment le créateur. 
Je crois ça. 

Et il y a l'émanence: c.à.d. Dieu est parmi nous, il s'engage avec l'histoire des hommes, 
il aime l'homme il écoute le salât de son peuple, il est parmi les Marocains, soit au Ma
roc, soit ici. 
Oui je suis avec la deuxième idée je pense et je crois dans la deuxième idée, que Dieu ça 
existe dans n'importe quelle place soit au Maroc, soit ici, soit en Hollande n'importe 
quelle place. Donc je crois la deuxième idée. 

Dans le coran on peut retrouver quelque chose de cette discussion: dans l'histoire des 
savants, fqi, c'est très important, on a thématisé cette tension. Tu saip quelque chose 
sur cette histoire? 
Non. 

Sunna 

Dans le coran et la tradition qui a suivi le coran, c'est le sunna. Qu'est-ce que ça veut 
dire 'sunna'? 
Sunna c'est par exemple, il y a par exemple dans le ramadan des choses obligées qui 
s'appellent Fara'id ou bien Farid'a. C'est contre sunna. 
Et le Farid'a: je dois faire. Le sunna, je peux le faire ou pas le faire, ça s'appelle sunna. 
Donc le Farid'a c'est contre le sunna. Tu as compris? 

Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire le mot 'sunna'? 
Sunna? C'est seulement un nom. Quand on doit faire quelque chose ou bien non on a 
donné un signe, un nom d'Arabe, ça fait sunna. Et je dis le contraire c'est Fara'id, c.à.d. 
je suis obligé de le faire et ce nom ce n'est queje ne suis pas obligé de le faire, c'est ça 
que ça signifie. 
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Hadith 

Et le 'hadith ' qu 'est-ce que c'est? 
Le hadith! Les savants qui ont lu le coran et ils ont des petits exemples pour le coran et 
on a dit le hadith. 

Mais le sunna est aussi écrit. 
Oui bien sûr, tous écrit. 

Qui est le plus important le sunna ou le hadith? 
Le hadith. Parce que c'est les savants qui ont écrit cela. Les sunna ce sont les savants 
qui ont écrit cela. 

Quelle est la différence entre les deux? 
Les hadith se sont des groupes de mots qui dit les savants, qui expliquent le coran, qui 
fait encore par exemple le coran il est devenu le suwar, et qui veut encore expliquer et 
on dit hadith ou bien se sont des paroles qui a dit le prohphète Mohammed et on appel
le ça aussi le hadith. 

Mais je ne comprends pas pourquoi tu dis que le hadith est plus important que le sunna. 
Lequel est le plus proche du prophète? 
Le hadith je crois. 

Quand est-ce que le sunna a été . . . 
Parce que je dis . . . tu n'as pas encore bien compris ce que c'est le sunna. Le sunna c'est 
par exemple je dois faire ma prière et je dois nettoyer par exemple ici et ici mais par 
exemple avant de faire ça j'ai oublié et je dois laver ça. On dit: sunna ça veut dire que 
je ne suis pas obligé de le faire, ça ne fait rien c'est une chose, c'est le choix. Mais je dis 
le contraire de ce mot, c'est Farïd'a, c'est obligé, mais le hadith c'est autre chose, c'est 
seulement une groupe de mots, que le prophète Mohammed a dit ça ou bien le hadith 
tous ce qui est venu de prophète Mohammed, mais pas dans la parole, pas dans la 
prière. Tu as appris ça. Donc c'est autre chose. 

Ijm3' en Ijtihad 

Π y a dans la traduction de l'islam deux mots, qui sont très importants, c'est l' ijmä' et 
l' ijtihäd. Qu'est-ce l'un et l'autre veulent dire? 
L' ijmä', ça vient d'un mot général, par exemple nous sommes un groupe de savants. Un 
groupe par exemple qui se compose de dix personnes et on lit le coran et on porte des 
hadiths, on dit des hadiths, mais chaque personne dit: non on doit faire ça parce que . . 
et l'autre dit: non on doit faire ça . . . mais enfin le monde était d'accord dans un seul 
idée; on appelle ça: Ijmä'. Ijmä' ça vient de: celui-là et celui-là et celui-là. Tous les idées 
de tous les membres, ils ont décidé à faire ça et ça. 

L'ijtihäd c'est autre chose. Il y a encore une groupe ici qui parle de la religion et il y 
a un autre. C'est la comparaison, si tu veux, l'ijtihäd est la comparaison, c.à.d. on dit 
que par exemple avant dans le coran, je ne sais pas si tu connais, ça existe que celui qui 
a volé on doit lui couper la main, tu as entendu ça. Mais avec Pijtihid on dit: non ce 
n'est pas possible, si on coupe la main on va couper la main de tout le monde parce que 
tout le monde a fait ça. Mais avec l'ijtihäd on doit faire une autre punition. Ca on ap
pelle l'ijtihld. Tu as bien compris? 
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Oui, j'ai bien compris. Et dans l'histoire de l'islam, qui est une histoire très riche, on 
rencontre beaucoup de choses par exemple qu'il y a des écoles de théologiens, des 
penseurs de Dieu ou ceux qui interprètent les lois par exemple on connaît mdrasa de 
Fez, le Ijanafi, le Mäliki, le Shàfl'ï et ЦапЬаІі. Tu peux m'expliquer très brièvement la 
différence entre les quatre mouvements? 
Oui, les quatre mouvements c'est par exemple l'Egypte, ils ont un des quatre: ils disent 
par exemple la bière ce n'est pas l'alcool et on peut boire la bière là-bas parce qu'on dit 
la bière on peut faire ça seulement des grains (az'-z'âhïr). On dit par exemple une des 
quatre la bière ce n'est pas interdit. C'est en Egypte, je ne me rappelle plus, seulement 
en Egypte. Les autres disent: non la bière c'est une sorte d'alcool, c'est interdit. Celui 
qui fait ivre, comment dire: c'est un hadith ça. Par exemple il y a le whisky et la bière. 
Le whisky c'est plus fort, la bière moins fort. Les autres disent; la bière ce n'est pas 
plus fort, il n'y a pas beaucoup de . . . on peut la boire, on peut faire la prière et tout. 
Les autres ils disent non: le whisky et la bière c'est la même chose, ils ont un certain de 
l'alcool. Donc on ne doit pas le faire tous les deux . . . Je crois qu'il n'y a pas beaucoup 
de différence. 

Une école seulement pour la religion, la vraie religion on ne doit pas lire les autres 
langues et seulement lire le coran et l'explication du coran et on doit lire les savants 
qui sont passés dans l'islam comme Al-Ghazzâli, comme Khaldûn. Il y en a beaucoup; 
on étude ça e t . . . 

ßui c'est ça Ghazzâli? 
Ghazzâli c'est lui qui a fait, c'est un philosophe arabe quelque chose comme ça, Ibn 
Khaldûn. 

Pourquoi est-il connu? 
Je ne sais pas. 

Tu l'as lu? 
Non je n'ai pas lu. J'ai lu quelque chose, mais ce n'est pas complètement, parce que 
c'est les étudiants qui étudient à ça, ils ont étudié en général, mais on n'a pas par exem
ple comme moi je n'ai pas beaucoup étudié la religion seulement une partie de la reli
gion parce que quand à ça ils ne lisent pas les sciences, la géographie, l'histoire, seule
ment les choses de la religion, alors moi j'ai bien sûr suivi un autre enseignement. C'est 
ça. 

Moderne samenleving 

Π y a évidemment d'autres questions par exemple le coran ne parle pas de notre époque 
dans sa forme industrialisée, la technique, l'urbanisation, la population rurale etc. Ne 
penses-tu pas que le livre Saint le coran s'éloigne de la vie quotidienne. Quel rapport y 
a-t-il avec l'ouvrier qui travaille dans une usine Hollandaise, depuis 4h du matin qui re
tourne dans sa maison, pension, et qui mange, qui dort. 
Oui, la religion ne parle pas de ça, mais on aime, préfère quelqu'un qui travaille, on dit 
que l'homme est né pour travailler, et pour chercher beaucoup de choses, pour avoir 
beaucoup de nouvelles. Oui, le coran donne la possibilité pour croire toutes les choses, 
tous les industries, mais ce n'est pas contre par exemple il y a au Maroc aussi des gens 
qui disent: ce n'est pas bien quand on travaille la nuit, mais ça on le trouve dans le 
coran. Il y a une phrase, je vais me le rappeller: bismi llâhi r-raljmâni r-rahim yl ayyuhâ 
lladhïna 'aminû ini'stat'a 'tum 'an tanfudhümin 'aqt'äri 's-samâwâti wa-l-'ard' fanfudhu 
(s'adaqa llâhu 1- 'az'ïm) (S. 55,33). 
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C'est le Dieu qui parle avec les gens croyants. Il dit: si vous pouvez trouver quelque 
chose à découvrir, même pas dans la terre, mais aussi dans le ciel, vous pouvez le décou
vrir. C'est ça très précisément, donc le coran ce n'est pas contre l'industrie et ce n'est 
pas contre la situation du 20ème siècle. 

Qu'est-ce que tu penses de la Hollande religieuse? Qu'est-ce que tu penses de la religion 
et des coutumes que tu rencontres ici en Hollande? 
Oui, moi aussi, après avoir fait mes contacts avec les Hollandais je trouve aussi des jeu
nes qui ne suivent pas la religion. Ils travaillent avec moi ou bien dans un café ou dans 
la rue. Ils ne suivent pas beaucoup. Ils ne croient même pas en Dieu. 

Même pas. Pourquoi dis-tu ça? 
Parce que j'ai parlé avec eux. J'ai discuté avec eux. Ils disent: Non, je ne crois pas le 
Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu: c'est la nature, c'est Dieu, c'est la nature qui a fait ça 
et ça et ça. Ils ont une autre mentalité. Mais il y a aussi des vieux, qui vont à l'église, 
chaque semaine, ils croient en Dieu, ils parlent sérieusement, mais seulement les gens 
Hollandais, qui étaient dans la guerre ce n'est pas, ce sont eux qui peuvent compren
dre, mais les jeunes normalement, la plupart ne croient pas en Dieu. 

Toi, tu as assisté à un service de liturgie, dans une église? 
Oui, j'étais avec un ami, qui joue l'orgue dans l'église. J'étais deux fois. La première 
fois ici j'étais avec Saint Nicolas, le 25 janvier. 

Le 25 Janvier? 
Comment on appelle ça le Saint Nicolas? 

Non, c'est le 6 Décembre. 
Qu'est-ce qu'il y a le 25 Janvier? 

Le 25 Janvier ou le 25 Décembre? 
Le 25 Décembre? 

C'est I' id al-Mulud pour les chrétiens, la naissance de 'Isa. 
Alors j'étais à l'église, ça m'a plus beaucoup parce que c'est une place de Dieu, il y avait 
beaucoup de Hollandais, ça me plait beaucoup parce que c'est une religion. Il n'y a pas 
trop de différence. Nous sommes en général, nous avons la même idée. Islamique ou 
bien les chrétiens, qu'on croit en Dieu d'abord nous avons une opinion avec une seule 
idée qui est la grande force de Dieu. On croit ça, et le prophète c'est autre chose. 

Est-ce que tu penses quand tu regardes ton propre pays qu'il y a une évolution dans la 
religion au Maroc. Est-ce que tu penses que c'est toujours L· même chose. 
Après? Pendant le futur? 

Qui est-ce que tu vois une évolution dans la vie religieuse au Maroc? 
Je ne pense pas personnellement, parce que seulement les vieux aussi sont très intéres
sés dans la religion et la jeunesse aussi sont commencés. 

Tu η 'as pas peur que la religion diminue, que la religion meure? 
Oui, j'ai peur. Je pense à ça mais je pense loin, c.à.d. après un siècle, je ne sais pas. 

251 



Pourquoi penses-tu que ça se développe dans ce sens là? 
Parce que ça donne des résultats. On voit dans la mosquée seulement les vieux gens. Les 
jeunes sont toujours occupés avec l'amusement et les choses de la vie. 

Oui, mais pourquoi est-ce qu'on perd maintenant la foi, le sens religieux des choses a 
notre époque? Pourquoi tout à coup au 20ème siècle, y a-t-il et chez les musulmans et 
chez les chrétiens une évolution, un peu similaire? 
Oui, je pense parce qu'avant... 

L'intérêt pour les religions peut-on dire. 
On peut dire, avant il n'y avait pas beaucoup de choses d'industrie, des choses de la mo
dernisation, il a donné beaucoup de preuves et maintenant la jeunesse dit: oh non seule
ment les choses de la religion c'est de l'imagination. On doit suivre la modernisation 
parce que on croit beaucoup les instruments beaucoup de cela. Je crois que c'est la civi
lisation qui a fait ça. Civilisation c'est al-had'ära: tafa4il al-insân ma'a at'-t'abïa. (De be
schaving is de interactie van de mens met de natuur.) 

C'est à dire que Ut civilisation est l'ennemi de Dieu. 
Oui, c'est ça, ce que je pense. 

Eerste bewerking van het protocol van Farid 

I. Geloofsattitude 

A) c o g n i t i e v e k e n n i s 

De vader van Farid heeft zijn zoon een goede opvoeding gegeven. Zelf ging hij hem van 
kinds af aan voor in een vrome en strenge onderhouding van de godsdienstige voorschrif
ten. 's Nachts stond hij op voor gebed in de moskee. Vanuit dit milieu heeft Farid ge
leerd eerbiedig te spreken over al degenen die veel weten over het geloof. Zijn bezoek 
aan een middelbare school te Casablanca en zijn jaren op de muziekschool hebben hem 
nimmer van deze eerbied afgebracht tegenover degenen die de koran uit hun hoofd 
kennen en alle scholastieke discussies in de islam weten te reproduceren. Na zijn arbeid 
in de fabriek speelt hij vaak voor party's van de ambassade of op vooraanstaande Ma
rokkaanse bruiloften. Met ontzag spreekt hij over 'de hogere kringen'. In Utrecht 
spreekt hij met respect over de imam bij wie aan huis hij veel heeft geleerd. 

Hij is in geloofszaken goed onderricht en heeft er nog veel van onthouden. Over alle 
dingen weet hij wel iets te vertellen, ook over meer theologische gegevens, zoals het 
godsbewijs, de verhouding sunna-hadïth en hij weet de begrippen ijmä en ijtihâd te 
hanteren. 

Het bestaan van God is af te lezen uit 'het bestaan van de natuur, van de aarde, van de 
hemelen en van onverschillig welk ding dan ook'. Maar Allah zélf kun je niet zien of 
aanraken, je kunt Hem slechts voelen. Allah is in zijn schepping; Hij is in Marokko en 
in Nederland, Hij is overal. Allah is geen mens, maar Hij kan alles doen wat de mens 
doet: 'Hij denkt, Hij schrijft, Нц is alles'. 

Het godsbeeld van Farid draagt de klassieke spanning van het transcendente en im-
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manente karakter van God in zich: Hij is heel ver weg, de superieure kracht en tegelij
kertijd is Hij overal, op alle plaatsen, onder de mensen en 'qui fait tous les sentiments' 
(P. 247). 

De theologische discussie over dit spanningsveld kent hij niet expliciet, maar de 
bouwstenen zijn daartoe als fragmenten in zijn kennis over Allah wel degelijk aanwezig. 

s u n n a - t i a d i t h 
Sunna betekent letterlijk Veelbetreden pad' en verwees oorspronkelijk naar de ge
woontepraktijk hetzij van de voor-islamitische stammen of van de 7e eeuwse moslims. 

Later in de 8e eeuw, kreeg sunna in de juridisch-theologische scholen de betekenis 
van 'established doctrine', de uitdrukking van overeenstemming van een lokale school 
(2). 

Sunna werd synoniem voor Hraditie'. Sunnietisch werd 'in overeenstemming met de 
orthodoxe leer'. 
Farid kent het woord 'sunna' niet. Het begrip 'sunna' heeft voor hem de betekenis 
van 'je kunt iets wel doen of je kunt het laten'. Het is de geschreven traditie waaruit 
je kunt kiezen (p. 21). 

Tegenover de sunna staat voor Farid de farïd'a (enkelvoud) dit is Verplicht'. Tijdens 
de ramadan bijvoorbeeld is de fara'id' (meervoud) verplicht, dat wil zeggen de toebede
ling van specifieke delen van de staat aan (bloed)verwanten. Voor Farid is sunna een 
ethische categorie: aanbeveling iets te doen en staat tegenover de ethische imperatief 
'farlda'. 

De Hadith zijn geschreven overleveringen van generatie op generatie die iets over het le
ven van de profeet vertellen. In de Hanbali-school, die grote invloed in Marokko heeft, 
vergaarde Ahmad Ibn-Hanbal (1855) in zijn Musnad meer dan 80.000 hadiths. Zij werd 
in legalistische kringen zwaar gewogen. Zo at Abmad Ibn-Hanbal nimmer watermeloen 
omdat dit niet op de profeet was terug te voeren (3). De madrasa van Imam Malik be
hoort zonder twijfel tot de meest invloedrijke in Marokko. In het Marokkaanse geloofs
leven speelt de Hadith een grote rol. Deze geschreven hagiografische fragmenten zijn 
voor Farid belangrijker dan die van de sunna. De legalistische, casuïstische hagiografie 
betekent meer voor hem dan de dogmatische 'kerkvadergeschriften' van de sunna. 

i j m ä' en i j t i h a d, begrippenpaar 
Onder ijmä' wordt de consensus van de gemeenschap verstaan. De islam heeft nimmer 
een hechte hiërarchie of kerkorganisatie gekend. Gibb meent zelfs dat de 'onfeilbaar
heid van het volk' in de islam een reactie was op het zoroastriaanse en byzantijnse 
priesterdom. Tevens sloot de ijmä' beter aan bij de sociale structuren van de half gese-
dentariseerde Arabieren (4). Ijmä' betekent 'wat de umma zegt mag niet weersproken 
worden'. 

Het principe van ijtihad is het vermogen om persoonlijk te oordelen, hetgeen de deur 
opende voor individuele herinterpretatie van de leer. Binnen de gemeenschap bleef er 
op basis van dit principe ruimte over voor accentverschillen zoals deze binnen de be
roemde scholen HanafI, MälikI, Shafi'l en (lanbali hun vorm hebben gekregen. Meer 
dan accentverschillen waren het niet, zodat deze vier stromingen bijvoorbeeld gelijk
tijdig op het al-Azhar van Cairo onderwezen konden worden. 

Farid geeft op basis van dit gegeven een voorbeeld over het verschil van interpretatie 

2. N.J. Coulson, 'A History of Islamic Law', Edinburgh 1971, p. 38v. 
3. Idem, o.e. p. 71. 
4. HA.R. Gibb, 'Modem Trends in Islam', Chicago 1947, p. 1-16. 
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of bier al dan niet tot de alcoholische dranken moet worden gerekend. 
In overeenstemming met wat de islamoloog onder ijma' verstaat, typeert Farid dit 

met eigen woorden: de een zegt datje dft moet doen, de ander dát. . . 'mais enfin tout 
le monde était d'accord dans un seul idée. Ijmâ' ça vient de: celui-là et celui-là et celui-
là. Tous les idées de tous les membres, ils ont décidé à faire ça et ça' (p. 248). Uit de 
context wordt niet duidelijk of Farid onder ijmâ' de consensus van het hele moslim
volk verstaat of slechts van een groep personen. 

Ijtihâd is ook bij Farid het recht op een eigen oordeel op basis van 'vergelijk' zoals er 
bijvoorbeeld geschreven staat in de koran dat ieder die steelt zijn hand dient te worden 
afgehakt. Maar het ijtihâd-principe hanterend kan men zeggen dat dat niet mogelijk is 
omdat je dan iedereen de hand moet afhakken. Immers, iedereen heeft wel eens gesto
len 'Mais avec l'ijtihäd on doit faire une autre punition'. 

B) a f f e c t i e v e b e t r o k k e n h e i d 

Farid onderhoudt nauwgezet de voorschriften, uitzonderingen buiten beschouwing ge
laten. Het gebed (salât) verricht Farid 'pour sentir que ça existe le Dieu' (p. 243). Het 
geloof is niet een louter weet hebben van maar ook een ervaren van God zelf. En deze 
godservaring wordt door hem zelfs als het meest doorslaggevende bewijs van Zijn be
staan beschouwd. God is als lucht dat je niet kunt zien, maar wel voelt: 'c'est pour ça 
que je dis que le Dieu ça existe, mais je ne peux pas le toucher, mais je peux le sentir' 
(p. 247). 

Het woord 'sentir' dat herhaalde malen voorkomt maakt duidelijk dat Farid het ge
loof niet zozeer als een rationeel te maatstaven gedachtenconstructie ziet, maar vooral 
als een zaak waar de mens met verstand en emoties, met ratio en affect bij betrokken 
is. Zowel de rationele als de existentiële exponent van de geloofsattitude zijn bij Farid 
aanwezig. 

II. De riten 

m o s k e e - s a l a t 
Farid geeft de hoogste prioriteit aan een goede huisvesting van de Marokkanen. Daama 
komt pas de moskee (p. 235). Deze uitspraak staat niet in tegenspraak met zijn diepge
lovige houding. Immers, voor het verrichten van de gebedspractijken (salat) is het hele
maal niet noodzakelijk dat de moslims samenkomen. Voor de grote feesten (Γ id l'kabir, 
Γ ld as'-s'aghïr, Γ ïd Mulud) is een moskeeruimte wel gewenst, maar voor de dagelijkse 
salat is je kamer ook voldoende. 

Farid constateert dat het in Nederland erg moeilijk is om de salat te onderhouden en 
vooral om op vrijdag rond één uur in de middagje voor gebed terug te trekken. Het ar
beidsproces laat dit niet toe. Uit onmacht, door de niet-moslim situatie moet je dat dan 
maar voor lief nemen. Farid vertolkt de typische individualistische gebedspraktijk van de 
Marokkaanse moslim, die op basis van hun geloofsbeleving volstrekt niet gehecht zijn 
aan een collectieve praxis van het gebed. Mocht er een moskee zijn, dan ligt het an
ders . . . Voorlopig is de moskee goed voor werkelozen en de gegoede burgerij die hun 
eigen tijd indelen (p. 235). 

i m a m 
Farid heeft veel contact met de tiàjj. Deze heeft hem in een benarde situatie bij aan
komst geholpen. Zijn huis is een klein sociaal opvangcentrum, waar in de weekends 
veel Marokkanen zich voor gebed en onderricht bijeen scharen. Voorde häjj heeft hy 
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veel eerbied, omdat deze nimmer alcohol heeft gebruikt en omdat hij voorgaat in ge
bed. Jongeren komen minder bij hem aan huis: 'les jeunes sont venus avec une autre 
mentalité, ce n'est pas contre la religion, mais ils ne la suivent pas' (p. 237). De socia
le controle ontbreekt; de ouders leven ver weg (p. 241). 

v o o r s c h r i f t e n 
Fand onderhoudt nauwgezet de voorschriften en daardoor voelt hij zich enigszins een 
uitzondering temidden van zijn Marokkaanse leeftijdgenoten. Weliswaar is hij niet vol
maakt en laat ook wel eens een steekje vallen: 'Mais je ne suis pas comme les autres, 
je fais mes prières, je fais presque tout' (p. 237). 

ζ a к â t 
In Nederland is alles anders. In Marokko onderhoudt men de zakat. Tien procent van 
het inkomen wordt aan de armen gegeven. Bij het feest 'al-'id as'-s'aghïr geeft de vader van 
een gezin één hand graan aan de armen, vermenigvuldigd met het aantal van zijn vrouw 
en kinderen. Trouwens, zo excuseert Farid het ontbreken van de zakat-praktijk in Ne
derland, 'de echte armen wonen in Marokko want daar zijn ze soms permanent werke
loos'. (p. 240). 

k o r a n 
Farid kent de koran redelijk volgens de indeling uit de liturgie (hizbs). Voor hem is de 
koran vooral het boek waar grote wijsheden geschreven staan voor grote levensproble
men. De koran geeft hem antwoord over scheiding: 'S'il y a un problème on trouve la 
solution dans le coran. C'est comme une statue' (p. 246). 

Een standbeeld verandert niet. Je kijkt er naar. Zo is de koran een vast richtsnoer 
voor het hele leven. 

r a m a d a n 
Farid houdt zich stipt aan de tijden door de fräjj aangegeven, wanneer de zon onder
gaat. Gedurende de dag eet en drinkt hij niet, zelfs geen water. Hij klaagt over maag-
pijn. Desondanks verricht hij de zware fabrieksarbeid. Pas 's avonds eet hij en 's nachts 
(ongeveer 3.00 uur) staat hij op voor de tweede maaltijd en 's morgens vóór de zon op
gaat maakt hy zijn laatste maaltijd in de keuken klaar. De centrale betekenis van de 
ramadan is de rijken te dwingen iets voor Allah te doen dat niet zo gemakkelijk gaat 
als aalmoezen geven. Want je moet eerst zelf honger geleden hebben, wil je beseffen 
wat dat betekent. Farid definieert de ramadan: 'C'est la pratique pour les sentiments 
des pauvres' (p. 242). Ramadan betekent voor Farid niet alleen vasten, maar tevens ont
houding van elk seksueel contact. Pas 's nachts 'mag alles weer'. Overdag , bijvoorbeeld 
bij thuiskomst, kus je je vrouw niet. Tijdens je werk mijd je je vrouwelijke collega's. 
Het zien van een vrouw kan de verbeelding prikkelen. De ramadan is voor Farid een 
zware tijd en verlangend telt hij de dagen af. Vaak treft men hem in een slecht humeur. 
Deze maand is voor hem dè belevenis van het jaar. 

III. Sociale notities 
De kennismaking met een Nederlands meisje is niet van een leien dakje gegaan. Het eer
ste jaar heeft Farid nodig gehad om zijn eigen familie in Marokko te overtuigen van zijn 
plannen. Daarnaast verliep het contact met zijn schoonfamilie stroef, omdat deze men
sen niets van een huwelijk van hun (enige) dochter met een vreemdeling moesten heb
ben. Na veel рцп en moeite is het ijs gebroken en heeft Farid hen geleerd genuanceer
der over Marokkanen te denken: 'Il y a des marocains qui sont mauvais et au même 
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temps il y a des marocains qui sont biens; et puis j'étais chez eux et maintenant je 
suis comme son fils, c'est une autre mentalité' (p. 237).Zij hebben ernstig gepraat over 
het land van vestiging. De oplossing hebben zij gevonden in een moeilijk grijpbare en 
aan schommelingen onderhevig richtsnoer: 'qu'on doit vivre dans n'importe quelle 
place ou on trouve notre bonheur bien sûr' (p. 238). Overigens, je kunt elkaar overal 
liefhebben. Toch hebben zij ondanks deze bespiegelingen de knoop doorgehakt om in 
Nederland te blijven. 

Farid kiest voor een Marokkaanse naamgeving en de besnijdenis van de eventuele 
kinderen. 

De Nederlandse samenleving kent hij slecht. Het wereldje der Marokkanen kent hij 
beter. Hij wijst ons herhaaldelijk op het generatieconflict. De jongeren zoeken geen 
contact met de ouderen. De jongeren genieten van de vrijheden in Nederland, vooral in 
relatie tot het vrouwelijk geslacht. De sociale controle valt voor hen weg: zij brengen 
hun tijd met bier in dancings door. Het had, zo verzucht Farid, juist andersom moeten 
zijn. Wanneer je ver van je eigen land woont en werkt, moet je juist onderling veel con
tacten onderhouden. Een van de belangrijkste oorzaken dat dit niet lukt, ligt in de 
hoogmoed. Dat wil zeggen: 'Qu'il est mieux que les autres marocains' (p. 240). 

Tweede bewerking van het protocol van Farid 

Farid volgt de gebeurtenissen in Nederland matig. Hij kijkt veel naar de televisie, maar 
zijn gebrekkige kennis van het Nederlands isoleert hem van de nieuwslezer. Wanneer het 
Kerstfeest of Sinterklaasavond is, weet hij niet. Hij heeft een beperkte vriendenkring. 
Hij voelt zich daar wel bij. 

Zijn kritiek op de Nederlanders klinkt zwak door. Hij is van arbeid in ons land af
hankelijk. Zijn 'begunstiger' treedt men beleefd tegemoet; negatieve opmerkingen zijn 
uit den boze. Vol bewondering spreekt hij over het Nederlandse en Marokkaanse gezag. 
Het bevoegd gezag in Utrecht dient de leden van de migrantenraad aan te wijzen, om
dat zij zelf door onderlinge verdeeldheid en slechte ontwikkeling daartoe niet in staat 
zijn (p. 234). 

Bij een bepaalde gelegenheid kwam de Marokkaanse consul hem gelukwensen. (Fa
rid speelt vaak bij recepties van de consul). De consul belandde in een Utrechts hotel en 
belde Farid op of iemand hem de weg naar Farid's huis kon wijzen. Uit de tientallen 
Marokkanen maakten enkelen zich IQS om met verschillende auto's de consul op te 
halen. In het desbetreffende hotel ontstond onenigheid tussen de Marokkanen onder
ling over de vraag wie de eer te beurt viel de consumpties van de consul te betalen. 
Toen de consul binnen kwam verdween het bier en andere alcoholische dranken. Deze 
werden onder tafel geschoven of in een hoekje weggestopt. De schaal met leverworet 
werd alleen door de Nederlanders aangeraakt. Zodra de consul vertrokken was, kwam 
het bier boven tafel en deden verschillende Marokkanen zich aan het onreine vlees te 
goed. Terwijl het onder de Marokkanen een publiek geheim is dat op het consulaat de 
whisky rijkelijk v loe i t . . . . 

Het onderhouden van de voorschriften is een 'fatsoensnorm'. De sociale controle 
is sterk. Het blijft een open vraag hoevelen slechts uitsluitend voor de buitenwereld de 
voorschriften naleven. Farid echter behoort tot degenen die uit overtuiging, en niet zo
zeer onder druk van de sociale contrôle zijn voorschriften stipt naleeft. Hij ziet zich 
daarin praktisch alleen staan. De jongeren 'geloven het wel'. Zijn enigszins excentrische 
positie binnen de Marokkaanse groep wordt versluierd door zijn muzikaal optreden. 
Want dan hebben de Marokkanen hem nodig: 'Chaque personne doit faire le contact 
avec moi' (p. 234). 
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homo religiosas 
Fand de jonge traditionele moslim, omzeilt het vraagstuk 'wetenschap-geloof of 'ko-
ran-mod'eme maatschappij' niet. De godsdienst is voor Farid in overeenstemming met 
de wetenschap. Zo schrijft de koran bijvoorbeeld de besnijdenis voor. Dit voorschrift is 
geheel met de wetenschap in overeenstemming, want de t'ahara is belangrijk voor de ge
zondheid en het sexueel verkeer. In 'moderne landen' zoals Israël en Japan vind je deze 
praktijk weer terug. Met andere woorden: de wetenschap bevestigt de inhoud van de 
koran (p. 240). 
Als God het wil dan kunnen de mensen iets uitvinden: de koran is niet tegen industria
lisatie. God fluistert de gelovigen de uitvindingen in: 'Si vous pouvez trouver quelque 
chose à découvrir . . . vous pouvez le découvrir' (p. 251). Zijn stelling klinkt gedeci
deerd: 'le coran n'est pas contre l'industrie et ce n'est pas contre la situation du ving
tième siècle'(p. 251). 

Helaas wordt zijn visie door weinig jongere Marokkanen gedeeld, omdat zij de indus-
strie als eigen uitvindingen zijn gaan beschouwen. Los van de godsdienst - die naar het 
rijk van de verbeelding wordt verwezen — is er een 'beschaving' gegroeid waar God ver 
te zoeken is. 

De 'beschaving' is een vijand van God geworden. En dat geldt volgens Farid niet al
leen voor de moslim, maar ook voor de christenen met wie hij zich door het geloof in 
God nauw verwant voelt. Want ook in het avondland van het christendom hebben nog 
slechts de ouderen belangstelling voor de godsdienst (p. 252-3). 

Farid is de moslim die zich aan de traditie vastklampt met het gevoel dat het een aflo
pende zaak is. 'Nog een eeuw en dan zal de godsdienst verdwenen zijn' zo oppert Fa
rid. De religie in het algemeen en die van de moslims in het bijzonder verschijnt voor 
Farid in een defensieve vorm. In plaats van een volk te inspireren en een minderheid 
bijeen te brengen èn te houden, zijn de dagen van de godsdienst te tellen. Dat tellen 
geschiedt niet zonder heimwee naar Marokko waar het altijd nog gunstiger ligt en 
naar 'vroeger', de periode van vóór de industrialisatie. 

Gesprek met Mohammed 

Het gesprek duurde twee en een half uur en vond plaats bij mij aan huis. Het had een 
ongedwongen karakter (4a). Er werd een kop koffie gedronken; Mohammed drinkt 
geen alcohol en rookt níet. 

Mohammed ken ik reeds enige jaren. Voortdurend loopt hij mijn deur plat met land
genoten die in de problemen zitten. Er is altijd een goede vertrouwensbasis geweest. 
Vaak heb ik in het verleden acties met hem gevoerd of stappen bij de gemeente onder
nomen om vooral wantoestanden (afpersing e.d.) in de huisvestingssector ongedaan te 
maken. 

Mohammed is een voortdurende opponent van de officiële Stichting Bijstand Buiten
landse Werknemers 'Midden-Nederland'. Zowel voor de daaraan verbonden Marokkaan
se tolk als voor de directeur van deze stichting heeft hij geen goed woord over. Hij 
meent bij de vele subsidieaanvragen voor Marokkanen (organiseren van een feest, zaal-
huur e.d.) aan het lijntje te zijn gehouden. Ook auteur dezes heeft in het verleden vaak 
in het openbaar kritiek op het 'middelmatige beleid' van genoemde stichting uitge
oefend. Wellicht ligt hier ook een bijdrage aan het onderlinge vertrouwen. 

4a. Vanwege Mohammed's wantrouwen voor technische apparatuur is dit gesprek genotuleerd. Proto
col en inhoudsanalyse lopen in elkaar over. 
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Het gesprek eindigde met de nadrukkelijke uitnodiging de ramadansluiting bij hem 
aan huis, of elders, met vele andere Marokkanen te komen vieren. Ook was ik elk week
einde welkom om één van de godsdienstige bijeenkomsten mee te maken. 

Ik vroeg hem of ik met zijn beide oudste kinderen, twee jongens die naar de IVO/ 
MAVO in Utrecht gaan, een gesprekje mocht hebben. Dit werd onmiddellijk goed ge
vonden. 

Tijdens het gesprek werden schriftelijke notities gemaakt die onmiddellijk daarop 
zijn uitgewerkt. 

Personalia van Mohammed 

Mohammed is reeds 6 à 7 jaar in Nederland en behoort dus tot de eersten die zich in 
Utrecht hebben gevestigd. Zijn vrouw is drie jaar geleden overgekomen en sindsdien 
vaak ziek. Hij heeft in totaal negen kinderen gehad, waarvan er drie in Marokko over
leden zijn. 

Hij en zijn gezin zijn afkomstig uit Marrakesj en behoren tot de Soesi-berbers, een 
kleine minderheid onder de Marokkanen in Utrecht, die voornamelijk uit het Rif-ge
bied komen. Hij kende zelfs een aantal van ongeveer tien streekgenoten. 

Mohammed spreekt zijn eigen berbertaai, Marokkaans en zeer gebroken Nederlands. 
Ons gesprek vond in een mengelmoes van beide laatste talen plaats. De tweede taal van 
zijn land, Frans, spreekt hij niet. 

De oudste zoon van Mohammed is vijftien jaar (Hasan) en zit evenals de daaronder 
volgende Amin (12 jaar) op de IVO/MAVO te Utrecht. Vervolgens zit één meisje op 
de rooms-katholieke lagere school (5e klas), een andere jongen in de tweede en een 
meisje in de eerste klas. Een peuter is nog thuis. 

Mohammed is 41 jaar. Hij vervult de functie van imam, zoals hij zichzelf uitdrukke
lijk noemt. Overdag werkt hü op de Indola-fabriek om dan in zijn vrije avonduren en 
gedurende de weekeinden beschikbaar te zijn voor de vele Marokkanen die bij hem aan 
huis aankloppen. Hij woont in een dubbelpand van eenvoudige arbeiderswoningen, 
waarvan Ьц er een constant aan acht familieleden verhuurt. Een ruimte (op de eerste 
verdieping) heeft hij voor godsdienstige doeleinden gereserveerd, die vooral tijdens het 
weekeinde en de ramadan wordt gebruikt. 

Volgens gegevens van de gemeentelijke Bouw- en Woningdienst kampt de man met 
grote financiële moeilijkheden, omdat hij slecht geld weet te beheren en zijn gastvrij
heid hem duur komt te staan. 

Mohammed begint het gesprek met een lange waslijst van klachten die hem dagelijks 
bereiken van de zijde van zijn landgenoten. 

De belangrijkste laten zich onder de volgende vier categorieën rangschikken: 
a. afpersing en uitbuiting door kleine pensionhouders. Willekeur bij het vaststellen van 

de prijzen. Soms krijgt een gezin met twee kinderen de opdracht zich de volgende 
morgen op slechts één kamer terug te trekken, omdat de tweede kamer die aanvan
kelijk ook door hen gehuurd was door de eigenaar wordt opgeëist. Soms betaalt men 
te veel of vindt men het meubilair op zolder of op straat wanneer men van vakantie 
uit Marokko terugkeert. 

b. de taalproblemen zijn groot. Een ieder die aankomt spreekt geen woord Nederlands 
en moet dan maar zien hoe hij het zo snel mogelijk leert. Faciliteiten van de Utrecht
se samenleving om Nederlands te leren zijn zeer gering. 
Door taalproblemen vertrouwt men vaak tal van bijeenkomsten, contacten met de 
politie en bedrijfsfunctionarissen niet. Door de taalbarrière voelt men zich vaak ge
ïsoleerd en het gebroken Nederlands is vaak voorwerp van spot. Mohammed wijst op 
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de hautaine behandeling die veel Marokkanen ondergaan. 
с voortdurende conflicten van hem met vele andere Marokkanen ten opzichte van de 

plaatselijke stichting. Toen Mohammed om subsidie vroeg voor religieuze feesten, 
werd hem meegedeeld dat hij zich precies als alle Nederlanders moest gedragen, nl. 
zelf voor de gelden te zorgen uit particuliere bronnen, 'dat doen de katholieken, 
protestanten en joden ook', werd hem meegedeeld. 

d. het gemis aan een adequate ruimte waar Mohammed met de zijnen zich voor gods
dienstige en sociale bijeenkomsten kunnen verzamelen. Zijn eigen huis is daar te 
klein voor. Het vorige Mulud-feest heeft hem ƒ 200,- gekost om een zaal te kun
nen huren. Er waren toen 300 tot 400 Marokkanen aanwezig. 

ramadan 
Elk weekeinde staat de deur van Mohammed open, maar vooral tijdens de ramadan. 
Dan kan het gebeuren dat er bijna zestig mensen in zijn huis overnachten. De Marokka-
en die bij hem te gast zijn hebben een tamelijk vlottend karakter. Zij komen uit alle 
streken van Marokko, uit Fès, Taza.Tetouan, Marrakesj, Nador enzovoort. 'Wij zijn alle
maal Marokkanen', antwoordde hij op mijn insinuatie dat er veel verschillen zouden 
zijn. 

De Marokkanen die Mohammed bezoeken komen niet alleen uit Utrecht, maar ook 
landgenoten uit Amersfoort, Rotterdam, Hilversum en Amsterdam; ja zelfs uit Brussel, 
deelt hij vol trots mede. Het komt ook voor dat er soms een Algerijn of Tunesiër zich 
tussen de gasten bevindt. Tijdens de ramadan slaapt Mohammed weinig, omdat hij de 
nacht aan lezing van de koran besteedt en vele malen zich in gebed verdiept. Hij zegt 
dan slechts enkele uren per nacht te slapen. Zijn ascetisch uiterlijk, lang, enigszins voor
overgebogen, met lange gitzwarte baard, felle ogen en scherpe neus zou er uitdrukking 
van kunnen zijn. Hijzelf vast en weet dat er ook vele landgenoten zijn die even streng 
als hij de vasten onderhouden. 

Aan het einde van de ramadanviering, zoals ook bij gelegenheid van andere religi
euze feesten, organiseert hij voor landgenoten een grootse viering. Aanvankelijk kon 
hij terecht bij het recreatiecentrum voor de Marokkanen en Turken, beheerd door de 
Stichting. Daar de Turken in grotere getale van deze ruimte gebruik maakten, kwamen 
de Marokkanen pas laat aan bod. ('s avonds na acht uur). Vóór die tijd moesten zij vaak 
een uur lang in de kou wachten. Bovendien was de bovenverdieping van het gebouw to
taal ongeschikt, omdat het lawaai van drinkende en kaartende Turken of Marokkanen 
beneden, de godsdienstige plechtigheid verstoorde. 

Dit jaar hoopt Mohammed, wanneer de ramadan begint (20/21 november) over een 
betere ruimte te kunnen beschikken. 

salat 
Mohammed onderhoudt dagelijks de gebedspraktijk van de salat. Hij reciteert deze 
meestal alleen, maar tijdens de weekeinden vaak met anderen. 'Salat kan beter met een 
groep'. Gedurende de dag reciteert hij vaak de shahäda. 

gebedsruimte 
'In Marokko zijn veel moskeeën, maar hier in Nederland niet . . . de weekeinden zijn 
lang . . . dan hebben we tijd om te praten en ook om te lezen in boeken. Dan kunnen 
we pas weer in de koran lezen en de hadith leren . . . ' 

imam 
Mohammed beschouwt zich meer als een 'fqi' die slechts de koran leest. Hij is de imam 
die over alles uitleg geeft, ook over de hadith. 
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Volgens zijn inzichten is hü de enige imam in Utrecht. Ook elders in het land kent 
hij geen andere imams, behoudens dan in Den Haag. In Rotterdam hebben de Turken 
en Marokkanen tezamen één imam. Toch gaan zijns inziens de Marokkanen liever naar 
hem, omdat de Turken tot de hanafiyyin worden gerekend en de Marokkanen tot de 
malikiyyïn, evenals de bewoners uit Algerije, Tunesië, Mauretanië en Senegal. Het betreft 
hier volgens Mohammed slechts kleine verschillen bij het ritueel die echter door de 'ge
wone' man die de koran niet zo goed kent van grote waarde worden geacht. Moham
med deelt mede dat de Shï'a (Bagdad, Teheran) niet in Marokko is, die is heel anders 
want zij beroepen zich op Ali. Koning Hassan meent ook van Ali af te stammen, maar 
is een malikï. 

Mohammed treedt met name voor een kleine twintig Marokkaanse families die in 
Utrecht wonen als de imam op, die veel contact met hem onderhouden. (Van de Ma
rokkaanse gezinnen die ik ken, weet ik dat hij hierover juiste gegevens heeft verstrekt). 

Mohammed erkent wel dat zijn imamschap hier in Nederland van een ander karak
ter is dan in Marokko. In Marokko hebben alle moskeeën officiële door de regering 
betaalde imams. Voor hem is het echter een 'vrijetijdsbesteding'. 

koran 
Mohammed kent grote stukken uit de koran uit het hoofd. Hij reciteert ze vaak. Uit 
het gesprek blijkt echter dat hij bij tal van concrete vragen de hadith citeert. Hij valt 
hier vaker op terug dan op de koran. Vol trots spreekt hij over de mensen van 'Het 
Boek'. . . . die zijn bevoorrecht . . . die mogen alles . . . zij mogen met een joodse of 
christenvrouw trouwen . . . . De mensen zonder Boek behoren tot een andere wereld 
die inferieur is aan die van hem. 

Mohammed wist niet te vertellen hoeveel sura's er waren: 'Heb ik vergeten . . . zal ik 
thuis gaan nakijken . . . maar ik ken vele sura's'. 

Deze leemte bracht hem tegenover een christen kennelijk een beetje in verlegenheid. 
Maar — zo vervolgt Mohammed — de koran kent 60 hizben en hij noemt enkele titels 
van sura's. 

'De koran is beetje veel moeilijk . . . ik lees er niet elke dag meer in, daarom ver
geet ik wel eens wat'. Een van de belangrijkste motieven om de koran te lezen is te we
ten wat er met de vasten en religieuze feesten gedaan moet worden. De mensen ver
wachten dat hy daar alles over weet. En met een minzame glimlach vertelt Mohammed, 
dat hij er inderdaad ook alles van af weet. 

N.B. Dit gegeven correspondeert met Taib, die ook meedeelde de koran 'uitsluitend te 
lezen om na te pluizen hoe het met de verschillende religieuze feesten zit. Want als so
ciaal werker vragen zijn landgenoten hem daar vaak om. 

voorschriften 
Mohammed eet geen varkensvlees en drinkt nooit alcohol. Hij geeft echter toe dat vele 
Marokkanen in Utrecht dat niet zo nauw nemen. Want de mensen drinken hier in den 
vreemde meer dan in Marokko: 'In Marokko zijn de mensen arm . . . en soms grijpt de 
politie ze, want in de koran staat dat men geen alcohol mag drinken. Dan wacht hun 
vaak de gevangenis . . . hier is het anders. Hier geen islam'! 

Ten aanzien van het ritueel slachten heeft Mohammed een uitgesproken mening: 'dat 
is een uitvinding van de handelaar, want het vlees hoeft helemaal niet ritueel geslacht 
te zijn. De arme en onwetende denkt echter dat dit een godsdienstig voorschrift is van 
groot belang'. Mohammed legt uit dat zelfs de Profeet een vraagteken achter het rituele 
slachten heeft geplaatst. En hier wordt met grote vaardigheid een lange tekst uit de 
badïth geciteerd, die Mohammed echter niet weet terug te vinden. Hij zal het nog wel 
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eens voor mij nazoeken . . . Deze hadith vertelt dat toen Mohammed een joodse vrouw 
ontmoette, hij tegen haar zei dat ze niet-ritueel geslacht vlees gerust mocht eten. Alleen 
het eten van varkensvlees blijft ten strengste verboden, ook in Nederland en in de res
taurants* (. . .) 

Bedevaart naar Mekka 

Mohammed deelt mede dat er volgens zijn schatting elk jaar zo'n tien Marokkanen naar 
Mekka reizen en ongeveer twee uit Utrecht. Zij betalen voor zichzelf de reis. Moham
med weet uitvoerig de prijzen van het vliegtuig uit zijn hoofd mee te delen: vanaf Schip
hol is de reis het duurst (f 1400,-), maar vanuit Düsseldorf of Luxemburg is het aan
zienlijk goedkoper. Nederland is duur, België heeft speciale aanbiedingen en is goedkoper. 

Mohammed zelf is ook naar Mekka geweest. Hij vertelt uitvoerig over het feit dat het 
wel een plicht is, maar voor wie het niet kan betalen of ziek is, het een vanzelfspreken
de zaak is dat hij thuis blijft. 

Godsbeeld 
Op de vraag hoe hij God ziet en hoe de koran Hem beschrijft, begint Mohammed zeer 
enthousiast en tegelijk klinkt uit zijn stem en intonatie de diepe eerbied voor deze toch 
eigenlyk wel belangrijkste vraag. Af en toe kijkt hij naar mij of ik hem wel kan volgen. 
Ik gedraag me als een jongen op catechesatie. 

Mohammed: 'Allah is groot, Allah is goed . . . Hij is de koning van de aarde. Hij weet 
alles van de zeeën . . . meer mag je eigenlijk niet over God vragen . . . De professor uit 
Rusland of Amerika weet veel, maar zij hebben een klein hoofd . . . Allah kent elke 
speld en elk draadje zijde van mijn kleding . . . en al die professoren weten wel veel, 
maar er is veel meer dat zij niet weten. De mensen op aarde weten tegenwoordig ook 
heel veel, maar veel te veel weten zij niet'. 

'God is liefde . . . Hij kijkt . . . Hij treedt op als Beschermer, zodat een kind zijn hand 
niet verbrandt . . . God is liefde die in het Boek alles voorschrijft wat goed en kwaad is, 
zodat je bij elke tweesprong precies weet welke weg je moet kiezen . . . Dat Boek is een 
richtingaanwijzer . . . Sinds de appel van Adam is dat nodig. Nu moeten de mensen we
ten wat ze doen: roddelen en stelen zijn bijvoorbeeld verboden'. 

Α η tropomorfbme 
Mijn vraag: hoe het toch kan dat de koran schrijft dat God een hand heeft en op een 
troon zit, terwijl Mohammed zoeven beweerde dat je over God niets meer zou kunnen 
zeggen dan dat hij groot en goed is. Mohammed lacht fijntjes en maakt mij een compli
ment, omdat dit een 'hele goede vraag en een hele moeilijke' is. Hij glimlacht. Na een 
Arabisch citaat uit de tiadïth zegt hij: 'De mensen weten dat een koning of een presi
dent op een troon zit . . . de koran doet ook zo, opdat de.mensen het dan beter hegrij
pen. Want de moslimmensen weten niet veel noch van de koran, noch van de hadith . . . 
Maar natuurlijk is het niet zo dat Allah een hand heeft of ergens op z i t . . . dat is alleen 
maar om aan de domheid van de mensen tegemoet te komen'. 

Verschil tussen godsdienstige praxis in Marokko en in Nederland 
Mohammed meent dat er geen opmerkelijke verschillen zijn te constateren tussen de 

islamitische praktijken. Behoudens het gebruik van alcohol en het gevaar varkensvlees 

*) Uit ervaring is mij gebleken dat dit wellicht het meest nageleefde voorschrift is. Zelfs Marokkanen 
die ruimschoots alkohol gebruiken, zullen vaak geen varkensvlees eten. 
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te eten ziet Ьц geen verandering van de religieuze houding van de moslim hier in ons 
land ten opzichte van Marokko. 

Hoe ziet Mohammed de christelijke westerse samenleving? 
Mohammed leidt deze vraag in met een lang sura-fragment waar de lijn van de profeten 
wordt genoemd, teneinde hiermee aan te tonen dat het christendom en de islam vele 
grote mannen gemeen hebben. Van Adam, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed, al
len profeten. 

Mohammed zegt géén contacten met christenen of joden te hebben. Ja, hij praat 
vaak met katholieken en protestanten, maar nooit over de dingen van het geloof. Trou
wens, zij vragen daar niet naar. 

Zijn kennis van het christendom blijkt nihil. Hij weet zelfs bij de verste benadering 
niet wat het verschil tussen een katholiek en een protestant is. Op aandringen komt er 
dan aarzelend uit: 'Ik denk dat er iets is van ruzie tussen die twee, maar ik weet het 
niet zeker . . . ik meen dat het iets met hun boekjes te maken heeft . . . de boekjes van 
Johannes of het boekje van Jezus of het boekje van Mozes of zo iets . . . maar ons boek 
is één 

De laatste opmerkingen geven weer in welk cultureel isolement Mohammed zich be
vindt. Als homo religiosus, als echte overtuigde orthodoxe moslim, weet hij niets van 
het geloof van de meerderheid die rondom hem heen woont. 

Bij het weg gaan beloof ik Mohammed spoedig eens langs te komen. Dan kunnen we al
tijd nog verder praten. Met de Marokkaanse hoffelijkheid nemen wij afscheid van elkaar. 
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HASAN is in 1957 te Casablanca geboren als oudste zoon van Mohammed (zie hier
voor). Daar heeft hü voor een deel de lagere school doorlopen totdat hij tien jaar oud 
was. Toen verhuisde zijn moeder naar haar familie te Marrakesj, omdat vader in Neder
land werk had gevonden. Hij zit nu met zijn zusje op een IVO-school. Met de hulp van 
een docente aan die school heeft hij Nederlands geleerd en heeft hij zijn achterstand 
ingelopen. Hij spreekt bedachtzaam en is enigszins verlegen. 

Hij maakt een pientere indruk en spreekt goed Nederlands. Bij Hasan treffen we de
zelfde taalbegaafdheid aan die bij Marokkaanse kinderen vaak wordt aangetroffen. Zijn 
Frans is echter aan ernstige slijtage onderhevig. Zijn bilinguisme bestaat dan ook uit 
Marokkaans-Nederlands. Soms citeert Ьц een bekende korantekst. Dan kost het hem de 
grootste moeite deze in het Nederlands te vertalen. Hij spreekt óf in het Marokkaans 
(met zijn eigen denkstructuren) óf in het Nederlands. De behendigheid om snel van de 
ene naar de andere taal over te schakelen heeft híj niet. 

Thuis is hij de oudste. Bij afwezigheid van zijn vader doet hij open wanneer er aan de 
deur gebeld wordt of neemt hü de telefoon aan. Voor zijn moeder vertaalt hij wat de 
man van het ziekenfonds aan de deur zegt, of bestelt hij bij de bakker. Wanneer de kin
deren onderling Nederlands spreken, verstaan hun ouders dit niet. 

HASAN 

Op school 

Zitten er bij ¡ou in de klas nog meer Marokkanen? 
De enige. In de andere klassen zitten allemaal Indonesiërs en Surinamers, maar geen 
Marokkanen. 

En andere buitenlanders. Van Spanje of zo. 
Alleen ik en mijn zusje. 

Welk jaar zit jouw zusje? 
Zij gaat nu naar de tweede klas. Zij is gelijk met mij naar Nederland gekomen. 

Als je voor jezelf nu eens probeert terug te kijken: nu ben ik bijna drie jaar op die IVO 
school; als je nu een oordeel moet geven, vond je het dan makkelijk of moeilijk. Dan 
bedoel ik niet al die vakken, maar het feit, dat jij als enige Marokkaan, zonder het Ne
derlands eigenlijk goed te kennen in het begin daar nu pats boem tussen werd gezet. 
Hoe heb je dat gevonden? Ging dat allemaal vanzelf? 
In het begin een beetje moeilijk, maar nu niet meer. 

Hoe gaat het met de meisjes en de jongens in de klas? 
Met Frans een beetje. Er zit een jongen, die ook Frans spreekt. Hij komt uit Friesland, 
maar hü spreekt goed Nederlands. Hij moet me meehelpen . . . . 

Met andere vakken. Je hebt in de klas helemaal geen moeilijkheden met het feit, dat je 
uit een ander land komt. 
Nee. 
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Maar als je buiten school bent, heb je dan wel eens het gevoel, dat de Nederlanders je 
eigenlijk niet zo goed begrijpen of op een bepaalde manier reageren, die je eigenlijk niet 
zo leuk vindt. Of komt dat niet voor? 
Dat komt nooit voor. 

De voetbalclub, waar je lid van bent? 
Komt ook niet voor. 

Daar ben je ook de enige Marokkaan. 
Ja. 

Je bent één van de beste hè? Waar sta je? 
Rechts buiten. 

Komen er bij jullie aan huis nogal veel vriendjes? 
Nooit. 

Waarom niet? 
Weet ik niet. 

Waarom denk je? Nodig je ze weleens uit? 
Niemand op school woont naast mijn huis. De meesten wonen op Overvecht. (Nieuwe 
stadswijk in Utrecht). 

Als je nu bijvoorbeeld jarig bent? 
Dan alleen die van de straat. 

O, die komen wel? 
Ja. 

Ga je weleens naar een Nederlandse film? 
Ja. 

Welke films ga je het liefst naar toe? 
Peyton Place. 

Dat zie je op de t.v. natuurlijk. 
En de bioscoop, ga je daar ook wel naar toe? 
Ik hou niet van bioscoop. 

Waarom niet? Krijg je zakgeld thuis? 
Ja. 

Kennis van niet-moslim religie 

Vanaf het ogenblik, dat je naar Nederland bent gekomen heb je altijd in dezelfde straat 
gewoond, niet? Behalve jouw vader komen er ontzettend veel Marokkanen over de 
vloer? 
Niet zoveel. De kerk. 
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Je zegt de kerk. Waarom gebruik je eigenlijk dat v/oord? Wat zou je gebruiken in het 
Marokkaans? 
ïam'. 

Wat is nu eigenlijk een kerk als je het gebruikt? 
De mensen willen het zo. 

Als ik het woordje kerkgebruik in het Marokkaans, dan kom ik tot 'knisa-üam' '. 
In Casablanca was er een Franse kerk, ben je daar geweest? 
Ja. 

Welke 
Van de joden en zo . . . . 

Heb je die grote witte kathedraal ook weleens gezien? Die hele grote witte kerk, die 
pas is weggegeven aan de moslims? 
Ja. 

Ben je die ook weleens binnen geweest? 
Nee nooit. 

Waarom niet? 
Ik ben naar hier gekomen, toen ze nog aan het bouwen waren. Nu is de kerk klaar. 

Ben je weleens naar een Franse kerk geweest? 
Nee. 

En hier in Nederland, ben je weleens in een andere kerk geweest? 
Ja, op de school. 

Wanneer was dat? 
Met Kerstmis. 

Waarom zijn jullie er toen heen geweest? Om te kijken of zo? 
Ja, die oude gebouwen net zoals een museum. 

Waar was dat? 
In Utrecht. 

Heb je weleens bepaalde vieringen of feesten in een kerk meegemaakt (door vriendjes)? 
Nee. 

M< leer je op school ook het een en ander over de Nederlandse geschiedenis, die is een 
klein beetje anders dan de Marokkaanse. Daar wordt ook weleens gesproken over de 
protestanten en de katholieken. Weet je wat het is: een protestant? Een katholiek? 
Nee. 

Maar het woord ken je wel? 
Ja. 

265 



Waar denk je nu aan als ik het woord katholiek laat vallen? Als ik nu zeg bijvoorbeeld: 
'Veel Fransen zijn katholiek'. Toen je nog in Casablanca was, toen kwam je nogal wat 
Fransen tegen. Wat zou je daar nu mee bedoelen, als je dat nu eens tegen mij zou zeg
gen? 
Ze zijn anders dan protestanten. Ze geloven in een andere God of zo 

Hoe zou jij proberen om er achter te komen of ik nu een moslim ben of een christen. 
Wat voor vragen zou jij aan mij stellen? Hoe zou je dat aanpakken? 
Eerst moet je met de mensen praten, (komt er verder niet uit). 

Ik ben toch wel benieuwd, hoe je dat nu vindt. Als je nu die geschiedenislessen hier 
krijgt, wat behandelen jullie daar zoal in? Kun je iets noemen bijvoorbeeld een belang
rijk onderwerp. 
De Romeinen. 

Wat verder dan de Romeinen of helemaal aan het begin . . . 
Ook wel iets over de moderne geschiedenis, Middeleeuwen. 

Weet je wat dat zijn: de Middeleeuwen? 
Ja. 

Welke tijd is dat dan? 
1650 en zo. 

Je hebt in de Middeleeuwen — ik weet niet of je dat ook bent tegengekomen—die kruis
tochten. Wat waren dat eigenlijk? 
Dat weet ik niet. 

Dan praten we daar niet meer over. Je houdt niet zo van geschiedenis, he? 
Nee. 

Nu ga ik eens terug naar iets heel anders. Je vader is altijd enorm actief; doet ontzet
tend veel werk. Hij zit ook in onze werkgroep. Vertelt hij er weleens wat van? 
Niet zoveel. 

Weet jij iets van die werkgroep af. Wat we doen? 
Ja, om de buitenlanders te helpen. 

Vind je dat nodig? 
Ja. 

Waarom? 
Ze komen hier, ze kennen geen taal en zo, geen regelingen. 

Dus als ze Nederlands zouden spreken, dan hoeven wij ze als werkgroep niet meer te 
helpen? 
Ook wel, want ze kennen de regels niet. 

Heeft je vader weleens met jou over de migrantenraad gesproken? 
Ja. 
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Moskee 

Nu heb ik met jouw vader pas gepraat of het nu niet belangrijk zou zijn, dat de Marok
kanen hier in Utrecht een eigen moskee zouden krijgen. Wat vind jij daarvan? Vind je 
dat dat goed zou zijn? Vind je dat een werkgroep dat zou moeten doen, of vind je het 
niet nodig? 
Ja. 

Wat zou je tegen ons zeggen; dat we dat echt moeten doen. Er aandacht aan besteden, 
er geld insteken. Waarom vind je het nu echt belangrijk voor de Marokkanen? 
Om het feest, de geboorte van Mohammed en zo. Nu moeten ze steeds een zaal huren. 

Religieuze feesten 

Ben je er altijd als er feesten zijn? 
Ja, er komen mensen van Frankrijk, van Marokko, van Duitsland en België. 

Welke vind je nu het belangrijkste feest? 
L'id Mulud. 

Waarom vind je dat het fijnste en belangrijkste feest? 
Geboorte van de bevrijding. 

Ramadan 

En de ramadan dan? 
Is ook belangrijk. 

Wat is dat eigenlijk? 
Een maand niet eten en drinken. Van 's morgens vijf uur tot zes uur 's middags. 

Hoe lang? 
Een maand. 

Wanneer begint de ramadan dit jaar? 
Nee, dat weet ik niet. 

Wat is nu eigenlijk de betekenis van de ramadan? Jij vast ook. 
Ja, de jongens van boven de 15 jaar. 

Dat ben jij nét niet. 
Ja, ik word 15 

Heb je de afgelopen jaren de ramadan gevierd? 
Ja, een paar dagen. 

En dit jaar? 
Dan moet ik het doen. 
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En als je het nu niet zou willen? 
Het moet. 

Van wie moet het? 
Van ons geloof. 

Wat betekent het nu eigenlijk? Waarom vast je nu? 
Imam 

Ja, maar waarom viert nu iedereen in Marokko de ramadan? De hele Arabische wereld, 
overal waar moslims zijn, daar wordt,de ramadan gevierd. Wat betekent dat eigenlijk? 
Waarom doen al die mensen dat? Zo maar voor de aardigheid? 
Het is een deel van de imam . . ., dat weet ik niet zo zeker. Het is het verschil tussen de 
mohammedanen en de katholieken en zo 

Waar staat dat, dat jij als goede moslim de ramadan moet onderhouden, moet vieren ? 
In de boeken. 

Welke boeken ? 
Mijn vader heeft er een stuk of twintig. 

Ken jij een boek of kun je mij een boek noemen, waarin staat wat de ramadan betekent 
en wanneer je hem moet vieren, hoe je hem moet vieren? 
Imam. 

Koran - Hadith 

Ik dacht, dat een van de belangrijkste boeken, waarin je dit ook kunt vinden, de koran 
zelf is. 
Ja. 

Kun jij de koran lezen? 
Ja. 

Lees je hem nu nog weleens? 
Ja. 

Kun je grote stukken reciteren? Heb je dat weleens geleerd? 
Ja, niet zoveel. 

Welke sura ken je bijvoorbeeld. Welke vind je de belangrijkste sura? 
—reciteert de eerste sura in het Arabisch— 

Heb je hem helemaal gelezen, de koran? 
Niet helemaal, want ik ben niet in Sam' geweest. 

En in de msid? 
Ook niet, ik ben gewoon naar de lagere school geweest. 
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En je vader? 
Mijn vader is naar de mufti weet je wel, daar heeft hij alles geleerd. 

En jif hebt het van je vader dus weer geleerd? 
Ja, Op school ook, repetities ook, dan moeten we een sura lezen. Die wordt dan schrif
telijk of mondeling overhoord. We krijgen ook drie uur per week dïn-islâm en zo en ver
telt hij ons over die Arabieren over koran moeten we leren. 

Wie gaf dat? 
De leraar van de ta'rïkh en van de din. 

Is dat op de hele hgere school geweest? 
Na de lagere school. Op de lagere school krijgen we ook. 

Dus daar heb je ook al wat geleerd? Als je nu de koran openslaat en je leest de eerste 
sura, hoe heet die ook al weer? 

—reciteert wederom de hele sura en tracht hem moeizaam in het Neder
lands te vertalen— 

Dat staat erin. Alle sura's hebben een titel. Weet je nog wat de eerste titel is? 
Ben ik vergeten. 

Dat is Fâtiha. Weet je heel toevallig nog wat de titel van de laatste sura is? 
Nee. 

Weetje hoeveel sura's de koran heeft? 
114. 

En de langste zit achteraan of vooraan? 
Vooraan. 

Ik heb de koran wel eens proberen te lezen. 
Ze hebben de koran ook in het Nederlands vertaald. 

Wie heeft dat gedaan ? 
Mijn vader heeft hem hier gekregen van een msid van Den Haag. 

Hebben jullie daar contact mee? 
Mijn vader is daar wel eens geweest. 

Maar dat zijn toch eigenlijk andere moslims? 
Het zijn Tunesiers of zo 

Als je de koran leest, dan zie je van die mooie titels boven al die sura's staan, bijvoor
beeld 'Baqara'. Dan zeg ik: wat is dat raar. 'De koe' als titel te gebruiken boven een 
heilige tekst, wat doet die koe daar? Weet jij dat? 
Ik heb geleerd, dat de koran eerst op de grond gegooid is door de joden en dat Moham
med dit heeft verzameld, stukje voor stukje en er een kort verhaal van heeft gemaakt. 

Je zegt, dat je geleerd hebt, dat de joden de koran op de grond hebben gegooid ofuit-
elkaar hebben gehaald en toen heeft Mohammed de stukken bij elkaar verzameld. Maar 
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ís de koran dan niet rechtstreeks door Alfoh aan Mohammed geopenbaard? Hoe moet 
je dat eigenlijk voorstellen, hoe is dat gegaan, dat Mohammed die koran gekregen heeft 
rechtstreeks van God of niet rechtstreeks. 
Nee, niet rechtstreeks. 

Wat heeft Gabriel er dan mee te maken? 
Goed die koran is een ontzettend lang boek en heel moeilijk, lees je er nu nog veel in? 
Niet zoveel. 

Wanneer lees je er weleens in i 
Als de mensen bij ons komen. 

Dan luister je. Je vader leest meestal voor. Leest je vader meer uit de koran dan uit de 
hadlths? 
Hij leest meer hadlths en zo. De koran kent hij helemaal uit zijn hoofd. 

Hoe heeft hij dat geleerd? 
Toen hij klein was. 

Een hele prestatie! Is dat eigenlijk belangrijk, dat je die hele koran uit je hoofd kent? 
Ja. 

Lees je de fradiths wel eens. 
Nee. 

Wat je weet over de hadtths en de koran, dat weetje dus allemaal van je vader. Andere 
mensen zijn er eigenlijk niet die jou iets over de islam vertellen? 
Dat hoeft ook niet, want mijn vader weet alles. 

Nu schrijft die koran over een heleboel dingen, maar wat betekent het woordje -'koran ' 
eigenlijk? 
Bijbel. 

Is dat letterlijk? Wat betekent het Arabische woord koran, kun je daar nog een werk
woord in herkennen? 
Neqra. 

Als je mij en je vele niet-moslim vriendjes, dus wij mensen van Nederland, zou moeten 
uitleggen, wie Allah is, of als je nu zou moeten opschrijven, gewoon in een paar woor
den een beeld zou moeten schetsen over 'Wie Allah is', hoe zou je ons dat dan proberen 
duidelijk te maken? 
Er is één God en dat is Allah. 

Over die God over Allah wordt in de koran wel iets gezegd. 'Allah akbar' en hoe zou je 
ons nu duidelijk maken, dat het allemaal niet gek is om Allah te geloven. Ik kan toch te
gen je zeggen: ja, Hasan je bent een fijne vent, maar je kunt me zoveel meer vertellen. 
Allah daar geloof ik niet in, maak het mij maar eens duidelijk. 
Allah is de laatste God van 'Isa en Mozes. Er komt niemand meer; hij is de enige. 
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Hebben joden, moslims en christenen nu dezelfde God of niet? 
Ik denk van niet. 

Waarom ik moslim ben 

Je noemt jezelf moslim ? 
Ja. 

Waarom? 
Omdat mijn ouders ook moslim zijn. 

En als je ouders nu eens geen moslim waren? Dan weet je het niet. Nu ontmoet ik veel 
Marokkaanse vrienden — hele fijne mensen — maar soms begrijp ik ze niet zo goed, want 
ik heb laatst eens een gesprek gehad met een Marokkaan, die ik heel goed ken hoor, 
over de vraag' noem jij je nu moslim ja of nee. Hij doet er niets meer aan, hij viert geen 
ramadan, hij gaat nooit naar een feest 'id Mulud en al-'id as 'saghir. Hij bidt de salat niet, 
hij drinkt wijn, hij rookt, eet alle soorten vlees en noemt zich toch moslim. Kun jij dit 
nu begrijpen ? 
Ik geloof, dat er geen andere god is dan Allah en Mohammed is zijn profeet. 

Maar als hij dat zelfs niet meer zegt. Ik ken een Marokkaan, die zegt. 'Ik geloof eigen
lijk helemaal niet in Allah '. Toch noemt hij zich moslim. 
Ja, want hij zegt die woorden 

Salat 

Vind je nu dat er een groot verschil is tussen de moslims in Marokko en hier in Utrecht. 
Ja. 

Wat is eigenlijk het verschil? 
Het verschil is de salat. Wij moeten vijf keer op een dag bidden en de man werkt hier 
— geen tijd om te bidden — maar dáár wel. Ze werken en als de mu'addhin roept van de 
toren van de kerk, dan komt iedereen en blijft niemand aan het werk. 

Je bidt de salat zelf ook? 
Ja. 

Ook vijf keer elke dag? 
Niet allemaal, 's middags dohr, om vier uur al-' 'as'r, 's avonds maghrib en 's nachts al-
'ïsha'. 

Bid je alleen of met anderen? 
Alleen kan ik ook. 

Wat doe je liever: alleen of met anderen? 
Met anderen. 
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Je zegt: 'Veel Marokkanen in Nederland, die bidden de salat niet en in Marokko 
wel. 
Dat doen ze niet tijdens het werk. De meesten doen na het werk alles, maar dat is ook 
goed. 

Doet iedereen dat? 
Dat weet ik niet. In Marokko iedereen. 

Ja, maar hier in Utrecht bijvoorbeeld. Heb je daar een indruk van? 
Ik weet het niet. 

Voorschriften 

In de koran wordt gesproken overallerlei voorschriften: Je mag geen varkensvlees eten, 
geen wijn drinken. Doe je dat ook nooit? 
Nooit. 

Een ander voorschrift, waar de koran over spreekt, is de wassing, 'de reinigingsvoor
schriften', vóór je gaat bidden. Wat moetje wassen? 
Eerst helemaal je handen, je neusje mond, maar daarvoor een douche of zo. 

Moet dat vijf keer per dag? 
Ja. 

Ook een douche? 

Nee, douchen niet, mag je zelf weten, maar je moet er altijd netjes uit zien. Het dou
chen moet niet, maar het mag. 

Wafl 

Het woordje "walt', wat betekent dat? 
Een bekende man, die dood is. Ze maken er een plaats, zodat de mensen steeds komen. 

Ben je er weleens geweest bij zo'n plaats? 
Ja, maar dat is heel ver. 

En hier in Nederland? 
Dat heb ik niet gezien. 

Weet je wat ik ook tegengekomen ben in Marokko, het woord 'maraboet', ken je dat? 
Nee. 

Bij een van de voorschriften van de koran heb ik ook geleerd, dat er zoiets bestaat als 
de 't'ahära'. 
Je moetje wassen, je moet altijd 't'ahära' blijven. 

Wat betekent het woord eigenlijk? 
Als je de salat moet doen, dan moet je t'ahära blijven, nadat je naar de W.C. geweest 
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bent. Zaterdag bij ons, als iemand komt, dan wast hij zich, gaat bidden, als het klaar 
is, dan gaat hij zitten en als hij weer naar de W.C.gaat dan moet hij niet zo blijven zit
ten, maar dan moet hy zich weer gaan wassen en dan blijft hij t'ahir. 

Besnijdenis 

Een ander voorschrift, dat is bijvoorbeeld 'khitäna'. Wat is dat? 
Dat zit zo bij de moslims: de man wordt 

Wat wordt de man Zoek je het Nederlandse woord? 
Nee. 

Ben ik 'khitäna'? 
Nee. 

Hoe weetje dat? 
— hij lacht— 

Dit zijn alleen de moslims. 

Het Nederlandse woord, wat je misschien zocht, dat is besnijdenis. 
Ja. 

Waarom is dat zo belangrijk? 
1 

Als jij nu kinderen zou hebben, zou jij ze dan ook laten besnijden? 
Ja. 

Moeten die kinderen dan ook moslim worden? 
Ja. 

En als je dan met een Nederlandse vrouw trouwt? 
Ook. 

En als je vrouw het dan niet wil? 
Dat moet wel. 

Een ander voorschrift, dat in de koran ook vermeld staat, dat is de 's'adaqa'. Watisdat? 
De arme mensen helpen met 

Zorgt Allah zelf daar niet voor? Als jij nu geen geld hebt en ik geef je f 100,- is dat dan 
een 's'adaqa' of niet? 
Nee, dat is geen 's'adaqa'. 

Waarom niet? 
Als iemand nu een 's'adaqa' moet geven, dan zegt hij niet dat is van mij, dat geef ik. Het 
is van Allah. 
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Moet ik er iets bij zeggen dan? 
Ja, van Allah of zo, zeggen ze. 

Nu is er bij de moslims de '(täjj'bekend. 
Wat is dat 'häjj'? 
Als iemand rijk is en groot, dan gaat hij naar 'Mekka'. De oude mensen, die naar Mekka 
gaan en rond de medina lopen. Die zijn net zoals de wall's. 

Jouw vader wordt genoemd door sommige Marokkanen 'de häjj'. 
Ja. 

Als ik het goed uitspreek, dan heb je een 'häjj' en een 'hajj'. Wat is het verschil? Hoe 
noemen ze jouw vader? 
'Häjj'. 

De reis naar Mekka, hoe noem je dat? 
In het Marokkaans: 'hajj'. 

Dus zowel de reis als de persoon noem je hetzelfde? 
Ja. 

Is jouw vader ook imam? 
Ja, maar het is een verschil. Hajj is de reis naar Mekka en 'hajj' is de man. 

Je vader is ook imam, wat betekent dat? 
De dominee zeggen jullie. Met bidden gaat hij voor staan, hij leest een su ra of twee. 
Hij begint en de mensen doen hem na. 

Heb je weleens een dominee ontmoet? 
Nee, Nooit. 

En een priester? 
Ja, een vriend van mijn vader. 

Wie is dat? 
Ds. X 

Wat is het verschil tussen een dominee en een priester? 
Weet ik niet. Wat is een priester? 

Een priester is een dominee bij de katholieken. Een dominee is hetzelfde als een imam 
bij demoslims, maar dan bij de protestanten. Je hebt dus: moslim - imam, protestanten
dominee, katholieken - priester. 
Ah, ja. 

Nog een vraagje. Vind je als Marokkaan, je bent al vijftien, oudste zoon, dat je hierin 
Nederland toch anders leeft dan in Marokko? 
Als je nu teruggaat met vacanties: Marrakesj, Casablanca, voel je dan een verschil of 
niet? Hier zit je maar als klein Marokkaantje tussen een grote groep Nederlanders en 
daar ben je thuis: alleen onder Marokkanen. Daar kun je Marokkaans praten. 
Maak niets uit. 
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Waar zit je het liefst, in Marokko of hier? 
Waar mijn ouders zijn. Als mijn ouders er niet zijn, dan is het ook anders. 

Bewerking van het protocol van Hasan 

I. Geloofsattitude 

Hasan kent de belangrijkste geloofsfeiten die hij vroeger op school heeft geleerd. Drie 
uur per week werden hem de grondwaarheden van de islam (din) uitgelegd. Hij werd er 
schriftelijk en mondeling in overhoord. De belangrijkste waren de geschiedenis- (ta'rikh) 
en godsdienstleraar (din). 

Нц kent enkele sura's uit de koran, weet dat er 114 гцп en kent de afkomst van het 
woord koran (qra). Toch is zijn kennis ondanks het feit dat hij de koran gedeeltelijk 
heeft gelezen wat vaag. Het is alsof hij ergens de klok heeft horen luiden wanneer hy 
antwoordt op vragen zoals 'heeft Allah de koran rechtstreeks geopenbaard?' (P· 270). 

Hasan weet dat er rondom de koran heel wat te doen is. Gelukkig is dit boek ook 
door middel van vertaling voor de Nederlanders toegankelijk gemaakt. Het is een ver
taling die door Ahmadiy у a-moskee in Den Haag is verzorgd. Dat zijn wel andere mos
lims. 'Tunesiers', oppert Hasan . . . . 

De koran is gevormd uit stukjes die door de Joden op de grond zijn gegooid. Moham
med heeft ze echter verzameld. Нц heeft de fragmenten tot één kort verhaal verweven. 
Hasan's kennis blykt wel door duistere overleveringen vertroebeld te zijn. 

De hadith heeft Hasan nimmer gelezen. Daar weet zijn vader alles van, want deze is 
immers een kenner van de 'din'. De belangrijkste kern van het geloof is de wetenschap 
dat 'Allah de enige God is en Mohammed zijn profeet'. Wanneer hij niet-moslims moet 
verklaren wie Allah is, dan antwoordt hij: 'Er is één God en dat is Allah'(p. 270). 
De affectieve betrokkenheid op het 'geloof van zijn vaderen' loopt inderdaad via zijn 
vader voor wie hij een grote eerbied heeft. Op de vraag waarom hij zich moslim noemt, 
antwoordt hij zonder aarzeling: 'Omdat mijn ouders ook moslim zijn' (p. 271 ). 

Daar heeft hij genoeg aan. De (andere) God van de protestanten en de daarvan weer 
verschillende God van de katholieken interesseert hem niet. De godsdienst van die 
christenen associeert hij met die van een museum (p. 265). Hij kent de geschiedenis van 
de Romeinen beter dan de kruistochten en de middeleeuwen plaatst hü maar in de 17e 
eeuw. Nu is geschiedenis wel niet zijn lievelingsvak, maar behoefte om die andere religie 
rondom zich te (leren) kennen is er niet. 

Hasan heeft genoeg aan de godsdienst van zijn vader. Vol trots vertelt hij dat dit het 
eerste jaar is dat hü verplicht is te vasten. Uit het protocol is het moeilijk af te lezen of 
zijn betrokkenheid bij het geloof buiten zijn vader, een mysticus, hem werkelijk diep 
raakt. Wat zou er gebeuren wanneer zijn vader voor hem zou wegvallen? 

II. Riten 

s a l a t 
Voor Hasan ligt het grote verschil tussen Marokko en Nederland in het onderhouden 
van de salat. In Marokko hebben de mensen de tijd om te bidden, maar hier in Neder
land doen ze dat niet. Daar weet Hasan zelfs niet of alle Marokkanen de salat onder
houden. 
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In Marokko echter gehoorzaamt iedere moslim op de roep van de mu'addhin. Hasan 
legt uit wat voor een persoon dat is, namelijk 'iemand die van de toren van de kerk' 
roept dat het gebedstijd is(p. 271). Hij kent ze precies: 

al-fajr zonsopgang Mekka is het punt waar de zon 
as'-s'ubh opkomt (orient) 
az'-z'uhr middag 
al-'as'r tegen 16.00 uur 
al-maghrib zonsondergang Maghreb is het land waar de 

zon ondergaat 
al-'isha' 's nachts 

(na 20.00 uur) 

De tijd is in het orthodoxe milieu van Hasan sacraal. De godsdienstplechtigheden in de 
moskeeën werden gewaarborgd door een hiërarchie van deskundigen: de astronoom, 
een imam en een muezzin. De astronoom werd rechtstreeks door de koning aangesteld 
op basis van zijn deskundigheid op wetenschappelijk gebied. Hij moest een man zijn 
met een hoge morele levenswandel. Zijn opleiding en deskundigheid inzake de 'tijd' en 
het uurwerk leidde er toe, dat hij wist hoe je klokken moest repareren, die vooral voor 
de cultus waren voorbestemd. In de sunnitische orthodoxie was de astronoom de man 
die de gebedsuren precies kende en hij gaf tevens aan wanneer de ramadan begint en 
eindigt. 

Hij bepaalde op basis van zijn kennis wanneer het 'maghreb' (zonsondergang) was op 
elke dag van de vasten. De uitvoerder van zijn kennis was de muezzin (5). Zoals in Ma
rokko de salat veel meer gemeenschappelijk wordt gebeden, zo gebeurt het hier thuis 
in Utrecht bij zijn vader ook. Hasan meent dat het collectief gebed te verkiezen is 
boven het afzonderlijk verrichten van de salat zoals Farid benadrukt. 

m o s k e e en religieuze f e e s t e n 
Hasan is het met zijn vader eens dat er in Utrecht een moskee moet komen, vooral voor 
het vieren van de godsdienstige feesten. Voor Hasan is l'Id Mulud, de viering van de ge
boorte van de Profeet, het belangrijkste feest. Voor dit feest van 'geboorte en bevrij
ding' dat altijd uitbundig wordt gevierd, moet men tot heden een zaal huren. Hasan 
vindt dat maar niets. Bovendien komen er vaak vooraanstaande moslims bij zijn vader 
aan huis. Zij komen soms uit alle landen: Marokko, Frankrijk, België en Duitsland. Dan 
kun je nog geen eens met hen in een moskee bidden . . . 

r a m a d a n 
Hasan is er trots op dat hij precies zoals zijn vader de ramadan moet gaan onderhouden. 
'Het moet van ons geloof. Wat deze vastentijd betekent weet hij niet. Hij verwijst naar 
een of andere imam(p. 268). 

v o o r s c h r i f t e n 
Hasan rookt en drinkt (nog) niet en eet nimmer varkensvlees. Voor het verrichten van 
de salat wast hij zich: handen, neus en mond. Je moet zorgen datje 't'ahära' blijft. Na 
het toilet ben je verplicht je te wassen (p. 273). 

Met de besnijdenis weet de verlegen Hasan zijn woorden niet gemakkelijk te formu
leren. Hij lacht wat verlegen. De religieuze betekenis ontgaat hem echter. Desondanks 

5. Mohammed B.A. Benchekroun, 'Le milieu marocain et ses aspects culturels', Rabat 1970, p. 154-
160. 
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acht híj de besnijdenis van belang, want ook zijn eigen kinderen — of de vrouw het wil 
of niet — zullen later besneden worden. 

Aalmoezen worden gegeven met de uitdrukkelijke vermelding dat het een geschenk 
van Allah is. Het helpen van arme mensen is een godsdienstige daad (p. 273). 

Hasan heeft groot respect voor de grote en rijke mensen die de bedevaart naar Mekka 
hebben gemaakt. Zijn eigen vader is weliswaar niet rijk, maar heeft de hâjj gemaakt. De 
oude mensen die rond de medina van Mekka hebben gelopen 'zijn net zoals de wal is' 
(p. 274). De walis zijn voor Hasan echter bekende mensen van het geloof die gestorven 
zijn en nog steeds vereerd worden. 

In Marokko heeft hij wel eens een tombe van een wali bezocht. Deze komen voor
namelijk voor op het platteland waar het maraboetisme langen weelderig heeft gebloeid. 
Daarom spreekt Hasan in termen van 'ja, maar dat is heel ver'. Dat wil zeggen vanuit de 
steden Casablanca en Marrakesj moetje een eind reizen, weg van de drukte van de grote 
steden. 

III. Sociale notities 

Hasan leeft gelukkig in zijn kleine Marokkaanse wereldje waar zijn vriendjes niet binnen
komen. Daar op dat Marokkaanse eiland telt hij als de oudste zoon des huizes mee, de 
trots van zijn vader. Die trots gaat ook in omgekeerde richting. 

Zijn Marokkaanse ouders zijn zijn oriëntatiepunt. Hij heeft weliswaar geen proble
men met zijn kameraden op school of in het voetbalteam, maar zijn emotioneel thuis
front ligt in het ouderlijk huis. Hij is bereid overal te wonen mits zijn ouders er maar 
zijn. Is het hier uitsluitend een kwestie van de nauwe familiebanden zoals die in de me
diterrane en in het bijzonder de moslim-landen voorkomen? Of speelt ook het element 
een rol dat Hasan enige jaren gescheiden van zijn vader heeft geleefd in de periode dat 
hij op zijn moeder in Marrakesj moest passen? 

De Marokkaanse cultuur is het referentiekader van Hasan. Zijn vrouw en kinderen zullen 
moslim moeten worden. Het geloof in Allah, de eerbied voor de heilige boeken en het 
onderhouden van de voorschriften beheersen zijn wereldbeeld. De Nederlandse cultuur 
dringt zich niet aan hem op: hij weet weinig van de Nederlandse geschiedenis, kent de 
verschijningsvorm van het christendom nauwelijks en heeft geen intensieve contacten 
met Nederlanders, hoe jong dan ook. Zijn leeftijd en zijn beschermd ouderlijk milieu 
met een strenge sociale controle zijn wellicht oorzaak dat hij nog niet echt met de voor 
hem vreemde cultuur in een conflictsituatie heeft gestaan. Zonder de geringste twijfel 
rekent hij zich tot de moslims omdat: 1) zijn ouders moslims zijn; 2) hij 'de woorden 
zegt': de shahada. 
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ALI is 23 jaar oud en geboren in al Ksar el Kbir. Hij is de jongste uit een gezin van acht 
kinderen. Eén van zijn broers werkt bij de posterijen in Engeland. Alle anderen werken 
in Marokko waar zijn vader een administratieve functie vervult op het terrein van de 
controle voor huizenbouw. 

Ali heeft klassiek religieus en Arabisch onderwijs gevolgd. Toen hij acht jaar oud was 
bezocht hij de msid. Van zijn twaalfde tot zijn achttiende jaar studeerde hij op de 'ma-
'had al-asll', een middelbare school op orthodoxe religieuze grondslag (6). Alle onder
richt geschiedde in het Arabisch. Op het rooster was wekelijks slechts één uur voor de 
Franse taal en twee uur Spaans ingeruimd. 

Na zijn schooltijd lukte het hem uitstel van militaire dienst te krijgen. Hij probeert er 
op alle manieren tussen uit te komen omdat hy 'geen twee jaar wil verliezen'. 

Hij vertrok naar het buitenland en vond voor twee maanden werk in Barcelona. Daar
na trachtte hij bij zijn broer in Engeland werk te vinden. Na drie maanden moest hij dit 
land verlaten en arriveerde in Nederland. 

Gedurende negen maanden verblijft hij illegaal in Utrecht, ondergedoken bij een 
zwager. 

Ali spreekt buiten het Marokkaans en literair Arabisch, Berber, slechts zeer gebroken 
Frans. De vertaling van dit protocol kwam tot stand vanuit een gesprek dat gedeeltelijk 
in het Berber, in het Arabisch en in het Frans plaats vond. 

Je hebt pas negen maanden in Nederland gewerkt? 
Ja, dat klopt. 

En hoe bevalt het je? Wat zul je zeggen ah je teruggaat? 
Ik zal zeggen dat Holland goed was wat werk betreft. Ze betalen goed voor iedereen, 
zelfs als je niet kunt werken. 

Heb je moeilijkheden ondervonden met Nederlandse arbeiders? 
Nou, ik heb gewerkt met een baas gedurende drie maanden. Ik deed hetzelfde werk wat 
hij deed. Hij probeerde mij klein te krijgen, maar niks . . . 

Hoe vond je je collega arbeiders? 
Och, je kent ze goed maar het gaat hoor! Soms spelen wij samen kaart. 

Lees je tijdschriften? 
Een keer per week lees ik 'al 'Alam'. 

Lees je ook Nederlandse kranten? 
Neen, ik kan geen Hollands lezen. Ik lees alleen de 'al-'Alam' om te weten hoe het in ons 
land is. En als het daar goed gaat dan kan ik terug gaan om daar te werken. 

Heb je wat vernomen over de mislukte staatsgreep? 
Ja. 

Er wordt gezegd dat Marokko achtergebleven en niet ontwikkeld is. Wat denk je daar
van? 
Ja dat klopt. De oorzaak is het grote verschil tussen arm en rijk. 

6. 'ma'had al-asll' kan het best vertaald worden met religieus instituut. Al-asli wijst op de wortels van 
de cultuur van het leven (radix). 
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Waarom doen jullie daar niks tegen en waar staan jullie studenten? 
Er zijn een paar studentenorganisaties die af en toe protesteren en je kent de bekende 
demonstraties. 

Kun je mij een naam noemen van de studenten-organisaties? 
Neen, ik weet niks. 

Maar krijgen de studenten dan vanuit andere politieke groeperingen geen steun? 
Neen. Bij ons betekent praten over politiek, praten over de koning. 

Zijn er politieke partijen bij jullie? 
Ja, twee: Al-Istiqlal van de heer Fassi en Ash-shüra. 

Wat betekent het woord 'istiqläl'? 
Het woord betekent Onafhankelijkheid', d.w.z. vrijheid, maar ja . . . 

Heb je wel eens gehoord van Ben Barka en zijn partij? 
Dat was een eerlijke partij die iets voor het land wilde doen. 

Weet je waar de partij bijeenkomt en hoe? 
Ik weet er niks van. Ik weet alleen dat de Al Istiqläl pro de koning is. 

In Nederland kennen we een koningin. Zie je verschil tussen hier en bij jullie? 
In Holland heeft de koning weinig macht. De grootste macht heeft de tweede kamer 
die door het volk wordt gekozen, maar bij ons is de koning alles. Hij regeert in de naam 
van Allah. Hij is zijn Khalifa. 

Wat betekent het woord 'Alaw'i voor jou? 
Het woord was vroeger in oude tijden een staat die die naam droeg. Bij ons, weet je, 
hebben wij drie groepen: de 'Alawi, de Nas'irï en de rest (Mushaba). 

Wat betekent dat? 
Je weet 'Alawi betekent 'edel' en de aanhangers van de 'Alawi geloven dat het staats
hoofd 'Alawï moet zijn — 'Alawi betekent: kleinzoon van 'Ali, de echtgenoot van Fat'ï-
ma, de dochter van Mohammed. Hij wordt niet gekozen. Hij is iets religieus. Neem mij 
nou bijvoorbeeld. Ik ben Nas'irï. Wij hebben van onze grootvader een speciaal gebed, 
dat wonderen doet en wij houden ons aan dat gebed. 

Is dat voldoende om van een gebed een principe te maken en dat na te volgen? 
Ja natuurlijk. Onze grootvader was pro Nassiri en de Nassiri is ook een adellijke stam. 
En het is een heel goed gebed en ook héél lang. Het duurt wel vijftien minuten. En als 
ik het zeg moet het in het Arabisch. 

Kun je me nog iets meer vertellen over dat belangrijke gebed? 
Ja tijdens de oorlog tegen Frankrijk. Je weet 't dat het Franse leger te sterk voor ons 
was en toch hebben wij één slagveld gewonnen toen de leider mijnheer 'Aftmed ben 
Näs'ir — moge Allah zijn geest zegenen en hem op de beste plaats in de hemel zetten — 
toen heeft hij het gebed gelezen. En toen waren de Franse met de hulp van Allah niks 
meer. 

Zeg AU, heb je toevallig nog een afschrift van dat gebed. 
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Je krijgt het van mij hoor. Ik zal het voor jou opschrijven. 

Maar wat is het verschil tussen 'Alawi en Nas'irï? 
Ieder heeft zijn eigen gebed dat hij altijd moet zeggen voordat hij iets doet. En ons ge
bed is zeer populair. 

Weet jij nog de datum toen het gebed voor het eerst ontstond? 
Neen, dat is moeilijk. Het is van onze groot-grootvaders die ik helemaal niet ken. Ik ken 
er alleen één die in Temqrürt in de Sahara ligt begraven. 

Heb je zijn graf wel eens bezocht? 
Ik niet. Mijn vader wel. 

Weet je veel van het geloof af? 
Ja veel zelfs. Drie jaar was ik in de moskee en nog enkele jaren in een instituut. 

Wat betekent 'koran'? 
Dat is het boek van Allah, de woorden van Allah. 

De koran is verdeeld in sura's. Weet je nog hoeveel het er zijn? 
Ik denk zestig delen. 

Ik bedoel niet hoeveel 'hizben ', maar hoeveel sura 's. 
Dat weet ik niet. 

Je hebt jarenlang de koran bestudeerd. Kun je me enkele namen van sura's noemen? 
Sura Saba'. 

Ken je de naam van de eerste sura? 
Ja, dat is Al Fâtiha. En ik ken ook een andere sura, dat is Jä-Sin. 

Is de koran in één keer aan Mohammed geopenbaard? 
Neen in gedeelten. 

Heeft Mohammed de delen van de koran in de volgorde van één tot en met 114 ont
vangen? 
Ja in die volgorde. 

Heeft Allah zelfde titels aan elke sura gegeven? 
Ja. 

Er is een sura die de naam draagt van Al-Baqara. Weet je waarom die sura zo heet? 
Geen idee. 

Ken je nog iets van die lange tweede sura? 
Jawel: Zeg: 'Ik zoek toevlucht bij de Heer der mensen, — 

De Koning der mensen, -
De God der mensen, — 
Voor het kwaad van de inblazer (de satan) de achtersluiper, 
Zowel de djinn als de mensen' — 
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Neen, er zijn sura's die erg lang zijn, en sura's die niet lang zijn en ook sura's die erg 
kort zijn, bijvoorbeeld Al-kawthar. 

Ken je de koran voor de helft uit je hoofd? 
Nou, dat niet maar wel een behoorlijk deel. 

Heb je de koran thuis en lees je er dagelijks in ? 
Ik heb hem wel thuis, maar ik lees er af en toe in als ik tijd heb. 

Ga je er vandaag nog in lezen? 
Ja, meteen. 

Lees je de koran tesamen met landgenoten? 
Niet hier, wel in Marokko en daar blijven wij aan het lezen, de hele nacht door. 

Kent je vader de koran uit zijn hoofd? 
Jawel. 

Bid jij zelf vaak? 
Ja, ik bid en ik hoop dat Allah het aanvaardt. 

Ga je wel eens op bezoek bij Marokkanen hier in de stad om er de koran te lezen? 
Ja natuurlijk, al hoewel ik de voorkeur geef aan het gebed van de Nassiri. Ik lees hem 
altijd voor en als iemand hem graag wil hebben dan schrijf ik het voor hem op, hoor. 
Maar natuurlijk moet hy een moslim zijn. 

Lees jij de koran alleen om te lezen of heb je daarbij nog iets anders voor ogen? 
Ik lees en denk na en doe wat Allah mij opdraagt. 

Als ik nu eens niet in God zou geloven, hoe zou je mij dan kunnen overtuigen dat Allah 
bestaat? 
Dan zeg ik: Allah is de enige God, de Almachtige, de Barmhartige, die alles ziet en nie
mand ziet Hem. Hij gaf ons het tijdelijke leven op aarde om ons op de proef te stellen 
en Ьц die Allah gehoorzaamt gaat naar de hemel, naar het eeuwige gelukkige leven. 

Ik bedoel eigenlijk iets anders. Stel je voor dat ik geen christen ben en niet geloof en ik 
zou iets willen weten over het bestaan van Allah . . . 
Over zoiets kan ik alleen met oudere mensen praten . . . Er staat in één van de sura's 
dat Allah bestaat. En zie als iemand ziek is en weer beter wordt dan is dat het werk van 
Allah. Dat kan niet anders. 

Er staat ook in de koran dat Allah op Zijn troon zetelt, dat Hij Almachtig is en alles 
kan. Is dat waar? 
Ja, Hij is de Almachtige en Hij zit op Zijn troon en Hij hoeft maar te zeggen: er is 'wat' 
en dan zal 'wat' onmiddellijk zijn; niemand kan Hem beschrijven. Niemand zal over 
Zijn macht twijfelen en niemand kan Hem zien. 

Wat is nodig om moslim te zijn? 
Je moet geloven en het volgende doen: 
— geloven in Allah en Zijn profeet; 
— vijfmaal per dag bidden; 
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— één maal per jaar vasten; 
— de zakät d.w.z. je geeft ongeveer een tiende van je netto inkomen aan de arme 

mensen; 
— hâjj worden. 

Sinds wanneer onderhoud je het gebed? 
Sinds mijn 16e. 

En doe je dat elke dag? 
Ja, iedere dag vijf-maal en meestal met een groep landgenoten want onze profeet — 
moge Allah hem zegenen — gaf de voorkeur aan het gemeenschappelijk gebed. 

Maar nu je verblijft in een vreemd land, hoe gaat het dan met het gebed? 
De aarde is van Allah en Hij zegt: 'Ik ben altijd met jullie waar jullie ook zijn'. En daar
om bid ik iedere dag. 

Steun je het voorstel om een moskee te bouwen? 
Ja natuurlijk. 

En indien jullie een kerkgebouw aangeboden krijgen, zou dat een aanvaardbare gebeds
plaats voor de moslims zijn? 
Ja, dat is toegestaan. 

Heb je van de plannen vernomen dat er een moskee gebouwd zal worden? En hoe vind 
je dat? 
Dat heb ik inderdaad enkele maanden geleden gehoord en ik vind het een uitstekend 
idee. 

Hoeveel Marokkanen denk je zullen er naar de moskee komen? 
Ik weet het aantal Marokkanen niet, maar ik denk dat 80 procent van hen zullen komen. 

Wat is het belangrijkste feest voor jou? 
Het offerfeest, het vastenfeest en de geboortedag van onze Profeet. 

Waarom is het offerfeest belangrijk? 
Omdat Allah de opdracht gaf aan Ibrahim om zijn zoon Ismail te offeren, maar later 
zond Hij hem een schaap met vleugels in plaats van zijn zoon. 

Vast je wel? En wat is het doel van de vasten? 
Ik vast wel en het doel is dat wanneer de rijke vast, hij weet wat honger is. 

Na afloop van de ramadan is er de 'zakät '. Waarom ? 
Dat hoort bij de vasten. Dan geef je aan het eind de zakät en dan ben je er van af. 

Denk je dat er Marokkanen zijn die de zakät niet betalen? 
Neen want dat is ten eerste een plicht en ten tweede vergeeft het de slechte daden. 

Ben je wel eens naar Mekka geweest? 
Neen maar mijn vader wel en ik hoop dat ik de kans krijg er ooit te komen. 

Ken je iemand in Utrecht die häjj is? 
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Oh ja, heel wat. 

Ken je hier in de stad een imam? 
Ja, Imam M. Hij is een goed mens en hij bidt wel eens met ons. 

h hij graag gezien onder de Marokkanen? 
Nou en of! Hij doet altijd goede dingen en hij zorgt voor de populariteit van de 
islam. 

Wat betekent t'ahära in de islam? 
Dat betekent dat de hoed van de penis moet worden afgesneden dan kan men hem veel 
gemakkelijker schoonmaken. 

Maar waarom heeft Allah ons dan zó geschapen? 
Dat mogen wij niet vragen. 

Ga je in de toekomst naar Marokko? 
Nou, ik werk zonder papieren. Ik ga eerst naar Engeland om mijn papieren in orde te 
maken. 

Wanneer ga je naar Marokko terug? 
Als ik genoeg geld heb om een zaak te beginnen. 

Als je een mooie Nederlandse vrouw ontmoet, wat doe je dan ? 
Nou ik bekijk haar wel goed. Ik ben wel een mens. 

En wat denkt Allah daarvan? 
Ik ben niet getrouwd en daarom denk ik dat Allah mij zal vergeven. 

Denk je dat Allah je zou vergeven ook als je met haar slaapt? 
O neen, ik denk het niet. Dat is een misdaad. 

Als je nu eens verliefd wordt op een christenmeisje, wat doe je dan? 
Eerst vraag ik het aan mijn vader. Als hij ja zegt dan vraag ik haar of ze moslim wil wor
den. En als zij weigert dan trouw ik toch met haar, want dat mag. Wel blijf ik net zo 
lang aanhouden tot ze ooit moslim wordt. 

En als er kinderen komen, wat dan? 
De kinderen worden moslim en krijgen Arabische namen. 

Weet je iets van andere godsdiensten e/? 
Neen, daar draait alles om een kruis heen en dat mag niet. 

Wat is de godsdienst van de mensen in Engeland? 
Christendom. 

En in Nederland? 
Dat weet ik niet. 

Vragen de Nederlanders jou nooit iets over het geloof? 
Eén keer vroeg iemand mij wie Allah is. En ik zei hem dat Allah de Almachtige is, de 
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Barmhartige. Maar hü zei: 'Ik ken Hem niet' En ik vroeg hem of hij moslim wilde wor
den, maar hij zei neen. 

Waarom vroeg je dat aan hem? 
Hij was toch begonnen om over de islam te praten? 

Weet je wat protestanten zijn? 
Neen. 

Heb je wel eens iets uit de bijbel of de torah gelezen? 
Neen, die zijn niet van Mohammed. 

Ben je ooit in een kerk geweest? 
Neen. Ik was eens door de broer van mijn baas uitgenodigd voor diens huwelijk. Ik ben 
wel naar het feest gegaan en in de kerk wachtte ik buiten. 

Heb je Nederlandse kennissen? 
Ja, enkelen waarmee ik tijdens de pauze voetbal speel. 

Voel je je nooit alleen? 
Ja, omdat ik ver weg van mijn ouders ben en ik ze alleen maar kan schrijven. Marok
kaanse vrienden heb ik echter wel veel. 

Bewerking van het protocol van Ali 

I. Geloofsattitude 

Allah is voor Ali bovenal de ongenaakbare, verheven en verre God. Zijn bestaan is van
zelfsprekend. Met ongelovigen praat hij niet over Allah, tenzij zij moslim willen worden 
(p. 281). AUah is de allergrootste en de mens verzinkt daarbij in het niet. De kleine mens 
kan Zijn glorie niet aan . . . ja, hier schieten woorden tekort . . . zij doen afbreuk aan de 
transcendentie van Allah (p. 281), niemand kan Hem beschrijven. Allah is zo'n huive
ringwekkende majesteit dat aan zijn bestaan niet getwyfeld kan worden. 'Allah is al
machtig en zetelt op Zijn troon en wanneer Hij zegt: "is er wat", dan zal dat "wat" er 
onmiddellijk zijn' (p. 281). 

Allah is de Schepper. Vragen naar de zin van Zijn schepping of het ook anders ge
kund had roepen bij Ali agressie op: 'Dat mogen wij niet vragen' (p. 283).Voor een goed 
moslim is Allah alles en derhalve heeft deze geen behoefte om boeken zoals de bijbel en 
de torah te lezen (p. 284). 

Een goed moslim is voor Ali iemand die: 
— gelooft in Allah en Zijn Profeet; 
— vijfmaal daags bidt; 
— één maand per jaar vast ; 
— ongeveer 10 procent van het netto-inkomen aan de armen geeft; 
— naar Mekka pelgrimeert (p. 281-2). 
Een serieuze moslim zoals Ali kent ook de koran. Vele fragmenten reciteert hij uit zijn 
hoofd (S. 34, 108, 114). De koran is 'het boek van Allah' of 'de woorden van Allah'. 
Het is in zestig hizben verdeeld. Het aantal sura's kent hij niet. Hij is in staat verschillen
de titels van sura's te noemen. 
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Een proselytische instelling valt bij Ali niet te ontkennen. Hij spreekt enthousiast met 
mij over zyn godsdienst. Hij interpreteert mijn belangstelling voor overgang tot de 
islam. Hij maakt tijdens het gesprek een oververmoeide indruk. Wanneer ik hem voor
stel te pauzeren, dan slaat hij dit af met de opmerking dat hij 'over dit soort dingen wel 
tot diep in de nacht wil doorpraten'. 

Toen een Nederlander aan Ali vroeg wie Allah eigenlijk wel was, legde hü dit ijverig 
uit. Na zijn uiteenzetting zweeg de vraagsteller. AH informeerde of hij moslim wilde 
worden. 'Neen', antwoordde de Nederlander. Ali had hem dit recht op de man af ge
vraagd, omdat 'hij was begonnen om over de islam te praten' (p. 2834). 

De affectieve betrokkenheid van AH tot zijn Schepper is groot, zoals uit het boven
staande reeds blijkt. Zijn vroomheid draagt de sporen van maraboetisme. Ali rekent 
zich tot de nassiri, een grote familie in Marokko, wijd vertakt en die groot aanzien ge
niet. Deze familielijn gaat terug tot verre voorvaderen uit een adellijke stam. Eén van 
deze voorvaderen ligt in de Sahara begraven (Temqrürt). Ali zélf (uit het N .W. afkom
stig) heeft de lange reis naar de tombe van één van zijn voorvaderen nog niet afgelegd. 
Ziin vader wel. 

De familie bezit een eigen gebedstekst waar 'baraka' van uit gaat, wanneer deze ge
reciteerd wordt (p. 279). Dit gebed is van vader op zoon overgeleverd. AH vertelt van 
het voorbeeld dat één van zijn voorvaderen, de grote leider Ahmed Ben Nas'ir (die de
zelfde achternaam als Ali draagt!) tijdens de oorlog tegen de Fransen een veldslag had 
gewonnen, nadat deze het 'familie-gebed' had gereciteerd. 'Toen waren de Fransen met 
de hulp van Allah nergens meer' (p. 279). Dat wonderlijke gebed zou AH voor mij opte
kenen. Hoewel dit gebed met zijn miraculeuze werking volgens zijn zeggen in het 
Maghreb zeer populair is, wilde hij het niet voor mij reciteren. Hij beloofde het later 
voor mij op schrift te stellen. Een uitvlucht? Was ik geen ingewijde? 

Bij AH treffen we de volgende elementen aan die ons inziens duidelijke trekken van het 
maraboetisme vertonen (7): 
— Ali plaatst de nâs'iri op een lijn met de beroemde Чшіта 'Alawiyya', die er zich op 

beroepen rechtstreeks van Ali af te stammen, die een neef van de Profeet was. De 
erfelijkheid speelt een grote rol; 

— de maraboet is een geestelijk erfgenaam van een voor AH onbekende sharif of 'wali' 
(p. 280); 

— de maraboet is een overleden persoon; 
— de overledene is begraven in een 'tombe' (qubba) (p. 280); 
— deze begraafplaats is object van bedevaarten; 
— deze tombe treft men ver weg van het lawaai van de steden, bij voorkeur in de woes-

tijn ; (Temqrürt) (p. 280); 
— de leden van deze families worden soms als 'muqaddam', dat wil zeggen als leerlingen 

beschouwd; 
— de (genetische) lijn der afstammelingen bezit 'baraka', een macht tot zegenen (p. 
— (p. 279-80); 
— de families geven de voorkeur aan een traditionele religieuze opvoeding, die zich door 

een scholastiek klimaat kenmerkt (Ali op de ma'had al-as'H); 
— binnen het maraboetisme wordt met eerbied over de gestorven voorvaderen gespro

ken; 

7. Cf. AH Murad, 'Le Réformisme musulman en Algérie de 1925-1940', Paris 1967, p. 58-76; G.H. 
Bousquet, 'L'Islam maghrébin', Algiers 1955, passim; Clifford Geertz, 'Islam Observed', London 1968 
p. 30-33, 43-54, 65, 71-72; E. Demienghem, 'Le culte des Saints, l'Islam Maghrébin', Paris 1956, 
passim. 
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— de leden van de met 'baräka' begaafde milieu's beschikken over cultische technieken 
zoals bijvoorbeeld gebedsteksten; 

— het maraboetisme is vol magische kracht, wonderen en bijgeloof; 
— zij staan vaak agressief tegenover vernieuwingen; 

zij worden 'het ijzer van de lans van de islam' genoemd, vanwege hun militante hou
ding (8). 

Het maraboetisme heeft de laatste decennia aan invloed ingeboet. Door de ontwikke
ling van het onderwijs en de administratieve organisatie van het land is het isolement 
van de kleine provinciesteden en het platteland doorbroken. De opkomst van de pers 
en de massamedia hebben de bewoners, ook uit de laagste klasse van de bevolking, 
enigszins geconfronteerd met de Westerse invloeden. Ook de krachtige 'Arabisation' met 
zijn reformistische stromingen hebben het maraboetisme teruggedrongen van de aloude 
alleenheerschappij der afgelopen eeuwen in het Maghreb gebied. Ook de sterke urbani
satie en migratie hebben hun sporen achtergelaten op de traditionele geloofspraktijken 
van het land. Desondanks zijn nog overal in de hedendaagse Marokkaanse maatschappij 
de - soms nog zeer vitale — restanten van de monopoliepositie van het maraboetisme 
aanwijsbaar. 

De traditionele wijze waarop Ali zijn geloof beleeft, wordt bijvoorbeeld mede manifest 
in zijn visie op de koning. Ali leest éénmaal in de week Al-'Alam, kent de naam vaft Ben 
Barka die zijns inziens wat voor het land wilde doen en weet als belangrijkste typering 
van de Istiqlâl te vermelden dat deze pro de koning is. Zijn kennis van de politieke situ
atie toont weinig diepgang. Zijn belangrijkste stelling luidt: 'Praten over politiek is bij 
ons praten over de koning'. De koning in Marokko is alles, hij regeert in de naam van 
Allah, hij is zijn khalifa. Het koningschap is erfelijk. Dit alles plaatst Ali in tegenstelling 
tot de koningin in Nederland, die volstrekt geen macht bezit (p. 279). Vol eerbied 
spreekt Ali over de koning die nog méér dan zijn grote voorvaderen in de genade van 
Allah deelt en derhalve 'baräka' bezit. Met instemming luistert hij naar het verhaal dat 
ik hem vertel. Een gebeurtenis die mij door een in Nederland werkende imam werd ver
teld: 

Eens reisde koning Mohammed V met een vliegtuig boven het land. Plotseling be
merkte de piloot dat door schuld van de Fransen, de brandstof op was. Deze raakte 
in paniek en meldde de koning het slechte nieuws. Deze maande de piloot tot rust 
en meer vertrouwen in God te tonen. De koning sloeg met zijn hand op het vliegtuig 
en zei 'Allah zij gezegend'. Het toestel hield onmiddellijk op met sputteren, vloog 
door en de koning landde veilig op het vliegveld'. 

Ook de recente mislukte aanslag vanuit andere vliegtuigen op het toestel waarin de ko
ning zat, heeft het volk als 'baräka' van de koning uitgelegd. De koning is voor de ge
lovige de hoogste top van de hiërarchische pyramide die in de genade van Allah deelt en 
van wie baräka uitgaat. Voor Ali worden deze gebeurtenissen als zodanig uitgelegd. 
Voor deze orthodoxe moslim zijn religie en koningschap — volgens een oud Arabisch 
gezegde — tweelingzusters. Geestelijke en wereldlijke macht vallen samen (9). 

II. Riten 

k o r a n 
Ali leest de koran, denkt er over na en doet wat Allah hem opdraagt. Hij leest er dage
lijks in. Hij geeft er de voorkeur aan de koran gemeenschappelijk te reciteren. In Ma-

8. A. Murad, o.e. p. 70. 
9. Cf. Α. von Kiemer, 'Geschichte der hergehenden Ideen des Islams', Hildesheim 1961, p. 428. 
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rokko gebeurt dat en vaak gaat men dan de gehele nacht door (p. 279). 
AU kent vele sura's. Enkele fragmenten die hü meer dan eenmaal herhaalt zijn: 
Saba', Sura 34: 

'Lof aan Allah, aan wie behoort wat in de hemelen is en wat op aarde is. En lof 
aan Hem in het latere leven. En Hij is de wijze, de wél-onderrichte. Hij kent wat er 
in het binnenste der aarde gaat en wat uit haar komt en wat nederdaalt uit de 
hemel en wat in hem opstijgt. . .' 

Al-FätÜM, Sura 1 : wordt in zijn geheel gereciteerd. 
Al-Baqara, Sura 2, kent Ali niet. 
Yä-Sin, Sura 36 is een sura die bij het overlijden vaak gereciteerd wordt: 

'Gij behoort waarlijk tot de uitgezondenen. Langs een rechtgebaand pad. Door de 
nederzetting van de Geweldige, de Barmhartige. Opdat gij lieden zoudt waarschu
wen, wier vaderen niet gewaarschuwd waren, zodat zij achteloos zijn . . . ' 

Al-Näs, Sura 114: 'Zeg, ik zoek toevlucht bij de Heer der mensen . . .* 
Al-Kawthar, Sura 108, is de allerkleinste sura: 

'Wij hebben U geschonken de overvloedigheid. Zo doe salat voor uw Heer en 
slacht offers. Hij, die uw kwaad wil, van die blijft niets over' (dit is geen nage
slacht). 

Ali legt uit dat 'Al-Kawthar' de naam van een hemelse rivier is waaruit je drinkt en 
dronken wordt. In die rivier bevindt zich een waarlijk toegestane drank. Voor hen die 
zich in het leven van alcohol onthouden hebben, zullen in het leven hierna zich aan een 
toegestane drank tegoed kunnen doen. 

s a l a t - m o s k e e 
Ali bidt vijf maal per dag de salat, zo mogelijk met een groep landgenoten. De Profeet 
— moge Allah hem zegenen - gaf de voorkeur aan het gemeenschappelijk gebed. Daar
om zou Ali graag een moskee in Utrecht willen hebben. Het mag ook een niet meer ge
bruikte christelijke kerkruimte zijn. Hij schat dat 80 procent van de Marokkanen de 
moskee zullen bezoeken. In den vreemde is het geen excuus niet te bidden, want 'de 
aarde is van Allah en Hij zegt: "ik ben altijd met jullie, waar jullie ook zijn" (p. 280). 

f e e s t e n 
De drie belangrijkste feesten voor 'Ali zijn het offerfeest, het vastenfeest en de geboor
tedag van de Profeet. Het 'qurbän' feest vindt Ali belangrijk omdat 'Allah toen een op
dracht aan Ibrahim gaf om zijn zoon Ismail te offeren. Maar later stuurde Hij hem een 
schaap met vleugels in plaats van zijn zoon' (p. 280). 

r a m a d a n 
Ali onderhoudt scrupuleus de vasten. Het doel van de vastenperiode is onder meer dat 
'alleen wanneer de rijke vast, hij pas weet wat honger is' (p. 280). Na afloop van de ra
madan vindt de zakat plaats, een dure plicht die tevens slechte daden kwijtscheldt. 

b ä j j — i m a m 
Ali hoopt nog eens de grote reis naar Mekka te mogen maken. Hier in Utrecht heeft hij 
met de imam contact die wèl naar Mekka is geweest. Ali schat imam Mohammed hoog. 
Hij is er van overtuigd dat de imam altijd goede dingen doet en vooral een aandeel heeft 
in de groeiende populariteit van de islam in ons land (p. 281). 
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III. Sociale notities 

Ali is de orthodoxe moslim voor wie de islam een absoluut referentiekader vormt. De 
Westeuropese samenleving ligt ver van hem vandaan. In ons land spreekt hij geen Neder
lands. Hij voelt echter de verachting die Nederlanders op het werk vaak voor hem heb
ben (p. 276). Je kunt soms wel eens wat voetballen of kaart spelen, maar tot een echt 
contact komt het nooit. Slechts éénmaal in al die maanden heeft ooit eens een Neder
lander naar datgene gevraagd, wat hem in zijn ziel raakte: 'Wie is Allah?' Over de din
gen van de 'din' praat men niet. Zijn geringe kennis van het christendom en de Westerse 
cultuur vergroten zijn isolement. Hij voelt zich in ons land eenzaam, ver weg van zyn 
ouders. Wat is nu een land waar je familie niet woont? (p. 282). De islam vult deze een
zaamheid als het ware op met een 'geladenheid' waarmee hij de kilte van ons land aan 
kan. 

Mocht hij echter ooit met een Nederlandse vrouw trouwen, dan zou ze zich naar zijn 
godsdienst moeten richten. Trouwens, wanneer Ali verliefd zou raken op een christin, 
dan zou hij het eerst aan zijn vader vragen en dan pas aan het meisje zélf. De kinderen 
zullen moslim zijn en Marokkaanse namen krijgen. De jongetjes zullen besneden wor
den. 

Ali valt geheel op zijn eigen cultuur terug. Met een rigiditeit onderhoudt hij alle voor
schriften op "heidense bodem', want de aarde is immers van Allah . . . 
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j.j* (f-^ій) J^»— J-e- j ~ * La^-. ^V 

«—Ί w^—j a->- 0 lj *ІІІ JI •' i 1 л- j J-,—t fJ -i^J^CJI 

с · « 

. Ij — I L J-* и l̂j-1 0 '^, . . . . <_· t U I vJ-» ' : 

ϋ,ί ΐ,-Ι— Kjtt yJI a ^ . . . . f Л 1,-Ί . . . 'Ι,.». . . . [Jì 

^¿, j^'l j * I, ui ^ _ LT _ и і... I - J I 

¿«•»· 11 — I ( f jJLff ) ι.».. 1>y-=> LV^-* "J»*· ' 

^ t U l „ . V ^ . f^. . ^ t i J l α * ^ 0 V l ^ \JU ; 

^ Ι^-ιχ_ O r · ' <-^** ->" 'i v ; :*~ ^ a * * : 

^ : 

*<- I ^ Ä - 0 > ^ ^ , * - aJj J. O J jT . 

Г - : 



' t - ^.r- r1 J < - : " r' W ' - ^ - ' J . - Í J 1 ï ' 

-^ l^-jjj-J I *-»^-·̂  ^-4· . . . . li^Jji CL' I „ - -ι.' ' · -i-'j-s ^J 

·> 

с 

— I J IJ^J ' í I w - JJ I ojÄ i-i» L. ^ j j ^Д)^ . . . . f-»-

- ^ y - j l _ j - U L a J > * ^ 1 .5 ^.L-- ^ L -J» LI 

, ' - ^ ' w* r <~ -'JV- ^ ' " •'J 'j -•« -^J »-' ' - •*--J ' J ' : 

^ V «-f •* L · · · · - V b 

^ . І Л 1 ! ^J,' l > . . . £ , _ «-l l j^-^ ^ - ^ L 

I J.» v_ ^^ 

tü l 

^w L j l̂ f LÌ L» - l y . JljsJI ^l^i j ^ I ^ A . LI 

^ * J I j I i^j-J I — 'a»j. ^v i ^ l^y-J I 

o« j j i <¿ ^ l ^ j - J l ^ >*]> -*^'l : 

«JCUJI >-*JJ¿· χ » . . . . «XsJI _^ 4»^; I J L ¡ 

f^z 'I эі^-JI L j.»l w „ ..-..... ^ l l j jLp— ^-l^l 

^*-' LcJ l Ì · ( rt-b —ул.*-} I jti f r^j- ·— «-1 ^< a l I г 1 , -

^5*1 *Dι ( c - l Ы ^ . ^^i-'l ) j , * 1 ^ > -



f L ^ I 5 : w V'l ν-1* JL-C ^ ^ ι 

l*L·» j l ι J ^ J _ ^ с » . . . . — J»^;j I ^ . LI -:.L* , » 
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ABDEL werd in 1927 in de provincie Nador geboren. Hij is gehuwd en heeft zes kinde
ren waarvan de oudste 19 jaar is. Door zijn verblijf in Nederland tracht hij het cgnsump-
tiepeil van zijn gezin te verhogen en zijn kinderen een opleiding te garanderen. In Ma
rokko vond hij ruim vier jaar geen werk, zodat hij in 1965 besloot naar Nederland te 
reizen, via een kort verblijf in Parijs. In Frankrijk had hij vernomen dat de sociale om
standigheden in ons land gunstiger waren. In die jaren was het de buitenlandse arbei
ders nog toegestaan ons land, zonder contract op zak, binnen te komen. 

Elk jaar gaat Abdel voor vakantie naar huis. Hij is analfabeet en spreekt buiten zijn Ma
rokkaans dialect enkele woorden Frans. Alhoewel hij reeds zeven jaar in Utrecht woont 
spreekt hij geen woord Nederlands.* 

Abdel is inmiddels gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard als gevolg van een niet ge
heel geslaagde rugoperatie. Hij geniet nu een uitkering, die hij na een vastberaden stryd 
bij diverse instanties heeft verkregen. Eén van zijn kinderen is in Nador verongelukt. 
Onlangs is hij enkele maanden in Marokko geweest vanwege een gevaarlijke operatie die 
zijn vrouw heeft ondergaan. 

Bewerking van het protocol van Abdel 

Abdel gebruikt voornamelijk het plaatselijk dialect. Zijn beschrijving van godsdienstige 
kwesties zijn even bloemrijk als warrig. Vaak maakt hij zinnen niet af en springt van het 
ene onderwerp op het andere. 

Abdel is de Marokkaanse arbeider die het laagste ontwikkelingspeil bezit van alle per
sonen die in onze protocollen opgenomen zijn. Hij is analfabeet, vertoeft reeds zeven 
jaar in Nederland en spreekt geen woord Nederlands. Van ons land weet hij niets af. Hij 
kent de godsdienst niet en heeft in die ruime periode nog nooit een kerkgebouw van 
binnen gezien. Ook temidden van zijn eigen landgenoten participeert hij nauwelijks aan 
hun cultuur, hetzij in Nador, hetzij in Utrecht. Een moskee bouwen is aan Abdel niet 
besteed, ook al is hij van mening dat er één moet komen. Want hij zou er toch geen ge
bruik van maken omdat hjj niet goed begrijpt wat daar allemaal gebeurt. De viering van 
de feesten is te moeilijk voor hem. Dat verbittert hem wel eens. Toch zou hij zo graag 
door een imam onderwezen willen worden. Hij weet dat er in Utrecht één is, maar 
heeft hem in al die jaren nimmer gesproken. Daarom bidt Abdel zijn gebeden dagelijks, 
reciteert de Fàtiha, onderhoudt de reinigingsvoorschriften en de ramadan. 

Hij leeft met de primaire elementen van het bestaan: eten, drinken, slapen en in 
leven blijven. Het verschil tussen Nederland en Marokko wordt door Abdel in deze pri
maire beelden uitgedrukt: er zijn hier andere groenten, zoals tomaten, andere levens
middelen en ook ander vlees. Zelfs de kippen zijn in Nederland niet zoals in Marokko, 
omdat ze anders geslacht zijn. Abdel hecht grote waarde aan de rituele slachting die hij 
uitvoerig beschrijft. 

I. Geloofsbeleving 

De geloofsbeleving van Abdel bestaat uit het in acht nemen van de voorschriften. Tot 
de koran zélf heeft hij geen toegang. Alles wat hij zich daarvan herinnert stamt uit zijn 
prille jeugd toen hij op een koranschooltje was. Zijn benadering van de islam is wettisch: 
a. het hele geloof wordt teruggebracht tot de kernwaarbeid dat God één is en Moham-

*Vertaling in het Nederlands in de bijlagen (F). 
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med Zijn profeet Dit moet je vaak 'met een zuiver hart' zeggen, dat wil zeggen de 
(remigmgs)voorschnften stipt onderhouden, 

b de weg van de profeet bestaat uit het weigeren alcohol te drinken en kaart te spelen 
om geld Alle andere wegen wijken daarvan af, 

с de heilige maand moet onderhouden worden Mocht een moslim in deze vastentijd, 
buiten de voorgeschreven uren in het openbaar voedsel tot zich nemen, dan dient de 
politie hem te arresteren Laat de politie deze heiligschenner toch nog vrijuit gaan, 
dan dient deze zondaar gestenigd te worden tot de dood er op volgt Voor de rene
gaat heeft Abdel geen enkel pardon, 

d buiten de aanvaarding van de shahäda is er voor Abdel nog een tweede criterium of 
iemand zich moslim mag noemen de besnydems, 'Wie niet besneden is, is geen mos
lim' luidt zijn opmerking gedecideerd, 

e het ritueel slachten is een belangrijk voorschrift, 

f het huwelijk dient overeenkomstig de voorschriften uit de koran te geschieden Hij 
zou zijn dochter nimmer toestemming verlenen met een met-moslim te huwen Des
ondanks benadrukt Abdel dat alle mensen kinderen van Adam en Eva zijn en dat ie
der zijn eigen weg dient te gaan Even later noemt Abdel de Profeet de vader van alle 
mensen Op het ene ogenblik meent hij dat ieder zijn eigen weg moet gaan, op het 
andere moment verwerpt hij de weg van 'Isa Leerstellig vol tegenspraak' 

Voor de wettische instelling van Abdel staat het Oordeel van Allah centraal Uitvoerig 
beschrijft hy de laatste dag In deze context vallen de begrippenparen goed-kwaad, be
loning-straf, paradijs-hel 

Het oordeel neemt voor de gelovigen in de koran een belangrijke plaats in 'Geloof 
en werken' zijn in de orthodoxe islam altijd in relatie tot elkaar genoemd (10) 

Dood en begrafenis is het begin van het Oordeel dat ieder wacht bij de collectieve op
standing op de jongste Dag De doden worden met hun gezicht naar de 'qibla gelegd 
Er bestaan tal van praktijken die er op gencht zijn de dode bij zijn verhoor door de en
gelen Munkar en Nakir bij te staan De levenden fluisteren de dode de goede antwoor-
de in Centraal daarbij staat de shahäda-formule (11) 

Na de dood zullen de twee engelen voor de kastijding in de graftombe afdalen Zy 
zullen vragen 'Wie is jouw God' Wat is jouw godsdienst7 Wie is jouw Profeet7' Voor de 
gelovigen zal Allah hen het goede antwoord ingeven 'Allah is mijn God De islam is 
mijn godsdienst en Mohammed is mijn profeet' Maar de godloochenaar of degene die 
aan het bestaan van Allah gedurende zijn leven getwijfeld heeft zal aarzelen met zijn 
antwoord Dan zullen de engelen er met ijzeren staven op los ranselen en de dode zal 
het uitschreeuwen van pijn, zodat de hele omgeving het kan horen Na deze toetssteen 
doorstaan te hebben zal de gelovige tot de Grote Dag gelukkig zijn De goddeloze daar
entegen zal voor diezelfde tijdsduur gekastijd worden ( 12) 

Op het onbekende uur zal m de orthodoxe islam de trompet schallen, de bergen 
staan dan op hun grondvesten te schudden, de hemel wordt uiteen gespleten en de gra
ven gaan open Alle jinn's en mensen, beiden door God geschapen, zullen het eindoor
deel afwachten Dag en uur waarop de trompet zal klinken zijn onbekend Gibb merkt 
hierover op 'It is presented always as a cataclysmic event, coming suddenly at a time 
known only to God' (13) 

10 Cf HAR Gibb,'Mohammedanism', Oxford 1968, ρ 42 
11 Cf R Paret, oc ρ 81v , AJ Wensmck,'Munkar wa Nakir', artikel m'enzyklopedie des Islam', 
deel 3, 1936, ρ 782v, E Westermarck, 'Ritual and Belief in Marocco', Londen 1926, ρ 434-560 
12 Cf Ibn Batta, 93, geciteerd in HennLaoust,'Les schismes dans l'Islam', Panjs 1965, ρ 401v 
13 HAR Gibb.oc ρ 41 
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Bij dit definitieve eindoordeel treden de volgende elementen op de voorgrond: 
— de mensen zullen een brag over moeten steken (s'irät'), die de ongelovigen niet halen; 
— de wet van de vergelding (qis'as') heeft de gelovigen gelouterd; 
— zij zullen met de Profeet voorop het paradijs binnentreden; 
— nadat zij door de weegschaal (mawäzin) goed bevonden zijn. 
In de traditionele eschatologie is er ruimte voor tussenkomst (shafa'a) van de Profeet of 
een wali ten gunste van de geoordeelde (14). 
Het paradijs wordt met de beeldende kracht van de Arabische taal uitgetekend: stro
mende rivieren (S. 108), hemelse maaltijden, zijden kussens en donkerogige maagden. 
Evenzo aanspreekbaar het paradijs in de koran en in de eschatologische geschriften 
wordt geschilderd, zo vergaat het ook de hel. Geen 'inferno' van Dante Alighieri of 
schilderingen .van Jeroen Bosch zijn in staat te evenaren met de eeuwenlange uitwas 
aan beschrijvingen onder de moslims inzake paradijs en hel. Het eschatologische trac-
taat was niet zozeer het product van de theologen en hun 'kaläm', maar leefde sterk in 
de vrome fantasie onder brede lagen van het volk. 

Abdel nu geeft een treffend voorbeeld hoe een aantal basiselementen uit de eschatolo
gie van de sunnitische orthodoxie vaag, verward en aangevuld door plaatselijke verhalen, 
gehanteerd worden. In het fragment op pagina zeven en acht, spreekt Abdel over de 
dood als het moment waarop de mens volstrekt alleen zal zijn: 'geen politie, geen presi
dent'. Het is het ogenblik waarop het gericht een aanvang zal nemen. Voor het goede 
zal men beloond worden. Er is sprake van een weegschaal. Het kwade wat jou aange
daan is, zal vergolden worden. En omgekeerd. Wat mij tekort werd gedaan zal terugbe
taald worden, doordat de ander het vlees van zijn lichaam snijdt en mij dit als schade
loosstelling geeft. 'Oog om oog, tand om tand' is het vergeldingscriterium. 

De zon daalt vanuit de zevende hemel (de hemel splijt uiteen). De beenderen worden 
met vlees bekleed. En op die jongste dag is er sprake van een rivier, waaruit je kunt 
drinken; een rivier met (kame)melk (аЦіаПЬ) en parfum (musk). Er is een plaats (s'irát) 
van de gerechtigheid Gods. Er is een lange rivier die tussen twee bergen loopt. 

Abdel spreekt ook over een zijden draad. Degenen die de godsdienst van de Profeet 
niet gepraktiseerd hebben, vallen in de hel (jahannam). 

De satan (al-shayt'än) die, ooit eens uit het paradijs (al-janna) verdreven, in alle een
zaamheid naar de hel was gezonden, probeert nu degenen mee te nemen in wiens har
ten híj tijdens het leven binnen was gedrongen. 

Uit deze niet logisch samenhangende gegevens herkennen we een groot aantal grond-
gegevens uit de klassieke literatuur over 'na de dood'. 

II. Riten 

Wij hebben Abdel leren kennen als de enigszins legalistisch ingestelde moslim wiens 
hele geloofsleven zich concentreert op de naleving van de voorschriften. Zijn religieus 
positivisme vinden wij terug bij het onderhouden van reinigingsvoorschriften, de rama
dan, de salat en de godsdienstige feesten. 

Voor Abdel is het 'id al-Mulud het grootste feest, waaraan hij de meeste waarde 
hecht. Het Mulud an-Nabi is onder brede lagen van de moslims één van de meest popu
laire feesten. De invloed van het christelijke kerstfeest is hier wellicht niet vreemd aan. 
De vermeende geboortedag van de Profeet is op dezelfde datum vastgesteld als zijn 
sterfdag (12. Rabi' I). Deze viering duurt soms enkele nachten. Er worden dan ge-

14. Cf. H. Laoust, o.e. p. 402v. 
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dichten over Mohammed gedeclameerd en zijn heldendaden en wonderen die hem door 
de plaatselijke legendes worden toegedicht, worden uitvoerig bezongen. De reis naar 
Mekka en een bezoek aan het graf van Mohammed staan deze dagen centraal in de 
volksvroomheid. 

Abdel attendeert ons op het gebruik van de tasbih, een soort rozenkrans die volgens 
Paret uit het hindoeisme afkomstig is. Dit gebedssnoer bestaat uit drie maal drieënder
tig kralen waar tussen de tweede en derde 'serie' zich één grote kraal bevindt. Zij wordt 
in de religieuze magie gebruikt voor de opsomming van de lange litanie van schone na
men die aan Allah worden toegeschreven. De honderdste is de grote onbekende naam. 
Het gebruik van deze rozenkrans wordt als een grensgeval beschouwd tussen religieuze 
magie en vroomheidsoefeïiing. 
Wellicht een goede plaatsbepaling voor de moslim Abdel. 
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MINA is in 1969 naar Nederland gekomen, gehuwd met een Marokkaan die reeds enige 
tijd hier als arbeider werkzaam was. Er zijn geen kinderen. Zij is 22 jaar geleden gebo
ren in Oujda en heeft enkele jaren een lagere school voor meisjes gevolgd. Van haar 
broers die langer de school bezochten heeft zij wat Frans geleerd. Soms spreken we 
Arabisch. Haar man is aanwezig en mengt zich soms in het gesprek. 

Isolement 

Mina leeft geïsoleerd in Utrecht. Zij is in haar contacten geheel op het bezoek van haar 
man aangewezen. Met andere Marokkanen, die over de vloer komen, komt zij niet tot 
serieuze gesprekken: 'Les femmes mariées chez nous ne restent pas avec un homme 
pour écouter des explications'. In Utrecht kent zij slechts vier Marokkaanse vrouwen; 
met één van hen werkt zij. De anderen weet zij wel te wonen, maar ze ziet ze zelden. 
Want — zo vertelt Mina — zij hebben het te druk met hun kinderen en de huishouding. 

Overdag werkt Mina op een naai-atelier waar het haar slecht afgaat in de contacten 
met haar Nederlandse collega's,Zij spreekt nooit met hen. De taalbarrière is levensgroot. 
Daarnaast is alles haar te jachtig: 'On s'arrête seulement pout manger, on peut boire le 
café dix minutes'. 

Bovendien zijn de vrouwen in Nederland heel anders dan in Marokko. Zij onderdrukt 
haar verachting. 'Ik zal niets slechts over de Nederlandse vrouwen in Marokko vertellen' 
zegt zij in het Arabisch. Toch komt het er na enige aarzeling uit, dat de Nederlandse 
collega's de spot met haar drijven. Het eerste wat ze haar geleerd hebben is vloeken. 
Dan moest ze dit na-zeggen, hetgeen weer tot grote hilariteit aanleiding gaf. 

Ze gaat van de fabriek naar huis en omgekeerd: 'Je ne connais rien du tout'. 
In al haar intermenselijke relaties is zij de gevangene van haar sober ingericht huis, 

waar haar man alles voor haar is. Zij kijkt tegen hem op. 
Een gevolg van dit isolement is, dat zij zelfs niet weet wat de godsdienst van de Ne

derlanders is. Zij weet alleen dat het geen moslims zijn. Zij verklaart dan ook conse
quent daar nog nooit iets van gemerkt te hebben tijdens haar werk. Daar wordt ook 
nooit over gesproken. 

Onderwijs en godsdienstonderricht 

Est ce que la femme marocaine reçoit une éducation religieuse dans son pays? Tu es 
restée trois ans à l'école primaire, qu'as-tu appris? 
J'étais petite. Je ne me rappelle pas bien. Je parle bien le français parce que mes frères 
et soeurs vont encore à l'école et parlent français avec moi. Je n'écris pas bien. 

Mais tu te souviens un petit peu de ce que tu as appris à l'école? 
Le matin nous apprenions le marocain, l'après-midi le français. J'étais encore petite. 

As-tu appris les prières en classe? Le salât par exemple? 
Oui, à l'école. A la maison je voyais seulement mes parents prier. 

Pourquoi est-ce qUe le salât existe chez toi? 
Parce que nous avons du temps. Pas ici. 

Pourquoi fait-on le salât? 
Pour la foi. 
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Tu as appris le salât en classe. Tu as aussi écouté le contenu du coran. Que t'a-t-on ex
pliqué? 
Toutes les choses de la foi. 

Qui est 'Allah'? C'est le Dieu. Tu crois en Dieu? 
Oui, je ne crois en personne d'autre qu'en Dieu. Dieu est le plus grand. Quand je mour
rai ce n'est pas mon mari qui me jugera. 

De quelle manière est-ce que tu connais Dieu? Tu crois en lui? Comment le connais-tu? 
Par le coran. 

Moslim 

Mina is een ware moslimvrouw. Met grote nadruk spreekt zij in de wij-vorm. 'Wanneer 
wij eten dan zeggen we bismi 'llâh, tot drie keer toe. Jij niet'. 

Pourquoi es-tu musulmane? 
Parce que moi, je crois en Dieu, mais toi pas. Nous, nous ne parlons pas de la religion 
ou ne fumons pas . . . Toi tu peux, tu peux parler, tu peux faire ce que tu veux. On ne 
boit pas de vin ou ne fume pas. On ne mange pas de porc. Toi tu peux. Tu peux partir 
où tu veux. Tu peux aller où tu veux, tu peux parler. 

Zij legt in ons gesprek plotseling een voor een Marokkaanse ongehoorde agressie aan de 
dag. Zij is trots op de verbodsbepalingen. Elk voorschrift wordt door haar als een privi
lege ervaren. Zij benadrukt dat zij zich daarin van mij onderscheidt. 

Koran 

Mina leest de koran niet, maar herinnert zich uit haar schooltijd nog wel het een en an
der. 'In de koran staat alles over de din en ook de sälat'. Zij reciteert 'Allah ak-kbar . . .' 
Op mijn vraag wat dat in het Frans betekent blijft zij het antwoord schuldig. Zij be
grijpt de inhoud van het Arabische vers, maar weet het niet te vertalen. Dit is mij vaak 
in de gesprekken overkomen. Het lijkt alsof men de Arabische denkstructuur niet kan 
transformeren in een Franse, resp. Spaanse. De meest ontwikkelden hebben zelfs telkens 
tijd nodig en dan nog geschiedt het bijzonder moeizaam. 

Het is moeilijk om Mina de vraag te stellen waarom zij in Allah gelooft en waarom 
God bestaat. Zij lacht dan wat verlegen en kijkt alsof de vraag uit een andere wereld 
komt. 'hoe kun je zoiets vragen'. 

Voorschriften en feesten 

De belangrijkste feesten kent Mina goed. Zij leeft daar naar toe. Zij werkt dan niet, ook 
al mag dit wel. Op alle islamitische feesten is zij thuis, ook al betekent dit dat er dan 
geen geld verdiend wordt. Zü denkt dan vaak aan Marokko. Ook de andere Marokkaan
se vrouwen, die zij in Utrecht kent, werken niet op de grote feestdagen. 

Mina zegt, dat het geboortefeest van de 'nabi' voor haar het mooiste feest is. 'on ne 
travaille pas les jours de fête. Pendant les fêtes marocaines on ne peut pas travailler, 
même si on n'est pas payé. Ca ne fait rien. C'est une grande fête pour moi. Même s'ils 
me donnent de l'argent pour que je travaille - s'ils me donnent f 200,— je ne travaillerai 
par parce que c'est une grande fête pour moi'. 
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Est-ce interdit de travailler? 
Non mais on ne travaille pas . . . 

Zij vergelijkt '1 'id Mulud' met het Nederlandse kerstfeest. Op de vraag of zij nog andere 
Nederlandse feesten kent, weet zij alleen Pasen te noemen. Wat dit feest voor de christe
nen betekent is haar onbekend. Zij omschrijft Pasen als volgt: 'Pasen is het feest van 
chocolade en het verstoppen van geverfde eieren'. Zij lacht daarbij, omdat ze het maar 
erg kinderachtig vindt. De ramadan betekent voor haar vasten, 'dat staat zo geschre
ven'. Precies zoals alle Marokkaanse vrouwen vast zij deze maand. Zij spreekt uitvoerig, 
telkens in herhaling vallend, over de religieuze voorschriften waarin zij haar identiteit 
vindt tegenover de niet-moslim, die met haar over allerlei zaken van de 'din' spreekt. 

Je rencontre parfois des Marocains qui boivent du vin, qui mangent du porc et ne prient 
pas. Que penses-tu d'eux? 
Ils sont comme toi! Ce ne sont pas des musulmans, même s'ils disent qu'ils sont des 
musulmans. 

Mais ces Marocains me disent qu 'ils sont musulmans parce que leurs parents croient en 
Dieu et parce qu 'ils sont nés au Maroc. 
Je pense qu'ils ne sont pas des musulmans puisqu'ils ne suivent pas les prescriptions. 

Toch zijn de feesten niet zoals in Marokko. Het hele godsdienstige- en familieleven leidt 
hier in Europa een verpieterd bestaan. Er zijn geen wall's. Zij legt mij uit dat een wali 
'een man van het geloof is. 'Il a travaillé bien mieux que moi, bien mieux que les 
autres'. Zelfs de imam die zij in Utrecht kent is niet zó groot als in Marokko: 'hij is 
niet zo machtig zoals in de Maghreb'. Soms legt zij met haar man tijdens het weekend 
een bezoek af bij de imam. Zij spreekt dan met zijn vrouw en helpt haar wat bij de 
voorbereiding van de thee of de maaltijd. Maar wat de mannen onder elkaar doen 
dat is hún zaak. Wat zij reciteren is een aangelegenheid van de man en niet van de vrouw. 

De scheiding tussen beide geslachten is groot. Er zijn als het ware twee afzonderlijke 
scheppingshandelingen van Allah geweest, die de twee mensen-soorten met verschillend 
materiaal zou hebben geboetseerd. Zij zelf spreekt ook nimmer met de geestelijke lei
der, want 'een getrouwde vrouw luistert nooit naar een andere man'. En zeker niet 
wanneer het over geloofskwesties gaat: 

'Les femmes n'ont pas le droit de le savoir. Les femmes mariées chez nous ne restent 
pas avec un homme pour écouter des explications'. 

Gezinsscheiding 

Gezinsscheiding is een zware opgave. 'Voor de jongens is dat wel héél moeilijk'. Mina 
spreekt telkens over 'de jongens en hun vrouw'. 

'Les enfants qui sont séparés de leur parents, c'est grave. Quand les enfants sont au 
Maroc et le père ici en Hollande et qu'il y a une fête au Maroc c'est difficile pour les 
enfants. Parce qu'on les habille pour la fête. Ils vont avec les autres enfants mais eux 
ils n'ont pas leur père. Pour les enfants et la femme c'est difficile'. 

Marokko, vaderland 

Quelle est leur patrie? Le Maroc ou la Hollande? 
Meme s'ils restent ici deux ans ou vingt ans leur patrie c'est toujours le Maroc. 

304 



Een opvoeding voor de kinderen in Nederland is een moeilijke opgave. Zij weten nau
welijks wat Marokko is. De ouders moeten hen vele dingen leren, die zij tijdens hun 
spel op straat met de andere kinderen nooit tegenkomen. 

'Ce sera difficile de leur donner une éducation marocaine comme chez moi ici, y 
compris la religion et les prescriptions . . . Les enfants qui jouent avec eux dans la rue 
ne savent rien du Maroc. Les parents apprennent ces choses à leurs enfants'. 

A quelle école vas-tu envoyer les enfants? 
Je n'en ai pas encore. Je ne sais pas. 

Korte bewerking van het protocol van Mina 

Mina beschikt over een geringe kennis van geloofsfeiten. Wat zij weet, heeft zij geleerd 
uit de religieuze praktijken van haar ouderlijk huis te Oujda en van haar zeer godsdien
stige man. 

De koran kan zy niet lezen. Sura's kent zij niet. Zij kent alleen de belangrijkste ge
bedsformules. Met de tiâjj heeft zij geen contact zodat verdere uitbouw van haar ge
loofskennis onmogelijk wordt gemaakt. Het grote isolement waarin zij leeft, versterkt 
dit. Zij schijnt echter haar gebrekkige kennis van geloofszaken niet als een gemis te be
schouwen. Met een kinderlijke onbevangenheid leeft zij van de ene dag naar de andere, 
met als hoogtepunten de feestdagen. 

Hoe gering haar kennis van geloofsfeiten ook moge zijn, haar betrokkenheid op de 
Schepper en het leven van de andere wereld is zeer groot. Het bestaan van Allah is voor 
haar een onbetwistbaar gegeven. Zo evident, dat een vraag van het waarom haar in ver
legenheid brengt. Opvallend bij Mina is de zin voor een scherpe afbakening tussen óns 
moslims en jullie niet-moslims. Het enige criterium waarom iemand zich moslim mag 
noemen is het onderhouden van de (godsdienstige) voorschriften. Ook al ben je uit 
moslim-ouders geboren en leef je in Marokko, maar je onderhoudt de geboden niet, dan 
is deze Marokkaan precies zoals de Nederlanders. De geloofsbeleving van Mina is sterk 
legalistisch. Haar leven wordt beheerst door de vraag 'hoe correct te leven?' Elke dag is 
een beproeving waarin de gelovige onderzocht wordt op zijn trouw aan de voorschrif
ten. Het is de typische nadruk die de islam op de persoonlijke verantwoordelijkheid 
legt. Op Mina zijn de woorden van G.E. von Grunebaum van toepassing. 'Correctness as 
a norm deriving from an extra human power and therefore as an absolute was a new 
psychological concept to adjust one's existence to' (16). Elk uur kan de gelovige door 
zijn gedrag een claim op het paradijs leggen. Gehoorzaamheid aan een reeks regels zal 
op de Dag van het Oordeel doorslaggevend zijn. 

Het zou een interessant vraagstuk voor verder onderzoek zijn, te ontdekken hoeveel 
vrouwen uit Marokko in Nederland en in de grote concentratie van Utrecht wonen. 
Waar komen zij vandaan? Welke invloeden zijn er op de verhouding man-vrouw, veroor
zaakt door het wegvallen van de traditionele kaders van de Marokkaanse samenleving? 
Hoe is het- contact tussen deze Marokkaanse vrouwen onderling, levend in de verstrooi
ing? Welke problemen doen zich bij de opvoeding van de kinderen voor als gevolg van 
de migratie? In hoeverre worden zij betrokken bij beslissingen om naar Nederland te ko
men en weer terug te keren naar het land van de zonsondergang? 

16. Cf. G.E. von Grunebaum, 'Modem Islam, the Search for Cultural Identity', New York 1964, 
p.21v. 
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Vele vragen. Uit het gesprek met Mina en ervaringen elders opgedaan zijn er indicaties 
dat de enkele Marokkaanse vrouwen - hun aantal is echter stijgende - in een groot iso
lement leven. Wanneer de participatie aan het maatschappelijk gebeuren in Marokko 
reeds minimaal is, dan ligt het voor de hand dat zij in onze samenleving geen enkel aan
knopingspunt daartoe aantreffen. In Marokko ligt hun belangrijkste en praktisch enige 
rol in het familieleven. Dit familieleven treft men in de diaspora op verschraalde wijïe 
aan, omdat hier het gezin los van alle familierelaties (en buren) als kleine eenheid ge
heel op zichzelf wordt teruggeworpen. Traditionele gebruiken en geloofsgegevens (uit
gedrukt in talrijke voorschriften) zijn dan vaak de enige leidraad om zich in de vreemde 
aan vast te klampen. Nader onderzoek hierover is geboden (17). 

17. Over de positie van de vrouw in Marokko zijn wel enige publikaties verschenen, o.m.: 
Comprendre, 'Opinions de marocains sur les problèmes de la famille et la promotion de la femme', 
no. 61, september 1965. Uit 'Etudes Sociales Nord-Africaines', de nummers 7/8 (Problèmes familiaux) 
en 27 (la femme musulmane). Vermeld kan worden: E. Postel-Coster en J. Schrijvers, 'Vrouwen op 
weg', Amsterdam/Assen 1976, iJi.b. hoofdstuk 6. De islamoloog zal wel de nodige vraagtekens bij 
deze westerse studie plaatsen. 
'Muslimische Frau in Europa', in: Der Gerade Weg, Neue Serie Nr. 9, mei 1978. 

Er zijn ook nog enige studies verschenen over het familieleven van Noord-Afrikanen in Frankrijk, 
o.a. in de Bidonvilles: 'Etudes Sociales Nord-Africaines', de nummers 67,83,89. Naar de positie van 
de moslimvrouw in ons land is onlangs een onderzoek verricht: L. van den Berg-Eldering, Marokkaan
se gezinnen in Nederland', Alphen aan den Rijn, 1978. 

Over dit onderwerp zie hoofdstuk 6, par. 2. 
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Hoofdstuk 9 

DRIE PROTOCOLLEN VAN FORMELE LEIDERS, MET INHOUDSANALYSE 

SAMIR 
IBRAHIM 
ISHAK 

Inhoudsanalyses: 

— 1 - Plaats van de islam 
— 2 — Functies van de moskee 
— 3 — De rol van de imam 
— 4 — Relaties christenen — moslims 
— 5 — Sociaal-politieke opstelling 
— 6 — De politieke kaart 

'Indeed the adherents of every religion tend to talk 
more idealistically than realistically about their religion' 

H. Mint jes 

Samir, Ishak en Ibrahim zijn in mei 1973 als lid van de migrantenraad voor de Marok
kaanse zetels gekozen. 

Zij zijn vanaf die datum actief werkzaam onder hun landgenoten, vooral op het vlak van 
de hulpverlening. 
Ook spelen zij een grote rol bij de meningsvorming in diverse geledingen van deze stad. 
Ja, er zijn zelfs tal van onderwerpen aan de orde geweest die hen met ministers, kamer
leden en gemeenteraadsleden in contact brachten. 

Soms namen zij deel aan manifestaties op het Binnenhof; soms zaten zij daar achter 
het groene laken. Zij werden geacht de belangen van hun landgenoten te vertolken en 
te weten wat er onder hun achterban leefde. Zij kunnen met recht de formele leiders 
van de Marokkaanse minderheid genoemd worden, omdat zu via rechtstreekse geheime 
verkiezingen werden aangewezen. Zij ontvingen voor dit werk geen financiële vergoe
ding. 

Ook al was de opkomst onder de Marokkanen in Utrecht het minst (ongeveer één
derde) van alle etnische minderheden, het blijft alsnog de enige organisatievorm waar
binnen zij zich presenteren. 

Vele malen hebben zij binnen en buiten de migrantenraad gepleit voor de moskee en 
andere religieuze observanties. 

Ishak was zelfs lid van de stichting 'De Moskee'. 
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SAMIR is in 1945 te Sig, niet ver van Oran, geboren. 
Zoon van Marokkaanse ouders die in Algerije werk hadden gevonden. Zijn moeder 

stierf toen hij acht jaar oud was. 
Zij had twaalf kinderen ter wereld gebracht, waarvan er zeven overleden. 
Uit de tweede vrouw werden tien kinderen geboren, waarvan er vier vroeg stierven. 

Het grote gezin was gewend aan de realiteit van leven en dood. 
De vader van Samir werkte als bouwvakker en verdiende te weinig om zijn kinderen 

lang naar school te kunnen sturen. Buiten de havenschool maakte Samir slechts het 
eerste jaar van de lagere school af. 

Sinds 1966 werkt hij als plaatwerker in ons land. Drie jaar later huwde hij met een 
Nederlandse vrouw. Zij hebben één dochtertje. Ondanks zijn geringe theoretische scho
ling beheerst hij passief en actief Arabisch en Nederlands. Hij leest landelijke en plaatse
lijke kranten. Weinig ontsnapt aan zyn aandacht. 

Нц tolkt voor landgenoten en beweegt zich met grote diplomatieke vaardigheid 
binnen voor hem niet alledaags gezelschap. 

Partijpolitiek nergens bij aangesloten, staat hij sceptisch tegenover het 'politieke 
spel', ongeacht of dat in Nederland of in Marokko plaatsvindt. 

Tegenover de activiteiten van 'Amicale' stond hy van meet af aan sceptisch. Later 
distancieerde hij zich openlijk van deze beweging door voor een motie van wantrouwen 
tegen Amicale te stemmen die in de migrantenraad ook aan de orde was. 

Deze steeds kritischer stellingname leidt tot een verflauwing in de oude hechte 
vriendschap met Ibrahim die zich als activist van Amicale ontpopte. 

Zijn bezoeken naar Marokko nemen af in verband met gevreesde repercussies van de 
Marokkaanse overheid vanwege zijn kritische stellingname in tal van zaken. 

SAMIR 

Ik val maar meteen met de deur in huis, omdat een vraag mij voortdurend bezighoudt. 
Er is hier in de stad een werkgroep 'De Moskee'. Kun jij voor mij de gebeurtenissen op 
een rijtje plaatsen van wat er in Utrecht voor de moskee gedaan is? 
Ik ben niet op de hoogte van alles dat hier gebeurt, maar ik weet wel dat de werkgroep 
'De Moskee' hier in Utrecht is. Die noemen we 'Stichting De Moskee'. Er bestaat hier 
ook een stichting 'Centrum Moskee'. Die werkgroep heeft wel van alle kanten gepro
beerd in Utrecht een moskee te bouwen of een gebouw te kopen om in een moskee te 
veranderen. Maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. Ik geloof dat die werkgroep ook 
geprobeerd heeft via de Arabische landen geld bij elkaar te krijgen. De Arabische landen 
hebben in het begin wel toegezegd, maar later blijkt dat ze niet voldoende inlichtingen 
hebben gekregen van de werkgroep. Er waren ook moeilijkheden met andere landen, 
die geen moskeeën wilden bouwen voor een groep Turken of mensen van andere 
nationaliteiten. Maar twee jaar geleden was hier een Nederlander — zijn naam ben ik 
kwijt - die veel gereisd heeft, dat heb ik tenminste in de kranten gelezen, door alle 
Arabische landen. Hij kon wel ongeveer 40 miljoen gulden bij elkaar krijgen om hier 
een moskee te bouwen. Nu was zijn plan erop gericht die moskee te bouwen met ik 
weet niet hoeveel winkels, maar dat is ook niet gelukt en ik heb er ook niets meer over 
gehoord. 
Had je dat graag gewild? 
Ik heb dat graag gewild, ja. 
Waarom? 
Omdat hier de groepen van islamieten helemaal vergeten zijn. Ik zie dat alle gods
diensten hier allemaal een moskee hebben, tenminste bijvoorbeeld Grieken, Spanjaar
den en Joden. 
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Iedereen heeft hier wat voor zijn geloof, behalve de moslims, die hebben hier niets 
voor hun geloof. In het begin hebben mensen hier een kleine moskee geopend, hun huis 
als moskee gebruikt en hebben mensen bijeenkomsten voor het geloof gehouden. Die 
bijeenkomsten bestaan nog steeds. Er zijn mensen die wonen in pensions en daar 
hebben ze een bid-kamertje gemaakt. Ik geloof dat, als dat niet nodig is, die mensen 
dan niet zoveel moeite zouden doen om zelf van hun eigen huis een apart klein 
slaapkamertje voor zoiets te gebruiken. 
Waarom moet dat op een aparte slaapkamer? 
Dat is omdat de moskee of een bid-kamertje altijd schoongehouden moet worden, 
moet altijd t'ahir zijn, zoals wij dat in het Arabisch zeggen. Omdat het altijd schoon
gehouden moet worden, mogen er geen kinderen in spelen en mag je er niet met vuile 
schoenen overheen lopen. Omdat op het kleed dat in de kamer ligt, gebeden wordt; en 
dat moet apart en schoongehouden worden. 
Maar een moskee van 40 miljoen, is dat niet een beetje veel? 
Een moskee van 40 miljoen is heel veel. Ik verwacht geen moskee van 40 miljoen 
gulden, maar voor een miljoen kun je ook een moskee bouwen en voor ƒ 500.000,— 
kan je ook een hele goeie moskee voor de mensen neerzetten. Er zijn hier ongeveer 
5000 à 6000 moslims in Utrecht. Ik geloof dat die 5000 à 6000 mensen hier in Utrecht 
wel recht hebben op een moskee. Ik zie hier ook Nederlanders, mensen die een Neder
lands paspoort dragen, zoals mensen uit Indonesië of uit Suriname of uit Pakistan (1). 
Zij zouden ook graag willen. Ze houden ook bijeenkomsten voor geloofsfeesten. Daar
voor wordt altijd een school van de gemeente gebruikt. Die mensen willen ook graag 
een moskee en ze willen ook altijd contact met moslims hebben. Als er nou een 
moskee komt hier in Utrecht, geloof ik dat er meer contacten komen tussen de 
moslims uit Arabische en moslims uit andere landen. 
Denk jij dat bijvoorbeeld Indonesische moslims of de Turkse moslims ook gebruik 
zullen maken van diezelfde moskee? 
Zeker wel; als de moskee er voor alle moslims komt, dan krijg je meer contact met 
mensen uit andere landen en met die contacten kun je de misverstanden uit de weg 
ruimen. Ik geloof in het geloof. Ik ben zelf bijvoorbeeld bij een feest van Surinamers 
geweest. Ik had nooit gedacht dat die Surinamers zo vriendelijk zijn voor Arabieren of 
voor Turken, enz. Als je hen bijvoorbeeld op straat tegenkomt, dan weten ze niet wie je 
bent, maar op zo'n geloofsfeest ben je allemaal hartelijk welkom bij hun, bij iedereen. 
Daardoor krijg je ook meer contact; van die tijd af heb ik ook meer contacten met die 
mensen dan vroeger. Vroeger dacht ik gewoon wat Nederlanders denken als ik op straat 
liep: van die mensen wil ik niets hebben. Maar sinds ik bij die feesten ben geweest, en 
zij weten dat ik moslim ben, wil ik graag contact houden met alle mensen die hier zijn. 
Een ander punt is dat het wel zo kan zijn dat er dus tussen die verschillende moslim
groepen contact bestaat, wanneer er één moskee is, maar is het gevaar dan ook niet 
groot dat al die kleine groepen van moslims, waaronder de Marokkaanse en Turkse 
groepen de grootste zijn, zich afzonderen van de Nederlandse samenleving en eigenlijk 
in een isolement komen te staan tegenover de niet-moslims. 
Is dat gevaar er of vind je dat niet zo? 
Ik zie helemaal geen gevaar in eigen groepsvorming van geloofsgenoten binnen één 
nationaliteit. Het geloof speelt helemaal geen rol in het leven en speelt ook geen rol in 
de politiek of iets anders. 

En wat het laaste van de vraag betreft, ieder kan weten wat de islam is. Ook 
katholieken organiseren zich zonder die problemen van een isolement. 
Waarom? 

1. Betreft Surinamers van Pakistaanse afkomst. 
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Ik denk dat deze groepen bijvoorbeeld die U noemt contact met mensen hebben, want 
volgens mü leert het geloof dat je alleen maar vriendelijk tegen de mensen moet zijn en 
niet van de mensen weg moet gaan. Als je bijvoorbeeld daar naartoe gaat, dan gebruik 
je geen andere woorden dan de woorden van God en de woorden van: mensen moeten 
lief zijn voor elkaar. Maar nu zie ik wel een gevaar als alle groepen wel wat hebben voor 
hun geloof, behalve de moslims, die apart worden gehouden. Dat is wel een teleurstel
ling voor de groep moslims. Niemand doet er wat aan. 
Maar kun jij bewijzen voor de Nederlanders dat ze behoefte hebben aan een mos
kee? Stel nou eens dat de Nederlanders zeggen: 'Nou, wij willen best wel geld op tafel 
brengen voor een moskee, maar dan moet jij maar eens bewijzen dat jullie er echt een 
willen hebben; wanneer gebruiken jullie hem nou, of staat hij altijd maar leeg?' 
Dat hoef ik niet meer te bewijzen. Ik geloof dat er al een bewijs bestaat. Als de 
Nederlandse overheid vraagt of er een moskee nodig is, of als de Nederlandse bevolking 
vraagt of er een moskee nodig is, dan wil ik die mensen wel graag uitnodigen op een 
feest; bijvoorbeeld bij een schapenfeest of een suikerfeest. We hebben dan een klein 
gebouwtje waar 100 mensen in kunnen en dan komen er toch ineens 500 of 600 
mensen. Volgens mij is er wel een behoefte voor de geloofsbeleving. 

Ik wil dit nog zeggen: bij alle feesten van het geloof die hier worden gehouden, wil 
iedereen komen. Alleen omdat de ruimte te klein is kunnen de mensen er niet in. En 
bovendien, omdat het gebouw ook voor andere dingen wordt gebruikt, zeggen veel 
mensen: dat gebouw is niet schoon; het is wel geschikt voor een café, maar niet voor 
een moskee. Daar gaan wij niet naar toe, want voor ons geloof moet je altijd een 
schoon gebouw hebben, dat alleen geschikt is voor het bidden of voor de godsnaam. 
Veel mensen vinden het niet geschikt, maar gaan er toch naar toe. En als ik de feesten 
zie, die hier worden gehouden, daar zijn altijd meer dan 300 mensen heen geweest. 
Maar, veel Marokkanen zeggen tegen mij dat ze helemaal geen behoefte aan een moskee 
hebben, omdat ze net zo goed thuis kunnen bidden. Dan zou er buiten die paar feesten 
die er per jaar zijn, geen behoefte zijn aan een moskee. Is dat juist of is dat niet juist7 

Naar mijn mening is dat onjuist, want ik ken veel mensen die echt willen bidden, die 
graag ook bijvoorbeeld met de ramadan willen vasten. Die willen graag naar de moskee. 
Doe jij dat thuis? 
Ik doe het niet. 
En de ramadan? 
Ramadan wel. Ik vast wel. Bidden deed ik wel toen ik 15 jaar was, tot m'n twintigste 
jaar. Maar toen ik in Europa kwam, in Frankrijk, waren er moeilijkheden met wassen 
bij een hospita, dus kon ik ook niet bidden. En ik geloof dat, als er een moskee geweest 
was, dat ik wel kon bidden. Voor de hospita waar ik woonde, was het moeilijk om te 
begrijpen dat ik een moslim ben, dat ik geen varkensvlees eet en dat ik geen alcohol 
drink. Maar ik geloof dat als er in de buurt een moskee geweest was, dat ik daar 's 
avonds naar toe ging om te bidden. Ik zie in Utrecht mensen die dat probleem ook 
hebben. Ik geloof dat als er in Utrecht een moskee is, dat dan veel mensen die in de 
buurt wonen rechtstreeks uit hun werk daar naartoe gaan om te bidden. 
Wordt een moskee alleen gebruikt voor gebed en bij grote feesten of ook voor andere 
doeleinden? 
Een moskee wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het bidden en voor dingen die met het 
geloof te maken hebben: bijvoorbeeld voor feesten. Ik noemde bijvoorbeeld het scha
penfeest en het suikerfeest. Het suikerfeest is na één maand vasten, wat wij noemen 
'ïd-al-fifr. 

Het schapenfeest noemen wij Γ 'id adTja, het is één keer per jaar en wordt gehouden 
naar de geschiedenis van Abraham. 
Ben jij zelf lid van de werkgroep De Moskee'? 
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Nee, ik ben geen lid. 
Waarom niet? 
Nou, in het begin ben ik er wel een paar keer heengeweest, maar zelf ben ik geen lid 
geworden omdat ik het niet zag zitten. Van alle kanten heeft die groep geprobeerd geld 
by elkaar te krijgen. We hebben grote acties in het leven geroepen om geld in te 
zamelen uit de moslims die hier zijn. Maar de moslims reageren niet zo op de vraag om 
geld bij elkaar te zamelen omdat ik geloof dat veel van de moslims die hier zijn, een 
wantrouwen in de werkgreep hebben. 
Waarom ? 
In de eerste plaats zie ik niet dat wij een geschikt gebouw kunnen kopen. Wij moeten 
zoveel geld hebben en meteen bij elkaar brengen. In de tweede plaats geloof ik dat de 
werkgroep 'De Moskee' niet bekend is in heel Nederland. In de derde plaats geloof ik 
dat de werkgroep 'De Moskee' niet duidelijk naar buiten heeft gebracht wat de groep 
werkelijk wil. Zij heeft niet gezegd: wij gaan zelf namens de Marokkanen een moskee 
bouwen, of namens alle moslims, of namens een groep, bijvoorbeeld de Turken. Ik 
geloof dat daarover een misverstand is tussen de moslims hier en de werkgroep 'De 
Moskee'. 
En als nou die werkgroep wel met een moskee komt volgende maand, zou dan het 
misverstand opgelost zijn? 
Ik geloof dat als de werkgroep met een moskee komt en dan zegt: in die en die straat 
op dat en dat nummer staat een moskee, iedereen is hartelijk welkom, die moskee is 
alleen bestemd voor de moslims en de moskee wordt met de centen van de moslims 
onderhouden, ik geloof dan dat dan heel veel mensen die er gebruik van zullen maken, 
ja ik weet zeker dat, álle mensen die de moskee zullen bezoeken wel een bijdrage 
zouden geven. 
AL· die moskee nou eens een oude kerk zou zijn, zou dat een bezwaar zijn? 
Ik geloof wel een bezwaar, maar niet zo'n groot bezwaar. Als die kerk van binnen niet 
is ingericht als een moskee, dan is dat wel een bezwaar. Als die helemaal is ingericht en 
schoongemaakt en voorzien van nieuwe bekleding enz., is er geen bezwaar. Want bij ons 
in de koran staat datje in elk gebouw dat is schoongemaakt, mag bidden. 
Waar staat dat in de koran? Weetje de sura soms? 
Nee, de sura weet ik niet, maar ik heb het wel gehoord van de geleerden van de koran. 
Iets anders is, dat er in Utrecht een discussie is geweest of christenen moslims kunnen 
helpen met de oprichting van een moskee. Weetje iets van die discussie af? 
Ik heb er wel van gehoord maar ik ben er zelf niet bijgeweest. 
Wat weet je ervan? 
Ik weet wel, dat de christenen een discussie onder elkaar hadden om iets te doen voor 
de moslims hier in Utrecht, en ook dat ze een beetje geld als bijdrage hebben gegeven 
om een moskee te bouwen. Het geld was helaas heel weinig; ik geloof in totaal tussen 
15.000 en 20.000 gulden. Maar de christenen hebben alleen maar een discussie gehad 
over: wat gaan wij doen of wat gaan wij niet doen. Ik geloof dat zij het besluit 
genomen hadden dat ze met een paar duizend gaan helpen en dat het daarmee voorbij 
is. 
Er is onder die christenen iemand geweest, een dominee, een leider, een imam van de 
protestantse kerk, die gezegd heeft dat hij tegen hulp is aan de moslims om een moskee 
te bouwen. Hij is wel bereid, als de overheid of de regering niets doet, de moslims te 
helpen bij hun sociale problemen. Hij is echter niet bereid om de moslims te helpen bij 
hun godsdienstige problemen zoals de bouw van een moskee. 

Nu stelde deze dominee dat zo, omdat hij zei: 'Wij christenen zijn de enige ware 
godsdienst en een valse godsdienst zoals de islam, kunnen wij niet steunen '. 

Is jou van die discussie iets bekend? 

311 



Voor mij is van die discussie helemaal niets bekend . . . 
Ken jij dominee Van der Werf? 
Nee, die ken ik niet. 
Ken jij dominee Dronkers? 
Nee. 
Maar wat vind je ervan als dat gezegd zou worden? 
Nou, ik vind dat deze dominee een geloof helaas als een politiek gebruikt. 
Waarom ? 
Hij wil dat zijn geloof het enige is dat bestaat. Als ik zie dat deze dominee een 
protestant i s . . . 
Wat is dat? 
Iets christelijks. 
Kun je het nog iets meer omschrijven? 
Nou omschrijven . . . hervormd, geloof ik, maar ik weet niet precies hoe dat in elkaar 
zit. Maar als ik zie wat die dominee zegt: ik geloof dat in elk geloof alle imams of 
dominees willen bewijzen dat hun geloof beter dan een ander geloof is. En zelfs de 
mensen die in dat geloof geloven, die willen ook bewijzen dat hun geloof het beste is. 
En alle mensen die naar de kerk gaan alleen omdat ze verwachten dat ze na de dood 
naar de hemel gaan; ik geloof ook dat alle moslims dat verwachten. De christen ver
wacht dat en de bhoeddist verwacht dat; elk geloof verwacht dat. Maar als die 
dominee zegt dat het moslimgeloof een vals geloof is, wat u net zei, en zijn protestantse 
geloof het juiste geloof i s , . . . Het is jammer dat ik hem niet kan vragen waarom het 
protestantse geloof het beste is en waarom het andere geloof vals is. Ik geloof dat 
niemand dat kan bewijzen. 
Waarom is dat politiek? 
Politiek? Ik geloof dat de politiek alleen gebruikt wordt om tegenover een ander de 
eigen positie hoog te zetten. Ik geloof dat hij van het protestantse geloof het beste 
geloof wil maken en het andere wil afkappen en af laten zakken. En dat vind ik nou 
een politiek gebruik van het geloof. 
Die dominee zegt: 'De waarheid is één, alleen maar één ding kan waar zijn'. Als je 
moslims hebt, en christenen en joden en ze doen alle drie iets verschillends en ze zeggen 
alle drie iets verschillends, dan kan maar één van de drie het ware hebben. De waarheid 
is één en niet veelvuldig. 
Ja, dat is waar, maar ik geloof dat als die dominee zegt: 'De waarheid is één ' . . . Ik 
geloof dat toen Mozes in het begin kwam, 3000 voor Christus, de waarheid één was, in 
de tijd van Mozes. Waarom gelooft die dominee niet in Mozes, maar in Jezus, die met 
een tweede voorstel, met een tweede geloof is gekomen. Bij ons staat dat Mozes ook 
verteld heeft dat Jezus komt en Jezus vertelt ook dat Mohammed komt. Ik geloof nou 
dat die dominee in het midden zit. Als het eerste geloof nou de waarheid is, dan was 
Mozes het ware geloof; als nou de laatste de waarheid is, dan was het het moslim-geloof. 
Hoc kan hij nou bewijzen dat christenen het beste geloof hebben, terwijl hij in het 
midden is gaan staan? 

Maar ik kan niet zeggen wat de waarheid is. Ik geloof dat alle mensen die in God 
geloven en wat voor God doen, dat die geloven. Alleen, iedere gelovige zegt: mijn 
geloof is het beste, maar ik kan het niet beoordelen. Maar ik vind dat wat hij zegt, 
helemaal onjuist is. 
Heb jij zelf veel contact gehad met Nederlanders over dingen van het geloof? 
Ja, ik praat heel veel over het geloof met de Nederlanders, maar we gaan zolang in 
discussie tot we er niet uitkomen. 

Ik krijg van Nederlanders te horen dat iedereen zelf moet weten wat hij doet. Ik 
geloof dat niemand kan bewijzen dat zijn geloof het beste is. 
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En met wie praat je dan, wat voor Nederlanders zijn dat? 
Ik praat hoofdzakelijk over het geloof met mensen die in het geloof zelf geloven. 
Gelooft jouw vrouw7 

Mijn vrouw gelooft, maar ze doet er niks aan. Ze heeft er afstand van gedaan met de 
50% Nederlanders die zeggen: nou, het zijn allemaal leugens, voor mij hoeft het niet 
meer. Omdat by het christengeloof iemand die meer centen heeft op de eerste stoel 
gaat zitten en de arme gaat op de laatste stoel zitten hier in Nederland. Maar ik geloof 
dat het bij ons geloof heel anders is. Als wij in de kerk zijn, al ben je njk of arm, wij 
zijn allemaal hetzelfde. En dat mis ik bij de christenen. Bij ons kun je geen stoel 
reserveren, net als in een restaurant of zo. Bij ons is een kerk of een moskee een huis 
van God en iedereen die daar komt is hetzelfde. Als je buiten koning bent en je komt 
binnen, dan word je beschouwd als een mens en met als njke of arme. 
Toch heb ik vaak de koning vooraan zien zitten in de moskee, en andere hooggeplaatste 
mensen ook. 
Ja, dat wel, maar zijn plaats is niet altijd gereserveerd. De koning komt op tijd bij ons. 
Wie het eerste komt gaat naar voren en wie als laatste komt, moet achteraan zitten. Als 
de moskee bijvoorbeeld om tien uur begint en de koning om vijf voor één komt, dan 
geloof ik met, dat hij alle njen langs helemaal naar voren kan. 
Nog even iets anders Bij het functioneren van de moskee is de rol van de imam een 
hele belangrijke. Nu is hier in Utrecht een zekere meneer Mohammed en die meneer 
Mohammed functioneert als imam. Is hij imam of niet7 

Of hy imam is of niet, durf ik niet te zeggen. Maar als hij het wel is, is hij wel geschikt 
als imam. Maar ik geloof niet dat het een probleem is, dat als hier een moskee is, het 
verplicht is meneer Mohammed als een imam te beschouwen. Ik geloof dat er overal 
imams zijn en ik heb gehoord dat als er een moskee is, dat dan iemand, die ook altijd in 
Marokko imam was, hierheen komt als een imam. 
Waarom moet hij per sé uit Marokko komen ? 
Het hoeft met per sé. Een imam speelt een grote rol, een imam moet neutraal zijn . . . 
Wat is dat? 
In ons geloof bestaan verschillende groepen, die in bepaalde dingen geloven. Zo'n groep 
noemen wij zâwiya, maar een imam mag niet geloven in zäwiya of in iets anders. 
Wat is zäwiya? 

Zâwiya is een club waar mensen bij elkaar komen en waar wordt gediscussieerd over 
het geloof. Er worden bepaalde liederen gezongen en in die liederen zijn verschillen 
tussen de ene en de andere zawiya, tussen die clubs. Maar wat bidden betreft en alles 
wat onze profeet gezegd heeft, blijven zij in de rechte lijn, maar alleen in die liederen 
staan wel eens verschillende woorden. De ene club wil díe liederen niet zingen en de 
andere club wil andere liederen niet zingen. 
Hoe heet het woordje club in het Marokkaans7 

In het geloof noemen wij dat zâwiya, en ik geloof niet dat een ander woord gebruikt 
wordt. 
Ken jij het woord murabit'7 

Nee, dat ken ik niet. 
Hajj' Mohammed, is die niet neutraal7 

Mohammed voelt meer voor een club, zäwiya 'alawiyya, en dat mag niet voor mensen 
die zichzelf darqawiyyïn of wazzâniyyîn of iets anders voelen. En ook dat speelt een rol. 
Een imam moet neutraal zijn. Hij mag misschien wel een clubhd zijn, maar tussen het 
bidden of na afloop van het bidden, mogen alleen de gewone liederen of die welke van 
de profeet geweest zijn gezongen worden, maar geen nieuwe liederen die zijn gemaakt 
na de dood van onze profeet. 
Als er nu een nieuwe moskee in Utrecht komt, wie stelt de imam aan7 
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De imam wordt aangesteld, ik geloof niet door de mensen die hier zijn. De imam wordt 
aangewezen door de groep 'De Moskee', die voor die moskee heel hard gewerkt heeft, 
maar als nou wantrouwen in deze imam ontstaat, wordt er pas dán over gepraat. 
Gisteren hebben we vooral gesproken over de rol die de moskee inneemt in het leven 
van de Marokkanen die hier in Utrecht, in Nederland in het algemeen leven. Als je nu 
kijkt naar het beleid van de Nederlandse regering, dat je zo in de loop der jaren wel 
hebt leren kennen, hoe omschrijf je dat beleid dan? 
Ik geloof dat de jongeren die uit het buitenland hierheen komen, helemaal geen toe
komst in Nederland hebben. Of hy moet zich helemaal inwerken in de Nederlandse 
samenleving. Als hy dat doet, geloof ik wel dat hy een toekomst in Nederland heeft, 
maar niet in zijn eigen land. Ik zie veel jongens die uit Marokko komen met diploma's 
— ze zijn geschoold — maar ze krijgen hier nooit de kans om dat werk te doen. Meestal 
wordt alleen ongeschoold werk gedaan. Met buitenlandse diploma's wordt hier geen 
rekening gehouden. 

Maar als die jongens hier willen komen werken, dan wil ik hen wel zeggen dat zij 
ongeschoold werk moeten blijven doen; wat Nederlanders niet willen, moet hij doen. Ik 
geloof dat een jongen van 18 tot 20 jaar hier geen opleiding kan volgen, omdat de 
meeste jongens die uit de Middellandse Zee-landen hierheen komen, geen vak meer 
kunnen leren in Nederland. Je kunt wel vakpraktijk doen in de fabriek, maar meestal is 
dat ongeschoold werk, en ten tweede kun je wel een cursus volgen, maar als je eenmaal 
aan het werk bent, heb je geen tijd om een cursus te volgen, geloof ik. Er wordt wel 
gezegd dat je overal een cursus kunt volgen, maar als je dat wilt doen dan moet je eerst 
de Nederlandse taal kennen. En de Nederlandse taal is een moeilijke taal; na 5 of 6 jaar 
kun je pas jezelf redden. En na vijf tot zes jaar is het te laat om nog een cursus te 
volgen, geloof ik. 
We hebben het gisteren toch over de moskee gehad en het is een feit dat de Neder
landse regering tot op heden (2) op geen enkele wijze hulp heeft verleend aan de 
oprichting van één of meerdere moskees in Nederland. Vind je dat de Nederlandse 
regering daarin plichten heeft of vind je dat een privézaak van de Marokkaanse groe
pering zelf? 
Naar mijn mening is de Nederlandse regering verplicht om hier een moskee te bouwer. 
voor de moslims. In de eerste plaats zijn er een aantal moslims die Nederlander zijn; die 
kunnen nergens terecht. Als ik nou de buitenlanders buiten beschouwing laat, zie ik de 
Nederlandse paspoortdragers die ook moslim zijn en waar de Nederlandse regering 
helemaal geen rekening mee gehouden heeft. En die groepen zijn de zwakste groepen; 
het zijn kleine verenigingetjes, die zo'n moskee ook niet op kunnen brengen. Als ik kijk 
naar West-Europa, dan geloof ik dat alleen Nederland niets voor deze groepen heeft 
gedaan. In Frankrijk bijvoorbeeld, kun je grote aantallen moskees tegenkomen, in 
België ook, maar in Nederland zie ik ze niet. 

De Nederlandse regering haalt mensen uit het buitenland en weet dat die mensen een 
andere kuituur hebben, een ander geloof en weet ook dat die mensen erg gelovig zijn; 
ik geloof dat met die dingen ook rekening gehouden moet worden. Ik geloof dat die 
moskee belangrijk is voor die mensen die hier zijn, de moslims. Als Nederlanders, die 
geëmigreerd zijn naar Australië of andere landen, gelovig zijn, kunnen zij overal terecht; 
zij hebben daar ook kerken, verenigingen: die landen doen er ook wat aan. Maar de 
Nederlandse overheid doet niets en het is ook een groot probleem voor de Nederlandse 
overheid. Ik vind niet dat een moskee jarenlang gesubsidieerd moet worden, of jaren
lang op een begroting moet staan of zo; ik geloof dat er alleen een bijdrage van de 
Nederlandse overheid voor zo'n gebouw moet komen, dat wordt geplaatst in een stad 

2. September 1974. 
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als Utrecht, waar veel moslims wonen. Het onderhoud van deze moskee en alles wat 
daarbij komt, moet door de bezoekers zelf bij elkaar gebracht worden. 
Dat was even naar aanleiding van de moskee. Maar als je nou het Nederlandse beleid 
beschrijft voor die Marokkaan die je straks in Nador tegenkomt, dan heb je hem 
gewaarschuwd voor het ongeschoolde werk dat hij zal blijven doen; voor de taal-
moeilijkheden. Dat betekent: je geeft hem een aantal tips, een aantal wijze raadgevin
gen, maar daarmee heb je nog niet geschilderd hoe het beleid van de Nederlandse 
regering is. Is dat goed of slecht? 60% goed en 40% slecht zei je gisteren. 
Ik zei gisteren 60% goed en 40% slecht. 
En wat is nou die 40%? 
Als ik zeg dat 60% toch goed is, dan wil ik zeggen dat de Nederlandse regering wetten 
heeft die bestemd zijn voor de mensen die hier zijn. Wij vallen ook onder de sociale 
voorzieningen die hier zijn, en wij hebben precies dezelfde plichten als de Nederlanders. 
Dat vind ik de goede 60%. Er wordt geen verschil gemaakt tussen de buitenlanders en 
de Nederlanders. 

Maar als ik zeg '40% slecht', dan is dat naar mijn mening: wij betalen ook precies 
dezelfde belasting als de Nederlanders, maar wij komen veel tekort aan goede dingen in 
vergelijking met de Nederlanders. De Nederlander zit in zijn eigen land, is helemaal 
opgegroeid in zijn eigen land, in zijn eigen cultuur, hij voelt zich helemaal thuis in 
Nederland. Maar een buitenlander niet. 

Een buitenlander komt met zijn 25e of 30e naar Nederland, dus heeft 30 jaar in een 
andere cultuur, in een ander land geleefd, in andere omstandigheden dan hier in Neder
land. Dan komt hij hierheen . . .: nou daar zit-ie dan. Hij moet werken. Naar zijn werk 
gaat ie naar huis, maar zijn vrije tijd kan hij nergens kwijt. Overal in Nederland is alles 
gemaakt en aangepast aan de Nederlanders. 

Ik bedoel: iemand die uit het buitenland komt, kan nergens iets vinden waar hij zin 
in heeft, bijvoorbeeld een centrum of een moskee — als hij gelovig is - of een ontmoe
tingsruimte waar hij met anderen kan praten en kennissen maken, dat mist hij hier. Je 
hebt wel een aantal cafés hier, maar de cafés zijn ingericht voor de Nederlandse samen
leving. Maar ik bedoel, je hebt het niet precies zoals het in Marokko of zoals het in 
Turkije is, dat je kan zeggen: nou ik ga even uit en twee straatjes verder zit ik in 
Marokko of Turkije. Dat is belangrijk voor de mensen. Ik geloof dat als er zoiets kan 
komen, dat er dan minder mensen hier overspannen worden dan nu. Na een werkdag 
van 8 of SVi uur gaan de mensen naar huis en zijn dan verplicht om thuis te blijven, 
omdat ze nergens naar toe kunnen. En dat brengt spanning. Maar als een buitenlander 
even een half uur uitgaat en tussen zijn landgenoten zit, of op een plek die precies is 
ingericht als in zijn eigen cultuur, dan is hij in dat half uur weer teruggekomen in zijn 
eigen land. En dat is het belangrijkste, geloof ik. 
Waarom is dat zo belangrijk? 
Waarom is dat zo belangrijk? Als je 16 maanden van huis bent en je kunt nergens even 
een half uur of een uur of een dag leven in je eigen cultuur, of contact hebben en 
praten met mensen over wat daar gebeurt in je eigen taal, of even plaatjes draaien in je 
eigen taal of even dansen in je eigen cultuur . . . Ik geloof dat dat wel belangrijk is; dan 
ben je even helemaal opgelucht. 
Moet je je nou eigenlijk niet aanpassen aan de Nederlandse samenleving? 
Ja, aanpassen . . . maar wat is dan het gevolg van aanpassen? Ik geloof, dat als ik me 
nou aanpas aan de Nederlandse samenleving — als ik naar de nota's van de laatste jaren 
kijk van de Nederlandse regering, zie ik dat de regering steeds de aantallen buiten
landers wil beperken — als ik ben aangepast aan de Nederlandse bevolking of de 
Nederlandse samenleving en over twee of drie jaar ga ik eruit, moet ik dan weer 
opnieuw beginnen mijzelf in mijn eigen cultuur aan te passen? Dan blijf ik mijn hele 
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leven elke vijf of zes jaar een ander leven leiden, ik geloof dat je daar kapot aan gaat. 
Maar dat geldt niet als je in Nederland zou blijven wonen. 
Bijna niemand, misschien kan ik wel zeggen 5%, weet zeker dat hij in Nederland blijft 
wonen. 95% weet het niet zeker of twijfelt. En als ik naar die 95% kijk, die dromen 
iedere avond om voorgoed terug te gaan. Als een buitenlander teruggaat, moet hij wat 
in zijn handen hebben, maar dat heeft hij niet; als ik zie wat hij hier verdient, dan blijft 
toch 60 à 70% van zijn loon in Nederland zelf. Dus hij komt om zijn gezin te verzorgen, 
om zijn gezin een beter leven te geven, maar achteraf is hij een beetje teleurgesteld 
omdat hij van wat hij kan krijgen toch 60 à 70% in Nederland zelf laat. Dus hij gaat 
terug met 30%. Nou, als je een gezin hebt van vijf of zes kinderen en je gaat met 30% 
van je inkomsten terug, dan geloof ik nooit dat je het redt. Als je de lange reis maakt en 
je komt daar aan bij je gezin, dat een jaar op jou heeft gewacht, en je komt met nieuwe 
dingen enz., dan geloof ik dat je na drie weken financieel helemaal kapot bent. 
Als je nu eens terugkijkt op het afgelopen jaar dat je in Nederland bent, hoe vind je dan 
dat je door de Nederlandse bevolking — d.w.z. de arbeiders in de fabriek, de buren, je 
Nederlandse familie van de kant van je vrouw — bent opgenomen? Hoe lopen die 
contacten? Kun je dat een beetje omschrijven? 
Nou, wat betreft de familie van mijn vrouw of de Nederlandse vrienden die hier 
zijn... ik maak me wel eens kwaad. De familie van mijn vrouw . . . ik ben wel lid van 
hun familie geworden, maar als ik om de hoek kijk, ben ik niet geaccepteerd. Je blijft 
altijd een buitenlander voor hen en er blijft altijd een gordijn tussen de Nederlander en 
de buitenlander. Ik heb een paar keer geprobeerd om dat gordijn weg te schuiven, maar 
achteraf blijkt dat ik van alle kanten heb geprobeerd om begrip voor hen te hebben — 
ik heb me voor 60 à 70% aangepast aan hun samenleving — maar die 30% willen ze mij 
niet geven om zich 30% bij mij aan te passen. 

Als ik nou zeg 30%; ik doe alles precies zoals de Nederlanders dat doen in de 
samenleving, maar er is alleen een verschil in het geloof. Als ik op visite ben, op een 
verjaardag of op een feestje of zo, dat ik vijf of zes jaar lid van hun familie ben, word ik 
toch nog herhaaldelijk uitgelachen omdat ik geen varkensvlees eet of geen drank drink, 
geen sterke drank. En dan zeg ik: waarom willen die mensen daar nooit begrip voor 
hebben? Zoiets kan niet, zoiets is té gek. Dat zeg ik bij de familie. 

Maar de arbeiders, mijn collega waarmee ik werk, die denken er heel anders over. 
Mijn privéleven interesseert hen niet, maar als hij mij elke morgen op het werk ziet, dan 
zegt hij: nou jammer, hij is weer gekomen, anders had ik weer twee uurtjes kunnen 
overwerken vandaag. Als hij niet komt, dan blijft zijn werk liggen en kan ik twee 
uurtjes overwerken. De arbeiders vinden het heel jammer dat wij hier zijn. Zij denken, 
dat als wij hier niet zijn, dan kunnen zij vragen wat zij willen aan de baas. 
Hoe bedoel je dat? 
Zij denken, dat als hun baas geen personeel kan krijgen, dat zij dan meer kunnen 
verdienen. Maar nu er buitenlanders zijn, is het zo: als hij weigert, dan neemt de baas 
tien buitenlanders in dienst en die zijn voor hem ook goedkoop. Ik geloof niet dat de 
arbeiders schuld hebben aan die dingen, maar de Nederlandse overheid. Want de Neder
landse overheid weet precies welke rol de buitenlanders hier spelen in de Nederlandse 
economie en de Nederlandse overheid heeft dat nooit naar voren gebracht en goede 
inlichtingen aan de Nederlanders zelf gegeven. 
Heb jij ook veel contact gehad met wijkcomitees? 
Ik heb wel contact gehad met wijkcomitees, ja. 
Welke bijvoorbeeld? 
Met het wijkcomité Wittevrouwen, Lombok, Oudwijk, Indische Buurt en Daalse 
Dijk (3). 
3. Enkele oudere stadswijken waar voornamelijk de laagste inkomensklasse woont. 
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En hoe lopen die contacten tussen jou en hen? 
Tussen mij en hen loopt het contact wel goed, maar onze mening is niet hetzelfde. De 
wijkcomitees luisteren alleen naar de klachten van de Nederlandse wijkbewoners, maar 
niet naar de klachten van de buitenlanders die zelf in die wijk wonen. Maar ik luister 
ook andersom. Ik luister naar de klachten van de Nederlanders, ik heb begrip voor de 
Nederlanders, maar ik heb ook begrip voor mijn landgenoten die daar zelf wonen. Ik 
heb een paar keer gepraat met de wijkcomitees, maar helaas is er nooit één lid van de 
wijkcomitees begonnen te praten over hoe de buitenlanders daar wonen, maar wel dat 
de Nederlanders daar last hebben van buitenlanders, maar de buitenlanders hebben 
nooit last van de Nederlanders. 

Ook al zie je dat de buitenlanders hier de laatste 12 jaren sterk zijn toegenomen, tot 
130.000, gebeurt het heel zelden dat er iemand komt om de buitenlanders met kracht 
te beschermen. Maar de mensen willen alleen van hen profiteren. 
Je zei dat de contacten met de wijkcomitees nogal eenzijdig waren; contacten van de 
wijkcomitees en niet andersom 

Zijn er buiten de huisvesting nog andere voorbeelden die je zo eens hebt meege
maakt? 
Ik zie dat de wijkcomitees onder de buitenlanders weinig bekend zijn. Volgens de 
interviews die Hans Vermeulen (4) vanuit de universiteit heeft gehouden, weet 92% van 
de buitenlanders niet dat er wijkcomitees bestaan in Utrecht. 
Zou dat tussen haakjes ook zo bij de migrantenraad liggen? 
Ik geloof dat de migrantenraad 100% bekend is bij de buitenlanders en ik schat dat 
60% van de Nederlandse bevolking de migrantenraad kent in de stad Utrecht. 
Waarom zouden de buitenlanders dan weinig belangstelling hebben voor de wijkcomi
tees en bijvoorbeeld wel voorde migrantenraad? 
Ik geloof dat de zaak heel duidelijk is. De mensen hebben zelf de migrantenraad 
gekozen en ze vertrouwen de mensen die ze zelf naar voren hebben gebracht. Ieder 
buitenlands lid als vertegenwoordiger van een bepaalde nationaliteit weet dat, als hij 
niet zijn best doet, hij na twee of drie jaar niet weer gekozen wordt. Maar een wijk-
comité, of een stichting en alles wat rechtstreeks van de Nederlandse overheid komt of 
uit de Nederlanders naar voren wordt gebracht, daarvan wordt nooit gevraagd: wat 
vinden jullie van deze mensen; of: vinden jullie dat die mensen het goed of niet goed 
doen. Er wordt nooit een klacht serieus genomen. Ik geloof dat er wat dat betreft altijd 
een wantrouwen is geweest tussen de Nederlanders en de buitenlanders. De Neder
landers hebben een stopwoord en zeggen: de buitenlanders zijn hier bij ons en wij gaan 
hen altijd vertegenwoordigen. Een buitenlander krijgt nooit een kans om goed werk te 
doen; krijgt nooit een kans om zelfstandig zijn problemen naar voren te brengen, dus 
moet een Nederlander altijd gaan bemiddelen. Ik geloof dat veel buitenlanders daar nu 
genoeg van hebben. Zij willen als mens gezien worden en zelfstandig naar voren kunnen 
komen. Zij voelen zich net als een kind, dat altijd wordt meegesleept. Ik geloof dat de 
buitenlanders zich nu volwassen genoeg voelen om zelf op straat te gaan. 
Hoe verklaar je het dat een aantal wijkcomitees hebben meegeholpen met spandoeken 
in de demonstratie die door de buitenlandse arbeiders via de migrantenraad is georgani
seerd? 

Daaruit blijkt - zou je kunnen zeggen — een zekere belangstelling van de wijkcomi
tees naar de buitenlandse arbeiders toe. 

Is dat terecht of niet juist? 
Ik vind het wel terecht. Ik geloof dat heel weinig wijkcomitees meegelopen hebben. Ik 

4. Bedoeld is Dr. J. Vermeulen van de G.U. te Amsterdam, waar hij als wetenschappelijk medewerker 
aan de antropologische faculteit is verbonden. 
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geloof dat in de wijk Lombok 23% buitenlanders wonen en ik weet niet hoelang het 
wijkcomité daar al bestaat, ik schat een paar jaren, maar het heeft nooit iets gedaan 
voor de buitenlanders en nu moet het zich in de demonstratie laten zien. Maar ik zie 
het niet als een 100% steun voor de buitenlanders. 
Hoe zou je het verklaren dat er tot nu toe geen buitenlanders in de wijkcomitees 
meedoen, dus ik bedoel echt in het comité zitten, meepraten en meebeslissen. Waar ligt 
dat aan, denk je? 
Ik geloof dat dat aan de wijkcomitees zelf ligt. In de eerste plaats, als je bij de 
Nederlanders kijkt: van de wijk waar 2, 3 of 5000 mensen wonen zijn er maar drie of 
vier mensen geïnteresseerd om een vergadering van het wijkcomité bij te wonen. Maar 
de 100 of 200 buitenlanders die daar wonen hebben heel weinig contacten met de 
mensen, en aan hen wordt heel weinig verteld, en ze krijgen helemaal geen inlichtingen 
over wat het wykcomité is. Nou, als hö dan een keer wordt uitgenodigd om bij het 
wijkcomité te komen, dan geloof ik niet dat een buitenlander er zomaar intrapt om 
daar naar toe te gaan, want Ьц weet niet precies wat een wijkcomité is; wat het belang 
is van het wijkcomité en wat het belang is voor de buitenlanders binnen het comité. 
Wat vind je nou de belangrijkste taak van de migrantenraad naar de wijkcomitees 
toe? Hoe zie je het contact tussen die twee? 
Ik geloof dat het contact tussen de migrantenraad en de wijkcomitees tot nu toe een 
beetje te gering is, maar ik hoop dat het in de toekomst wel sterk toeneemt. Ik geloof 
dat de wijkcomitees en de migrantenraad elkaar nodig hebben, in de eerste plaats voor 
inlichtingen, hoe de mensen worden geaccepteerd door de Nederlandse bevolking in de 
wijk zelf en hoe de mensen reageren op de buitenlanders die daar zelf wonen. En van 
de kant van de migrantenraad ook hoe de landgenoten van de mensen die in de 
migrantenraad kan met de wijkcomitees als bemiddelaar optreden tussen de Neder
landers en de buitenlanders die daar zijn. 
Waarom heb jij je indertijd kandidaat laten stellen voor de migrantenraad? 
In het begin had ik helemaal geen belangstelling voor de migrantenraad. Ik heb mijzelf 
niet kandidaat gesteld, maar ben naar voren gebracht door mijn landgenoten, omdat 
hier een klein aantal mensen is dat naar voren wil komen voor de buitenlanders en dat 
helaas kleine aantal buitenlanders is helemaal ingewerkt in de Nederlandse samenleving, 
die zjjn helemaal afhankelijk van de Nederlanders zelf. Die mensen hebben ongeveer 
90% van hun kuituur vergeten. Bij de verkiezingen van de migrantenraad hadden deze 
mensen veel belangstelling en hebben hoog gespeeld. 

Maar de buitenlanders wilden díe mensen niet naar voren brengen, maar mensen die 
echt begrip voor hen hebben en echt contact met hen hebben; die niet alleen contact 
met een paar Nederlanders hebben en verder geen achterban bezitten. Toen zeiden ze 
tegen mij: jij moet naar voren komen om onze belangen te behartigen. 
Wie zijn nou bijvoorbeeld Marokkanen die wel veel contact met de Nederlanders 
hebben, maar geen contact met hun eigen achterban? Zijn die ook kandidaat gesteld of 
hebben die zichzelf kandidaat gesteld? 
Ik heb wel mensen gezien die zich wel kandidaat hebben gesteld voor de migranten
raad, maar die helemaal geen contacten met de buitenlanders hebben, maar die wel 
bekend zijn bij de buitenlanders. 
Bijvoorbeeld? Iemand op de lijst. 
Nou, namen wil ik niet noemen, maar de uitslag wel. Als iemand vijf of tien stemmen 
krijgt, is hij bekend bij iedereen . . . 
Ja, maar de fräjj Mohammed heeft heel weinig stemmen gehad en hij is toch iemand die 
veel contact met Marokkanen heeft en die ook de eigen cultuur trouw blijft; hoe zou 
ik dat moeten verklaren? 
Bij Mohammed geloof ik dat het duidelijk is, dat de mensen die vertegenwoordiger zijn, 
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van alle sociale dingen een beetje moeten weten. Hij had wel veel contacten met de 
achterban onder de Marokkanen, maar de Marokkanen waar hy contacten mee heeft 
dachten dat hij niet geschikt is voor de migrantenraad. Hij is geschikt voor de moskee 
of iets dergelyks. Maar iemand die in de migrantenraad komt, moet niet alleen de 
cultuur recht doen, maar hij moet ook de belangen die hier voor de buitenlanders 
spelen, de problemen, behartigen. Volgens my heeft dat by Mohammed een grote rol 
gespeeld, zodat hij niet veel stemmen heeft gekregen. De Marokkanen kennen hem heel 
goed, maar ze hebben gezien dat hij alleen de belangen van het geloof behartigt, maar 
achter de belangen van het geloof staan wel duizend problemen waar hy niet veel van 
weet. 
Nu ben jij één van de vier Marokkanen die gekozen is. Hoeveel tijd ben je ermee kwijt? 
Met dit werk? 
Ik schat ongeveer 36 uur per week. 
Waar gaat dat allemaal inzitten, die 36 uur? 
Ongeveer 6 uur in de vergaderingen en 30 uur voor de contacten met mijn landge
noten. 
Heb je er spijt van dat je het gedaan hebt of niet, als je nu terugkijkt? 
Spijt heb ik niet, maar ik ben wel een beetje teleurgesteld dit jaar, omdat de migranten
raad zoveel tegenstand heeft gehad. Alle tegenstanders zijn Nederlanders of ook wel 
eens buitenlanders. Die hebben alle jaren van de buitenlanders geprofiteerd. Als de 
migrantenraad in het eerste jaar heel weinig gedaan heeft, ligt dat volgens my aan al die 
tegenstand. 
Je noemde tegenstand vanuit de buitenlanders, aan wie denk je dan? 
Als ik tegenstand vanuit de buitenlanders noem, dan bedoel ik die mensen die 100% 
ingewerkt zijn in de Nederlandse samenleving. Die mensen zijn ook vrienden geweest 
van de profiteurs en noemen zich belangenbehartiger van hun landgenoten. 
Waar vind je die mensen dan ? 
Ik vind die mensen onder de stichtingen, onder de vakbonden, onder de tolken bij de 
politie. 
En de tegenstand van de Nederlanders, waar spitst die zich toe? 
De tegenstand van de Nederlanders komt uit de hoek van de mensen die altijd praten 
over 'de individuele problemen van de buitenlanders oplossen'. Die mensen hebben al 
die jaren gedacht dat zij heel goed kunnen opschieten met de buitenlanders en dat zij 
heel goed weten wat de problemen van de buitenlanders zijn. Maar geen enkele buiten
lander heeft de kans gehad om te vertellen dat die mensen die geen flauw idee hebben 
van de buitenlanders al die jaren brieven hebben geschreven naar C.R.M, of de Neder
landse overheid namens de buitenlanders om van de subsidie te profiteren. 
Mijn laatste vraag over de migrantenraad: waarom heb je het nou eigenlijk gedaan? Wat 
is nou voor jou het belangrijkste motief om 36 uur per week extra onbetaald te 
werken. Waarom doe je dat7 Je schiet er toch niks mee op? 
Ikzelf schiet er niks mee op. Maar ik zie wel dat 3400 landgenoten van mij uitgebuit 
worden en dat in hun naam een aantal profiteurs goed leven. Daarom heb ik mijzelf 
naar voren gebracht als slachtoffer om alles voor mijn landgenoten te doen. Ik heb niet 
gedacht aan 36 uur, maar ik heb gedacht: dag en nacht ben ik beschikbaar voor die 
mensen. En tot nu toe heb ik er geen spijt van gehad. Waarom heb ik er geen spijt van 
gehad? Om aan de mensen te laten voelen dat wij zelf ook op straat kunnen wandelen, 
dat wij daar niemand voor nodig hebben. Vroeger, voordat er een migrantenraad was, 
dacht ik altijd dat wij nooit een kans zouden krijgen om de mensen te laten zien dat wij 
dat ook kunnen, en de mensen hebben ook nooit gedacht dat de buitenlanders zo 
waren; ze hebben altijd gedacht en meegekregen dat de buitenlanders altijd dom blijven 
en dat ẑ j hen altijd de weg moeten wijzen. Daarom heb ik het gedaan. 
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Nu sta je daar alleen of met zijn vieren voor die grote Marokkaanse groep, maar kun je 
ook zeggen dat er onder die Marokkaanse 3400 ook kleinere groepen zijn, die op één of 
andere wijze veel contact met elkaar hebben? 
Onder die 3400 Marokkanen zijn heel weinig mensen met een andere mening, maar die 
kunnen geen groepen verzamelen en ze zijn ook niet schadelijk vctor de werkgroep; ze 
krijgen niet veel kans om iets naar voren te brengen onder de buitenlanders, omdat ze 
bekend zijn onder buitenlanders. Maar onder andere nationaliteiten, de Spanjaarden en 
de Grieken, zitten wel groepen. Maar onder Marokkanen zie ik dat niet. 
Hoe zou dat komen ? 
In de eerste plaats ligt dat geloof ik aan de eenheid. 
Is die er wel of is die er niet? 
Bij de Marokkanen is wel eenheid. 
Wat voor soort eenheid? 
Een vertrouwen in elkaar; geen andere politiek, geen ander geloof zit er onder hen. 
Eigenlijk zeg je: 'Er zijn bij de Marokkanen geen politieke tegenstellingen zoals dat bij 
de Spanjaarden en de Grieken zichtbaar is', maar betekent dat dan ook dat alle Marok
kanen op dezelfde wijze tegenover de koning staan, dat ze op dezelfde wijze tegenover 
de ambassade staan, enzovoorts, of zijn daar ook niet verschillende opvattingen over 
waar te nemen ? 
Voor zover mij bekend, zijn er geen groepen die tegenstanders, maar als die mensen 
toch bestaan, zijn het kleine groepjes, heel weinig mensen. 
Maar neem nou bijvoorbeeld eens de rol die in Marokko Ben Barka heeft gespeeld. Dat 
was een rol die hem door de koning niet in dank is afgenomen. En Ben Barka heeft 
grote populariteit, grote bekendheid onder de Marokkanen. Is daar nooit over gespro
ken door de in Nederland wonende Marokkanen? 
Ik heb onder de in Nederland wonende Marokkanen nooit over deze man horen spre
ken. Die man is wel bekend, maar wat hij precies van plan is geweest, weet men niet. Ik 
geloof dat die man nooit een programma naar voren heeft gebracht over wat hij van 
plan was. Als hij dat toch gedaan heeft is het niet bekend onder de mensen zelf. Ik heb 
het over een kleine groepering, daarvan zeg ik: als iemand van zo'n groep aan de macht 
komt, dan verwacht ik moeilijkheden, omdat de grote groepen het altijd eens zijn met 
de regering die nu aan de macht is; als iemand toch een kans heeft gehad om iets te 
bereiken, dan komen er moeilijkheden onder de bevolking. 
Ken je in Nederland, dus buiten Utrecht, ook groepen van buitenlanders, van Marok
kanen, op basis van een bepaalde politieke opvatting? 
Persoonlijk ken ik ze n ie t . . . 
Maar zijn ze er, hoor je er wel eens wat van? 
Ik hoor er wel eens van, maar die mensen zijn niet echt een politieke groepering. Ze 
zeggen gewoon hun mening, maar hebben nooit duidelijk laten weten dat ze echt een 
politieke groepering zijn. Ze zeggen gewoon: wij doen dit en wij doen dat. 
En er zijn geen moeilijkheden met de ambassades dan? 
Tot nu toe heb ik nooit van moeilijkheden tussen de ambassades en de politieke 
groeperingen gehoord, hier in Nederland. 
En is er wel veel contact tussen de ambassade en de Marokkanen? 
Het contact tussen de ambassade en de Marokkanen gaat alleen om papieren en pas
poort vernieuwen. Verder is er geen contact. Ik bedoel, als iemand naar de ambassade 
gaat, gaat hij alleen voor zijn papieren of voor iets anders, voor de moeilijkheden die hij 
hier in Nederland heeft ondervonden. 
Nu ben je als lid van de migrantenraad bezig om de Marokkanen, zoals je net zei, 
bewust te maken van het feit dat de Nederlanders van ze profiteren, dat ze niet alleen 
maar dom zijn, zoals de Nederlanders denken. Je maakt de landgenoten bewust van 
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hun moeilijke positie. Denk je niet dat dat problemen geeft als de mensen weer naar 
huis gaan? Want dan zijn ze gewend hier in Nederland veel kritiek te spuien op de 
Nederlandse regering, op organisaties en instellingen, op de stichtingen en op veel 
Nederlanders die het niet goed doen. Levert dat geen problemen op, denk je? 
Ik ben blij dat U de vraag stelt, omdat de problemen die ze daar ontdekken in Marokko 
makkelijker worden . . . 
Als ze terug zijn? 
Ja, als ze terug zijn. Omdat in Marokko zelf ook mensen zijn die altijd profiteurs zijn 
geweest; maar de mensen die nu hier zijn weten dat ze ook zelf voor hun belangen op 
kunnen komen, dus laten ze de profiteurs niet altijd doen wat ze willen. 
Je maakte net de opmerking dat de Marokkanen zelf, wanneer ze terugkomen in 
Marokko, geleerd hebben niet alles meer van profiteurs daar te moeten accepteren, en 
datje dat een winstpunt vond van hun verblijf hier in Nederland. 

Waarom was je blij met de vraag, dat ik die stelde? 
Omdat er heel weinig profiteurs in Marokko zijn, en die kunnen nooit gecontroleerd 
worden door de regering zelf, omdat de menzen zelf die mensen tot profiteurs maken. 
Ik geloof dat als je zes jaar in een ander land leeft en je jezelf een beetje leert verdedi
gen, dan neem je het niet meer van die kleine profiteurs die daar zitten, die voor de 
regering zelf onzichtbaar zijn. Alleen de bevolking zelf kan die mensen boycotten. Ik 
geloof dat de mensen die hier geweest zijn en geleerd hebben, die mensen wel durven te 
boycotten, die mensen weg durven te vegen. 
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IBRAHIM is afkomstig van het platteland in noordelijk Marokko Hij werd in 1945 in 
de provincie Nador te Ainzora geboren 

Hij spreekt Tamezigt, een berbertaai die door ongeveer 2,5 miljoen bewoners tussen 
Tetuan en Oujda wordt gesproken 

Zijn vader is een 'rijke' boer, die zelfs twee mensen als schaapherder in dienst heeft, 
en beschikt over 400 ha grond 

Enkele jaren doorloopt Ibrahim de lagere school en krijgt thuis de traditionele 
opvoeding van de streek 

Met zeer veel familieleden is hij naar West-Europa getrokken om er te werken Alleen 
al in Utrecht telt hij 56 zwagers, ooms en neven Af en toe tijdens de weekeinden reist 
hij naar Meppel, waar zestien familieleden in eén en hetzelfde pension zijn gehuisvest 
Mede door zijn familie, maar ook door zijn vele vrienden, bezoekt hij regelmatig tal van 
'Marokkaanse' pensions in Utrecht en leert aldus vrij aardig wat er onder de Marok
kaanse minderheid omgaat Ibrahim woont met familie in hetzelfde pension 

Overdag werkt hij als metaalarbeider in een groot bedrijf Daarbij werkt hij nogal 
eens over Hij werkt hard en wil zo veel mogelyk sparen en geld naar huis overmaken 

Regelmatig gaat hij voor lange tijd met vakantie naar Marokko 

IBRAHIM 

Een punt waarover ik graag met /e wil praten en nadenken is de moskee Kun μ] 
voor mij als Nederlander nog eens even schetsen hoe de ontwikkeling van de moskee 
hier m Utrecht is geweest De geschiedenis, hoe daarover gesproken is en wat voor 
initiatieven genomen zi/n om een moskee op te richten hier m de stad Weet ¡e daar 
iets van ? 
Ik heb ervan gehoord Het is algemeen bekend dat Moustafa en Mohammed er mee 
bezig zijn, met het probleem van de moskee Allang Toen ik hier kwam in 1966, was 
tmjj Mohammed al bezig met het probleem van de islam en de moskee hier in Utrecht 
Want hier zitten heel veel Marokkanen en mensen uit andere islamitische landen 

En heb ]ij zelf veel contacten gehad met Mohammed7 

Ik ben vaak bij hem aan huis geweest of 's zondags een bezoek bij hem gebracht Hij 
heeft vergunning gevraagd aan de politie of de mensen die geloven naar zijn huis mogen 
komen elke zondagavond voor een samenbede in verband met het geloof Ik ben twee 
keer daar geweest en kwam in contact met veel mensen, maar dat duurt met lang na 
dne of vier weken zakt het af Er komen niet veel mensen. 
Hoe komt dat? 
De mensen hebben teveel werk de hele week en 's zondags blijven ze rustig in hun 
pension. En iedereen bidt, maar doet dat zelf in huis De mensen hebben geen zin naar 
een pension te gaan of naar een moskee, de mensen werken de hele week, behalve 
zaterdag en zondag zijn rustdagen en dan blijven de mensen gewoon in huis zitten, 
koffiedrinken met anderen en dan kunnen ze ook in huis bidden 
Mag ik daaruit de conclusie trekken dat de Marokkanen in Utrecht geen behoefte 
hebben aan een moskee? Want je zegt 'Kijk, bij Mohammed komen de mensen drie a 
vier weken en dan blijven de mensen weer weg Ze hebben het te druk met werk of ze 
drinken liever koffie met elkaar thuis 'Betekent dat, dat er eigenlijk in Utrecht geen 
behoefte is aan een moskee ? Dat er geen moskee nodig isf 

Nee, er is wel een moskee nodig Als er een goede moskee is, kan iedereen daar heengaan 
als de dominee, zo noemen wij de imam, er is In Utrecht zitten veel Marokkanen die ik 
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zelf ken, oude mensen, die de hele dag met de imam in de moskee blijven Dat is beter 
dan thuisblijven, want in huis wil iedereen wat doen, de een wil geloven, de ander 
kaartspelen Dan is een moskee toch beter 
Denk ¡e alleen voor de ouden van dagen, de oude mensen ? 
Ik dacht zelf alleen voor de oude mensen, want de jonge mensen gaan toch niet Ikzelf 
ga niet, ik heb geen tijd om elke week naar de moskee te gaan Maar de oude mensen 
wel, ik geloof dat die elke zondag er naar toe zullen gaan De islamitische landen 
hebben een 'geloofsdag', maar op vrydag werkt iedereen en heeft niemand tijd om naar 
de moskee te gaan Iedereen vraagt me in de stad en de migrantenraad 'Waar blijft 
de moskee17' Ze horen al lang van een moskee in Utrecht en iedereen van iedere 
nationaliteit heeft geld gegeven voor de moskee tien gulden, twintig gulden, maar de 
moskee komt maar met 
Maar denk ¡e dat er geen belangstelling is onder de ¡ongere Marokkanen voor de 
moskee ? 
Jawel, maar hij moet bekend worden Zolang er nog geen moskee in Utrecht is, kan ik 
jou niet precies zeggen wat er gaat gebeuren Als de mensen zelf weten dat er een 
moskee in Utrecht is en de mensen zelf gaan kijken en de oude mensen gaan erheen en 
soms gaan ook de jonge mensen, dan volgt iedereen 
Zou je dan zelf ook gaan ? 
Ik wil er graag heen gaan, als ik maar tijd heb Het probleem is dat ik meer werk heb en 
dat moet ik doen De moskee is vnj voor iedereen je mag wel gaan, je mag niet gaan, 
het is niet verplicht Als ik vnj ben dan kan ik beter mijn probleem oplossen dan naar 
de moskee gaan 
Als je nou zelf betrokken bent bij de bouw van een moskee ofbij de inrichting van een 
moskee, waar zou dan jouw voorkeur naar uitgaan?Hoe zou die moskee er uit
zien ? Wat zou je zelf het liefste willen? 

Als ik in het bestuur zou zitten van een moskee' 
Nou, ik zit nog niet in het bestuur van een moskee, maar ik sta er wel achter Ik vind 

dat er wel een moskee hier in Utrecht moet zijn Want veel mensen willen een moskee 
in Utrecht Er zitten veel mensen uit de islamitische landen hier in Utrecht, en iedereen 
vraagt om een moskee Ikzelf geef gewoon inlichtingen aan de mensen En als de 
moskee er eenmaal in Utrecht is, dan kan iedereen er heen gaan 
Moet het een eenvoudig gebouw worden, of moet het iets groots worden ? 
De bouw duurt toch lang, dus willen we gauw wat gaan doen In de Momca-kerk zit 
mets Het bestuur van de moskee heeft aan de Raad van Kerken dat gebouw gevraagd 
Ik weet niet hoeveel dat kost, maar wijzelf hebben met genoeg geld om een moskee te 
bouwen En de regeringen van de islamitische landen en de Raad van Kerken helpen 
misschien met 
Je sprak net over häjj Mohammed Heb jij de indruk dat Mohammed een imam is die 
door alle Marokkaanse moslims wordt aanvaard? 
Ja, hij is de eerste imam die naar Utrecht is gekomen Hij is de eerste imam die ik hier 
heb gekend en de andere mensen ook Hij heeft een huis en hij is imam hij kent alle 
problemen van de Islam en hij geeft alle gelovige mensen toestemming om naar zijn 
huis te komen — want hij woont met gezin hier in Utrecht — en hij houdt zich met de 
moskee bezig Hij werkt veel voor de moskee in Utrecht Hij wil graag een moskee 
hebben en hij is ook gelovig Ik ken hem goed, want hij is imam Hij kan alles en als je 
naar zijn huis gaat, zie je islamitische boekjes en op alles wat je vraagt krijg je ant
woord 
Als de moskee er zou komen vandaag of morgen en de moslim-gemeenschap moet een 
imam aanwijzen, denk je dan dat Mohammed dat zou worden, of zou men een imam 
van elders vragen 7 
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Als wij geen goede imam kunnen vinden, blijft hij toch imam in de moskee. Ikzelf weet 
in Utrecht geen goede imam, enkel tiäjj Mohammed. Maar hij is een goede imam natuur
lijk wanneer de moskee begint. Maar in de moskee is de deur open voor iedereen. Er 
kan in de moskee meer dan één imam zijn. Er is geen vaste imam. 
Heb je niet de indruk dat Mohammed in zijn uitleg van het geloof een eigen achtergrond 
heeft, een eigen uitleg van de leer? 
Nee; bedoel je of hij heel anders gelooft? 
Ja. 
Nee, dat is echt niet. Ik heb met tiäjj Mohammed veel gesproken en ben met hem naar 
huis gegaan en heb in boeken gelezen die hij zelf heeft. Hij heeft daar veel boekjes van 
de islamitische religie en niet van een andere. 

Een vraag die mij bezig blijft houden is: waarom moet er nou eigenlijk in Utrecht een 
moskee komen? Want je kunt je ook voorstellen dat, wanneer het alleen maar gaat om 
enkele oude mensen — zoveel zijn er niet onder de Marokkanen — daar wel een heel 
andere oplossing voor gevonden kan worden. Je kunt een klein huis, zoals bij Moham
med, best gebruiken voor de oude mensen. 

Waarom is er nou voor de 3500 Marokkaanse moslims een moskee nodig? Wat vind 
jij daar nog voor belangrijks aan, waarom ben je er voor? 
Zoeven zei ik — dat herinner je je toch — dat niet alleen oude mensen naar de moskee 
gaan, maar ook jonge mensen. Wij willen beginnen met één moskee in Utrecht en 
kijken daarna wel of er wel of niet mensen komen. Maar de 3500 moslims hier in 
Utrecht moeten 1 tot 4 moskees hebben. Maar omdat er zo weinig geld is, willen wij 
één moskee hebben. Maar dan een goede; een grote, waar iedereen heen kan gaan en ik 
geloof dat dan iedereen naar die moskee komt, als ze tijd hebben. Maar de moslims, de 
Marokkaanse of Turkse komen zeker, maar alleen als ze tijd hebben. Wij hebben geen 
tijd. De 'geloofsdag' is vrijdag in de islamitische landen, maar hier in Holland werkt dan 
iedereen, behalve zaterdag en zondag. Maar op zondag kun je beter naar de moskee 
gaan dan in het pension blijven. 
Denk jij dat de Turken ook naar deze moskee zullen komen? 

Ja, ik dacht wel. De Turken hebben een kleine ruimte in de Otterstraat, maar daar gaan 
ze allemaal naar toe. Op zaterdag en zondag is het te druk; de kleine moskee in de 
Otterstraat is te druk altijd. 
Maar denk jij dat ze wel naar de grote moskee zullen komen7 

Ik ben vanaf 1966 hier in Utrecht en met het schapenfeest komt iedereen. Men vraagt 
altüd om allemaal bij elkaar te komen. Alle moslims uit de Turkse en andere islami
tische landen zijn één dag samen, en geloven samen en praten samen. Dat hebben wij 
twee of drie jaar gedaan: één keer op de Oude Gracht en de tweede keer weet ik niet 
precies meer. Maar er kwamen veel mensen. Als ik 's morgens wakker word, ga ik naar 
het adres, geen kerk natuurlijk, maar gewoon een plaats waar wij onze dingetjes klaar 
kunnen maken. Maar iedereen komt erheen: uit Zeist, Driebergen, Jutphaas; allemaal 
Marokkanen. Dan neemt iedereen een snipperdag, we werken dan niet, maar iedereen 
komt dan naar die moslim-groepen. 
Heb jij ook wel eens contact gehad met de leiders van andere kerken van de christenen, 
bijvoorbeeld met dominees of pastoors of zo? 

'Ja, die ken ik wel. Ik ben vaak in de kerk van de Marshalllaan geweest. Ik ken de 
dominee daar, Guillaume Berteis heet hij, en ik ben altijd aanwezig bij hem. En hij 
heeft zelf met mij over de moskee gepraat; hij vraagt mij altijd over de moskee. Maar ik 
geef hem ten antwoord, dat wij bezig zijn met de moskee, maar dat ie nog niet komt, 
omdat wij nog geen goede hulp hebben. 
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Helpt hij ook nog? 
Hij helpt wel. 
Hoe? 
Nou, hij gaat overal heen en hij gaat zelf naar pensions en naar ziekenhuizen in Utrecht 
en vraagt wel en hij heeft gepraat met de grote man van de kerk . . . 
Ds. Dronkers? 
Ja, daarmee heeft hij gepraat, maar die zegt: maar willen het bestuur zien en horen; wat 
de bedoeling van het bestuur is, wat zíj gaan doen, waar er een ruimte is. Maar zij 
hebben nog geen ruimte. 
Hóe ben je in contact gekomen met Ds. Bertels? Jij bent getrouwd hè; met een Neder
landse of Marokkaanse vrouw? 
Met een Marokkaanse vrouw. Guillaume Bertels, die pastoor is, weet meer dan ik van 
de islamitische landen. Hij is 5 of 6 keer naar Marokko geweest en hij weet alles van het 
geloof, wat de ramadan is. Hij weet precies wat het islamitische geloof is. 
Daar praten jullie wel eens over? 
Ja. 
Maar praten jullie wel eens over het christelijke geloof, dus over het geloof van deze 
dominee zelf? Of praten jullie daar weinig over? 
Ja, ik durf niet met hem te praten want hij weet meer; hij is pastoor en ik ben maar een 
gewoon werknemer hier en hij weet alles. Hij zegt gewoon: 'Jullie geloof is zó, jullie 
geloof is precies hetzelfde als ons geloof. Er zit alleen verschil tussen ons in wat jullie 
geloven en wij niet geloven. En dat is dat Mohammed de profeet is.' En hij wil graag dat 
er voor de islamitische mensen hier een moskee is. 

Praat je ook wel eens met Nederlanders, met de buren, met vrienden thuis of kamera
den op het werk over hun godsdienst, over de kerken en zo. of komt dat nooit ter 
sprake? 
Ja, ik heb wel gepraat met meerdere mensen, maar . . . wat zit er in het hoofd van die 
mensen? Ik ken er zelf één. ik heb meer dan 9 jaar met hem gewerkt bij een aluminium-
maatschappij. Ik heb hem gevraagd of hij met een katholieke vrouw was getrouwd en 
of hij zelf katholiek was. Maar hij zegt tegen mij: 'Ja, ik ben wel getrouwd met een 
katholieke vrouw,' maar hij is ondanks dat trouwen niet katholiek. Hij zegt: 'Ik geloof 
in wat ik doe.' Hij zegt dat het goed is wat hij heeft gedaan: thuis of waar ook. 
'Niemand hoeft zich daar mee te bemoeien. Wat ik doe, daar weet ik zelf van of het 
goed is of niet.' Maar toen hij met die vrouw getrouwd was, bleef die vrouw niet meer 
katholiek. Hij blijft gewoon thuis en hij doet zelf wat hij wil en hij weet zelf wel wat 
goed en niet goed is. 

Maar ik laat die mensen gewoon gaan. Ik heb met een Italiaan gewerkt en daar werk 
ik nog steeds mee. Ik was de hele dag met hem bezig over problemen zoals: waar komt 
de regen vandaan, wat geloof je rond de dood, komen de mensen terug of niet. Hij 
zegt: 'Ik geloof niet dat de mensen terugkomen. Duizenden en miljoenen gaan weg 
maar niemand komt aan mij vertellen wat daar gebeurd is.' Hij zegt tegen mij: 'Je moet 
niet geloven, er is geen Allah of God hier. Die kan niet bestaan. Je blijft gewoon een 
tijd leven. Nee,' zegt hij, 'dat is allemaal anders.' En ik laat hem gewoon praten. 
Nu ga ik naar een heel ander onderwerp over, dat ons ook al lang bezig houdt, zowel 
jou als mijzelf. Je bent al vanaf 1966 in Nederland, één van de oudere broeders hier. En 
nu, acht jaar later, is er bij de Nederlandse regering een plan op tafel, dat wij in de 
migrantenraad ook besproken hebben: de nota buitenlandse werknemers. Wat vind je 
van de Nederlandse regering in relatie tot de zorg voor de buitenlandse arbeiders? Als je 
mij nou eens zou moeten vertellen hoe de Nederlandse regering staat tegenover de 
buitenlandse arbeiders, hoe zou je me dat duidelijk willen maken? 
De regering wil vrij blijven van de problemen van de islamitische landen natuurlijk. Als 
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ik zelf in de regering zat, wilde ik geen moeilijkheden. Maar iedere buitenlandse werk
nemer betaalt dezelfde belasting als welke Hollander ook, of hij katholiek is of van 
welke kerk ook. Als ik in Utrecht loop, staat er in elke straat een kerk. De Raad voor 
de Kerken zorgt zelf voor die mensen. En de moslims werken, betalen belasting en 
soms zelfs meer als de Hollander, maar wij hebben nog geen moskee hier, geen één. Wij 
eisen van de regering dat ze goed denkt aan de buitenlandse werknemers, de mensen uit 
de islamitische landen hier in Utrecht, maar dat geldt voor heel Holland. Zij betalen 
zoveel belasting, meer dan de Nederlanders, dus kan zij in elke stad één of twee 
moskees bouwen voor de buitenlandse werknemers, waar ze 's zaterdags of 's zondags 
in alle rust hun geloof kunnen belijden, zodat ze hun eigen geloof niet vergeten. 
Vind jij dat de Nederlandse regering in andere dingen goed voor de Marokkanen zorgt, 
en voor de buitenlandse arbeiders in het algemeen? 
Nee. Ik ben nu vanaf 1966 hier, maar ik zie dat de buitenlanders hier nog steeds geen 
goede situatie krijgen bij het wonen, de moskee en in het werk en in alles. Het leven 
van alle buitenlanders is hier niet goed. De helft van de buitenlanders hier is ziek van de 
problemen. De een heeft geen huis, de ander slaapt in een slecht pension en zaterdag en 
zondag als hij vrij is blijft hij in het pension in bed liggen. De buitenlanders hebben 
geen contact, met niemand hier in Holland, ze zijn niet vry om alles te doen. Met 
groepen van 25, 26 man zitten ze in een pension en iedereen komt bij elkaar en zegt: 
hier zitten de buitenlanders. Dan durft niemand naar het huis te komen en dus hebben 
zij weinig contact. 

En wat komt er elke week over buitenlanders in de krant? Buitenlanders hebben dit 
of dat gedaan. Buitenlanders leven slecht. Buitenlanders slapen niet zo best. Bui
tenlanders zijn vieze mensen en de Hollanders zelf willen geen contact opnemen met 
een buitenlander hier. En de buitenlander blijft altijd alleen, altijd apart. 
En zou de buitenlander ook graag contact willen hebben met de Nederlander? 
Ja, zeker wel. De jonge mensen zoals ik willen meer contact met de Nederlanders. De 
Nederlanders zelf gaan weg van mij, maar ik blijf toch achter die mensen aan gaan. Ik 
moet met die mensen praten en vragen: 'Waarom gaan jullie weg? Waarom hadden jullie 
geen contact met de buitenlanders?' En steeds komen zij naar ons terug, maar de 
meeste buitenlanders kunnen niet goed Nederlands spreken en als ze op straat Neder
landse vrouwen alleen tegenkomen, gaan die gauw weg want ze zeggen dat ze schrikken 
van buitenlanders. Zij hebben in de krant gelezen dat buitenlanders zo zijn: niet netjes, 
ze pakken de mensen gewoon op straat, enzovoort. 
Toen jij uit Marokko naar Nederland vertrok, wist jij toen hoe Nederland eruit zou 
zien? 
Ja, in die tijd dacht ik: de Nederlanders zijn lief, ze zijn aardig voor iedereen, zij willen 
zelf contact met de buitenlanders opnemen. Zij vroegen: waar kom je vandaan? Ben je 
Marokkaan of Turk, of Italiaan en ze vragen precies: hoe is het in Marokko, hoe leven 
jullie daar, waar kom je vandaan, hoe lang ben je weg, en zo? Maar dat was goed in 
1960: '67, '68 tot 1969. Vanaf 1969 begint het heel anders te worden. Hoe meer 
buitenlanders hier komen, hoe minder contact. 
Maar toen je in Marokko zelf was, hoe ben je naar Nederland gekomen, met een 
arbeiderscontract? Ben je gekeurd? Ben je naar een bureau geweest? 
Nee, ik kwam uit Marokko toen ik op een technische school zat in Oujda. 
Kom jij zelf ook uit Oujda? 
Ik heb daar 7 jaar gestudeerd. 
Wat voor een technische school is dat geweest? 
'Mécanique générale'. Elektriciteit en draaibank. 
Waarom ben je niet in Marokko gebleven met dat vak? 
Ik heb het laatste examen niet gehaald en ik moest toen een jaar overdoen en daar had 
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ik geen geld voor en ik ben moe . . . ik heb tien jaar gestudeerd voor die dingen. 
Hoe oud was je toen? 
19 jaar. 
En hoe oud ben je nu? 
26 jaar. 

Mijn broer is in 1965 hierheen gekomen en hij stuurde elke maand een brief. Ik 
vroeg hoe het in Holland was en hij schreef dat ze aardige mensen waren. Er waren 
goede mensen en goed werk, goed verdienen en niks doen — hij doet makkelijk werk bij 
een textielfabriek — en ik had zomervakantie van de school en ik heb een paspoort 
gevraagd bij de gemeente en ik heb wel een paspoort gekregen. 
Waarom ? 
Nou, ik vroeg het om op vakantie te gaan naar mijn broer in Nederland. 
Waarom kreeg jij zo gemakkelijk een paspoort, terwijl dat voor veel andere mensen zo 
moeilijk is? 
Dat wil ik jou liever niet zeggen... want ik ben student en ik heb drie maanden 
vakantie van school — die duurt lang in Marokko. 

Ik heb voor die tijd een paspoort gevraagd en ik heb het na 15 dagen gekregen. Toen 
ben ik hier met de auto gekomen met mijn oom, die zelf reed. Toen ik in Utrecht was 
ben ik op maandag met mijn broer naar de politie gegaan, naar de vreemdelingen-poli-
tie. En die heeft aan mijn broer gevraagd of hij ƒ500,- wilde betalen. Als ik wilde 
blijven, moest ik ƒ 500,— betalen. En hij betaalde dat. 
En toen je hier in Nederland aankwam, heb je toen nog contact met de Stichting 
gehad? 
Nee, ik heb er wel eens van gehoord, en toen ben ik erheen gegaan, maar ik heb geen 
inlichtingen van de Stichting gehad. 

Ik vroeg: wat doen jullie hier, en toen zeiden ze: de Stichting is gewoon voor de 
mensen, voor het papieren invullen, voor dat en voor dat. Ik ben vaak naar de Stichting 
toegegaan, maar het helpt toch niet. De Stichting heeft openingstijden die ik niet kan 
weten, want ik ben niet bekend in Utrecht. De Stichting gaat één keer 's middags of 
één keer 's morgens open, een uur of twee. Verder is de deur altijd dicht. Op een keer 
ben ik erheen gegaan en toen was de deur gesloten. Ik belde en toen kwam er een 
Hollands meisje dat daar aan de deur zat en die zei: 'Het is geen bezoektijd'. Ik kon 
gelijk terug. En ik heb niks gehoord. 
Wat vind jij nou zelf, daar hebben we in de Migrantenraad ook al vaak over gesproken, 
van het functioneren van de Stichting: je praat veel met landgenoten, je hebt veel 
contact met Marokkanen. 
Ik ben nu acht jaar hier, maar de Stichting heeft in tien jaar nooit één goed ding voor 
de buitenlanders gedaan. Vroeger wisten wij precies wat er voor mensen bij de Stichting 
zaten: de Nederlanders, de buitenlanders, en wij precies door wie de Stichting wordt 
gesubsidieerd: door zichzelf of door de regering of door CRM of zo. Maar de Stich
ting doet zelf wat zij wil, maar zij verdient geld van de buitenlandse werknemer hier in 
Holland. Maar zij doet niets voor de buitenlanders. De buitenlanders leven slecht. In de 
vrije tijd, dus zaterdag en zondag kan de Stichting de buitenlanders samenbrengen. Ze 
heeft ruimte genoeg om een groot feest te houden, of om inlichtingen te geven aan 
buitenlanders, maar zij hebben dat nooit gedaan. Wij weten wel dat de Stichting Bui
tenlandse Werknemers in naam bestaat, maar zij doet niets. En de buitenlanders weten 
nog steeds niet wat de Stichting is. Toen op 25 mei de demonstratie (5) van de Migran
tenraad was, begonnen de mensen een beetje te begrijpen wat de Stichting is, dat ze 
5. 25 mei 1974 organiseerde de migrantenraad een demonstratie waar ongeveer 1500, voornamelijk 
buitenlandse arbeiders aan deel namen. Doel: inspraak in beleid van de Stichting en sluiting van een 
aantal pensions te voorkomen. 
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geld verdient van de buitenlanders zelf en dat ze geen goed werk voor hen doet. En de 
meeste buitenlanders hier in Utrecht en in Holland, willen de Stichtingen weggooien. 
Vinden de buitenlanders dat? 
Ja, op die dag liepen meer dan 2500 buitenlanders en iedereen schreeuwde voor de 
Stichting dat ze geen geld meer mocht hebben. 
Heb jij veel contact met de Marokkanen? 
Ik heb heel veel contact met de Marokkanen. 
Maar praat je dan ook over de Stichting? 
Ja, iedereen komt naar mij toe en ik ben lid van de Migrantenraad. Maar wijzelf van de 
Migrantenraad hebben geen kans, geen ruimte, maar wij helpen toch de mensen in de 
pensions, in de straat, of ze komen naar de plaats waar wij zelf werken. En dan geven 
wijzelf inlichtingen aan de mensen of schrijven of helpen, dat doe ik zelf. Ik laat mijn 
werk rusten en ga met die mensen mee. Ik ben in de ploegendienst en ik slaap weinig 
om die mensen te kunnen helpen. Maar iedereen zegt: wat kan ik doen? Als de mensen 
naar de Stichting gaan, doet de Stichting toch niks. Want de Stichting is altijd dicht. 
Maar de demonstratie begint de Stichting iets leuker te maken, want zij begint nu tegen 
de buitenlanders te roepen via de radio en zo: de Stichting heeft een ruimte geopend 
voor de buitenlanders, zondag en zaterdag zullen wij een café moeten maken; maar dat 
helpt toch niet en ik hoop dat niemand van de buitenlanders naar het café of het 
restaurant gaat dat de Stichting gaat bouwen, dat had ze eerder moeten doen. Nu niet 
meer, want nu is de migrantenraad er voor de problemen van de buitenlanders. 
Wat vind jij nou van de migrantenraad? 

Je bent daar nou lid van geworden; er zijn een hoop mensen die op je gestemd 
hebben toen. Waarom heb jij je toen eigenlijk kandidaat willen stellen, waarom heb je 
gezegd: nou ik doe mee als kandidaat met de verkiezingen. Waarom heb je dat ge
daan? Had je teveel vrije tijd? 
Nee, ik heb geen vrije tijd, en ik werk voor een hoop familie in Marokko . . . 
Heb jij kinderen? 
Ja. 
Ook hier in Nederland? 
Nee. 
Hoeveel7 

Drie. En ik heb veel familie, in Utrecht zelf, in Rotterdam. Ik ben hier in Holland bij 
een grote familie betrokken van neven, broers, zwagers; ik heb meer dan 250 personen 
bij elkaar. En ik ben zelf bekend. Want voor de verkiezingen van de migrantenraad heb 
ik veel mensen geholpen. De mensen kennen mij. Ik ben bekend. Ik kan een beetje 
Hollands spreken en lezen en schrijven: niet goed, maar ik kan alles doen. Ik was 
bekend toen de verkiezingen begonnen. Ik heb de tekst van het gemeentehuis in mijn 
eigen taal gelezen en ik heb gekeken wat de gemeente wilde. En 's morgens kwam 
iedereen van de familie naar mij en zei: 'Jij moet kandidaat zijn, jij bent een goede 
jongen, jij hebt goed gewerkt, we hebben niemand anders. Iedereen kent je. Je hebt een 
grote familie hier in Holland. Jij moet kandidaat zijn.' Toen heb ik dat gedaan, al heb 
ik niet veel tijd voor de migrantenraad. Toch heb ik het gedaan, want er zit een hoop 
familie achter me. 
Nou heb je een jaar gewerkt in de migrantenraad en als je nou eens terugkijkt op dat 
jaar — het is precies een jaar, in de zomer, op de dag van de demonstratie waren vorig 
jaar verkiezingen - vind je het een belangrijk jaar, hoe vind je dat het geweest is? 
Ja, het is wel goed geweest. Wij, de leden van de migrantenraad, hebben het hele jaar 
veel inlichtingen gekregen over wat er gaande is in Holland, in de regering; wat niet 
goed is voor de buitenlanders, wat ze wel en niet moeten doen: dat hebben wij allemaal 
geleerd, want vroeger wisten we niks. Tenslotte: de migrantenraad heeft controle op 
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allen die zich beroepsmatig bezighouden met de buitenlanders hier. Zelfs op de Stich
ting. Vroeger deed de Stichting alles wat ze zelf wilde, maar nu niet meer. Nu durft ze 
niet, want ze denkt: de migrantenraad zit erachter; als ik iets niet goed doe, komt de 
migrantenraad erachter. \ ц hebben nog wel geen echte macht, maar we zijn toch 
controleur op iedereen, die beroepsmatig met de buitenlandse werknemers bezig is. De 
migrantenraad wordt steeds beter; na een jaar vind ik dat het nog beter wordt. De 
migrantenraad zorgt zonder salaris voor de buitenlandse werknemer. Ik werk bij een 
fabriek en ik doe graag gratis werk voor mijn landgenoten hier in Utrecht; ik vraag geen 
cent van die mensen. Ik ga gewoon naar waar hun moeilijkheid is, Raad van Arbeid, 
GAK, naar het werk. Ik vraag aan die mensen geen geld. Ik doe het gratis voor hen en 
ik wil dat ze goed kunnen leven hier, want wij blijven niet voor een bepaalde tijd hier in 
Holland, wij blijven ons hele leven. 
Ga je zelf terug naar Marokko ? 
Ik denk er altijd over om terug te gaan. Als ik destijds de technische school zou hebben 
gevolgd, dan kreeg ik wel werk. Maar als ik nu naar Marokko ga, krijg ik geen werk, 
blijf ik zonder werk. Ik kan wel leven met mijn vader, die is boer, maar dan blijf ik 
gewoon thuis en heb ik geen geld om op vakantie te gaan. Ik moet beginnen met eigen 
baas te zijn en ik moet hard werken, geld sparen en ik moet dan uitrekenen of ik in 
Marokko blijf of terug hierheen kom. 
Ik wou weer even terugkomen op de migrantenraad. 

Wat is tot nu toe voor jou het ¿>e/fl«̂ n/fcs/e geweest in de migrantenraad? 
Via de migrantenraad heb ik goed geleerd wat de Hollandse regering wil van de buiten
landers, wat ze probeert voor de buitenlanders te doen, of ze aardig is voor de buiten
landse werknemer of niet. 

Dat heb ik goed geleerd. Uit de Memorie van Antwoord, waarin staat wat de Neder
landse regering in vier jaar heeft gedaan, blijkt dat ze geen goede kans heeft gegeven aan 
de buitenlandse werknemer hier. 
Waarom niet? 
Ik vind die punten slecht voor buitenlandse werknemer zelf. 
Maar waarom zijn die punten niet goed voor de Marokkanen? 
Niet goed voor de Marokkanen? Voor álle buitenlanders! 
Waarom niet? 
Mij is overkomen dat ik zonder contract de eerste keer uit Marokko kwam. Maar toen 
ik hier was, kreeg ik wel een contract van de fabriek waar ik werkte. Die fabriek 
stuurde me naar het Arbeidsbureau, dat aan de politie schreef. De politie zei: 'Als je 
wilt, krijg je gewoon een jaar verblijfsvergunning.' Elk jaar moet ik teruggaan naar de 
politie. 

Een ander punt is wat ik betaal. Ik werk heel de week; als loon krijg ik ƒ300,— 
bruto, maar ik krijg maar ƒ 200,- of ƒ 195,— in de hand. Ik heb aan de baas gevraagd 
hoe dat kon. Ik vroeg: 'Ik zie hier bruto ƒ 300,- en ik krijg maar ƒ 195,- of ƒ 200,-.' 
En hij zegt: 'Ik betaal de verzekering en dat en dat en bijna ƒ150,- gaat naar de 
regering, ziekengeld, WAO, naar de Sociale Dienst en als jij 65 wordt in Holland, krijg 
je toch alle geld terug. Of als je zonder werk zit, heb je dezelfde rechten als Neder
landers als je een contract hebt.' 

Ik heb vijf jaar gewerkt en toen ben ik terug naar de politie gegaan en die gaf me de 
ƒ500,— terug die ik gestort had toen ik hier kwam en zei: 'Jij krijgt gewoon een 
verblijfsvergunning voor je hele leven.' Ook bij het arbeidsbureau kreeg ik zo'n werkver
gunning. Alleen als ik verhuis, moet ik me nog melden bij het politie- of arbeidsbureau. 

In de Memorie van Antwoord van het afgelopen jaar staat dat elke buitenlander 
ƒ5000,— krijgt als hij naar zijn eigen land wil terugkeren. Ik heb daar met heel veel 

329 



mensen over gepraat. Ik ben naar Driebergen geweest (6) en de mensen zeggen: 'Wat is 
nou ƒ5000,—: is dat de premie die wij hier betaald hebben, of is dat om een plezier aan 
de buitenlandse werknemers te doen, of is het gewoon een bloemetje voor de buiten
landse werknemer, zodat ze naar hun land terugkeren?' Het huisvestingsbureau voor 
buitenlanders krijgt geld van de werkgevers. Dat vind ik niet juist. Wij betalen dezelfde 
belasting als de Nederlanders en hebben dezelfde rechten. 

Voor onze huisvesting moet daarom door de gemeente en niet door de werkgever 
gezorgd worden. Als de werkgever geen huizen genoeg heeft voor de buitenlanders, 
neemt hij liever Hollandse mensen en laat dan de buitenlandse werknemer weglopen, 
want hij heeft geen huizen voor de buitenlanders. 

Dat is een fel punt. Verder kan ik niet precies zeggen wat erin staat. 
Heb je wel eens contact gehad met actiegroepen en werkgroepen hier in Utrecht? 
Met werkgroepen heb ik niet zoveel contact gehad, maar met actiegroepen wel. Ik ken 
veel mensen van actiegroepen, wijkcomitees bedoel ik . . . 
Welk wijkcomitee is dat? 
In Oudwijk (7). Ik heb vaak samen met dat wijkcomitee geholpen als ik problemen had 
met Marokkanen. Omdat ik geen inlichtingen had, ben ik gelijk naar die mensen ge
gaan, en die hebben mij goed geholpen: gratis. Zij werken gratis; zij hebben mij gezegd 
dat ik met al mijn problemen naar hen toe moet gaan. 

Dat is goed, ja. 
En wie ken je daarvan in dat wijkcomitee? 
Ik ken niet goed de namen. Er zit een meisje, dat heet Emmeke, en die ander, Janske. 
Ik ken een paar namen, maar van gezicht ken ik hen allemaal, maar ze hebben zo 
moeilijke namen. 
Werkje ook mee in dat wijkcomitee? 
Ja. 
Ben jij de enige buitenlander daar? 
Ja, ik ben de enige buitenlander daar, maar de buitenlanders kennen het actiecomitee 
hier niet. Ik heb er zelf van gehoord van mijn collega Samir, want ik had een probleem 
van een Marokkaan die te lang in Marokko was gebleven. Hij was ziek en hij had niet 
aan de werkgever geschreven. En die wist er dan ook niets van. Laatst kwam hij weer 
terug en ging naar de werkgever die aan die man vroeg waar die was gebleven. Hij zei 
dat hij ziek was. 

Hij toont alles: de bewijzen van de dokter, het onderzoek, de specialist, maar de 
werkgever neemt hem wel aan voor werk, maar hij krijgt geen uitkering. 
Je zei net dat Samir contact had met wijkcomitees. 
Ну kent veel wijkcomitees in Utrecht goed. En hij heeft mij erheen gestuurd, want ik 
heb die Marokkaan gehad die mij zijn problemen vertelde. En ik prakkizeerde waar ik 
met die problemen heen kon gaan. Nou, toen heb ik naar mijn collega Samir gebeld, 
omdat die meer weet dan ik. Hij gaf mij het adres van Oudwijk. Daar ben ik met die 
Marokkaan heengegaan met alle papieren, en ik heb het probleem uitgelegd aan die 
mensen, aan de studenten daar. En zij hebben een brief geschreven aan het GAK of zo, 
dat weet ik niet precies. En ze zeiden, dat we moesten wachten, omdat we antwoord 
zouden krijgen van die mensen. Ze zijn er verder mee doorgegaan en op het laatst is het 
probleem toch opgelost en kreeg die jongen uitkering en kwam alles in orde. 

6. Hoorzitting voor buitenlandse arbeiders, georganiseerd door het Nationaal Centrum voor Buitenlan
ders. Leden van de bijzondere kamerkommissie buitenlandse arbeiders waren aldaar aanwezig in het 
kader van de beleidsmotieven van de regering die in oktober 1974 in de Kamer is behandeld. 
7. Ligt in het oostelijk deel van de stad Utrecht. 
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En in het wijkcomitee Oudwijk, waar je woont, heb je daar veel contact met de 
mensen? 
Met de buitenlandse mensen bedoel je? 
Ja. 
Daar heb ik veel contacten. 
En met de Nederlanders? 
Met de Nederlanders ook, want ik heb daar vroeger zelf gewoond. Nu niet meer, want 
nu heb ik een goede ruimte aan de Leidseweg (8) 
Zijn de contacten met de Nederlanders altijd goed geweest in Oudwijk? 
Ja, waar ik zelf heb gewoond zijn ze goed. Het zijn goede en aardige mensen en iedereen 
heeft wel contact met de buitenlanders in de buurt. Er wonen in Oudwijk veel buiten
landse werknemers, die zijn getrouwd enzovoort. 
Geen problemen? 
Nee, geen problemen. 

Nu zit ik nog met één belangrijke vraag. Er wordt vaak gezegd dat de buitenlandse 
werknemers allemaal aparte, kleine groepjes vormen in de Nederlandse samenleving. 
Dat de buitenlanders samen één groep vormen, bijvoorbeeld de migrantenraad. En dat 
dat een vorm van apartheid is. Een vorm van isolement. Wat vind je daar zelf van? 
Bedoel je of iedereen apart wil blijven, de buitenlanders apart en de Nederlander 
apart? 

Dat willen de buitenlanders zelf niet. Wij willen contact met iedereen: met de 
buitenlandere en met de Nederlanden zelf. Wij willen samenleven. Toen de migranten-
raad kwam hebben wij gepraat over samenleven; daarbij gaat het om de binnenlanders 
én de buitenlanders. Het gaat daarbij niet alleen om de buitenlanders of die meer samen 
willen leven. Wy willen meer contact met de buitenlanders, met de Hollandse mensen. 
De buitenlandse werknemer is hier alleen. Hij laat zijn kinderen en vrouw in Marokko, 
of in Turkije of in een ander land. Wij willen de migratie vergeten. Het woord 'migratie' 
vergeet je alleen door contact met de Nederlanders. Door met hen te spreken, fijn een 
avond uit te gaan, of in een café koffie te drinken. Dan vergeten de buitenlandse 
werknemers het woord 'migratie'. Als de buitenlanders alleen thuisblijven of alleen met 
elkaar omgaan, spreken ze alleen over hun eigen land, hun kinderen, hun vrouwen, daar 
prakkizeren ze de hele dag over. Daarom willen de buitenlanders meer samen leven, 
meer contact hebben met de binnenlanders zelf. 
Is dat contact niet moeilijk? 
Dat is niet moeilijk voor de mensen die de taal kennen. Als je helemaal geen woord 
Nederlands kent, kan niemand naar je luisteren. Als ik geen Nederlands spreek, kan ik 
geen goedemorgen tegen de mensen zeggen en komt niemand naar mij toe. En dan 
denkt de Hollander dat wij geen aardige mensen zijn, want de buitenlander kent geen 
Nederlands en hij leeft altijd alleen in het pension of hij woont samen met Marokkanen 
en hü spreekt nooit over dit of dat. Hij kan nog geen brood kopen. Dan is het contact 
moeilijk. 

Maar voor de mensen die de taal kennen is het makkelijker. Ik ken veel jonge mensen 
die de taal kennen en die hebben meer contact en blijven ook niet thuis zitten. 
Vind je dat je in het contact met de Nederlanders jezelf kunt blijven? Merk je niet dat 
de Nederlanders anders zijn dan jij? 
Nee, dat merk ik niet. Als ik met een Nederlander ga praten en ik ga naar zijn huis en 
hij geeft mij natuurlijk koffie en hij maakt een afspraak wanneer hij thuis op mij wacht 
en hij heeft kinderen en een vrouw, dan profiteert die niet van mij maar ik profiteer 

8. Nabu centrum іл de westelijke richting van Utrecht. 
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van hem, want ik ga koffie drinken en we eten koekjes en praten een uurtje, twee 
uurtjes en hij stuurt mij niet weg en ik mag de hele avond blijven, praten en t.v. kijken. 
Dan vergeet ik alles wat ik aan moeilijkheden heb om wat ik in Marokko heb gelaten, 
want dan leef ik in een Hollandse familie. 
Dan kom jij dus in een Hollandse familie. 
In een Hollandse familie. Dat is voor mij geen bezwaar; die mensen willen graag con
tact hebben met de buitenlanders. 
Is dat bij iedereen zo? 
Bij iedereen die de taal kent. Ik ken zelf meer dan twintig huizen hier in Utrecht. 
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ISHAK is in 1944 geboren nabij Alhoceima en op latere leeftijd opgevoed bij familie in 
Moulay Idriss. Daarna studeerde hij in Rabat, aardrijkskunde en geschiedenis. Hij 
breekt zijn studies voortijdig af om als Onbevoegd docent' op een middelbare school in 
Casablanca les te geven. 

Hij arriveert in Nederland aan het eind van 1971 en raakt snel betrokken bij de 
leiding voor de moskee en het onderwijs aan Marokkaanse kinderen. 

In 1976 huwt hij een Nederlandse vrouw. 
Ishak is een intelligente jonge man, maar wat wisselvallig in engagement en afspra

ken. Zijn weerstand bij tegenslagen is beperkt. Hij is maagpatiënt. Vele problemen 
vecht hij eerst zelf uit. Ook onder zijn landgenoten is hij het introverte type. Gevoelig 
en soms snel geraakt. 

ISHAK 

Ishak, il me serait utile d'avoir des renseignements sur les initiatives prises pour les 
mosquées d'Utrecht, si tu t'en souviens. Quand est-ce que tu es venu ici? 
En 1971, à la fin. 
Et est-ce qu'il y avait déjà à ce moment-là une certaine discussion? 
Non. 
A-t-elle commencé un peu plus tard? 
Ce qui existe en ce moment, c'est une chambre dans le centre pour les deux nationa
lités. Cest tout ce qui a été en ce moment-là. Après, les Turcs ont commencé. 
N'as-tu rien pu trouver pour les Turcs? 
Quand j'entrai ici, il y avait une maison dans le centre pour les deux nationalités au 
demier étage. Il y avait une chambre où les croyants se rencontraient. Pas toujours, 
mais une fois par semaine, quand il y avait une fête. Surtout pendant les fêtes. Au 
début il y avait beaucoup de gens, mais après le nombre a diminué à cause des choses 
qui ne marchaient pas, parce que c'était imparfait. C'était difficile pour les autres 
d'accepter une situation qui n'existe pas dans leurs mosquées. 

Après, c'était la restauration, où bien la destruction de tout le quartier où se trouve 
le centre. Durant à peu près une année les Turcs ont formé une association. Ils ont pu 
acheter une vieille maison. On a transformé son premier étage en mosquée. 
C'est l'Otterstraat. 
Oui. 
Mais quels étaient les problèmes concrets qui causaient une diminution des musulmans 
fréquentant la mosquée; quel genre de conflits? 
Il y avait tant de choses. 

La première c'est qu'il n'y avait pas d'imam qui était capable d'être imam des gens. 
Pour les marocains il y a eu une difficulté avec l'imam. Pour les Turcs où bien entre les 
deux communautés où bien entre les deux nationalités les choses au début ont été bien, 
mais après ça commençait à changer un pea 

Autre chose: il y avait des bagarres au café. Alors le respect de la mosquée était 
perdu. C'est pour cela qu'au début la mosquée était fréquentée par les gens, mais après 
son respect comme mosquée a été diminué et les gens ne pouvaient pas y aller comme 
au début. 

C'est ça, il y avait deux causes. 
Premièrement il n'y avait pas quelqu'un capable de diriger, de fonctionner comme il 

faut. 
Deuxièmement c'était la situation ou le lieu où se trouvait cette chambre même. 
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Bon; les Turcs ont pris l'initiative d'ouvrir une mosquée pour eux. Nous ne le savions 
pas; aucun marocain ne savait que eux, ils étaient en train de préparer quelque chose. Il 
y a eu mal contact avec la fondation à cause du problème qui est surgi entre deux 
groupes: le groupe de monsieur M. et d'autre amis. 

Le directeur même de la fondation sociale a dit des choses qui ont touché beaucoup 
de gens. Alors il y a eu une séparation entre la fondation et les marocains en général. 
Quelles choses, par exemple, ont vraiment touché les marocains? 
Il a juré une fois qu'il ne serait jamais un marocain, quoi qu'il soit! Il a juré qu'il ne 
serait jamais un marocain avec son coeur. Il l'a dit comme ça: même si je restais ici, 
même si je travaillais pour vous, avec mon coeur je ne le serais jamais. 

Il étaient devant la porte, il y avait beaucoup de gens au dehors. Or, ça c'est le 
problème principal dont je me souviens que les autres m'ont raconté; (c'est que moi je 
n'étais pas ici en ce moment-là). 

Mais moi, on m'a aidé au contraire, Quand je commençais à l'école au début on m'a 
aidé. Mais plus tard on m'a dit: 'Non, les dépenses sont trop élevées pour nous, 
l'éducation pour les petits enfants n'existe pas dans notre statut, on ne peut pas le 
continuer plus longtemps. 

Bon, on revient à la mosquée. Quand il y avait une sorte de méfiance entre la 
fondation et notre groupe, notre nationalité, il y a eu des choses personnelles entre 
moi et eux à cause de l'école. Et à part de ça avec mes amis, à cause des fêtes qui ont 
été organisées. Une fois j'amenais les enfants. Au début on m'a dit: viens. Mais quand 
j'entrais avec les qaatre enfants on m'a dit: 'Non, il faut payer'. Quand on est entré 
là-bas j'ai demandé une boisson, mais on m'a dit qu'il fallait payer. Il y avait deux salles 
dans le théâtre: une pour les Turcs et l'autre pour nous. Nous étions dans un café; il y 
avait un orchestre qui n'était pas capable d'être comme les Turcs, alors les gens ont 
quitté la salle. On a parlé avec le directeur. Il a dit que nous fumons du hashish et 
c'est pour cela qu'on nous n'a pas donné une salle comme il faut. 

Il y avait d'autres problèmes à part ça: une fois à l'école j'avais besoin de cahiers de 
notes pour les compositions des enfants. J'ai prié la fondation d'imprimer 500, 400 ou 
200 cahiers, parce que le budget de l'école, n'était pas suffisant pour faire ça. Directe
ment on m'a dit 'non', sans penser, sans le discuter dans une réunion. 

J'ai parlé avec l'interprète, l'assistant social marocain, il m'a dit: je parlerai avec le 
directeur; mais après un ou deux jours il m'a dit 'non'. Je lui ai dit: qu'est-ce que tu as 
fait là-bas? Et il a répondu: je n'ai rien entre les mains. 

Maintenant je suis en train de raconter des choses. Alors nous étions obligés de 
s'organiser seuls et de chercher une solution pour nos problèmes nous-mêmes. 

Bon, réaliser ce qu'on peut faire: l'idée c'était que puisqu'on n'a pas le centre, 
puisque la mosquée joue un rôle très important dans notre vie et puisque la plupart des 
gens qui travaillent ici viennent de la campagne et dont le phénomène religieux a une 
immense influence sur les autres compatriotes. 

Le seul point de départ c'était à chercher une mosquée et à côté de la mosquée une 
centre pour les activités sociales. Au même temps, le développement de notre vie 
sociale toujours était la mosquée même. Donc on a pris un exemple qui vient de notre 
vie sociale même; c'est-à-dire qu'on a suivi un exemple qui vient de notre vie. En ce 
moment-là par conséquence on a eu un contact avec trois ou quatre fonctionnaires de 
l'église protestante. 
Tu te souviens des noms? Dominee Dronkers? 
Non; dominee Dronkers on a connu après. Oui je connais tous les noms. On a facilité le 
travail, on nous a aidé beaucoup: soit pour écrire des lettres, soit pour indiquer des 
adresses, soit pour parler quand il est difficile pour nous de contacter quelqu'un pour 
lui expliquer ce qu'on voulait. En tout cas, au début on nous a aidé réellement. Et ce 
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sont eux qui nous ont donné l'adresse des Turcs qui existaient déjà ce que nous ne 
savions pas. 
Ici en ville? 
Oui, en écrivant le statut de l'association qu'on a voulu créer, c'était eux qui nous 
aient donné le statut des Turcs mêmes et c'était un point de départ pour nous pour 
faciliter ce statut-là. On a suivi presque la même chose, seulement on a changé des 
articles et on a ajouté d'autres et surtout l'important qu'on a fait, c'était le but de 
notre association: participer à l'activité religieuse et sociale, tandis qu'eux n'ont que 
l'activité religieuse; alors on a bien du vérifier des articles de notre association. 

C'est ainsi qu'on a commencé et puis le Ministère de Justice a accepté l'inscription 
de notre association parmi les associations néerlandaises. 
Quel est le nom de l'association? 
Stichting'De Moskee': fondation 'La Mosquée'. 

On a commencé notre activité. On a profité de quelques fêtes que la fondation avait 
organisées pour parler aux gens, pour les informer de ce qui avait été créé. Plusieurs fois 
on a parlé à la radio et les amis néerlandais nous ont créé des contacts avec les autres 
associations, avec les autres groupes. D'après eux, on a pu créer un contact avec le 
Conseil des Eglises. 
Local? 
Oui, de la ville. Le conseil local de la ville même a organisé une réunion avec les conseils 
de toutes les villes. Au début c'était un peu difficile quand on s'est réuni avec les 
conseils locaux, mais il y avait des gens qui ont été sympatisants. Alors on nous a aidé 
après. Malheureusement que toutes les promesses qu'on a entendues n'ont été que des 
promesses, pas quelque chose de concret. On nous a aidé financièrement, mais ce 
n'était qu'une aide symbolique. 

Jusqu'à maintenant on attend encore après à cause de nous. Il s'est développé une 
situation un peu critique entre les trois églises ici. A cause de nous, parce qu'il y a des 
gens qui sont pour et il y en a qui sont contre et jusqu'à maintenant ce contraste existe 
encore. 
As-tu compris un peu la discussion? 
Je n'ai jamais assisté à une discussion entre les néerlandais ou entre les 'dominees'. On 
nous a jamais convoqués. Alors seulement via les intermédiaires, les gens qui assistent 
là-bas et qui nous racontaient ce qui se passait à la réunion. 
Π y aun pasteur qui s'appelle dominee Van der Werf. 
Oui, il est contre. 
Oui, et as-tu peut-être lu ses articles? 
J'en ai ... non, contre la fondation non, mais contre la mosquée, contre les musulmans. 
Connais-tu ses thèses? 
Non, je ne les ai pas lues toutes, mais j'en ai quelques papiers à la maison, c'est-à-dire, 
c'est un peu difficile pour moi à comprendre. 
Mais est-ce que tu as compris pourquoi il est contre la fondation d'une mosquée ou 
d'une fondation aidée par les chrétiens? 
Non, pas exactement pourquoi. Seulement j'ai entendu que la religion que nous suivons 
n'est pas juste. On est dans cette société-là, on doit participer à sa vie religieuse. On 
doit nous intégrer dans la vie sociale néerlandaise ne pas suivre encore notre passé, 
notre culture maternelle. J'ai entendu aussi que l'église dépense beaucoup d'argent 
pour les missions en Afrique, dans les pays lointains. L'église maintenant est là des gens 
qui viennent de la même continent, qui sont ici tout près qui nécessitent pas assez de 
dépenses mais quand même on les laisse et on dépense de l'argent dans les pays 
lointains et on laisse les gens là qui sont ici. On doit commencer par eux qui sont 
faciles, qui vivent avec nous ici. Il y a eu des discussions à la radio même, parce qu'on 
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avait reçu une aide de la radio qui avait annoncé une fois un appel de là-bas eux, ils ont 
reçu des lettres des gens sont contre et d'autres qui sont pour. Alors chacun explique 
ses raisons, et les causes pourquoi il est pour ou contre. 

J'ai pu savoir qu'un jour, dans une oration, dans une discours à l'église, le Dôme, 
c'était une dimanche, dominee Van der Werf a dit qu'on est tout à fait contre une 
mosquée ici. 
Autant que je m'en souvienne, parce que j'étais à l'étranger ce jour-là — il a posé la thèse 
qu'il est contre l'aide de sa communauté chrétienne pour une mosquée, parce que 
comme chrétien il a la vraie foi, et il ne peut pas concilier ça avec certaines attitudes de 
syncrétisme. Si on pense posséder la vraie religion on ne peut pas aider une autre 
religion. 

Si les marocains veulent lui demander une assistance sociale il est d'acord. Il veut bien 
les aider pour obtenir un centre social, mais il ne veut pas les aider en établissant, en 
construisant une mosquée. J'ai compris que cela с 'est plus ou moins au fond de sa 
pensée. 
Moi je n'ai jamais eu un contact personnel avec lui, mais mes amis non plus. 
Pourquoi? 
On n'avait pas d'occasion pour en parler. J'ai parlé avec mes amis et un jour je leur ai 
dit: est-ce qu'on pourrait le visiter pour lui parler, pour faire comprendre notre situa
tion? 
Mais est-ce que, par exemple, Van der Werf vous a invités? 
Non, jamais. Personne parmi mes amis ne sait exactement pourquoi ils sont contre notre 
projet. La barrière de la langue qui existe est la seule cause qui nous laisse loin de ce 
que l'autre exprime, alors on ne sait pas exactement pourquoi ils sont contre à cause de 
la langue même. En même temps on n'a pas pu se reunir pour créer un contact direct 
avec eux parce qu'on voit d'avance que ça sera difficile de se discuter franchement, et 
clairement, fraternellement ensemble. Alors c'est pour cela qu'on n'avait fait ça. J'ai 
cherché son adresse pour aller chez lui à la maison. J'ai demandé un ami de m'en 
accompagner. Il m'a dit: je ne suis pas pourri ... et puis je ne l'ai pas fait. 
Un ami hollandais ou marocain ? 

Non, marocain. Autre chose, cette idée d'être contre nous ne nous a pas inquiété 
tellement à cause des choses, des événements qui se sont déroulés. Premièrement le 
conseil des églises même il était pour et il a dit qu'on ne peut pas forcer aucune église 
de donner une église parmi les églises aux Musulmans, mais du point de vue humani
taire nous sommes pour aider ces gens-là et on laisse chaque groupe libre pour qu'il 
donne ce qu'il veut à la dépense de la réunion. L'important c'est seulement ces pro
messes qu'ils ont dit, même s'ils ne nous ont rien dit, rien donné. L'important c'était 
qu'ils n'ont pas été contre. Autre chose, il y avait des gens ici qui parlaient avec le 
groupe qui était contre nous, ces gens-là, des Hollandais, des chrétiens de religion aussi 
comme dominee Dronkers, ils ont assisté à plusieurs discussions, ils ont fait tout leur 
possible pour expliquer nos besoins. Alors il y avait des gens qui nous protègent, même 
si l'on assiste pas aux réunions. Il y en a des gens qui parlent en notre nom. Bon, mais 
enfin, on a pu constater que l'influence des gens qui ont été contre a pu vaincre parce 
qu'on n'a rien eu jusqu'à maintenant. Et c'était une nouvelle étrange pour nous au 
conseil quand on a reçu du conseil des églises, — où il disait on vous envoie cette 
lettre-là pour vous informer que nous sommes en disposition de vous aider, surtout les 
Musulmans qui forment une majorité des immigrés qui sont ici. Nous, on a déjà sollicité 
une aide depuis longremps, mais on n'a rien reçu ... comme concret. 

Eux, on nous a envoyé après une lettre au conseil où ils disent qu'ils sont prêts pour 

9. Memorie van Antwoord, o.e. 
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aider aux Musulmans. Alors j'ai constaté qu'il y a une contradiction entre notre contact 
déjà, qui était commencé déjà et ce qu'ils demandaient, et bien ce qu'ils nous disaient 
après. 

Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait à part de ça? On à créé un contact avec la 
municipalité ici. Kieboom c'était toujours notre homme de contact avec lui qu'on a 
parlé toujours. Lui nous a dit qu'il fera son possible, pour trouver une solution. Il était 
convaincu de nos demandes, de nos besoins. Jusqu'à maintenant il n'y a rien même si 
on a proposé deux centres, un club à Voorstraat et une église Leeuwenbergkerk, 
propriété de la commune même. Avec le centre on nous a dit qu'il faut louer tous les 
deux. Il n'y a pas d'aide ou bien quelque chose gratuite, sinon il faut payer une ... 
Combien est-ce qu'il faut payer? 
Pour Voorstraat on nous a dit dix mille florins, je crois. 
Par année? 
Par année. 
Leeuwenbergkerk? 
Trois mille. C'était moins cher, on a préféré cette église-là parce que c'est un centre 
respecté fait comme la mosquée même. On a commencé à parler. Notre réponse était 
de commencer au début par Leeuwenbergkerk, on laisse le centre de Voorstraat parce 
qu'il est un peu cher et en même temps se trouve au centre de la ville près d'une rue qui 
passe là-bas et il y a toujours du ... bruit. En même temps l'autre c'est un peu au centre 
de la ville aussi, mais c'est un centre religieux. A part de ça il était cher, mais l'église est 
louée par une église. On a entendu que eux ils voulaient suspendre une église parmi les 
deux ou trois qu'ils possédaient. Après les événements, le phénomène qui dominait Van 
der Werf après les gens de l'église même qui nous ont aidé eux-mêmes parce que dans 
notre groupe, le groupe de la mosquée, il y avait des membres de cette église-là ... 
monsieur Van der Werf a commencé ses discussions, son dialogue ... l'accélération de 
leur activité, de leur aide à nous a diminué un peu. On a parlé avec Kieboom plusieurs 
fois, la dernière fois il nous a dit qu'il ne faut pas précipiter les choses, il faut attendre, 
l'église bien ... à nous, ça c'est vrai, mais on n'était pas obligé des gens qui sont là-bas de 
quitter l'église, s'ils la quittent, eux, volontairement, ça sera à vous sinon on ne peut 
pas obliger. Il y a un problème, eux ils étaient très occupés d'une restauration dont la 
commune a participé à cette restauration par un architecte. La restauration extérieure 
était financée par la commune, restauration interne c'était par l'église. Quand ils ont 
entendu que les Musulmans recevraient cette église et que la commune était d'accord 
on a arrêté ces travaux-là, c'était une perte pour l'église même. Celui qui parle au nom 
de l'église c'était un membre de notre groupe, eux, lui, il a assisté à une réunion avec 
Kieboom. Il était contre lui. 
Hollandais ou Marocain ? 
Oui, c'est un Hollandais. 

Bon. Le wethouder Kieboom a dit ses excuses, on n'a pas fait ça par volonté, ce sont 
des gens qui ont parlé seulement avec des journalistes, des gens qui n'ont pas droit de 
parler de ces choses-là. Ce n'est pas leur compétence, vous êtes libres, vous pouvez 
rester dans l'église, dès ce que, au moment où vous la quitterez volontairement on a, lui 
il a envoyé une lettre pour eux où il a dit ça par écrit. Nous avons envoyé une copie. 
Eux se sont réunis plusieurs fois. La dernière réunion où ils devaient dire oui ou non. 
C'était la fin du mois passé. On a dit là-bas dans cette réunion qu'on doit parler avec 
tous les habitants qui fréquentent l'église et on doit se réunir plusieurs fois l'année 
prochaine au mois de mai ou juin '75. Ça sera la dernière réponse. 
Est-ce qu'on quittera l'église et sera-t-elle alors pour les Musulmans ou est-ce qu'on la 
gardera? 

C'est à dire que, si j'ai bien compris, l'année prochaine H est possible que la commu-
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nauté chrétienne qui fréquente en ce moment l'église en parte, mais ce η 'est pas sûr. 
Non, non, on va entrer en contact avec tous les gens qui fréquentent l'église pour leur 
demander est-ce que vous êtes d'accord de laisser cette église-là pour les Musulmans 
pour la transformer en mosquée ou non? 
Alors ça durera une anee ? Faut-il attendre une anée? 
Oui, c'est à dire qu'il faut prendre le temps durant une année pour cette discussion avec 
les membres de la communauté chrétienne et peut-être il y a possibilité qu'après une 
année ... de l'année prochaine ... C'est à dire qu'il n'y a rien de concret jusqu'à 
maintenant. C'est quelque chose d'étrange pour nous parce qu'on a attendu longtemps 
et on a cru que la dernière discussion serait le mois passé en mai. 

Maintenant avec Kieboom on n'a rien fait jusqu'à maintenant parce que Van Lent, 
je l'ai rencontré chez lui, le dernier des fonctionnaires de la commune ici ... peut-être 
on a ... pour transformer ... de Voorstraat à une salle d'exposition pour exposition de 
choses antiques. Lui il a dit c'était bien de donner un étage pour les Musulmans et un 
autre pour les expositions 

Alors il nous a parlé. Je l'ai recontré. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé avec 
monsieur Kieboom, la seule difficulté c'est que ce centre-là il est très, très vieux, il a 
besoin d'une restauration, on est en train de le restaurer, on a changé tous les toits, 
enfin, disons que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ce n'est que le toit. Il y a un solide 
toit. Le premier étage n'est pas encore restauré, le deuxième n'est pas terminé, alors ... 
le centre même ... de Voorstraat n'est pas fait pour le demander. L'architecte qui est 
responsable de ce bâtiment-là il nous a dit que peut-être en '75 en mai aussi ça sera fait, 
restauré. Donc on n'a rien entre les mains jusqu'à maintenant. Il y a autre chose ... 
Un moment s'il te plait. N'y a-t-il pas un problème d'argent? Par exemple trois mille de 
la part de l'église ou dix mille de la part de Voorstraat... 
Le financement? 
Par les Marocains mêmes ou par... ? 
Bon, nous on n'a pas limité notre relation avec l'église, avec la fondation, avec la 
commune, sinon avec nos pays mêmes, les pays musulmans. On a parlé avec l'ambassa
deur de l'Arabie Saoudite. Il a dit oui. Il était joyeux. Il était content. Il a dit c'est ça 
notre politique, c'est pour cela qu'on travaille nous, le commerce n'a rien a faire 
avec ça, l'important pour nous c'est l'activité religieuse parce que notre pays est le 
centre de cette activité-là. Nous on était joyeux de sa réponse, de son contact avec nous 
... pour son pays nous a demandé de former un dossier pour le centre qu'on souhaite 
avoir. On a fait ça, on a commencé par Monicakerk. Après ça on a eu une délégation. 
Une délégation composé par deux personnes: un Pakistanais et un Marocain. Eux ils ont 
écrit, ils ont formé un autre dossier pour eux, on nous a dit d'écrire une lettre person
nelle, directe pour le roi Faiçal même. On a écrit cette lettre, mais jusqu'à maintenant il 
n'y a rien. L'ambassadeur nous a appelé une autre fois, il nous a dit que vous changé le 
plan et nous parlait de notre kerk, de notre église. Est-ce que je peux apprendre 
l'information nécessaire pour répondre à mon pays si on me demande des renseigne
ments. On a parlé avec les dirigeants de Oosterkerk ... On a voulu la vendre ... on a 
parlé avec eux. On nous a donné des documentations nécessaires comme le plan, le 
prix, les dépenses, tout. L'ambassade jusqu'à maintenant il n'y a pas de réponse, on ne 
sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais l'église n'était pas définitivement en vente. C'est 
pour cela on a dit à l'ambassadeur même qu'on attend la décision terminale. La fin 
d'avril le conseil de l'église a dit non on ne la vend pas on la laisse. Alors on a dit à 
l'ambassadeur qu'on supprime ce projet-là, ça sera autre chose, c'est pour cela jusqu'à il 
n'y a rien ... 

On a parlé, on a écrit à un autre gouvernement? 
On est entré en contact avec notre consul à Amsterdam. Lui il a dit que ... 
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Le consul marocain? 
Oui, il a dit que le prix de l'église ... Bergkerk ... bon prix, bon marché, ce n'est pas 
cher, lui il pouvait financer cette église-là. 
C'est pour l'acheter ou pour la louer? 
Non, pour louer parce que ... 
Parce que c'était trois milles florins? 
Oui, c'est l'occasion. On ne peut pas l'acheter parce que c'est une propriété de la 
commune, c'est que la commune ne vend pas souvent les propriétés. 

Lui, il a dit que Oosterkerk elle était un peu chère en même temps vous allez com
mencer dès le début, alors on doit attendre une année de plus pour avoir beaucoup de 
gens pour avoir une activité, une vraie activité ... Vous aller commencer au début par 
quelque chose moins cher sans une grande somme d'argent, parce que peut-être même 
une réponse concrète ou bien positive de votre pays n'est pas sûre au début, il faut 
commencer par des choses qui sont faciles, acceptables. Lui il a écrit une lettre pour le 
ministère des affaires étrangères où il a expliqué tous les projets dont on pense, Ooster
kerk, Leeuwenbergkerk, on a eu une copie de sa lettre. Après ça pendant le mois de 
ramadan il a eu une délégation qui est venu ici pour faire des conférences, prendre 
contact avec les gens. On leur a donné un dossier pour le présenter au ministère des 
affaires religieuses chez nous. Ils ont fait ça, après ça une fois M. était en vacances au 
Maroc, on lui a écrit une lettre pour rencontrer le ministre des affaires religieuses chez 
nous. Lui, il lui a promis qu'il présentera notre demande dans une réunion ministérielle 
et il l'a fait. Après ça, après un mois, deux mois, le consul ici à Amsterdam, il a reçu 
une lettre du ministre des affaires étrangères où il dit après une réunion de notre 
conseil ministériel sa majesté était très content de ce que les Musulmans de Hollande 
demandent et lui il participera à la création d'une mosquée dans la ville et il voudrait 
bien savoir le montant que chaque nationalité payera pour terminer le reste. A ce 
moment-là moi j'étais malade, j'étais entré à l'hôpital, c'était un peu difficile pour moi 
de suivre ce travail-là parce qu'on doit avoir quelqu'un qui a assez de temps pour le 
faire, rencontrer des gens du jour, assister à beaucoup de réunions, écrire beaucoup de 
lettres, entrer en contact avec les gens, parce qu'on a reçu une aide considérable des 
compatriotes mêmes. Alors on a créé un fardeau, qui est lourd; un travail, une activité 
qui nécessite quelqu'un qui doit avoir le jour libre. Donc quand je suis entré à l'hôpital 
et mon ami était en vacances il n'y a eu cette accélération comme au début. En même 
temps on a trouvé qu'un représentant diplomatique ici c'est eux qui doivent faire ce 
travail-là. Moi je l'ai dit parfois au conseil qui pouvait chercher quelqu'un qui pourra 
surtout les assistances sociales qui pourront suivre ce chemin-là, cette activité-là, ce 
projet-là. 

L'aide du ministère des affaires religieuses du Maroc par le consulat d'Amsterdam, était-ce 
la nouvelle construction de la mosquée, ou l'achat d'une église? 
Dans la lettre il est indiqué comme ça, on est d'accord d'acheter ou bien de construire 
une maison en Hollande à Utrecht. 
C'est à dire que l'argent ne jouait pas un très grand rôle à ce moment-là? 
Non, non, la lettre dit: Nous sommes très joyeux de participer à la création ou à la 
construction d'une mosquée. On veut savoir exactement combien sera notre partie, 
notre participation, le montant. En ce moment-là, moi j'étais malade, mes amis n'ont 
pas suivi leur travail, qu'ils ont commencé et moi je leur dis: il faut dire au consul 
amener de suivre le projet lui-même, c'est à dire de créer des gens, un groupe qui 
pouvait suivre ça parce que c'était difficile pour nous de travailler à l'école ou bien dans 
l'usine et de faire ça avec tous les gens, des fois de visiter le consul ou bien les 
ambassadeurs, assister à des réunions. C'est devenu un peu compliqué, un travail qui 
nécessite des gens qui ne doivent pas travailler que pour ceux-là, alors je leur ai dit 
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peut-être moi, même si je sors de l'hôpital, je ne peux pas suivre ça plus. Dites au 
consul ou bien à l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite de chercher des gens qui peuvent 
suivre ce travail-là. Et même la commission qui est venu de l'Arabie Saoudite on leur a 
dit qu'il faut envoyer un imam qui doit, dire, ce phénomène-là, qu'il doit réaliser ce 
projet-là lui-même, pour qu'il puisse savoir le climat qui existe ici lui-même, c'est-à-dire 
s'il commencera, s'il arrivera à faire quelque chose quand il entrera en fonction, il ne 
sera, il connaîtra les données sociales et les besoin des compatriotes, des gens, c'est-à-
dire qu'il a vécu lui-même tout ce qui se passe ici. 

Mais jusqu'à maintenant il n'y a rien. 
Tu dis qu'actueliement il n'y a pas un imam assez fort? 
Il n'y a pas. 
C'est ça. Mais en ce moment il y a par exemple 1}аЦ Mohammed que chacun connaît à 
peu près, qui fait plus ou moins fonction comme d'imam, pourquoi est-ce que ça ne 
marche pas? 
Eh ... La religion musulmane est comme la religion chrétienne une doctrine. Ces doc
trines-là ont été créées après le prophète, alors c'était comme des partis politiques. 
Chacun suivait la doctrine qui lui semblait juste et logique. L'imam qui existait ici, il 
est membre, il appartient à une doctrine de ces doctrines-là. 
Comment s'appelle cette doctrine? 
'Alawiyyïn. 
La frontière algérienne. 
Pour nous, enfin, la plupart, la majorité des Musulmans ne suivent aucun doctrine. Ils 
suivent encore la sunna. Ils sont des sunnites. Ils suivent le chemin que le prophète a 
suivi. Et la plupart des croyants sont des compagnons du prophète même. Maintenant 
pour réunir tous les gens on ne doit pas être membre d'une doctrine qui était créée 
après. C'est l'une des causes qui en laissait vite ici. A part de ça un imam c'est quel
qu'un qui a eu des études, des études religieuses, quelqu'un qui a un esprit, des hori
zons ouverts. Un vrai imam entre les ouvriers est difficile de le trouver. 

Il faut chercher quelqu'un qui pouvait faire ça. Vraiment il n'y a pas beaucoup de 
gens qui peuvent faire ça mais dans une distance, dans un milieu limité. Alors il y a peu 
de gens. Mais de faire unir toutes les influences, tous les chemins qui existent, réunir 
tous les gens surtout quand il y a beaucoup de nationalités comme les Turcs etc. On 
doit avoir eu une bonne education. 
Oui, je comprends ça plus ou moins, mais pour en revenir à la mosquée... 
S.v.p. je vous interromps maintenant. Ca ce n'est pas un problème si un état musulman 
nous envoie quelqu'un n'importe quel état. S'ils veulent, ça sera résolu enfin dans une 
minute parce qu'il y a des gens qui n'ont fait des études que pour ça. 
Et si l'état, par exemple, envoyait un 'Alawï? 
Non, si l'état envoie quelqu'un celui qui sera ici, doit suivre le chemin qu'on aime, si 
même si lui croit une autre chose ou bien suit une voie que la plupart des gens ne 
suivent pas, ça sera personnel à lui. Ces groupes-là qui existent sont peu et leurs 
partisans, leur fidèles qui les suivent sont peu aussi, c'est-à-dire la plupart, disons 90% 
des Musulmans, n'ont aucune doctrine. Ils suivent, ce sont des sunnites. Alors c'est 
facile de choisir un imam parmi eux. Les gens qui suivent maintenant alouites ce sont 
eux, ce sont de petits groupes. Ce sont des groupes qui ont été créés après le prophète 
donc des siècles plus tard où on était dans une autre situation. Au début de la création 
de ces doctrines-là c'était bonne volonté, mais après on a profité, on les a orienté dans 
d'autres directions qui ont été contre la communauté musulmane. Enfin, si les Musul
mans veulent participer à ce projet vraiment on n'aura aucun problème d'imam. Ou de 
l'argent. 
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Mais quant à l'argent... c'est très important pour les Arabes, évidemment, est-ce qu'on 
peut attendre une contribution des membres de la communauté musulmane même ou, 
disons des ouvriers marocains qui vivent ici, qui vivent dans des mauvaises conditions? 
Des contributions des ouvriers ou bien des Musulmans? Chez nous il n'existe pas. Il n'y 
a pas de contributions. 
Non, pas réglées, pas organisées, mais disons une collecte libre, une aide volontaire. 
On a déjà reçu une aide, seulement ce qui existe chez nous n'existe pas chez les 
néerlandais, c'est qu'il n'y a pas une aide permanente. Si quelqu'un donne quelque 
chose maintenant on n'est pas sûr le mois prochain ou l'année prochaine il fera la 
même chose. Ici t'est autre chose, quand quelqu'un déclare qu'il donnera un montant 
limité, il le fait chaque fois. 
Ça je le comprends. Est-ce que vous pouvez attendre une certaine contribution de cette 
façon de la communauté musulmane? 
Oui, mais s'il y a une activité sérieuse, s'il y a un imam accepté ou bien quelqu'un qui a 
un horizon plus large pour réunir tous les gens et commencer un travail sérieux pas 
seulement religieux pour faire la prière mais sinon une vision très large pour tous les 
problèmes sociaux qu'on a ici. Des enfants, des pères, des femmes, des fêtes religieuses. 
Enfin faire tout le possible pour réunir les gens et d'étudier exactement leurs besoins, 
de faire répondre aux besoins des gens qui sont ici. Alors il aura un succès et j'en suis 
sûr que n'importe qui, qu'il soit croyant ou non, participera à la mosquée. Mais on doit 
avoir ces gens-là. 
Je comprends ça, mais qu 'est-ce que vous en pensez de continuer après cette histoire très 
longue, très dure, à chercher une possibilité d'établir une mosquée dans la ville, ce qui 
n'est pas facile. Quelle impression avez-vous concrètement des communautés chrétien
nes. Parce que vous avez contacté des communautés chrétiennes, vous avez expliqué 
dans votre histoire les problèmes, d'abord une certaine adhésion spontanée, après ça... 
la thèse de Van der Werf. Cela a diminué maintenant plus ou moins, qu'est-ce que vous 
en pensez, est-ce qu 'il y a vraiment un certain contact ou est-ce qu 'il n'y a pas de contact 
et de quelle manière le contact s'établit-il? 
Nous, nous sommes divisés vers l'église ici pour solliciter une aide à cause de l'idée que 
la concurrence entre les religions qui existait pendant les siècles passés. La pensée, 
l'idée de la vue à l'être humain comme être humain qui existe dans le siècle où nous 
sommes maintenant, qui nous a encouragé à demander l'aide de chrétiens. Si c'était des 
siècles déjà passés; c'était impossible de demander ça à l'église même. 
Pourquoi ce changement? 
Ce changement, c'est un phénomène ou bien une influence de la pensée, du sentiment 
de l'homme. Dans cette époque-là le sentiment humain a commencé à régner. 

La question que vous m'avez posée je la trouve très, très importante. Je voudrais 
essayer d'expliquer quelle est la cause, quelle est l'origine qui nous a poussé pour 
demander une aide des gens qui suivent une religion qui est différente de la nôtre, mais 
quand même on Га fait. J'ai essayé de dire que les sentiments humains qui régnent dans 
le monde actuel, la pensée, l'idée de former l'homme international nécessitent une vue 
de l'homme comme homme pas comme origine ou pensée. Nous on est ici, on vit avec 
des gens qui pensent au jour de la création, qui attendent le moment où cet homme 
international peut être créé. C'est pour cela ils attendent une union, une unification de 
tous les peuples. Pour arriver à ça enfin on doit supprimer l'idée de chrétien, musul
man, juif ou bien buddhiste, parce que ce sont des obstacles qui ne pourront jamais 
aider à former une société internationale. Maintenant on a demandé cette aide-là de 
l'église même parce qu'on a l'idée que ces gens-là pourront comprendre notre situation, 
même si nous suivons une religion qui est differente. 
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N'es-tu pas déçu par ¡a réponse? 
Malheureusement jusqu'à maintenant puisqu'il n'y a pas une réponse concrète. C'est-à-
dire que l'ambiance qui régnait il y a des siècles. 
Une question qui se pose toujours c'est pourquoi penses-tu que le gouvernement hol
landais n'ait pas aidé concrètement? 
Je ne peux l'expliquer ça, je n'ai pas assez de renseignements sur la réaction des gens 
qui s'intéressent ... Je ne peux rien dire ... On m'a dit qu'il en a des gens qui sont pro, il 
y en a d'autres qui sont contre, mais je ne sais pas ... 
Une toute autre question: dans quinze jours tu iras au Maroc, disons que tu te trouveras à 
Casa, à Fez ouàNedor et tu rencontreras là des jeunes gensqui bavardent avec toiet qui 
te demandent: tu as été en Hollande pour ton travail et pour tes vacances, raconte nous 
quelque chose sur ce pays. 

Comment est-ce que les hollandais accueillent les étrangers, particulièrement la 
minorité marocaine. Une question délicate, mais très concrète et très réelle qu 'on peut 
te poser un jour au Maroc. Supposons qu 'un jeune homme de vingt ans rêve de quitter 
son pays pour travailler dans les pays riches et il demande des renseignements à Ishak. 
'Explique-moi de quelle manière on vous accueille?' 
Si on veut comparer entre les pays d'Europe occidentale, je dirais que l'accueil d'un 
ouvrier étranger en Hollande, il est bien accueilli. 
En relation avec des autres pays? 
Non, comparaison seulement. Si je dis ça, maintenant je compare entre ces pays-là, 
mais même en Hollande maintenant la situation a changé un peu. L'accueil des années 
passées a changé un peu et surtout après les événements de Rotterdam en 1972. Après 
ces incidents l'ambiance, le climat a changé un peu partout. 
Négativement ou positivement? 
Non, négatif, contre l'existence de l'étranger en Hollande et surtout particulièrement 
dans les grandes villes comme Amsterdam, Rotterdam, Utrecht ou Den Haag. 
A ton avis, quelle chose provoquerait ce changement négatif dans l'opinion publique? 
Il y en a des causes à l'origine viennent des étrangers mêmes et il y en a d'autres qui sont 
strictement des choses qui viennent de la vie sociale néerlandaise et des causes qu'on 
pourrait trouver ailleurs aussi, même si cétait chez nous, peut-être ça sera la même 
chose ... de la situation des pays comme en Hollande. Je dis comme ça parce que même 
dans les autres pays européens ça existe, disons pire. Maintenant les causes qui poussent 
à laisser l'étranger un peu dégoûtant, c'est qu'il vient d'un monde, disons arrière du 
point de vue européen, il n'a pas une base, une éducation syndicale. Les ouvriers 
néerlandais ne sont pas contents quand ils défendent leurs droits et ils trouvent que les 
étrangers qui travaillent à côté d'eux ne comprennent pas la situation où ils sont et ils 
ne défendent pas leurs droits comme eux font, donc même avoir une solidarité de la 
classe prolétariat ici en Hollande entre les néerlandais et les ouvriers étrangers d'être 
difficile. L'étranger, s'il ne participe pas à l'action comme le néerlandais, à part la 
faiblesse de l'instruction, il se sent comme étranger. Peut-être le manque de démocratie, 
de liberté d'expression chez lui l'oblige aussi à fermer la bouche et à ne pas réagir 
comme le néerlandais réagit. 
Parles-tu maintenant des actions concrètes des hollandais? 
Je dis maintenant, je parle seulement sur les choses qui laissent le néerlandais à voir 
l'étranger comme un type dégoûtant, il ne l'aime pas même en travail parce qu'il ne 
défend pas ces droits comme il le fait en même s'il veut le faire il voit qu'une grève ne 
peut pas réussir parce que peut-être l'étranger ne sera pas en solidarité avec lui. 

Il y a autre chose, ça c'est normal, ça peut arriver partout, une concurrence de main 
d'oeuvre, le travail laissé par les néerlandais, le travail sale ou bien pénible le travail 
dangereux que le compatriote néerlandais laisse, même s'il y en a quelques uns qui 
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veulent le faire, ils pourront l'accepter à condition de haut salaire, mais puisqu'il y en a 
une main d'oeuvre suffisante étrangère alors toujours le néerlandais regarde l'autre qui 
l'accepte avec des conditions inacceptables chez les néerlandais, alors l'ouvrier néerlan
dais ne veut pas avoir l'étranger près de lui. 

Il y a d'autres choses, d'autres causes, disons morales ou bien du comportement de 
l'étranger même qui vient d'une autre société. D'une société qui a une sorte de vie un 
peu différente peut-être une sorte de vie dégoûtante ici, sa façon de réagir, la réaction, 
sa façon de vie, il donne un exemple d'une vie sociale d'un tiers monde dans le 
néerlandais, peut-être le voit comme quelque chose de retard, quelque chose qui ne suit 
pas l'époque où nous sommes. 

En tout cas, j'ai remarqué et on me l'a dit, je ne l'ai pas vu moi-même que l'étranger 
qu'il soit d'un tiers monde d'un pays pauvre ou des pays riches, il est mal vu en 
Hollande. 

Un collègue à moi m'a raconté qu'à Baam, une ville de bourgeois néerlandais ou 
bien la majorité qui habite le petit village, dans la petite ville se trouve un restaurant ou 
bien un café bien connu ou bien dans tous les cafés quand les américains qui viennent 
de Philips viennent entrer pour s'assoir au café on leur sert, on ne sert pas les ouvriers 
étrangers. On m'a dit qu'il est connu qu'un ouvrier étranger s'il entre dans n'importe 
quel café là-bas, il n'est pas acceptable. 

Oui, maintenant on dirait c'est une sorte de racisme, pas à cause de cet étranger qui 
est sale, qui n'est pas propre, qui s'habille comme il faut, qui ne respecte pas l'ordre 
dans la rue comme le néerlandais le fait, ou bien qui ne comprend pas bien comment il 
faut défendre ses droits ou bien comme concurrent dans le domaine de travail sinon 
maintenant il y a autre chose que n'importe quel étranger on le regarde moins d'une 
vue inclinée. 
De quelle manière peux-tu caractériser l'attitude de la Hollande, soit de son gouverne
ment, soit de son opinion publique envers les minorités? 
Je n'ai pas terminé la réponse de tout à l'heure parce que vous m'avez dit si quelqu'un 
te pose la question chez toi, quelle sera ta réponse? Depuis mon expérience ici je trouve 
que quitter son pays c'est pire que de rester chez nous. Malheureusement il y a une 
propagande chez nous que en Europe occidentale la vie est plus facile que chez nous, 
mais au contraire la vie est plus dure que chez nous. A part de ça j'ai entendu d'une 
amie étudiante qu'un professeur a fait une étude à Agadir. Il était appelé pour faire une 
enquête sur utilisation du matériel agricole ancien et moderne, pour faire une étude 
pour chercher la solution qui peut donner un rendement, une récolte mieux qu'avant à 
la campagne chez les paysans qui utilisent encore ou bien qui suivent le système ancien. 
Ce professeur, on m'a dit, qu'il enseigne ici, je vais faire tout mon possible pour le 
rencontrer. On m'a dit qu'il a à part du travail qu'il devait faire, il a fait une analyse ou 
bien une étude, une enquête sur la main d'oeuvre qui quitte le pays. Est-ce que le pays 
accueille des fruits ou non et le pays d'accueil est-ce que c'est une solution pour son 
économie ou non. Malheureusement on m'a dit que ce professeur était bien accueilli au 
début, quand il est entré en Agadir, après il était mal, comment dire, traité quand il a 
quitté le pays. Il était mal vu soit par le gouvernement marocain soit par le gouverne
ment néerlandais. Par le gouvernement marocain parce que sa conclusion était contre la 
propagande de notre politique, c'est que laisser la main d'oeuvre quitter le pays c'est 
une solution pour notre vie sociale. Lui, il a trouvé que c'était le contraire, et autre 
chose, les pays industrialisés de temps en temps ... qu'il y a plus de neuf millions de 
main d'oeuvre dans les pays occidentaux qui gagnent leur vie, qui la considèrent 
comme une aide pour le Tiers Monde. Alors lui il a trouvé que c'était aussi mal et pas 
bien même pour le pays qui accueille la main d'oeuvre chez lui. Malheureusement ce 
que je dis maintenant on me l'a raconté. Je veux faire mon possible si je pourrais avoir 
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l'étude que ce professeur a fait ou bien un rencontre avec lui parce que c'est quelque 
chose qui m'intéresse de mon pays. Maintenant j'ai dit quelque chose comme argument 
comme preuve de quelque chose théorique d'un professeur. Il est en train de participer 
au plan cinquième, cinquante, je ne sais pas quel plan que la Tunisie est en train de 
préparer maintenant. 

La seule réponse que je dirai c'est que moi personnellement j'ai quitté mon pays et 
maintenant je regrette puisque je l'ai quitté. 
Pourquoi? 
Peut-être ça sera une exagération si je dirai que manger, écraser des pierres chez nous 
est mieux que de rester perdu chez les autres qui te considèrent comme élément, 
comme corps étranger, élément qu'on ne veut pas avoir. 
C'est une chose très sérieuse ce que tu dis maintenant. 
S.v.p. si vous me laissez continuer. J'ai dit tout à l'heure quelque chose des ouvriers 
néerlandais comment ils regardent l'étranger, il y a autre chose, est-ce que ces ouvriers 
sont bien accueillis par les patrons? Malheureusement même les patrons quand ils par
lent d'un ouvrier étranger, ils préfèrent voir ses mains que de voir son visage. Ils 
regardent sa production, mais il est bien souhaitable de ne pas voir. 
Mais tu dis 'de tout mon coeur je préférerais séjourner au Maroc'. Deuxième thèse: la 
situation générale des ouvriers étrangers de η 'importe quelle nationalité est très mau
vaise parce qu'ils sont toujours une deuxième catégorie d'ouvriers. 
S.v.p. je peux dire une chose que ma réponse est un peu très forte, disons un peu, mais 
si je compare la situation de mon compatriote chez lui, je dirais qu'il est ici bien traité 
que chez nous seulement je vois que lui-même, s'il est un peu mieux traité que chez lui, 
quand même on ne veut pas le voir ici. En même temps il s'attache à une société dont il 
ne connaît rien et il est attaché à sa culture et il ne la trouve pas, alors il reste partagé, 
il reste déchiré. C'est la dramatique, la tragédie que je trouve moi que quitter son pays, 
vivre chez les autres dans une autre vie sociale, dans une situation pas favorable â lui, je 
préfère qu'il reste chez lui. 

Personnellement je vive un peu loin de ce qui se passe ici en Hollande comme 
actualité et la barrière de la langue m'a laissé loin du pays où j'ai vécu déjà des années. 
Malheureusement tous les journaux qui viennent de l'étranger, soit du Maroc, soit de la 
France, parce que les langues queje parle c'est l'arabe, le français ou bien l'espagnol, je 
ne trouve rien de la Hollande en ces joumaux-là. Même si je préfère étudier ou bien 
savoir quelque chose de ce pays-là je ne trouve pas dans les journaux que je reçois ou 
bien que j'arrive à recevoir. Donc répondre, dire, donner son point de vue, un point de 
vue clair, je n'en ai pour le moment, seul à cause de mon contact avec les étudiants 
néerlandais ici, ils disent toujours du bien du gouvernement actuel, de ses propositions 
... qu'il souhaite faire ou bien qu'il a commencé à faire avec les étrangers. 

L'importance action qu'on a fait, qu'on a commencé c'était par mémoire de ré
ponse (9) pour les ouvriers étrangers. C'est pour la première fois que j'ai assisté une fois 
à Driebergen à une conférence, à une réunion d'ouvriers étrangers ou bien des représen
tants d'étrangers qui habitent partout en Hollande. C'était une chose extraordinaire 
pour moi puisque j'ai pu assister à une réunion où il y a des représentants de partout. 
Ils avaient le droit de parler, de discuter, même un membre, une dame de la chambre 
elle a parlé. Tout le reste a eu la complète liberté de réagir comme il veut. Alors on a 
dit, le temps que le gouvernement nous a donné n'est pas suffisant pour étudier 
sérieusement le projet du gouvernement. 

Je dirais que dès que je suis entré ici la manifestation que j'ai remarquée. Il y a un an 
ou moins que les responsables en Hollande se préoccupent dans une importance à la vie 
des étrangers, à la situation des étrangers ici et je donne un exemple de l'enseignement 
même. Cette année c'est pour la première fois que beaucoup de communes ont accepté 
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d'enseigner la culture des enfants étrangers avec leur langue partout, pas seulement ici 
mais dans d'autre villes. La dernière nouvelle que j'ai entendu c'est qu'à Almelo on a 
recruté cinq enseignants turcs et aussi en d'autres villes. Je suis un peu enthousiaste, je 
suis optimiste de ce que fait le gouvernement actuel pour les étrangers en Hollande. 
Bon, voici une question un peu plus concrète sur un événement qui se passe ici dans la 
ville même. Le fait qu'il y a ici dans notre ville un conseil d'émigrés, que tu as été 
nommé candidat et qu 'après avoir été nommé candidat tu as été élu par les marocains 
ici dans la ville. Pourquoi étais-tu proposé? 
Les causes qui m'ont poussé à participer aux élections pour former un conseil d'émigrés 
ici à Utrecht. Dès queje suis entré ici heureusement mon contact a commencé avec des 
gens actifs dans la ville, des gens marocains qui ont participé à beaucoup, plusieurs 
activités sociales. Ma relation avec mes compatriotes comme j'ai pu découvrir la situa
tion où ils se trouvent ici ce qui m'attache à eux m'a poussé ou bien m'a encouragé à 
participer à n'importe quelle activité qui pourrait faire quelque chose de mieux pour 
eux. J'ai commencé par la radio et à cause de la radio, à cause de lettres qu'on reçoit de 
temps en temps on donne une idée sur notre vie ici, pas seulement à Utrecht sinon 
partout. C'était une occasion une fois où il y avait des gens qui sont venus au mois de 
Ramadan pour célébrer des conférences religieuses, c'était une occasion où j'ai ren
contré d'autres amis, on a parlé de notre situation générale ici. On a commencé, on a 
formé l'association. Au début c'était une activité plus accélérée que maintenant, après 
c'était le début de la formation du conseil d'émigrés. On a préféré de participer parce 
qu'on a cru et on a supposé que ce conseil nous aidera à avoir les buts qu'on a fixés, dès 
le début que nous étions en train de former l'association qu'on a créée. 
Et après une année de fonctionnement qu 'est-ce que tu en penses? 

Dès le début un ami à moi m'a dit je ne sais pas de quoi pourrons nous commencer, 
comme thèse, on pourra réaliser ça et ça et je lui ai dit dès le début que nous sommes, 
notre conseil comme un enfant qui vient de naître. On doit dès le début rester pour 
longtemps pour chercher une demeure, peut-être ça passera la première ceci ou bien les 
premières élections, les premiers représentants du conseil passeront toute la période où 
ils étaient élus que pour faire ou bien créer les pieds pour bien installer le corp du 
conseil. 

Mais maintenant après une année? 
Après une année je dis ça, c'est-à-dire, que ce n'était pas facile de passer directement à 
la réalisation des buts et des programmes que chacun souhaitait avoir. Il y a eu vrai
ment des obstacles devant nous, soit financiers, soit de l'administration, soit du conseil 
qui était inconnu, jusqu'à maintenant il n'est pas assez connu. Nous sommes en train de 
combattre beaucoup de choses qui nous envisagent, des choses qui peuvent nous aider à 
réaliser ce que n'importe, ce que chacun souhaite. 
Est-ce qu'il y a eu jusqu'à présent des résultats concrets et à quel point de vue? 
Je ne vois pas quelque chose de concret. Le seul point que je trouve maintenant 
important que le conseil a pu faire, a pu rendre réel, c'est que la voix des étrangers 
s'entend un peu et peut-être elle sera entendue mieux qu'avant. 
Et dans le milieu des Marocains mêmes est-ce que tu penses qu'il y a une certaine 
influence ou qu'il a un certain développement en dehors ou en perspective du conseil 
des émigrés? 
Entre les Marocains, soit ici, soit chez eux, aucun peut dire que c'est tout à fait bien 
qu'il y a des résultats concrets. Les gens ne peuvent pas juger, s'il n'y a pas de résultats 
concrets. Nous on juge quand on voit quelque chose avec nos yeux. Je crois quand le 
conseil jusqu'à maintenant il n'a pas fait, il n'a pas donné des résultats concrets que 
n'importe qui peut juger et dire que vraiment ça existe un conseil. Autre chose, on n'a 
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pas, le conseil même, n'a pas fait une sorte de publicité, une sorte de faire comprendre 
les gens ce que c'est un conseil des émigrés. La plupart des gens, plus de 50%, ne sait 
pas que c'est-ce que c'est, peut-être qui n'ont entendu même pas le nom conseil des 
émigrés, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait, beaucoup de gens ne savent 
pas. Il y en a quelques uns qui croient que c'est une autre fondation qui est créée pour 
être contre l'autre, il y a une concurrence entre les autres. Mais quand même il y a un 
nombre de gens qui ont compris pourquoi c'est fait, ce qu'il fait, ce sont des gens qui 
ont une relation avec leur représentant même. Disons que le conseil jusqu'à maintenant 
n'a pas pu éclairé suffisamment les gens de son activité, de sa création, de ses buts, de 
tout. 
Dans le milieu des marocains peux-tu distinguer des formations, des groupes ou est-ce 
qu'il est très hétérogène;peut-on dire comme par exemple chez les espagnols ou les hol
landais qu 'il y a plusieurs formes de groupements, d'associations, de η 'importe quoi, soit 
du point de vue religieux, soit du point de vue politique, soit du point de vue social, dans 
les sports, dans les loisirs? Peut-on dire que parmi les trois mille cinq cent marocains il 
y a une certaine concentration où les gens se rencontrent plus ou moins régulièrement? 
Ici dans cette ville à Utrecht c'est peu, la seule association c'est la fondation de la 
mosquée, mais cette fondation même elle n'a pas pu vraiment commencer ses activités. 
D lui est arrivé la même. Elle vit dans des conditions que le conseil même suit mainte
nant, envisage à présent. C'est la seule association du point de vue officiel qui existe. Il 
y a une activité sportive, il y a une équipe qui est déjà créée il y a des années qui existe 
encore. Avant il y avait plus d'activités que maintenant, il y avait plus déjeunes actifs 
que maintenant. Malheureusement ils ont quitté la ville, chacun a trouvé un travail 
mieux dans d'autres villes, enfin, jeunes actifs ils ne sont pas ici maintenant ils sont peu 
à cause de ça, à part de ça il y a autre chose, c'est qu'avant il y avait des gens 
qu'animent ces activités-là, qui encouragent des jeunes pour participer à n'importe 
quelle activité sociale, pour le moment il n'y a pas un encouragement. Dans d'autres 
villes il y a des activités, il y a des associations entre les Marocains plus qu'ici. 
Est-ce qu'il y a aussi, soit à Utrecht soit dans le pays même, des formations, des alliances 
politiques comme par exemple dans le milieu des minorités d'autres nationalités, entre 
les grecs et les espagnols, entre les Turcs et les marocains ça n'existe pas? 
Même s'il y a quelque chose, il n'est pas connu, moi je n'ai pas beaucoup de relations 
avec des gens qui participent à des réactions et des actions politiques ici à cause de mon 
travail que je fais. Je suis payé de mon gouvernement, je me souviens une fois encore le 
consul de Rotterdam m'a fait montrer un papier ... des activités politiques qui sont 
contre notre régime et il m'a dit d'où vient ça? Il ne m'a pas accusé mais je répète que 
je travaille avec mon gouvernement et je suis hors de mon pays. 

Est-ce que tu as l'impression qu 'il y a vraiment un contrôle de l'ambassade sur les acti
vités des émigrés? 
On dit, on le dit. On dit qu'il y a des agents qui viennent ici comme travailleurs et qui 
font le travail. Personnellement je n'ai jamais rencontré quelqu'un que j'ai découvert 
comme agent, disons espion. 
Est-ce que tu connais des cas de répercusions dans ton propre pays, quand on a travaillé 
ici et qu'au retour on a des problèmes? 
L'année dernière on m'a dit que le groupe qui existe à Rotterdam qui s'appelle 'pro-
gastarbeiders', dans ce groupement il y avait des compatriotes marocains. On m'a dit 
ça, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. 
Parce qu'on dit que ton travail, le travail des autres membres du conseil des émigrés 
c'est un travail d'émancipation et de prise de conscience de ta propre minorité. Tu ne 
penses pas que ça c'est un travail très dangereux, que les marocains par leur participa
tion active, leur critique vers le patron, leur lutte pour améliorer la vie quotidienne, 
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auront des problèmes, une fois, retournés chez eux, au Maroc même7 

Défense ses droits ici en Hollande avec les néerlandais je ne vois aucun problème parce 
que défendre ses droits c'est un principe de la démocratie dans ce pays, de la Hollande. 
C'est un principe respecté par la Hollande. 
Oui, mais maintenant je parle des marocains qui ont travaillé ici sur le terrain de 
l'émancipation. Ils ont goûté a une certaine atmosphere de liberté, de critique, ils ont 
appris a ne pas accepter toutes les choses comme évidentes, mais a avoir une certaine 
attitude critique, dans votre pays comment cela va-t-il se passer7 

Je crois .. les seuls gens qui peuvent influencer la vie démocratique en Hollande ce sont 
les étudiants et les élèves qu'on a à l'école puisque les parents vivent loin de la société 
néerlandaise, mais quand même ils remarquent eux aussi qu'ils se trouvent obligés 
d'aller, d'y aller à une administration afin de chercher un acte, n'importe quoi, que le 
travail administratif marche, fonctionne mieux que chez eux. Ils trouvent eux-mêmes 
que parmi les causes qui ont poussé, qui ont encouragé la prospérité, le progrès écono
mique du pays, c'est le bon fonctionnement de son administration 

Il y a une question un peu délicat dont je trouve un peu difficile à répondre 
clairement et cette abstention de réponse peut expliquer à elle-même que c'est difficile 
de parler de la situation de son pays. Soit, mes amis, mes collègues, soit moi, après 
notre participation au conseil des émigrés, chacun a pu sentir que c'est un peu grave 
pour lui. Je dirai, je donnerai un exemple. C'est que avant la manifestation qu'on a 
organisé le 5 mai '74 par les étrangers mêmes, des collègues à bien des endroits avant de 
participer à l'organisation de la manifestation même sont partis au consulat pour 
chercher une autorisation. Et on m'a dir franchement que nous sommes en train 
d'envisager une situation qui sera grave pour nous et chacun voudra quitter ses parents, 
sa famille. On m'a dit ça avant d'aller voir le consul. Heureusement le consul ne l'a pas 
interdit. Il leur a dit, vous avez le droit de défendre vos droits. Maintenant la réponse à 
votre question Chacun a crée quelque chose qui est absent. 
C'est chtr Maintenant une dernière question, parce qu'il faut terminer Les contacts 
avec le wijkcomité, les actiecomités, est-ce que tu as des contacts avec les wijkcomités 
ou avec les actiegroepen pendant ton séjour en Hollande7 

1я première fois que j'ai entendu un sujet où on a reçu une suggestion pour participer à 
un contact avec les représentants des quartiers, c'était une suggestion présentée, écrite 
par monsieur Van V. C'était pour la première fois que j'ai entendu des néerlandais 
qui nous appellent à prendre contact, à entrer en contact avec les représentants des 
quartiers Avant ça moi personnellement et à cause de la fondation de la mosquée 

J'ai pu entrer en contact avec les représentants du quartier C'est eux qui nous a 
donné une lettre où ils ont déclaré qu'ils sont à côté de nous, qu'ils nous aideront et 
qu'ils demanderont aux représentants de la commune de nous donner l'église pour la 
transformer en mosquée. 

C'était le premier contact avec un groupe de représentants d'un quartier Le conseil a 
eu une réunion pour la première fois avec quelques représentants du quartier ici mais 
malheureusement on n'a pas réussi à trouver des résultats importants utiles dont on a 
déjà pensé. La cause de ça peut-être c'était pour la première fois qu'on entrait en 
contact avec eux et à part de ça il y a une sorte de conférence entre les quartiers mêmes 
et c'est ça qui nous attarde notre discussion avec eux, une discussion qui est sortie sans 
résultat Pas tout à fait cent pour cent sans résultat, mais c'était peu. 
Quels problèmes est-ce que tu rencontres en relation avec les wijkcomités7 Dans les 
discussions, dans le contact .7 

La première réunion qu'on a fait avec les représentants du quartier, malheureusement 
moi je n'ai pas assisté dès le début de la réunion parce que j'étais obligé d'assiter à une 
autre réunion de l'enseignement Je suis resté avec eux, je suis arrivé à la fin de la 
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réunion. Je restais presque vingt minutes, alors ce n'est pas suffisant de savoir ce qu'ils 
ont décidé, ce qu'ils ont fait. La seule chose c'est que le président de la commission 
d'information, il m'a dit qu'il n'y avait pas de résultats importants dont on souhaitait. 
Peut-être quand on recevra le résumé de la discussion on pourra bien juger. 
Une question pour terminer. Tu as proposé une chose importante au conseil des émi
grés la lettre de Ishak, la motion Ishak qui propose une unfluence concrète dans la 
direction de la fondation sociale de la ville. Qu'est-ce que tu penses réellement de ta 
proposition, parce que c'est une chose souvent discutée. 
La situation des ouvriers étranger surtout les marocains avec qui je partage la vie, la 
situation qui m'a poussé dès le début à participer à une association, la cause qui m'a 
poussé à faire ça c'est qu'est la même qui m'a poussé à écrire la lettre après la forma
tion du conseil des émigrés. Ce que je souhaite de la lettre c'est qu'après une analyse 
d'une fondation qui existe pour l'aide aux étrangers, j'ai souhaité et je souhaite encore 
que cette fondation pourra faire plus de ce qu'elle fait et j'ai remarqué qu'il y a une 
sorte de discrimination entre les étrangers mêmes, j'ai trouvé que le sort des marocains 
est le pire. Quand j'ai écrit cette lettre j'ai souhaité dans notre conseil que sa parole, sa 
situation, son poids pourront aider à améliorer la situation des étrangers dans la ville. 
Bon, merci, penses-tu que beaucoup des marocains vont retourner chez eux au Maroc 
ou qu'il y en a un nombre très important qui restera définitivement ici en Hol
lande? Quel est ton point de vue? 
Mon réponse reste dépendante de la situation sociale et économique au Maroc même. Il 
y a plus que deux ans que je ne suis retourné chez moi et je ne sais pas comment ça 
marche maintenant. Quand même on entend de temps en temps que la main d'oeuvre 
elle est plus cherchée chez nous qu'avant parce qu'il y a des projets partout. Mainte
nant le retour des Marocains chez eux, selon mon contact avec ces ouvriers-là, disons 
plus de 95% souhaite de retourner chez eux. Ils sont eux qui pensent à y rester 
définitivement. Seulement la seule chose qu'il y a c'est qu'on trouve beaucoup des gens 
qui disent que l'année prochaine on ira, mais après cette année-là ils restent. Ca dépend 
des projets individuels, particuliers de chacun. Partir chex eux, chacun le pense, chacun 
voit qu'il arrivera le moment où il sera obligé de quitter le pays, soit par volonté ou par 
force. 

1. Plaats van de islam 

De onderwijzer Ishak, de technisch geschoolde Ibrahim en Samir met enkele jaren 
basisonderwijs zijn onbetwist moslim. In hun persoonlijk leven onderhouden zij de 
ramadan, drinken geen sterke drank en volgen de voorschriften van de reinigingsriten. 

Zij spreken vaak met anderen over geloofskwesties, zowel die van de islam als van de 
christenen. 

Ibrahim praat regelmatig met een Utrechtse predikant die hij graag opzoekt en die 
'alles van het gelooF weet: 'Hij weet precies wat het islamitische geloof is'. Met mede
arbeiders raakt hij in discussie. Hij spreekt er zijn verwondering over uit hoe het komt 
dat een katholieke vrouw na het huwelijk met zijn niet-gelovige collega niet meer 
kerkelijk practiseert. De Italiaanse arbeider laat Ibrahim maar gewoon praten, wanneer 
discussies worden aangesneden over waar de regen vandaan komt en wat je rond de 
dood gelooft. Voor Ibrahim is de atheïst geen serieuze gesprekspartner. 

Ook Samir spreekt vaak over godsdienstige onderwerpen, vooral ook met zijn fami
lie. Gehuwd met een onkerkelijke vrouw heeft hij zijn enig dochterje bewust naar een 
katholieke school gestuurd, omdat 'het katholicisme altijd beter is dan niets' en omdat 
deze school 'strenger in de opvoeding' is. Over de familie van zijn vrouw is hij niet erg 
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te spreken. Samir past zich voor 70% aan hen aan, maar zij weigeren het zich voor 30% 
aan hem aan te passen. Gekrenkt meldt hij dat zij hem uitlachen omwille van het in 
acht nemen van zijn godsdienstige gewoonten zoals het niet eten van varkensvlees of 
het drinken van alcohol: 'Als ik op visite ben, op een verjaardag of een feestje of zo, 
nadat ik vijf of zes jaar lid van hun familie ben, word ik toch nog herhaaldelijk 
uitgelachen. En dan zeg ik, waarom willen die mensen daar nooit begrip voor heb
ben?' Hij deinst echter niet voor deze spot terug, want daarvoor neemt de islam een te 
belangrijke plaats in zijn leven in. 

Ishak tenslotte benadrukt nog eens 'de onmetelijke invloed die het religieus ver
schijnsel heeft onder zijn landgenoten die voornamelijk van het platteland komen.' 
Maar ook bij hooggeplaatste functionarissen treft hij de hoge prioriteit van de islam aan 
zoals bijvoorbeeld de ambassadeur van Saoudie-Arabië. Deze diplomaat vindt dat hij er 
veeleer voor godsdienstzaken zit dan voor handelszaken: 'L'important pour nous c'est 
l'activité religieuse parce que notre pays est le centre de cette activité-là.' 

Streng houdt deze zware maagpatiënt vast aan de tradities van zijn volk. Het hindert 
hem echter niet te filosoferen over 'de internationale mens', die boven 'de verdeeldheid 
der volkeren' staat. Ja, zelfs de wereldreligies kunnen daarin als hinderpalen opdoemen: 
'enfin on doit supprimer l'idée de chrétien, muselman, juif ou bien buddhiste, parce 
que ce sont des obstacles qui ne pourront jamais aider à former une société interna
tionale.' 

Maar het gaat hier om een horizon die nog heel ver weg ligt. 

2. Functies van de moskee 

'Toen ik hier kwam in 1966 was häjj Mohammed al bezig met het probleem van de 
islam en de moskee hier in Utrecht,' verzucht Ibrahim. Ondanks toezeggingen van de 
vertegenwoordigers van de Arabische landen is er bijna tien jaar later voor de Marok
kanen nog niets van de grond gekomen. Er zijn zoveel pogingen ook naar andere 
instanties ondernomen dat zelfs Ibrahim en zijn sociaal bijzonder actieve vriend Samir 
het niet precies meer kunnen volgen. Volgens hen is het niet uitsluitend te wijten aan 
de onoverzichtelijke initiatieven die op niets zijn uitgelopen, maar ook de werkgroep 
'De Moskee' heeft schuld. Samir - ook anderen - constateert een zeker wantrouwen 
tegenover deze groep waarvan Ishak een van de leidende figuren is. Hij is van alle 
sprekers dan ook als enige goed geïnformeerd. Samir ziet voor het falen van de werk
groep, de latere 'Stichting de Moskee', een drietal oorzaken. Allereerst kan de werk
groep nimmer een zodanige som geld bijeen krijgen dat ze in staat zal zijn een moskee-
ruimte aan te kopen. Daarom zal een startsubsidie van de Nederlandse overheid nood
zakelijk zijn. Voor de exploitatie kunnen de moslims zelf zorg dragen. 

Vervolgens, meent Samir, is de werkgroep De Moskee nog te weinig bekend onder de 
Marokkaanse arbeiders. En tenslotte heeft de werkgroep haar plannen en de vorderin
gen daarvan te weinig naar de achterban terugvertaald. De werkgroep zal zich eerst 
waar moeten maken door de moslims ter plekke een moskee aan te wijzen. Dan zal de 
vertrouwensrelatie weer hersteld zijn. Ibrahim wijst bovendien op het ontbreken van 
een vrijgestelde of een imam waardoor de oprichting van een moskee extra bemoeilijkt 
wordt. Het belang van de moskee behoeft na de vorige protocollen geen betoog meer. 

Wel is het zinvol de functies die de moskee juist in de ogen van hun informele leiders 
verricht, op te sommen. Op verschillende wijzen belicht, kan men een drietal funkties 
onderscheiden. 
1. De moskee is bij uitstek de religieuze plaats voor het gebed (salat) en in het bijzon

der voor de viering van de feesten. Ondanks de gewoonte van vele Marokkanen om 
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de salât in huis, in een apart 'bidkamertje' dat 't'âhîr' is, te verrichten, blyft de 
moskee de voorkeur genieten. Ook een oude kerk is geen bezwaar, mits deze maar 
aan de voorschriften is aangepast. Voor een gigantisch bouwwerk van 40 miljoen 
loopt niemand warm. 
Het ontbreken van een moskee kan zelfs seculariserend werken in het godsdienstig 
gedrag van moslims. Zo vertelt Samir dat hij tot zijn vertrek naar Frankrijk de salat 
onderhield en de moskee regelmatig bezocht, maar eenmaal in den vreemde valt de 
salat weg: 'En ik geloof dat als er een moskee geweest was dat ik wel kon bidden.' 

2. De moskee heeft ook een sociale functie. De moskee brengt de moslims van verschil
lende nationaliteiten bijeen. Zo was het voor Samir een ervaring Surinamers (van 
vooral Pakistaanse afkomst) te leren kennen. Ishak noemt de moskee en een sociaal 
centrum in één adem. Het contactbevorderend aspect van een gebedsruimte voor de 
moslims onderling houdt geen gevaar voor een isolement naar de Nederlandse samen
leving in. Immers, een goede moslim die de woorden van Allah overweegt, wordt tot 
grotere liefde voor de medemens aangespoord. 'Want,' volgens Samir, 'leert het 
geloof dat je alleen maar vriendelijk tegen de mensen moet zijn en niet van de 
mensen 
Het gevaar voor een isloment wordt afgewezen. In tegendeel zij zien in de afwezig
heid van een moskee een achterstelling en een soort 'apartheidspolitiek' van de 
Nederlandse samenleving en overheid. 

3. Dit brengt ons op de emancipatorische functie van de moskee. In alle literatuur 
volstrekt verwaarloosd en oorzaak van veel onbegrip, vooral naar de Nederlandse 
samenleving toe. 'Als ik in Utrecht loop, staat er in elke straat een kerk,' oppert 
Ibrahim. De Raad van Kerken zorgt voor de Nederlanders. Laconiek merkt hij op 
dat de buitenlandse arbeiders zoveel geld aan belasting in Nederland betalen, dat de 
regering alhier in staat moet worden geacht in elke stad één à twee moskees te 
bouwen. (Opgemerkt zij dat een ware moslim het onderscheid kerk, 'Raad van 
Kerken' en staat, de 'Nederlandse overheid' niet begrijpt.) Maar de Nederlandse 
regering houdt de boot af: 'De buitenlander blijft altijd alleen, altijd apart.' 
De moskee wordt het symbool van erkenning. Samir opent dan ook zijn relaas: 
'Iedereen heeft hier wat voor zijn geloof, behalve de moslims; die hebben hier niets 
voor hun geloof.' In België en Frankrijk zijn gebedsruimten. Het ontbreken daarvan 
in Nederland wordt als negatieve discriminatie opgevat. Immers voor de Nederlan
ders die naar Australië of elders emigreren, weet Samir, dat daar onmiddellijk kerken 
voor hen klaar staan. 
Voor de moskee-ijveraar Ishak is dit de belangrijkste reden geweest lid van de mi-
grantenraad te worden. Nu het eerste jaar ook dáár de moskeeplannen nog niet veel 
verder zijn gebracht, legt hij het bijltje erbij neer. Na de door hem ervaren tegen
werking van de Stichting Midden Nederland, de zwakke pogingen van de zijde van de 
Utrechtse (vnl. protestantse kerken en de gemeente én de soms wat 'eigenzinnige' 
opstelling van de Turkse moslims. Ook de ambassades hebben het z.i. laten afweten. 
Wegens zijn zwakke gezondheid en bij gebrek aan een vrijgestelde (eventueel een 
imam) geeft hij het op. Verbitterd staat hij tegenover de Nederlandse samenleving: 
'Depuis mon experience ici je trouve que quitter son pays c'est pire que de rester 
chez nous.' 

3. De rol van de imam 

Sinds de komst van de eerste Marokkanen in Utrecht is Ijäjj Mohammed de enige 
geestelijke leider. Zijn oudste rechten worden erkend, ook al is hij niet de eerste keuze. 
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'Als wü geen goede imam kunnen vinden, blijft hij toch imam in de moskee', aldus 
Ibrahim. Ondanks het respect dat deze voor Mohammed opbrengt en zijn eerbied voor 
diens kennis van Veel boekjes van de islamitische religie' voelt Ibrahim aan dat het niet 
de sterkste figuur is. 

Ishak, die uit dezelfde streek afkomstig is als häjj Mohammed (Nador) verwijst hem 
uitdrukkelijk naar een tweede plaats, omdat deze niet zuiver in de leer is, geen sunniet 
(zoals 90% van de moslims). Mohammed volgt een doctrine die pas in de latere tijd van 
de islam zich ontwikkeld heeft. Al dit soort doctrines wijken af van de leer en het 
leven van de Profeet. Zij zijn te vergelijken met politieke partijen: 'Ces doctrines ont 
été créées après le prophète, alors c'était comme des parties politiques; chacun suivait 
la doctrine qui lui semblait juste et logique.' Ishak is dermate overtuigd van de geringe 
kennis van geloofszaken en het onsunitische gedrag van hâjj Mohammed, dat hij tijdens 
zijn recente vakantie in Marokko bij het ministerie van godsdienstzaken heeft aange
klopt om een krachtige imam voor Utrecht los te krijgen. De ware imam is voor Ishak 
iemand die godsdienst gestudeerd heeft, open staat en 'qui a un esprit', zodanig dat 
deze imam in staat is moslims van verschillende nationaliteiten en islamitische stromin
gen rondom zich te verenigen. Het hele probleem van de moskee zou er niet geweest 
zijn, indien een of andere islamitische staat besloten had om iemand naar Nederland te 
sturen: 'ça sera résolu enfin dans dix minutes'. Als er een goede imam zou zijn, is de 
kans zeer groot dat de Marokkanen regelmatig giften bijeen zullen brengen voor het 
onderhoud van de moskee. 

Ook Samir onderkent het schismatische karakter van de geloofsopvattingen van häjj 
Mohammed die tot de 'zawiya al-'Alawiyyïn behoort. 

Hij durft niet te zeggen of Mohammed al of niet een imam is. Volgens Samir moet 
een dergelijke imam door de werkgroep De Moskee aangesteld worden. Hij heeft in de 
Marokkaanse gemeenschap horen vertellen dat als Utrecht over een moskee zou be
schikken er dan een imam uit Marokko zou worden gestuurd. Hoe dan ook, als de 
imam maar 'neutraal' is. Hiermee bedoelt Samir geen partij-politieke stellingname, maar 
het sunnitische karakter van de imam, 'de rechte lijn'. 

4. Relatie christenen — moslims 

Geestelijke leidere van de plaatselijke kerken overleggen hoe zij de moslims zullen 
helpen aan een sociale ruimte, resp. een moskee. Het wordt een lange geschiedenis met 
felle polemieken, omdat enkelen dit initiatief verwerpen. De aanvankelijk goede con
tacten die Ishak met zijn boezemvriend Aziz, tevens migrantcnraadslid met de voor
zitter van de Utrechts Raad van Kerken had, worden door deze discussies vertroebeld. 
De verwarring leidt een geïntimideerde Ishak tot de constatering, dat ze eerst hulp 
beloven en na lange tijd krijg je een officiële brief van de Raad van Kerken waarin staat 
dat men bereid is de moslims te helpen. Zelfs Ishak, de grote ijveraar voor de moskee, is 
nu het spoor bijster. 

In feite voelen Ishak, Samir en Ibrahim zich geen gesprekspartners. De laatste twee 
kennen Ds. A. Dronkers, de toenmalige voorzitter van de Raad van Kerken niet. 
Ibrahim weet wel van het bestaan van 'die grote man van de kerk' af. Alleen Ishak heeft 
verschillende malen met hem gesproken. Toch typeert Ishak dit niet als een innig 
contact. In het begin brachten een viertal protestanten Ishak in contact met de stede
lijke Raad van Kerken. Hem en zijn Stichting de Moskee wordt een symbolisch bedrag 
geschonken. Daarna praten zij onder elkaar zonder de moslims en houden dan de boot 
af. Vooral over de polemiek pro en contra de hulp aan moslims bij de aankoop of 
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exploitatie van een moskeeruimte waren de moslims de grote afwezigen. De spirituele 
Ishak, die theologisch redelijk over de dingen van het geloof heeft nagedacht, is buiten 
de deur gehouden. 'Je n'ai jamais assisté à une discussion entre les Néerlandais ou entre 
les dominées. On nous n'a jamais convoqué. Alors seulement via les intermédiaires, les 
gens qui assistent là-bas et qui nous racontraient qu'est-ce-qui se passe dans la réunion.' 
Hij bekent de kern van de discussie niet te begrijpen. Wat wel bij hem is blijven hangen, 
zijn de volgende elementen: 
a) onze godsdienst is niet juist 
b) we moeten ons aanpassen aan de godsdienst van de Nederlanders 
c) men geeft wel geld aan de zending in verre landen in Afrika, maar vergeet ons hier 
direct bij huis. 

Ishak begrijpt eigenlijk niet wat Van der Werf beweegt. Hij heeft nimmer met hem 
gesproken en schuift dit deels op de taalbarrière. 

Teleurgesteld wendt Ishak zich nu tot de gemeente. 
Ook Ibrahim en Samir kennen Van der Werf niet. Samir heeft er wel van gehoord, 

maar is er niet bij geweest. Voor Samir kwam die discussie erop neer dat ze 'iets (klein 
beetje geld) doen voor de moslims en daarmee voorbij' (pag. 6). Die dominee bedrijft 
politiek met het geloof. Het gebruik van het woord 'politiek' legt Samir uit: 'Ik geloof 
dat de politiek alleen gebruikt wordt om tegenover een ander de eigen positie hoog te 
zetten. Ik geloof dat hij van het protestantse geloof het beste geloof wil maken en het 
andere wil afkappen en aflaten zakken. En dat vind ik nou een politiek gebruik van het 
geloof.' 

De christenen discussiëren over de mogelijkheden van een dialoog met de moslims in 
theorie en in de praktijk. De moslims kijken zonder actieve deelname toe. De uitslag zal 
hen waarschijnlijk te zijner tijd worden meegedeeld. 

5. Sociaal-politieke opstelling 

Het drietal ervaart een negatieve publieke opinie in Nederland. Ibrahim wijst op de rol 
die de Nederlandse pers daarbij speelt. Door deze veelal negatieve berichtgeving komt 
de buitenlandse arbeider in een slecht daglicht te staan. Vooral sinds 1969 constateert 
hij een vijandige opstelling die de buitenlandse arbeider apart doet staan. Ishak leest 
geen Nederlandse kranten, maar wijst evenzeer op de neerbuigende houding tegenover 
de trekarbeider. Ну noemt een voorbeeld van notoir racisme in Baam waar de plaatse
lijke bourgeoisie de buitenlandse arbeider met 'une vue inclinée' bejegent. Vooral de 
Marokkanen moeten het ontgelden: 

'j'ai remarqué qu'il y al une sorte de discrimination entre les étrangers mêmes, j'ai 
trouvé que le sort des Maroccains est le pire'. Mede daardoor valt het leven in den 
vreemde harder uit. Samir wijst ons er op dat de Nederlandse arbeiders hen liever zien 
gaan dan komen. 

Bij het overheidsbeleid worden de nodige kritische kanttekeningen geplaatst. 'De 
regering wil vrij blijven van de problemen van de islamitsche landen, natuurlijk,' aldus 
de karakteristiek van Ibrahim. Onmiddellijk hierop wijst hij op de belasting die de 
trekarbeiders betalen en koppelt het ontbreken van moskeeën hier aan vast, (ook Samir 
wijst hierop). Niet alleen de publieke opinie maar ook het slechte regeringsbeleid is 
oorzaak van het feit dat de helft van de buitenlanders hier ziek van de problemen is. 

Bij de hoorzitting in Driebergen rondom de beleidsnota veert Ishak weer op. Het 
stemt hem optimistischer. Ook de grotere ruimte om allochtone onderwijskrachten aan 
te stellen geeft hem als Marokkaanse onderwijzer moed. 
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Samir formuleert het wat minder zwart-wit: voor 60% goed (de sociale voorzienin
gen) en voor 40% slecht (ontbreken van moskee en trefcentra). De Nederlandse wet
geving en de voorzieningen zijn geheel aan de Nederlanders aangepast. Een ontmoe
tingscentrum in de eigen cultuur zou heel wat minder overspannen Marokkanen opleve
ren. Alles bij elkaar zou Samir het de jonge Marokkanen die naar Nederland willen 
komen afraden de reis te maken. 

Het toelatingsbeleid acht Samir in het nadeel van de trekarbeider. Vooral de voor
lichting naar de Nederlandse bevolking acht hij onvoldoende: 'de Nederlandse overheid 
weet precies welke rol de buitenlanders hier spelen in de Nederlandse economie en de 
Nederlandse overheid heeft dat nooit naar voren gebracht of goede inlichtingen aan de 
Nederlanders zelf gegeven'. 

Voor stichtingen voor opvang en begeleiding van de buitenlandse werknemers heeft 
men geen goed woord over. Voor Ishak wordt zijn reserve tegenover de stichting 
gepersonifieerd in de oude directeur die de Marokkanen ooit heeft vervloekt. Dat 
betekende de definitieve verwijdering tussen de stichting en de Marokkaanse minder
heid: 

'Il a juré qu'il ne serait jamais un maroccain avec son coeur'. 
Ibrahim schildert de stichting af als een bureaucratische instantie, die er uitsluitend 

tijdens bezoekuren is om de buitenlanders bij het invullen van hun papieren te helpen. 
In tien jaar tijd hebben ze nog 'nooit één goed ding voor de buitenlanders gedaan'. 

De stichting maakt zijn eigen beleid zonder inspraak van de trekarbeiders. 'Zij be
staat slechts in naam, maar zij doet niets'. 

De meeste buitenlanders zijn de stichtingen in Utrecht en elders liever kwijt dan rijk. 
Als treffende illustratie wijst Samir op de massale demonstratie van buitenlandse ar
beiders in de Domstad op 25 mei 1974, waar zij de leuze scandeerden dat de stichting 
geen geld meer mocht ontvangen van CRM, omdat het niet aan de buitenlandse arbei
ders ten goede zou komen. Samir wijst erop dat hij niet in het wilde weg deze opmer
king maakt, maar dat hij dat baseert op zijn vele contacten met landgenoten. Voor 
Samir wordt de eerste gekozen migrantenraad in Utrecht in concurrentie gezien met de 
stichting. 

Het trio is voor de vraaggesprekken uitgenodigd op basis van hun lidmaatschap van 
de migrantenraad. De vierde Marokkaanse vertegenwoordiger verkeerde tijdens de 
vraaggesprekken voor lange tijd in Marokko. 

Zij zijn door vele landgenoten voor de kandidaatstelling van de Raad naar voren 
geschoven. Interne organisatievormen kennen de Marokkanen in Utrecht niet. 

Samir laat zich na aanvankelijke aarzeling, kandidaat stellen door een grote groep 
landgenoten. Degenen die van de stembus gebruik maken kijken naar de inzet en de 
sociale vaardigheid van de kandidaat. Zo kan het gebeuren dat de zeer populaire Marok-
Tcanen Jjajj Mohammed en de muzikant Farid slechts enkele stemmen behaalden. 
Zowel bij de eerste als de tweede stemming behaalde Samir evenals Ibrahim de meeste 
stemmen. Ibrahim zelf vindt zijn eerste twee jaar migrantenraad een leerzame periode, 
waar hij controle op de functionarissen van de stichting is gaan uitoefenen en zich in 
vraagstukken als het generaal pardon en de 'oprot-premie' bezig hield. 

'Vroeger wisten we niets'. Een aparte raad van gekozen buitenlanders houdt nog 
geen isolement ten opzichte van de Nederlandse arbeiders in, omdat Ibrahim er juist op 
uit is contacten met de Nederlandse arbeiders te leggen. Ze investeren er al hun vrije 
tijd in. 

Ishak heeft de rit van twee jaren niet uitgezeten, omdat zowel de oprichting van de 
moskee als ook de verbetering van het onderwijs van migrantenkinderen weinig ontwik
keling bood. 
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Daar had hij als voorzitter van de Stichting De Moskee én als Marokkaanse onder
wijzer het juist op begrepen. Hij heeft zich consequent niet meer voor een tweede 
periode beschikbaar gesteld, zoals Ibrahim en Samir wel deden. Ishak is echter wel lid 
van de onderwijscommissie van de migrantenraad geworden. 

De Marokkanen hebben door hun sociale activiteiten de wijkcomités ontdekt. Deze 
gedecentraliseerde (formele of informele) bestuursvorm sluit niet aan op de leefwijze 
van de vreemdeling. De trekarbcider oriënteert zich op de concentratie van zijn land
genoten per stad of regio. Hij kent doorgaans geen wijkbinding en verhuist snel van de 
ene kant van de stad naar de andere. De taalbarrière speelt bovendien in de contacten 
met de leden van het wijkcomité, zoals Ibrahim opmerkt, een grote rol. Samir wijdt de 
onbekendheid van wijkcomités vooral aan de meerderheid: 'als je bij de Nederlanders 
kijkt, van de wijk waar twee, drie of vijf duizend mensen wonen zijn er maar drie of 
vier mensen geïnteresseerd om een vergadering van het wijkcomité bij te wonen. Maar 
de honderd of tweehonderd buitenlanders die daar wonen hebben heel weinig con
tacten met de mensen, en aan hen wordt heel weinig verteld en ze krijgen helemaal 
geen inlichtingen over wat het wijkcomité is'. Desondanks hebben alle drie positieve 
ervaringen opgedaan met enkele wijkcomités waar het om de individuele hulp aan 
buitenlanders ging. 

De verhouding met de Nederlandse arbeiders en de deelname aan de vakbeweging 
levert nogal wat problemen op. Klassesolidariteit is volgens Ishak ver te zoeken. Ener
zijds wijt hij dit aan de onbekendheid van de Marokkanen met de activiteiten en het 
functioneren van de vakbonden (la faiblesse à l'instruction). Het is de erfenis van zijn 
eigen maatschappij die hier belemmerend werkt voor de Marokkaanse arbeider: 'Peut-
être la manque de démocratie de liberté d'expression chez lui l'oblige aussi à former la 
bouche et à ne pas réagir comme le Néerlandais réagit'. Angst bijvoorbeeld om aan 
stakingen deel te nemen, wordt uitgelegd als gebrek aan solidariteit met de Nederlandse 
stakers. De Marokkaan wordt gezien 'comme quelque chose de retard, quelque chose 
qui ne suit pas l'époque où nous sommes.' 

Anderzijds wijst Ishak op het vuile werk dat de trekarbeider moet opknappen tegen 
lage lonen. Indien er geen aanbod op de internationale arbeidsmarkt zou zijn, dan 
liepen de Nederlandse arbeiders de kans voor datzelfde werk hoger gehonoreerd te 
worden. Ook Samir wijst op een objectieve concurrentie. Zonder aanbod van trekarbei-
ders zou de Nederlandse arbeider meer kans op overwerk maken. 

De positie van de Nederlandse arbeider is door de aanwezigheid van de buitenlandse 
arbeider verzwakt: 'De arbeiders vinden het heel jammer dat wij hier zijn. Zij denken 
dat als wij hier niet zijn, dan kunnen zij vragen wat ze willen aan de baas'. Dat het 
moeilijk is een 'solidarité de la classeproletariat' op te bouwen verbaast geen van 
beiden. Samir wijst de verantwoordelijkheid hiervoor beslist terug naar de Nederlandse 
overheid: 'Want de Nederlandse overheid weet precies welke rol de buitenlanders hier 
spelen in de Nederlandse economie . . . ' . 

6. De politieke kaart 

Samir ontkent dat er onder de Marokkanen politieke groepen zijn zoals onder de 
Spanjaarden en de Grieken. Persoonlijk zegt hij geen politieke activisten te kennen. De 
figuur van Ben Barka leeft niet onder de Marokkaanse minderheid. De grote groep 
kenmerkt zich door eenheid in politiek en godsdienst. 

Samir spreekt zichzelf tegen omdat hij elders zegt wel kleine groepen in het land 
te kennen die aansluiting bij Ben Barka vinden: 'Ik heb het over een kleine groepe
ring; daarvan zei ik: als iemand van zo'n groep aan de macht komt, dan verwacht 
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ik moeilijkheden, omdat de grote groepen het altijd eens zijn met de regering die nu 
aan de macht is'. Denkt Samir aan het Marokkaanse Arbeiders Kollektief (MAK)? 

Weer even later ontkent hij het karakter van groepsvorming op politiek basis. Hij 
hoort dan wel eens van politieke activisten 'die gewoon hun mening zeggen', maar niet 
als een echte politieke groepering optreden. 

De ambassade ligt ver weg. Het resultaat van de bewustwording leidt niet tot een 
partijpolitieke formatie en ook niet tot onmiddellijke kritiek op de regering Hassan. 
Wel op een kritischer stellingname tegenover profiteurs in Marokko die niet gezien 
worden in relatie tot het regime: 

'Ik geloof dat als je zes jaar in een ander land leeft en je jezelf leert een beetje te 
verdedigen, dan neem je het niet meer van die kleine profiteurs die daar zitten, die voor 
de regering zelf onzichtbaar zijn . . . ik geloof dat de mensen die hier geweest zijn en 
geleerd hebben, die mensen wel durven boycotten, die mensen weg durven te vegen.' 

Ishak zegt dat er buiten een voetbalclub en de moskeegroep geen enkele andere 
duidelijke groepsvorming bestaat. Op politiek vlak is hij deze nimmer tegengekomen. 
Hij heeft er zelfs nooit van gehoord. Hij wijt dit aan het werk, door de Marokkaanse 
regering betaalde onderwijzer. 

De consul heeft hem één keer inlichtingen gevraagd over politieke activiteiten die 
tegen het regime waren gericht. Hij bleef het antwoord schuldig. 

Persoonlijk heeft hij nooit agenten van het Marokkaanse bewind ontmoet. De ge
ruchten dat ze er zijn, blijven onbetwist. Zijn rechten verdedigen wordt gerespecteerd. 
Deze worden dan sociaal geduid, de politieke activiteiten vallen hierbuiten. Een demon
stratie georganiseerd door de buitenlanders in mei 1974, om kracht bij te zetten aan 
even tot betere huisvesting en inspraak werd als een gevaarlijke activiteit aangevoeld. 
Toen de consul in kleine kring desgevraagd verklaarde geen problemen hiermee te 
hebben, deed een zucht van verlichting de ronde. 

Ishak blijkt uit dit en andere gesprekken in staat heldere analyses te maken over de 
oorzaken van de migratie, de sociale verhoudingen in Marokko. Desondanks beweegt 
hij zich niet op partij-politiek vlak, ook al heeft hij op sommige momenten zijn respect 
voor Ben Barka uitgesproken. Is het onkunde of voorzichtigheid? 
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Hoofdstuk 10 

AANZET TOT EEN ISLAMOGRAFIE 

Een oriëntatie in hoofdlijnen in Nederland en omliggende landen 

'Die Gemeinschaft der Gläubigen ist denkbar lose orga
nisiert' 

R. Paret 

Europa kent reeds lang moslimmüioriteiten. Daar vallen allereerst de van oudsher 
bestaande moslimgroeperingen onder in Joegoslavië, Albanië, Bulgarije (Cyprus) en 
Oost-Europa (USSR, Polen). 

Ook handelslieden en studenten zijn een vertrouwd beeld voor de Europese metro
polen. Na de onafhankelijkheid van tal van moslimnaties werden diplomatieke betrek
kingen aangeknoopt met de Europese landen, waarmee zich metterdaad groepen 
hooggeschoolde moslims in Europa vestigden. De beide laatste groepen moslims bleven 
echter tot zeer kleine aantallen beperkt. Eerder honderden, dan duizenden (1). 

Na de onafhankelijkheid of soms in de nadagen van het koloniale tijdperk, trokken 
vele moslims naar het hooggeïndustrialiseerde westen: moslims uit Azië naar Engeland 
(Iran, Pakistan, India, Bangladesh) en Nederland (Indonesië); moslims uit de Franse 
ex-koloniën naar Frankrijk (Maghreb en Sahelgebied); de Turken voornamelijk naar de 
Bondsrepubliek en moslim-Surinamers naar Nederland (2). Het verschijnsel trekarbeid 
uit de Mediterrane landen versnelde de toeloop van moslims naar de voornamelijk 
West-Europese landen. 

In de periode tussen 1960 en 1970 merkt de West-Europese samenleving de nieuw
komers nauwelijks op, en zeker niet hun religieuze beleving. De islam in de diaspora 
lijdt een verschraald bestaan. De moslims zijn nog niet in staat hun godsdienst te 
organiseren en in zichtbare instituties om te zetten. Dit is ongetwijfeld een van de 
oorzaken waardoor het geseculariseerde Westen de moslimminderheden in haar midden 
nog niet ontdekt. 

Hermans stelt dat 'het eerste decennium tussen de zestiger en zeventiger jaren, de 
moslims in West-Europa een de-islamiseringsproces hebben doorgemaakt' (3). Hij 
draagt daar een aantal uiteenlopende redenen voor aan: 
— de centrale idee van de umma ordent het gehele individuele en collectieve leven van 

de moslims, zowel op economisch, sociaal, cultureel en ethisch niveau als op het 
politieke. 
Onderscheid tussen 'kerk' en staat kent de islam niet. Het profane en sacrale zijn 
onlosmakelijk ineengestrengeld. Wie uit deze eenheid stapt door migratie naar een 
diaspora-situatie, verliest alle zekerheden (4). 

— door het tijdelijke karakter van het aanvankelijk beoogde verblijf in de rijke landen 
én het doorgaans verplicht achterlaten van het gezin ontstaat een 'cultuur-clash' (5). 
Uit deze premissen kan Hermans echter zijn conclusies t.a.v. de de-islamisering niet 

1. cf. V.G.M. Hermans, o.e., p. 54. 
2. idem. 
3. o.e., p. 76. 
4. cf. o.e., p. 57-76. 
5. idem, p. 66. 
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trekken. Het zijn hooguit argumenten die zijn stellingname aannemelijk moeten maken. 
Immers, het zou heel goed kunnen zijn dat de 'geseculariseerde' westerse onderzoeker 
niet in staat is geweest door te dringen tot de authentieke religieuze ervaring van de 
groeiende moslimgroeperingen in onze landen. Indien de onderzoeker zich louter be
perkt tot zichtbare instituties van islam-aanwezigheid óf zich uitsluitend verlaat op de 
geschreven theologie en wet van de islam, gaat hij voorbij aan de religieuze existentie 
van de moslimminoriteiten. Een van de methodes om deze religieuze beleving die nog 
nauwelijks in sociale structuren omgezet is, te ontdekken, is de fenomenologische. 
Door gesprekken en observerende participatie met moslims uit de zestiger en zeventiger 
jaren, zou men de godsdienstige beleving, zoals zij die ervaren, kunnen ontdekken. 

Hermans conclusies staan haaks op — overigens door hem ook vermelde — bevindin
gen van twee onderzoekers in diezelfde 'pre-historische' periode, nl. Ali Alah en 
J. Ghys. 

De eerste auteur onderzoekt een Algerijnse moslimgroepering in Noord-Frank
rijk (6). Hij komt tot de conclusie dat inzake de ramadan, een groot aantal Algerijnen 
de islamitische voorschriften onderhoudt: 'Men vindt meer mensen die vasten onder de 
ouderen dan de jongeren, meer arbeiders dan studenten en intellectuelen, meer recent 
geïmmigreerden dan langer gevestigden en meer mensen die collectief samen wonen 
dan alleenstaanden' (7). 

Ook Père Ghys stelt dat de moslims in de verstrooiing proberen de ummagedachte te 
realiseren. Zij richten 'minisamenlevingen conform de umma' op. Juist in deze restaure
rende pogingen ziet hij een ernstige belemmering voor integratie in de Franse samen
leving (8). 

Deze 'restaurerende pogingen' en het nog steeds op grotere schaal onderhouden van 
de voorschriften stemmen niet overeen met de wat gemakkelijke conclusie van Her
mans, als zou de Islam in Europa in het decennium van 1960-1970 aan een 'de-islamise
ring' onderhevig zijn. We hebben het de moslims in die periode nauwelijks gevraagd . . . 

Op dit ogenblik kan men niet langer de bewering staande houden dat de islam in 
Europa zich in anonimiteit hult. De islam krygt voet aan de grond. Reeds in de 
protocollen hebben Marokkaanse migranten de betekenis voor hen van de islam duide
lijk gemaakt. Tevens bleek dat zij op zoek waren naar de contouren van'hun sociale 
structuren en soms waren ze er voor een deel in geslaagd die te tekenen. 

Uit deze plaatselijke studie van een moslimgemeenschap bleek dat anonimiteit in de 
religieuze vormgeving van hun bestaan voorbij was. De prehistorie van de moslims in 
Europa is afgesloten. 

Hun groeiend aantal, hun sociale instituties, hun eigen publikaties en organisatie
vormen zijn er het sprekende bewijs van. Een beschrijving van de islam gaat naast 
kennis door onze protocollen en inhoudsanalyses uit van gegevens als de moskee, de 
imam, de moslimslagerijen, het vieren van de godsdienstige feesten, het onderhouden 
van de ramadan, het godsdienstonderwijs, het onderhouden van de religieuze plichten, 
de contacten tussen moslims en christenen, hun eigen godsdienstige, maar ook sociaal-
politieke organisaties, enzovoort. 

Tegelijkertijd zijn dit de bouwstenen voor een eerste sociografie in hoofdlijnen van 

6. cf. H. Desmettre, 'Kulturelle und religiöse Probleme einer Mohammedanischen Gemeinschaft und 
die Mischehen', Ostricourt 1974. 
7. V.G.M. Hermans, o.e., p. 74. 
8. cf. J. Ghys, 'Mohammedanische Diaspora', Paris 1974, p. 7-10, geciteerd bij Hermans, o.e., p. 68 en 
69. 
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de islam in Nederland (9). Wij willen echter in dit hoofdstuk niet voorbij gaan aan de 
wy'ze waarop de islam zich in andere West-Europese landen manifesteert, hoe onvol
ledig we hierover ook moeten zijn. 

Een opmerkelijk jaar waarin de islam in Europa haar prehistorie definitief achter zich 
laat, is 1973. Sinds mei van dat jaar kennen de moslimminoriteiten een raad waarin de 
landelijke federaties van moslimorganisaties zijn vertegenwoordigd, de zogenaamde 
'Islam Raad voor Europa' (Islamic Council of Europe). Deze raad heeft zijn zetel in 
Londen en heeft een statuut opgesteld. In de inleiding daarop leest men de doelstel
lingen die de raad zich voor ogen stelt: 'En zoekt in gezamenlijkheid verdediging bij 
het koord van Allah, en scheidt u niet in groepen' (Sura 3, 103) (10). Reeds bij de 
oprichtingsvergadering van 17 tot 19 mei 1973 in Londen, heeft de voorzitter van het 
'Islamitische concilie', de Saoudi-Arabische ambassadeur, Shaikh Abdurrahman al-
Hilaissi verklaard dat de Islamraad geen proselitisme wil bedrijven. 'De Europese islam 
moet zich allereerst consolideren en de hier levende moslims moeten hun plaats in de 
Europese maatschappij zoeken en vinden', aldus de ambassadeur (11). Daarbij gaf de 
Raad de opdracht zich met de verkondiging van de Leer op de juiste en onvervalste 
y/ijze 'onder de moslims' bezig te houden. 

Dat dit meer is dan een verbale verklaring kan onderstreept worden door het feit 
dat de vermoorde koning Faisal van Saoudi-Arabië de 'Urheber' is achter de Islam Raad 
in Europa. Het 'boven-statelijke' Islamsecretariaat in Jeddah heeft daartoe de concrete 
aanzetten gegeven ( 12). 

Op het werkprogramma van het genoemde statuut staan de volgende activiteiten 
onder meer vermeld: 
— coördineren van de activiteiten der islamieten in Europa; 
— verspreiding van islamitische primaire literatuur in het Engels, Duits en Frans (12 

afleveringen gemiddeld per jaar) over de reeds actieve 'Islamic Foundation of 
Europe' in Leicester. 

— Steun aan moslimgemeenschappen en organisaties bij de nieuwbouw van moskeeën, 
culturele en sociale instellingen. 
Daarvoor stond het secretariaat in 1974 een nog op te richten 'Investment Trust of 
the Islamic Council of Europe' voor ogen. 

— Inrichting van informatie- en documentatiecentra over de islam in de verschillende 
Europese hoofdsteden. Hierbij wordt vanuit Londen sterk benadrukt dat het hier 
niet om propagandistische activiteiten gaat maar om 'de aanhoudende discriminatie 
van de islam en zijn Profeten tegen te werken. 

9. In dit hoofdstuk, willen wij ons voor Nederland beperken tot de aantallen moslims, omdat deze 
vaak genoemd worden in vergelijking met cijfers in andere Europese landen. In de hoofdstukken 11 
t/m 14 richten wij ons op de Nederlandse situatie, inzake de moskee, de plaats van de imam, de 
confrontatie moslims-christenen en de eigen organisatievormen, voornamelijk voor wat de Marok
kanen betreft. 
10. Onder 'het koord van Allah' wordt 'de godsdienst' verstaan. Zie J.H. Kramers, De Koran, Amster
dam 1965, p. 67. 
11. Bron: privé verslaggeving M. Salim Abdullah, zoals ook elders in deze paragraaf. 
12. Aan de Motamar-Islam ligt de Islam-Charta ten grondslag die in 1972 door een groot aantal 
ministers van Buitenlandse Zaken van moslimlanden te Jeddah werd ondertekend. Afwezig waren 
Irak, Nigeria en Bangladesh. De functie van deze Charta was allerhande activiteiten van de Islam-
broederlanden te coördineren. Op die conferentie werd tevens voorgesteld de ministers van gods
dienstzaken als lid op te nemen. Het permanente Islamitische secretariaat kent vier hoofdafdelingen, 
nl. religie en cultuur; economie, waarbij de 'islamitische ontwikkelingsbank' is opgenomen ; politiek en 
communicatie; en de diaspora. 
cf. V.G.M. Hermans, o.e., p. 62 v. 
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— De bouw van een islam universiteit in Londen binnen het kader van het Islamitisch 
cultuurcentrum in Londen. Vanuit deze universiteit zouden dan in alle Europese 
landen tegen 1980 'Leerhuizen' moeten worden opgericht. 

— De Raad moet in nauwe samenwerking met de ministeries van onderwijs zorg dragen 
dat moslimkinderen overal in Europa islamitisch godsdienstonderricht kunnen krij
gen. In deze context wordt ook aan moslim privé-scholen gedacht. 

— De Islam Raad voor Europa moet de Europese moslims bij het 'Permanente Islam-
secretariaat', de 'Wereld Moslim Liga' en bij het 'Islamitische Wereld Congres' ver
tegenwoordigen, alsook bij de Europese regeringen (13). 

De Raad kent een 'Algemene Vergadering' (Concilie) waar de vertegenwoordigers van 
de afzonderlijke communiteiten in Europa zetel en stem hebben. Het 'uitvoerend Co
mité' telt vier vertegenwoordigers van elk der vijf Europese regio's. De 'algemeen secre
taris' van dit Europese Islam secretariaat is tevens voorzitter van het 'uitvoerend Co
mité'. Sayyid Salem Azzam van de Saoudi-Arabische ambassade heeft indertijd het 
eerste voorzitterschap op zich genomen. Het statuut werd bij de oprichting door ver
tegenwoordigers van de moslimorganisaties in Engeland, de Bondsrepubliek, Denemar
ken, Joegoslavië, Italië, Portugal, Spanje en Zwitserland ondertekend. De formele on
dertekening vanuit Oostenryk, Griekenland en Nederland werd eind 1974 onderzocht. 

Deze ondertekening van de Islamraad is louter een formaliteit, omdat de 'Motamar 
Islami' (De Islamitische Conferentie), het hoogste uitvoerend orgaan van de islam als 
wereldgodsdienst, de Raad reeds erkend heeft. In dit uitvoerend orgaan hebben konin
gen, staatshoofden en regeringsleiders van de moslimlanden zitting. Dit hoogste college 
heeft de Islam Raad erkend als de enige wettige vertegenwoordiging van Europese 
moslims. 

In de eerste week van mei 1974 publiceerde het 'Islamitisch Wereld Congres' in 
Karachi een studie over de situatie van de moslims in Europa (14). Deze publikatie was 
voorbereid door Sayyid Inamyllah Khan, secretaris-generaal. Hij maakte als eerste met 
een delegatie van de Wereld Moslim Liga een visitatiereis door de diaspora in dertien 
Europese landen. Zijn studie geeft de eerste aanzet voor een organisatorische consolide
ring van de moslims in verstrooiing. Het Europese continent werd in vijf secties ver
deeld (15): 
Zone 1: Griekenland, Cyprus, Roemenië, Bulgarije, Albanië, Joegoslavië, Hongarije, 

Tsjecho-Slowakije en Polen. In Visiko te Bosnië (Joegoslavië) werd de zetel 
ondergebracht. 

Zone 2: Oostenrijk, Bondsrepubliek, DDR, Zetel in Wenen. 
Zone 3: Groot-Brittannië, Ierland, IJsland, Denemerkan, Zweden, Finland en Noor

wegen. Zetel bij de Islam Raad in Londen. 
Zone 4: Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Zetel in Brussel. 
Zone 5: Portugal, Spanje en Italië. Zetel in Rome. 

Voor de moslims in de Sowjet Unie wordt een speciale status geschapen. Belangrijkste 
optie blijft de bescherming van de rechten van de moslim-minderheden in niet-islami-
tische omgeving. 

De klam Raad heeft zijn zetel in Londen gevestigd. Dit is geen toevallige keuze. 

13. Zie V.G.M. Hermans, o.e., p. 61-64 en 75. 
14. Zie 'Special Issue' n.a.v. 'Islamic Summit 1974' te Karachi. Uitgave van 'Pakistan Publications', 
P.O. Box 255, Rawalpindi, Pakistan. 
15. Het adres van onder meer de zetel te Brussel is 'Islamitisch Centrum', Parc Cinquantenière 14. 
De zetel te Rome is gevestigd: 'Islamitisch Cultureel Centrum', Via A, Casella 51. 
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ENGELAND kent immers vanaf de eerste wereldoorlog zijn Arabische 'gastarbeiders' 
die als stokers en voor zwaar werk vanuit Aden en de verschillende Rode-Zee havens 
naar Groot-Brittannië trokken (16). De oudste moslimnederzetting is die van 'Tiger 
Bay' in Cardiff die in de Engelse pers altijd veel aandacht heeft genoten (17). Andere 
plaatsen die ver voor de tweede wereldoorlog moslimgemeenschappen kenden zijn: 
Liverpool, Manchester, South Shields, Hull en Londen. 

Veel Engelse christenen kennen vooral de moskee van Woking, gesticht door de 
Aljmadiyya. Voor de moslims zelf is het 'Islamic Cultural Centre' dat door de vroegere 
koning George VI in 1944 is geopend, van grotere betekenis. Dit centrum publiceert 
'The Islamic Quarterly', geeft onderricht in het Arabisch en organiseert gespreksgroe
pen (18). 

In de zestiger jaren vinden veel gezinsherenigingen plaats. Het merendeel der Aziati
sche moslims verkiest een huwelijk met een Pakistaans of Indisch meisje. De gemengde 
huwelijken met Engelse vrouwen zijn in de minderheid. In 1963 bestond 21% van de 
immigranten uit vrouwen en in 1964 maar liefst 64% (19). Indien de Aziatische moslims 
een huwelijk met een Engelse vrouw sluiten, dan kunnen de laatsten doorgaans hun 
eigen godsdienstige praxis voortzetten. De kinderen worden echter als moslims opge
voed (20). Het isolement van de moslimvrouwen is groot. Door sociaal werk (kook- en 
naailessen, taalonderricht) tracht men dit isolement te doorbreken (21 ). 

Verschillende auteurs schatten het aantal moslims in Groot-Brittannië op 1 1/2 mil
joen. Statistieken ontbreken. Men schat het aantal eigen organisaties van de moslims 
tussen de 200 en 300. De moslim Ashur Shamis verdeelt dit aantal in 'Community-
based Organisations' en 'Noncommunity-based Organisations' (22). De belangrijkste 
activiteiten van eerstgenoemde zijn gericht op het voldoen van specifieke behoeften 
van de plaatselijke moslimgemeenschappen, zoals het regelen van huwelijken en be
grafenissen, het organiseren van het gebed en de feesten. Veel van deze organisaties 
hebben geregelde islamitische weekenden of avondscholen voor kinderen en zij leggen 
zich dan vaak toe op de bouw of inrichting van een moskee. 

De oprichting van moskeeën geschiedt doorgaans in oude, grotere Victoriaanse pan
den, maar nieuwbouw is ook bekend in Londen, Birmingham en elders. Soms wordt 
een christelijke kerk benut, zoals in Aston. Taylor merkt over de nieuwbouw op dat 
'some sensitive Muslims suggest that rather than erecting costly pseudo-Saracenic edi
fices to boost the local and Kuwaitic philantropist's amour-propre, one should rather 
concentrate on many more simple local mosques with teaching rooms and community 
centres, where young people and women could meet, not only for worship and reli
gious education, but also for social gatherings.' (23). 

De moskeeën behoren thans tot het vertrouwde stadsbeeld in die steden die in 
Engeland grote moslimconcentraties kennen. Alleen al Birmingham telde in 1975 een 
twaalftal kleine moskeeën en een nieuwe, grote moskee (24). 

Onder de 'Noncommunity-based Organisations' verstaat A. Shamis niet de moslim-

16. B.U.D. Dahya, 'Yemenis in Britain: an Arab Migrant Community', in 'Race', jan. 1965. 
17. cf. D. Brewster, 'Muslims in Britain' in 'Bible Lands', (Autumn) 196S, p. 14. 
18. idem, p. 13. The Islamic Cultural Centre' is in Regent Park gevestigd, 146, Park Road, N.W. 8, 
Londen. 
19. J. Taylor, 'Islam in Britain', Learning for Living, (London 1972), p. 12. 
20. idem. 
21. idem, p. 14. 
22. Ashur Shamis, 'Muslims in Britain. The organisers' view in 'The Muslim', June/July 1975, p. 112. 
23. J. Taylor, o.e., p. 14. 
24. J. Hick, 'On Multi-Religious Birmmgham', in 'One World', Birmingham juni 1975, p. 7. Auteur 
vermeldt tevens het bestaan van een viertal bloeiende Sikhtempels, twee grote Hindutempels en drie 
synagogen. 
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organisatie die geïsoleerd werkt ten opzichte van zijn achterban: 'However some of 
them tend to work at the community rather than in or with the community' 25). Zij 
hebben het voordeel iets meer afstand te kunnen nemen en van daaruit de verschillende 
problemen te benaderen. 

Enkele leiders van dit type moslimorganisaties zyn: Dr. Nazir Ali, voorzitter van 
'Waltham Forest Islamic Association'; Ghulam Sarwar, directeur van de 'Muslim Educa
tional Trust' te Londen; Dr. Aziz Pasha, voorzitter van de 'Union of Muslim Organisa
tions of UK and Eire' en Kamaruddin Peckham, de Engelse moslim die voorzitter is van 
de 'Newthem North Islapiic Association' (26). Opvallend is hun gemeenschappelijk 
pleidooi voor grotere aandacht voor onderwijs aan kinderen van moslims ('whatever is 
done for the new generation of Muslims will not be enough') en een hechtere organi
satie ('to organise the organisers) (27). 

Een punt van kritiek is de onverschilligheid van de wereldlijke autoriteiten voor het 
religieuze aspect van de moslimgemeenschappen. Peckham zegt hierover: 'If I went to 
the authorities and asked for help to organise a cricket team or a scouts group, they 
would give me all I asked for, but a Muslim association is a religious body to them and 
no help is to be given for that' (28). 

Een interessant voorbeeld, inzake onderwijs en contacten van de moslims met de 
Engelse samenleving treft men in Birmingham aan. In 1969 vormde aldaar het 'Birming
ham Community Relations Committee', een platform voor godsdienstonderricht, later 
genoemd een 'Religious and Cultural Panel' met leden uit de verschillende etnische 
resp. religieuze gemeenschappen. Er werd een programma opgesteld voor kinderen 
boven de elf jaar. Elk kind zou in staat worden gesteld een 'major study' te kiezen, 
zodat christenen voor christelijk godsdienstonderricht konden kiezen, moslims voor de 
islam etc. Dit plan werd aan het stedelijke 'Education Committee' voorgelegd, die 
besloot een nieuwe 'Agreed Syllabus' voor Birmingham te schrijven, waarvoor zy een 
werkgroep oprichtte die bestond uit vertegenwoordigers van de 'Established Church 
and the Free Church', een rooms-katholiek, een moslim, een hindoe, een sikh en een 
jood. Na vijf jaar voltooiden zij hun program, dat in maart 1975 werd aanvaard. Het 
werd begroet 'as a major advance in religious education in Britain' (29). 

Een ander belangrijk 'issue' dat men overal in Engeland aantreft, is de rassenkwestie 
die de moslimminoriteiten in hevige mate beroert. In Birmingham richtte men in 1970 
een inter-religieuze organisatie op, genaamd 'All Faith for One Race' (AFFOR). Zij 
werd gesubsidieerd onder meer vanuit de Britse Raad van Kerken en Sodepax (30). 

AFFOR en het 'Community Relations Committee' hebben zich in Birmingham inge
zet voor moskeeruimten en tal van andere concrete acties. 

Vanuit de praktische samenwerking ontstond eind 1974 'The Birmingham Inter-
Faith's Council' waarin de verschillende religieuze gemeenschappen vertegenwoordigd 
zijn. Haar taak is 'to provide a forum where members of the different faiths can meet 
together in mutual respect and confidence and promote fuller understanding; to be a 
channel through which special problems of the minorities can be articulated and hope
fully solutions recommended and to provide a framework for inter-faith dialogue' (31 ). 

25. A. Stjamis, o.e., p. 112. 
26. idem, o.e., p. 112-114. De gegevens dateren van de jaarwisseling 1975/1976. 
27. idem, o.e., p. 113-114. 
28. idem, p. 114. 
29. J. Hick, o.e., p. 8. 
30. idem, p. 8. Andere sponsors waren het 'Joint Committee on Society, Development and Peace', die 
gesteund werd vanuit de Wereldraad van Kerken en de pauselijke commissie 'Justitia et Pax'. AFFOR 
werd opgericht пл. . het incident dat alleen blanke leden van het cricket-team naar Zuid-Afrika wer
den gezonden. 
31. idem, p. 9. 
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Christenen werden eerst gevraagd als gastheer te fungeren. Minstens twee maal per jaar 
komen zij bijeen. Beschermheren van deze raad die uit zes leden bestaat, zijn de drie 
voorzitters van de Birmingham Raad van Christelijke Kerken, de voorzitters van de Shri 
Geeta Bhawan Mandir (hindutempel), van de Raad van de moskeeën, van de 'Hebrew 
Congregation' en de voorzitter van de Sikh tempel (32). 

De aanwezigheid van de moslims in Engeland gaat ook aan de programmamakers van de 
BBC (radio en televisie) niet voorbij (33). De moslims zelf verzorgen een aantal perio
dieken, waaronder 'Impact International' en 'The Muslims' (34). De laatste publikatie 
wordt vanuit de universitaire moslimwereld verzorgd. Een probleem bij dit soort publi-
katies is vaak dat zij geschreven worden dóór en voornamelijk ook vóór de moslims die 
een hoge beroepsopleiding hebben gevolgd. De afstand tussen deze 'elite' en 'the 
inarticulate and conservative, the ill-educated and socially deprived Muslim' in Enge
land is doorgaans zeer groot (35). Dit neemt niet weg dat de moslim-tijdschriften niet 
uitsluitend abstract-theologische onderwerpen behandelen, maar veel gegevens publice
ren over de ge-leefde Islam in Engeland en ver daarbuiten. 

Tenslotte willen we een bijzonder initiatief melden, nl. het Centrum voor islamstudie 
en christen-moslim relaties verbonden aan de 'Selly Oak Colleges' in Birmingham. Het 
werd in mei 1975 door een gemengde groep van 120 moslims en christenen opgericht. 
Dit Centrum heeft tot doel te zijn: 
— 'a Centre where Muslims and Christians can together explore their own and each 

other's faith: its beliefs and practice, its theological development, and the historical 
relations between the two faiths; 

— a Centre where Muslims and Christians can meet to discuss issues and problems of 
practical daily concern; 

— a Centre which seeks to promote better understanding among members of the two 
faiths, in Birmingham, in the United Kingdom and in Europe as a whole'(36). 

Het Centrum tracht deze doelstellingen te realiseren door studenten met de praktijk 
van de 30.000 moslims in Birmingham in contact te brengen, door talenstudie (naast 
Arabisch, ook Urdu, Perzisch en Bengaals), door research en de opbouw van een goede 
documentatie. De bibliotheek telde in 1978 ongeveer 3000 uitgaven over de islam, 
zowel in Arabische als Europese talen (37). 

Vele gastsprekers uit alle islamgebieden hebben op de Campus van de Universiteit of 
in de grote nieuwe moskee hun referaten gehouden. Het centrum heeft de ambitie in 
het leven geroepen er te zijn, niet alleen voor Engeland, maar ook ten behoeve van 
Europa. 

32. idem, J. Hick schrijft: 'This is, as far as is known, the first such council in Britain and we hope 
that similar bodies will come into being in the other large cities where different religions live side by 
side'. 
Voor andere experimenten van oecumenische diensten, interreligieuze educatie en sociale projecten, 
zie het overzicht J. Taylor, 'Dialogue between Men of Living Faiths', Genève 1971, p. 52-72. 
33. A. Shamis, 'Muslims in Britain' in 'The Muslim', april-mei 1975, p. 82 w. 
34. Impact International: News & Media Ltd. London, onder redactie van A. Irfan. 
The Muslim, The Federation of the Students Islamic Societies in the United Kingdom and Eire., 
(FOSIS) onder redactie van M.A. Sherif. 
35. J. Taylor, 'Islam in Britain', o.e., p. 12. 
36. Zie de eerste nieuwsbrief van'The Centre for Study of Islam and Christian-Muslim Relations' Selly 
Oak О leges, Birmingham, В 29 6LE. Het centrum staat onder leiding van David A. Kerr, B.A. (Lond.), 
M.A.D. Phil. (Oxon). 
37. Zij beschikt tevens over een collectie van ongeveer 2500 Arabische en Syrische manuscripten (de 
Mingana Verzameling). 
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Voor literatuur over de moslims in Groot-Brittannië verwijzen wij naar elders (38). 

Ook in Duitsland is de aanwezigheid van de islam niet geheel onopgemerkt aan het 
stadsbeeld of het culturele leven voorbijgegaan. De oudste moskee werd ongeveer vijftig 
jaar geleden opgericht op de Fehrbelliner Platz in West-Berlijn. Zij was door de Lahore-
groep van de Ahmadiyya-beweging gesticht. 

Een in Mogol-stijl verbouwd kasteel uit de 18e eeuw staat bij Heidelberg. Dit was het 
initiatief van de Duitse moslim Abdullah Weiser. Het wordt nu gebruikt voor moslims 
en migranten-arbeiders. 

In Aken startten moslimstudenten met de bouw van een moskee, mede gefinancieerd 
door Arabische vorsten. In de jaren zestig werd deze in gebruik genomen. 

In Hamburg staat een opmerkelijke shi'ietische moskee, in centraal-Aziatische stijl 
van Perzische kooplieden. 

In München is een moskee in moderne stijl gebouwd door een Turkse architect. 
Vanuit dit centrum wordt een tijdschrift uitgegeven, 'Al-Islam', onder leiding van de 
Duitse moslim Ahmed Schmiede. 

Aan vele universiteiten en technische hogescholen hebben de rectoren de moslim
studenten gebedsruimte ter beschikking gesteld. Moslimarbeiders hebben hier en daar 
gemeenschappelijk huizen gehuurd en deze als gebedsruimte ingericht. De zorg voor de 
eerste groep vanuit de Duitse regering en wetenschapscentra is beduidend hoger dan 
voor de tweede. 

De groepering der 'Gastarbeiter' is beduidend veelomvattender dan die der studenten, 
handelslieden en leden van de diplomatieke vertegenwoordiging. Het zijn de Turkse 
werknemers die de aanwezigheid van de Islam in de Bondsrepubliek manifest maken. 
Hun aantal wordt op ongeveer één miljoen geschat, waarnaast dan nog een kleine 
400.000 moslims van andere nationaliteiten leven (39). De belangrijkste nationaliteiten 
onder hen zijn de Joegoslaven (100.000), de Marokkanen (26.000), Iraniërs (18.500), 
Tunesiërs (18.000) en Jordaniers (11.000). De resterende groepen komen niet boven de 
10.000 uit (o.a. Pakistani, Egyptenaren, Syriers, Indonesiërs, Zwartafrikanen en Alge
rijnen) (40). 

De moslims die in de Bondsrepubliek wonen en werken, zijn nagenoeg allen Sun-
nieten en behoren aldus tot de school der Hanafieten. Voorts schat men het aantal 
Shï'ïten op 10.000 en slechts 500 worden tot de Alynadiyya gerekend, waaronder 
zich een derde van de 300 Duitse moslims bevindt (41). 

De voornamelijk Turkse moslims hebben een lage scholingsgraad en bijgevolg een be
perkte kennis van hun eigen religie. Zij weren zich veelal tegen assimilatie en verkiezen 
het ghetto, waar zij het familiepatroon van hun dorpsleven overbrengen. Wanzura 
onderscheidt een drietal relatiepatronen van de 'Sklave für die Dreckarbeit' in Duits
land: 
'a. Die "Abständigen", die fast ohne Glauben und Glaubenspraxis leben und den 

Glauben als rückständig ansehen. 
b. Die "Liberalen", die gläubig bleiben, aber ihren Glauben von allem äusserlichen 

38. Zie ondermeer E. Butterworth, o.e., P. Jeffery, o.e., K.L. Little, 'Negroes m Britain', Londen 1947 
en E.J.B. Rose e.a., 'Colour and Citizenship: A Report on British Race Relations', Oxford 1969. 
39. In 1976 gaf P.W. Wanzura in zijn niet gepubliceerd 'Bericht für die Konferenz "Moslems in 
Europa" in Wien vom 19-21. November 1976' een aantal van 950.000 Turken op. Cijfers over 1977 
schatte het aantal Turken op 1,4 miljoen. 
40. Zie de 'Statistische Angaben' in 'Gastarbeiter werden Bürger' van J. Micksch, o.e., p. 81. 
41. P.W. Wanzura, o.e., p. 1. 
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und den überalteten Traditionen säubern wollen, um zum Wesentlichen zu kom
men, das überall zu leben ist. 

c. Die "Traditionalisten", die versuchen, alles hier so zu schaffen, wie es in der Hei
mat war. Sie neigen leicht zu einem Rechtsextremismus, sowohl in politischer wie 
religiöser Hinsicht.' (42). Dit is vooral onder de Turken waar te nemen. 

Wat de verhoudingen met de christenen betreft, kan het vriezen en dooien. Het laat 
ze meestal onverschillig. Tot deze houding komt de moslim — aldus Wanzura — omdat 
het 'christelijke avondland' hem weinig gelegenheid biedt om echte christenen in actie 
te zien (43). Met de kerken als institutie hebben zij nauwelijks enige relatie. Wel wordt 
met belangstelling kennis genomen van de verklaringen van de Würzburger Synode en 
van de bisschoppenconferentie inzake 'gastarbeid'. Ook de positieve punten van caritas 
en diakonie worden over het algemeen gunstig beoordeeld door de moslimarbei
ders (43a). 

Een van de positieve activiteiten vanuit de kerken is de 'Islamisch-Christliche Ar
beitsgruppe' (ICA) die in 1976 te Frankfurt werd opgericht. Belangrijkste thema, waar 
deze werkgroep zich mee bezig houdt, is het onderwijs aan moslimkinderen. Een aan
zienlijk deel van de Turkse kinderen gaat niet naar school. De ICA beoogt druk uit te 
oefenen op de autoriteiten om de verblijfsregeling te verbeteren. De ICA spreekt zich 
tevens uit voor de erkenning van de islamitische gemeenschappen als publiekrechtelijke 
lichamen. 

Deze werkgroep vanuit de EKD (Evangelische Kirche Deutschland) richtte zich in de 
zomer van 1977 tot de pers om misstanden aan de kaak te stellen die in vele koran
scholen in de BRD zouden heersen. Een groot gebrek aan kwalitatief verantwoorde 
moslimleerkrachten is hier mede oorzaak van. Tevens tracht men het islamitisch gods
dienstonderricht op de Duitse scholen te laten invoeren (44). 

In vergelijking met Engeland kunnen wij niet aan de indruk ontkomen dat de moslims 
in de Bondsrepubliek minder van zich laten horen en minder intellectuele veerkracht 
bezitten. Voor verdere oriëntatie inzake publikaties, bronnen of studies die de moslims 
betreffen in de Bondsrepubliek, verwijzen wij naar elders (45). 

42. P.W. Wanzura, o.e., p. 3. 
43. idem, p. 4. 
43 a. idem. 
44. J. Micksch, o.e., p. 79-80. 
45. Zie onder meer: 
Illegale Ausländerbeschäftigung. Sonderausgabe der epd-Entwicklungspolitik, in Zusammenarbeit mit 
dem EKD-Aussenamt erstellt, Frankfurt/M., Oktober 1973. 
Sklaven in Europa. Zur illegalen Beschäftigung ausländischer Arbeiter von Jürgen Micksch, in: Aus
ländische Arbeitnehmer in Europa. Die politische Dimension, die Illegalen. Gesichtspunkte Europas. 
Bericht der Vollversammlung des Ausschusses der Kirchen für Fragen ausländischer Arbeitnehmer, 
Genfjuni 1973. 
Moslems in der Bundesrepublik. Eine Handreichung des Ausschusses der EKD für den kirchlichen 
Dienst ал ausländischen Arbeitnehmern hrsg. vom Kirchlichen Aussenamt, Frankfurt/M., september 
1974. 
Gastarbeiter: Zieht Bonn im Notfall die Notbremse? Die 17 Thesen zur Ausländerpolitik des Bundes
kanzleramtes vom Oktober 1975 und die kritische kirchlichen Stellungnahmen dazu, epd-Dokumenta-
tion 5/76, Frankfurt/M., januari 1976. 
Miteinander für Gerechtigkeit. Mehr Arbeitsplätze durch weniger Ausländer? von Jürgen Micksch. 
Lutherische Monatshefte, 3/1976, Seite 146 ff. 
Zur Situation der ausländischen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland, Caritas, Freiburg, 
Mai 1976. 
Muslime-Unsere Nachbarn. Beiträge zum Gespräch über den Glauben, hrsg. von Gerhard Jasper, 
Frankfurt/M., 1977. 
Ausländische Arbeitnehmer weiterhin in Unsicherheit. Der Vorschlag der Bund-Länder-Kommission 
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Oostenrijk en Zwitserland willen wij niet tot West-Europa in strikte zin rekenen en we 
zullen er derhalve niet verder op ingaan (46). 

Het aantal buitenlandse arbeiders in Frankrijk is van oudsher aanzienlijk. In 1977 werd 
het percentage vreemdelingen op het totaal van de Franse.bevolking geschat tussen de 
7,1% en 7,8% of tussen de 7,7% en 8,5% op de Franse bevolking (47). 

Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken telde Frankrijk op 1 januari 1977 
4.205.303 vreemdelingen, waaronder een aanzienlijk deel afkomstig is uit overwegend 
islamitische landen. De grootste groep is die der Algerijnen (803.916), Marokkanen 
(362.984), Tunesiërs (189.486) en Turken (76.148) (48). 

zur Fortentwicklung einer umfassenden Konzeption der Ausländerbeschäftigungspolitik vom Februar 
1977 und Stellungnahmen dazu, epd-Dokumentation 16/77, Frankfurt/M., April 1977. 
Menschenrechte-Ausländerpolitik. Texte von Bodenbender, Koschnick, Moltmann, Tomuschat, epd-
Dokumentation 34/77, Frankfurt/M., August 1977. 
In der Koranschule Hiebe vom Hodscha, epd-Dokumentation 35/77, Frankfurt/M., August 1977. 
Das Aufenthaltsrecht verbeiieren-kirchliche Gesichtspunkte angesichts der gegenwärtigen Situation 
der Ausländerbeschäftigung. Ein Gesprächsbeitrag des Ausschusses der EKD für den kirchlichen 
Dienst an ausländischen Arbeitnehmern, hrsg. vom Kirchlichen Aussenamt der EKD, Frankfurt/M., 
Januar 1978. 
Verbesserung des Aufenthaltsrechts zum Schutz ausländischer Mitbürger. Die Ausarbeitung des EKD-
Migrationsausschusses zum Aufenthaltsrecht, Texte zu den Ausführungsbestimmungen zum Auslän
dergesetz und zur Partnerschaft mit orthodoxen Kirchen, epd-Dokumentation 11/78, Frankfurt/M., 
März 1978. 
Die Missionare der ausländischen Arbeitnehmer in Deutschland, Abhandlung zur Sozialethik, von 
Bernd Gottlob, Paderborn 1978. 

Verder de periodiek: 
'Ausländerarbeit'. Hrsg. vom Ökumenischen Rat der Kirchen, Genf (verschijnt in de regel eenmaal per 
jaar). 
43a. Werkgroepen die door de Kerken werden opgericht, zijn: 
a. Conferentie voor vraagstukken betreffende buitenlanders. Ie bijeenkomst: 14 maart 1957. 
b. Ausschuss der Kirchen für Fragen ausländischer Arbeitnehmer in Europa, (opgericht maart 1964). 
c. Ausschuss der EKD für den kirchlichen Dienst an ausländischen Arbeitnehmern (EKD-Migrations-

ausschuss). 
d. Konferenz der Ausländerpfarrer (KAP). 
e. Konferenz ausländischen Gemeindevertreter. 

Andere initiatieven zijn de volgende: 
Sinds 1975 wordt in de Bondsrepubliek jaarlijks een zogenoemde 'Tag der ausländischen Mitbürgers' 
georganiseerd. Reeds in 1970 ingesteld door de kerken van Hessen en Württemberg. 
Op initiatief van de kerkelijke Buitendienst vond in oktober 1973 een congres van buitenlandse 
arbeiders plaats. Dit leidt uiteindelijk in februari 1976 tot het Internationale Forum van Buitenlandse 
Werknemersverenigingen. 
46. In Oostenrijk zijn het vooral de 20.000 Turken die de Moslimgemeenschappen vormen (zie Joseph 
Herget, 'Die türkische Gastarbeiter", niet uitgegeven document voor de conferentie in Wenen (nov. 
'76). Een belangrijk kwartaaltijdschrift dat vanuit Oostenrijk wordt uitgegeven door de Moslemischer 
Sozialdienst is 'Der Gerade Weg', onder redactie van Ismael Balie, Moslemischer Sozialdienst, 
A-1010 Wenen, Werdertorgasse 4113. 
In Zwitserland is in 1975 een 'Islamische Gemeinschaft in der deutschsprachigen Schweiz' opgericht. 
Zij tracht voor de slechts enkele duizenden moslims (Zwitserland werft niet in moslimlanden) een 
islamitisch centrum, een moskee, een school voor godsdienstonderricht en een islamitische begraaf
plaats te verkrijgen. In Zürich is weliswaar een grote moskee, maar deze behoort aan de Ahmadiyya 
die onder de orthodoxe moslims weinig in achting staat. Haar adres is Postfach 144, 8033 Zürich. 
47. J. Wisniewski, 'Etrangers en France: des chiffres et des hommes. Nouvel atlas de l'immigration', 
Parijs 1977, p. 10. 
48. idem, p. 16. 
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Op tal van plaatsen zijn gebedsruimten en moskeeén door de moslims ingericht Een 
van de bekendste is ongetwijfeld de grote moskee in Panjs van het 'Centre Culturel de 
l'Institut Musulman' Zij geven een informatiebulletin uit 'Al-Ittihâd' Bij internationale 
bijeenkomsten nemen zij een bevoorrechte plaats in Zo werd de rector van het insti
tuut in 1977 uitgenodigd voor een werkcongres van de 'Commission d'Organisation du 
Congrès des Religions Pacifiques' te Moskou Al-Ittihâd schreef hierover 'Un tel résul
tat n'a été acquis que grâce à l'action persévérante dans le domaine de la culture et de 
la diffusion de l'Islam bien compris, loin des intrigues diplomatiques et des sectansmes 
politiques' (49) 

Tegen de achtergrond van de grote aantallen buitenlanders wekt het geen verwon-
denng wanneer m de Franse samenleving talrijke pubhkaties zijn verschenen met be
trekking tot het verschijnsel gastarbeid (50). 

Tevens blijkt dat de belangstelling van verschillende Franse groepenngen en publi
cisten voor de moslims onder de vreemdelingen heeft geleid tot verschillende initiatie
ven Eén daarvan is het 'Secrétanat pour les Relations avec l'Islam' (SRI) dat zich 
toelegt op de dialoog tussen christenen en moslims (51 ) Het belegt hiervoor onder 
meer thema-dagen waar inleiders uit beide groepenngen het woord voeren In 1977 
hebben de deelnemers van een tweetal congressen een motie aanvaard waarin zij de 
Franse autoriteiten vragen om 
— ruimte in de media voor uitzendingen van en voor moslims, 
— uitzendingen tot stand te doen komen teneinde het Franse publiek beter te informe

ren over de historische en sociaal-culturele achtergronden van de Islam, 
— alle mogelijke maatregelen te treffen die de moslims in Frankrijk in staat stellen hun 

godsdienst op de hen geëigende wijze uit te oefenen en hun religieuze feesten te 
vieren, 

— instellingen in het leven te roepen die het mogelijk maken de migrant in de moslim
gemeenschap op te nemen en tevens onderwijs in de eigen taal en cultuur te genie
ten (52) 
Het SRI geeft een rondzendbrief uit die onregelmatig verschijnt ('Lettre du SRI') 

waann men informatie verstrekt over ontwikkelingen in de contacten tussen de mos
lims en de Franse bevolking Tevens vermeldt zij de agenda voor verschillende activi
teiten. 

In een aantal Franse steden zijn groepen ontstaan — Panjs alleen telt er reeds een 
zestal — van islarmtisch-chnstelyke samenstelling, die 'permettent un échange dans la 
foi, l'amitié et l'approfondissement de notre fidélité a Dieu dans nos communautés 
respectives' (53) 

Een ander initiatief dat de dialoog tussen christenen en moslims tracht te bevorderen 
is de uitgave van het maandblad 'Comprendre' Deze sene pubhkaties die onder leiding 
van de Witte Paters tot stand kwam, verscheen voor het eerst in 1956 (54) Sinds 1972 
bestaat er een Spaanse versie ('Encuentro') en sinds 1974 een Engelse ('Encoun
ter') (55) Een op 'Comprendre' geïnspireerde uitgave in Nederland is 'Begnp' (56). 

49 'Al-Ittibid', Bulletin no 160,1 oktober 1976 
50 Zie hiervoor 'Les travailleurs étrangers en France', tubliographie' in 'Hommes et Migrations', 
no 120FPai4S 1973 
Alsook 'Liste des sujets, abordés dans Hommes et Migrations, Documents 1971-1976' m 'Hommes et 
Migrations', Panjs 1977 
51 Secretanat pour les Relations avec l'Islam, 34 Avenue Reille, Panjs 
52 Lettre du SRI, no 2, november 1977, ρ 3 
53 idem, ρ 2 
54 Voor de verschillende pubhkaties van 'Comprendre' zie 'Index des documents "Comprendre"', 
no 78/5, Panjs lOapnl 1978 
55. 'Encuentro' (Documentación afro-asiatica) wordt in Spanje uitgegeven onder bescherming van de 

366 

http://LettreduSRI.no


Ook het initiatief vanuit de Franse protestantse gemeenschappen, georganiseerd rond
om Cimqde dienen vermeld te worden (57). 

Tenslotte zij gewezen op het grote aantal publikaties in het Franse taalgebied die een 
bijdrage vormen voor het gesprek tussen moslims en christenen (58). 

BELGIË recruteerde pas vrij laat Turkse en Marokkaanse arbeidskrachten, nl. toen in 
1962 de vraag vanuit de steenkoolmaatschappij 'Fedecker' naar ongeschoolde arbeiders 
leidde tot wervingsbureaus in Casablanca en Ankara (59). Het aantal moslims geschat 
naar de landen van herkomst telt op 1 januari 1977 ongeveer 150.000 volgens mede
delingvan het Ministerie van Justitie, afdeling Eredienst, waaronder Marokkanen 72.340, 
Turken 53.657 (d.i. 36 o/o), Algerijnen 10.378 en Tunesiers 6.413 (60). De grootste 
concentratie vindt men in Brussel en zijn agglomeraties 

'Comisión episcopal de Relaciones interconfesionales' door Emilio Galludo Aguüar Adres Alcalá 
41-30,Madnd 14 
'Encounter' (Documents for Muslim-Christian Understanding) wordt gepubliceerd door het Pontifi
cio Istituto dei Studi Arabi, 49 Plaza S Apollmare, Rome 
56 Het adres van 'Begnp' is Wustelaan 80, Santpoort 
57. Cimade, 176 rue de Grenelle, Parijs Hun publicaties richten zich voornamelijk op sociaal-politieke 
vraagstukken, zie o.m 'Politique d'immigration, Positions syndicales CFDT, CGI' oktober 1976, en 
'La sécurité des étrangers en France Les travailleurs immigrés' in 'Les dossiers de Cimade-Informa-
tions' Panjs, november 1977 
58. Zie onder meer 
Abdel/aM, J M , Aspects intérieurs de l'Islam, Panjs, Le Seuil, 1949 
Abdeljalil, J M , Marie et l'Islam, Paris, Beauchesne, 1950. 
Arnaldez, Roger, La mystique musulmane, dans La Mystique et les mystiques, D D Β , 1965. 
Blanchere, Régis, Le Coran, Paris, P U F , 1966 (Collection 'Que sais-je'') 
Dermenghem, Emile, Mahomet et la tradition islamique, Pans, Le Seuil, 1965 
Carder, Louis, Connaître l'Islam, Panjs, Fayard, 1958 (Coll. 'Je sais, je crois') 
Gardet, Louis, L'Islam, religion et communauté, Panjs D D Β , 1970 (Foi Vivante). 
Jomier, Jacques, Bible et Coran, Pans, Le Cerf, 1959 
Michaud, Α., Jésus dans le Coran, Pans, Delachaux 
Mole, Manjan, Les Mystiques musulmans, Ρ U F., 1965 
Rodinson, Maxime, Mahomet, Pans, Club Français du Livre, 1961. 
Rondot, Pierre, L'Islam, Pans, Lafarge, 1965 (Coll Pnsmes) 
Sourdel, Dommique, L'Islam, Pans, Ρ U.F , 1972, (Coll 'Que sais-je7') m het bijzonder zijn hoofdstuk 
'Islam et Christianisme des confrontations au dialogue', ρ 389-429. 
Orientations pour un dialogue entre Chretiens et Musulmans, (Secrétanatus pro non Chnstiams, 3e 
ed., Rome, Ancora, 1970) 
Talbi, Mohamed, Islam et dialogue. Presses Tunisiennes, 1972 
Verse et Controverse Les Musulmans, Ouvrage collectif, Pans, Beauchesne, 1971. 
Arkoun, Mohammed, Essais sur la pensée islamique, Pans, Maisonneuve et Larose, 1973 
Borrmans, M , Statut personnel et famille au Maghreb de 1940 à nos jours, Mouton, Panjs-La Haye, 
1977 
Djait, Hichem, La Personnalité et le devenir arabo-islamique, Pans, Le Seuil, 1974. 
Lelong, Michel, J'ai rencontré l'Islam, Pans, Le Cerf, 1975 
Merad, Ah, Charles de Foucauld, au regard de l'Islam, Ed du Chalet, 1975 
Moubarac, Youakun, Les Musulmans, Pans, Beauchesne, 1972 
Nasr, Sayyed Hossein, Islam, perspectives, réalités. Buchet Chastel, 1974 
Un seul Dieu, tous frères, du С N E R , Ed du Chalet, 1975 
Tenslotte een tweetal tijdschnften 
Peuples du Monde, novembre 1974, n0sur l'Islam, 8 rue François Villon, 75015 Pans 
Islamochnstiana, Ι Ρ E A , 49 Piazza S Apollinare, 00189 Roma, Italie 
Vermeld zij ook de bijzonder minutieuze vertaling van de koran door D. Masson, Paris, Gallimard, 
1967 ('La Pléiade') 
59. F Hitchmson, о с , p. 8 In feite genieten de moshmarbeiders m België vergeleken met Nederland, 
dank zij de wetgeving op de Werken, een grotere overheidssteun 
60. cf Mmistene van Justitie m 'Kontakten', 7 (1977) 3, ρ 6. 
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In 1968 werd de oudste, nationale islamvereniging opgericht, het 'Centre islamique et 
culturel de Belgique' (C.I.C.) te Brussel. Zij tracht in de meest brede zin de belangen 
van de islam en de in België verblyvende moslims te behartigen (61 ). De leden van deze 
vereniging zijn 'permanente leden' (de hoofden van ambassades of consulaten van 
moslimlanden), 'gewone leden' (alle in België wonende moslims) en 'ereleden' (wel
doeners van het centrum ongeacht hun godsdienstige overtuiging). De directeur van het 
centrum is de Tunesiër imam M. Alouini (62). Deze imam presenteerde zich als dé 
vertegenwoordiger van de moslims in België naar de overheid (Ministerie van Justitie en 
van Nationale Opvoeding). Onderzoeker Hitchinson merkt over Alouini op: 

'M. Alouini en zijn C.I.C. worden door de meeste moslims in ons land erkend. Zij 
opteren voor de conservatieve islam opvatting die door het Centrum wordt voorgestaan. 
Bovendien achten zij zich niet in staat te ageren tegen het C.I.C. Niettemin wordt 
regelmatig aan het C.I.C. verweten dat het zou bijdragen tot de politieke beïnvloeding 
van de islamitische cultus en het islamitisch godsdienstonderricht in België, ten gunste 
van de regimes uit de landen vanwaar de moslims in België afkomstig zijn. Men sluit 
niet uit dat hier en daar de vrees voor sancties bij terugkeer in Noord-Afrika de 
gastarbeiders ertoe noopt lid te worden of te blijven van door het C.I.C. gesteunde 
verenigingen.' (63). 
In 1976 werd een 'tegencentrum' opgericht voor 'Islamitische Cultuur en Godsdienst' 
(I.C.G.), eveneens te Brussel gevestigd. 

Leider van dit centrum was L. Nouri die zich opwierp als 'nationaal vertegenwoordi
ger van de Arabisch sprekende arbeiders' (64). Een jaar later werd de vereniging voor de 
Belgische wet aanvaard (65). Ook hier was de doelstelling even breed als bij het 
CIC (66). 

61. F. Hitchinson vat de doelstellingen samen op p. 52/53: 'Haar objectieven zijn de volgende: 
- 'Het geestelijk leven versterken van de muzelmannen die in België verblijven, evenals van hun 

families, hen de mogelijkheid geven hun kennis van de islam te vervolmaken en zijn voorschriften 
te volgen. 

- De Belgische publieke opinie voorlichten over de filosofie van de islam en over zijn cultuur, haar 
documenteren over de moslimlanden en volkeren, dit alles door het bevorderen van de vriend
schappelijke relaties tussen België en de moslim-wereld. 

- Samenwerken met andere godsdienstige overheden die bezield zijn met dezelfde geest van broeder
lijkheid, vriendschap en wederzijds begrip. 

- Zich stellen boven elke etnische of territoriale overweging, en zich niet lenen tot controversen van 
politieke of dogmatische aard. 

- Zo vlug mogelijk een of meerdere moskeeën oprichten en onderhouden die kunnen dienen voor 
het opdragen van gebeden en andere religieuze ceremoniën. 

- Een of meerdere scholen openen voor muzelmaanse kinderen, waar zij de gelegenheid zullen 
hebben de koran en de voornaamste noties van de Islam te leren. 

- In de mate van het noodzakelijke en in verbondenheid met lokale overheden en alle groeperingen 
die hetzelfde menswaardige doel nastreven, alle sociale en liefdadige werken bevorderen. 

- Een bibliotheek samenstellen die boeken en publicaties over de islam bevat, en die kan dienen als 
onderzoekscentrum over islamaangelegenheden. 

- Conferenties, seminaries, colloquia, studiecycli, congressen organiseren over verschillende onder
werpen betreffende de islam en de muzelmannen en betreffende de band met andere wetenschap
pen, en het denken en de filosofìe van de islam verspreiden. 

- Naargelang van de noodzakelijkheid in elke andere plaats dan Brussel afdelingen van het Centrum 
openen.' 

62. cf. F. Hitchinson, o.e. p. 53v. 
63. idem, p. 54. 
61. idem, p. 55. 
65. cf. Bijlagen Belgisch Staatsblad, 21.4.1977, p. 1601-1606, nrs. 3321-3322. 
66. Volgens de statuten van de vereniging zijn de doelstellingen: 

- * • 
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De tegenstellingen tussen beide centra liggen dan ook veeleer op politiek dan op 
godsdienstig vlak. Noun verwijt het C.I.C. onder invloed van de officiële regeringen van 
de thuislanden te staan. Gezien de 'permanente leden' lijkt deze opmerking waarheid te 
bevatten. Nouri worden marxistische sympathieën toegeschreven en Aloumi een con
servatieve politieke oriëntatie. Nouri aan het woord. 'Bidden tot Allah is bijvoorbeeld 
verworden tot een cultus voor Hassan II en in de prediking valt niet te onderscheiden 
of nu Allah's woord, dan wel dat van de Marokkaanse koning wordt verkondigd.' (67). 

Er werden een aantal sohdariteitsverenigingen voor Marokkanen opgencht die veelal 
op de pro-Amicale C.I.C. waren georiënteerd (68). Toen in de loop van 1975 en 1976 
de activiteiten van de vanuit Marokko geleide Amicales toenamen, groeide het verzet 
tegen die solidanteitsveremgingen die bewust of onbewust in het vaarwater van de 
Amicales-pohtiek waren gekomen. Zij vonden tegenover zich de vakbonden A.C.W. en 
A.B.V.V., het 'Onthaalcomité voor Gastarbeiders Brabant' (O.C.G.B.), de Belgische 
Liga voor de verdediging van de Rechten van de Mens en Amnesty International (66). 
Maar tot een nationale actie kwam het tot 1978 nog met. 

Uit onderzoekingen trekt Hitchinson de conclusie '. . . in feite hellen de moslims ir 
ons land over naar het C.I.C. omwille van zijn conservatieve positie op religieus ge
bied' (70). Ook de organisatiegraad van het C.I.C. zou sterker zijn en het zou een 
groter scala van activiteiten ontwikkelen dan het I.C.G. (71). 

'het bevorderen van de islamitische godsdienst en cultuur met de erkenning van al zijn verscheiden
heid 
— dit doel verwezenlijken m overeenstemming met de islamitische traditie, welke iedere vorm van 

elencale hièrarchisermg verbiedt, 
— het bevorderen, volgens de fundamentele principes van de islamitische godsdienst, van het auto

noom beheer door de lokale gemeenschappen van de plaatsen en gebouwen van de eredienst' 
— het ontwikkelen van het geestelyk en cultureel leven binnen deze gemeenschappen met erkenning 

van hun autonomie, 
— het bevorderen van het onderricht, liefst in de eigen moedertaal, over de islamitische cultuur, 

godsdienst en filosofie, 
— met dit doel en m overeenstemming met de lokale gemeenschappen of hun vertegenwoordigers aan 

de Belgische overheden de kandidatuur van gekwalificeerde leraars voor te stellen, met hetzelfde 
doel het leerprogramma en de methodologie uit te werken, 

— het organiseren van culturele en pedagogische activiteiten (studiedagen, semmanes, conferenties, 
enz.) ter bevordering van de islamitische cultuur en godsdienst, 

— het aanklagen van iedere inbreuk op de vrijheid van het religieuze en culturele bewustzijn van de 
betreffende gemeenschappen en individuen en, indien nodig hun hulp te verschaffen om deze 
vnjheid te beschermen, 

— het verbeteren van de relaties tussen de islamitische gemeenschappen en leden van andere culturele 
groepen of geloofsbelijdenissen, 

— het onderhouden van relaties gunstig voor het bereiken van bovenvermelde doelstellingen met 
Belgische gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en gouvernementele overheden 

De vereniging wenst haar doelstellingen te realiseren m samenwerkmg met de demokratische en 
representatieve verenigingen en organisaties van de verscheiden islamitische gemeenschappen m Bel
gië.' 
Cf Hitchinson, o.e., ρ 55-56. 
67. Geciteerd m Hitchinson, o.e., ρ 57 
68. o a 'Association Solidante Marocaine de Malines' (1972), 'Association de Solidante Marocame de 
Bruxelles' (1972), 'Association de Solidarité Marocame du Brabant' (1973), 'Association de Solidarité 
Marocaine de la Région de Charleroi' en voorts in Pepinster, Luik, Genk, Antwerpen-Hoboken, 
Borgerhout, Sint-Gillis-Brussel, Gent, Smt-Niklaas en Temse 
cf. Hitchinson, о с , ρ 57-62. 
69. idem, о с , p. 62 
70 idem, о с , ρ 63. 
71. idem, о с , ρ 63-64 
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Het С I С beschikt over een grote moskee gehuisvest in het 'Oosten paviljoen' van de 
vroegere wereldtentoonstelling in 1910 in het Jubelpark te Brussel De Arabische staten 
hebben hiertoe 100 miljoen Belgische francs bijgedragen. De moskee werd in mei 1977 
in gebruik genomen De openingshandeling verrichtte koning Khaled van Saoedi-
Arabie (72) Zij bestaat uit een grote gebedsruimte voor 2000 moslims en daarnaast 
onder meer uit tien klaslokalen, een bibliotheek, een vergaderruimte en een speciale 
tribune voor televisie-uitzendingen M. Alouini benadrukt dat deze moskee de enige 
echte in het land is, waarnaast er nog talloze gebedsplaatsen zijn ('heux de pnère 
islamique') (73) Hij noemt zich soms de 'groot-imam' 

Tegen het gebruik van deze titel is echter veel verzet gerezen Het blijkt immers dat 
m de meeste gevallen, vooral onder de Turken, de eigen imam naar voren wordt 
geschoven, ongeacht of het CIC daar een 'certificaat van bekwaamheid' aan ver
bindt (74) 

Vanuit het parlement is er in België op aangedrongen de islam wettelijk als gods
dienst te erkennen. Dit is tot op heden met gelukt Wel werd in 1974 een wet aange
nomen waar de 'besturen belast met het beheer van de temporallen van de islamitische 
eredienst' werden erkend. Dit hield onder meer in dat 'de bedienaars van de islami
tische cultus ten laste van de staat' zouden kunnen vallen De provincies zouden dan de 
huisvesting van deze bedienaars voor hun rekening moeten nemen. De staat zou tevens 
30% subsidieren voor herstel en constructie van gebouwen De provincies zouden dan 
garant moeten staan voor de exploitatie van de gebouwen, wanneer de inkomsten van 
de moskeeën niet toereikend zouden zijn (75) 

In de loop van 1977 telde Brussel alleen al 18 gebedsplaatsen en Antwerpen vijf (76) 

72 idem, о с , ρ 75-78 
73 idem, о с , ρ 78 
74 idem, о с , ρ 75 en ρ 83 88 
75 idem, о с , ρ 75-76 
76 cf Hitchmson, о с , ρ 165-167 
Brussel, 

Moskee ал Brussel, Jubelpark 14, 
Moskee van Brussel-Zuid, Ruslandstraat 29, 
Moskee van Schaarbeek, Max Roosstraat 16, 
Moskee van St Joost-ten-Node, Kniidtumstraat 18, 
Moskee van St Joost-ten-Node en Schaarbeek, Massaustraat 6, 
Moskee van St Joost-ten-Node, Seutinstraat 29, 
Haachtsesteenweg 164, 
Antwerpsesteenweg 421, 
Lemonmer-moskee, M Lemonnierlaan 181, 
Moskee van St Güüs, Th Verhaegenlaan 57, 
Moskee van Molenbeek, Toekomststraat 18, 
Moskee van Koekelberg, St Annakerkstraat 20, 
Moskee van Anderlecht, Bergensesteenweg 215, 
Ribaucourtstraat 108, 
Graaf van Vlaanderenstraat, 
Nieuwpoortlaan, 
Rassonstraat 57, 
Onderwijsstraat 132, 

Brabant, 

Moskee van Waver, Nijvelstraat 19, 
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Er zijn reeds enkele moshmbegraafplaatsen bekend in België (77) Aan de vele mos
keeën zijn cursussen islamitisch godsdienstonderricht verbonden Het grote probleem 
is echter de aanstelling van de leerkrachten Soms speelt gebrek aan talenkennis (vooral 
Nederlands) een rol, in weer andere gevallen is het de angst, via de aanstelling van 
leerkrachten de politieke beheersing van de moslims in België te laten plaats vin
den (78) 

Uit bovenstaande notities moge blijken dat België weliswaar betrekkelijk laat haar 
grenzen voor moslimarbeiders openstelde, maar dat hun aanwezigheid in tal van insti
tuties en in de openbare discussie niet langer ontkend kan worden (79) 

Antwerpen, 
Moskee van Borgerhout, Zonstraat 71, 
Moskee van Hoboken, Achturendagstraat 16a, 
Moskee van Wülfebroek, Dendermondesteenweg 89, 
Moskee van Mechelen, 
Moskee van Antwerpen-Zuid, 

Limburg, 
Heusden, Valentmusstraat SO, 
Genk-Wmterslag, Parochiekerkstraat 70, 
Genk-Waterschei, Steenbeukstraat 12, 
Genk-Wmterslag, Noordlaan, 
Hasselt, 
Houthalen, 
Genk-Zwartberg, Wildekerslaan, 
Eisden-Maasmechelen, 

Oost-Vlaanderen, 
Moskee van Temse, Herderstraat 1, 
Moskee van Lokeren, Bokslarstraat 32, 
Gent, Sanderswal 6, 
Smt-Niklaas, Kalkstiaat 71, 
Hofstade-Aalst, wijk Blekte, 
Temse, Markt 27 

Henegouwen, 
Moskee van Bergen, Commandant Lemairestraat 159, Cuesmes-M ons, 
Moskee van Charleroi, ('Amicale des Algériens'), Mambourgstraat 82, 
Farciennes, 
Aiseau, 
Marchienne-au-Pont, 
Hennuyeres, 

Luik, 
Moskee van Luik, Wetstraat 48a, 
Moskee van Verviers, Besrolstraat 212, Dison Verviers, 
Beyne-Heusay, 
Luik, Saint-Nicolas, 

Namen, 
Moskee van Namen 

77 Eén m Luik-Robertmont, één in Farciennes en een m Hoboken, cf Hitchmson, о с , ρ 88 
78 Hitchmson, о с , ρ 112-113 en verder ρ 88-113 
79 Voor verdere informatie 
Braeckman, С, 'Les étrangers en Belgique', Bruxelles, Vie Ouvrière, 1973 
Swinnen, H , 'Gastarbeid te Mechelen een maatschappelijk probleem ', Leuven, Faculteit der Sociale 
Wetenschappen, Departement Sociologie, K U L , 1975 (gestencilde emdverhandehng) 
artikelen 
Bundervoet, F , 'Keer terug naar uw dorp' ' Kultuurleven, 43 1976) 9, ρ 797-802 
Cauwelter, A , (red ) , 'Dossier De gastarbeiders en hun gezin 'Gast of Last7" Kontakten, 2(1972)2, 
ρ 93-116 
De Smet, W , 'Islamitische Gastarbeiders I, II, IH', Godsdienstige Week van het Bisdom Gent, 45 
(1972)24, ρ 91-92 en 46 (1973)3, ρ 105-106 en 5, 112 
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Ook Nederland is de vestiging van de islam niet ongemerkt voorbij gegaan. De sterke 
migratie van moslimarbeiders naar ons land in de zestiger jaren heeft geleid tot het feit 
dat na het katholicisme en de reformatorische christenen de islam de derde groepering 
in ons land is: 'Het feit dat men van deze constatering nog wel eens opkijkt, zou ervan 
kunnen getuigen dat informatie en contacten met de islam in ons land niet erg diep
gaand zijn' (80). 

Voor elke oplettende waarnemer zijn er in verschillende steden moskeeën zichtbaar, 
zelfs met minaret (zie hfdst 11). Tal van moskeeën kennen imams en op de religieuze 
feesten komen de grote fqi's of imams vanuit Turkije of Marokko vaak gekleed in 
jellaba's, tulband of fez. Plotseling ziet men in een drukke winkelstraat in Amsterdam 
op vrijdagmiddag een groep Marokkanen in hun jellaba's druk pratend 'ergens 
heen . . . of vandaan' wandelen. Gelijk de in zwarte kostuums gestoken joden met lange 
baarden en hoofdharen op vrijdagavond rond het centraal station te Antwerpen. Vooral 
op islamitische feesten (Mulud an-nabbï of 'ïd 1 fitr) is het een drukte van belang. 
Vaak verplaatst men de viering van een dergelijk feest naar de zondag, omdat de 
moslim-arbeiders dan volgens het westerse werkpatroon vrijaf hebben. Op een stille 
zondag trekken zij dan naar Tivoli in Utrecht of de veemarkthallen terwijl de stad nog 
uitgestorven is. Vooral aan het begin en einde van de ramadanfeesten drommen de 
moslims samen in hun gehuurde hallen of kazernes of soms in hun bestaande gebeds
ruimten. Veel Nederlandse arbeiders kijken vreemd op wanneer zy hun moslimkamera
den rigoureus zien vasten tot zonsondergang. In gesprekken blijkt soms dat een collega
moslim de reis naar Mekka heeft gemaakt en dat zij hem als hâjj betitelen. 

Afgezien van de jaarlijks in het algemeen onderhouden vasten, merken steeds meer 
Nederlanders hun eigen winkels (kruideniers en slagerijen) op waar ritueel geslacht 
wordt. In sommige steden hebben de abattoirs hun deuren geopend voor particuliere 
moslims die er hun schaap komen slachten. Naast het aantal moslim-slagerijen waar 
zwierig Arabisch schrift de Nederlander weerhoudt binnen te treden, is er nog 
de markt. In alle grote industriesteden is de markt naast een eventuele moskeeruimte 
dé ontmoetingsplaats van de Noordafrikaanse en Turkse arbeiders. Bovendien vindt de 

— > • 

Looyens, V., 'Marokkanen bij ons', Kerk en Leven, 4 maart 1976, p. 18-19. 
Martens, A. en Huyse, £., 'Gastarbeiders in Brabant, wording van een maatschappelijk probleem' De 
Gids op Maatschappelijk gebied, 61 (1970) 5. 
Michiels, L., Onthaal in Oost-Vlaanderen' Kultuurleven, 43 (1976) 9, p. 849-854. 
Vanderborght, F., 'Gastarbeiders en missionaire gezindheid.' Kerk en Missie, 55 (1975), no. 200, 
p. 185-188. 
Van Doren, M. (red.). Dossier: 'Gastarbeiders' Wereldwijd, 1972, april no. 23, p. 18-31. 
Van Mol, M., 'Aanpassingsproblemen van Marokkaanse vrouwen'. Kultuurleven, 43 (1976) 9, p. 
827-835. 
Van Mol, M., 'Marokkaanse immigranten en gezondheidszorg'. Kontakten 4 (1974) 4, p. 1-5. 
Verachten, F., 'Een moskee voor de islamitische gastarbeiders in het Antwerpse' Vita-Documentatie, 
Tijdschrift voor Catechese, 10 (1969), nr. 48, p. 44-54. 
documenten en rapporten. 
'Amicales', Association de Solidarité des Travailleurs et Commerçants Marocains. Solidariteitsvereni-
ging van Marokkaanse Werknemers en Handelaars. Studie-nota van de Belgische Liga voor de verdedi
ging van de Rechten van de Mens, in samenwerking met het Onthaalcomité voor Gastarbeiders in 
Brabant (O.C.G.B.), s.l., 1976, 31 p. (gestencild). 
Dossier consitué par les Amicales des Travailleurs et Commerçants marocains en Belgique, en réponse 
à la conférence de presse tenue par certaines organisations belges, à la maison internationale de la 
presse le 8 décembre 1976. Brussel, s.d. 11 p. 
Dossier: Travailleurs-musulmans en Belgique, s.l., s.d., 34 p. (gestencild). 
Gérard, J.M., Les Musulmans en Belgique, (rapport voorgedragen in naam van de Interdiocesane 
Commissie voor de Betrekkingen met de Islam, op de ontmoeting 'Moslims in Europa', Wenen, 19-21 
nov. 1976; Brussel, s.d. 9 p. (gestencild). 
80. T. Storeken, o.e. p. 106. 
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Nederlander er in toenemende mate exotische producten zoals olijven en muntthee. 
Ook lappen stof of tweedehands kleding gaan gretig door de handen van vrouwen met 
lange broek en omgeknoopte hoofddoeken of door de eeltige vingers van mediterrane 
fabrieksarbeiders. Na de ploegendiensten is het goed toeven op de markt en in sommige 
steden maakt het aantal vreemdelingen meer dan de helft van de zaterdagse bezoekers 
uit: 'je gulden is er een daalder waard'. 

Soms slenteren onze moslimarbeiders na hun inkopen en het schoonhouden van de 
grauwe pensions naar een 'café' om er een kopje koffie of muntthee te gebruiken. Daar 
komt de Nederlander niet vaak binnen. Daar kun je Turks of Marokkaans spreken en 
kent iedereen iedereen. 

Het is net of je weer even thuis bent. 
Weer terug in het logeerverblijf of op de lange eindeloze zondagen pakt de vreemde

ling zijn gebedsboek, de koran. Vaak leest iemand er uit voor, want niet iedereen is de 
kunst van het lezen machtig. Kunnen lezen of schrijven is niet belangrijk voor de salat 
die sommige Nederlandse pensionhouders zien plaats vinden in een daarvoor bestemd 
(en mee betaald) vertrek. Het moet er schoon zijn. En als die ruimte er niet is, dan 
buigt men zich voor Allah op de eigen gebedsmat. Enkele Nederlanders betrappen hen 
op deze religieuze en culturele intimiteiten. Midden onder ons staan zij die wij niet 
kennen. . . 

Sommigen onder ons hebben op zeer indringende wijze kennis gemaakt met de 
moslimarbeider doordat er in hun familie of kennissenkring een huwelijk werd geslo
ten. Vaak zitten er veel problemen aan vast die de verliefde harten pas ontdekken nadat 
alle ceremoniën voor de burgerlijke stand of de consulaten in Nederland voltrokken 
zijn en nog eens goed overgedaan werden in Marokko, Tunesië of Turkije. Voor die 
huwelijksproblemen is er zelfs een stichting (De Averroès Stichting). Weer andere Ne
derlanders maken in hun buurt of op hun werk een sterfgeval mee. Zij ervaren de 
paniek onder de moslims omdat bij gebrek aan een moslimbegraafplaats het stoffelijk 
overschot snel per vliegtuig naar het thuisland moet worden getransporteerd. Men wil 
begraven worden dicht bij waar de familie leeft en waar de islam heerst. 

Minder dramatisch zijn de zeer vele confrontaties tussen moslimouders en de Neder
landse leerkrachten. Soms spelen Nederlandse ouders er in mee. Bij het halen of bren
gen van de kinderen ontmoeten twee culturen elkaar. Vluchtig, maar telkens weer. 
Soms bieden ouders gelegenheid die andere mensen eens van meer nabij te leren ken
nen. Sommige klassen bestaan voor de helft uit moslimkinderen, de Nederlandse kinde
ren brengen hun verhalen en . . . hun speelkameraadjes mee naar huis. 

Op tal van plaatsen ontmoeten Nederlanders en moslimarbeiders elkaar in werkgroe
pen voor taallessen of voor voorlichtingsavonden vanuit de 'Stichtingen Opvang en 
Begeleiding'. Soms ontmoeten zij elkaar in gespreksgroepen met de kerken of bij mas
sale demonstraties door de binnenstad van Utrecht of op het Binnenhof in Den Haag 
voor een sluiting van brandgevaarlijke 'zwarte pensions' of een generaal pardon. 

De moslims zijn niet weg te denken uit het sociale leven van Nederland. Overal dienen 
zij zich aan op de meest concrete plaatsen en overwachte ogenblikken. 

Ook de statistieken bevestigen deze stelling. De moslims zijn er in Europa. Zij 
richten hun leven ook in Nederland in. 

In de volgende Tabel wordt een schatting weergegeven van de moslimbevolking in 
Europa: 
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COUNTRY 
Total Population 

1974/75 
Muslim Population 

1975 

Muslims as 
% of total 
Population 

A NON-COMMUNIST 
1 ANDORRA 
2 AUSTRIA 
3 BELGIUM 
4 CYPRUS 
5 DENMARK 
6 FINLAND 
7 FRANCE 
8 GERMANY (WEST) 
9 GIBRALTAR 

10 GREECE 
11 IRELAND 
12 ITALY 
13 LUXEMBURG 
14 MALTA 
15 NETHERLANDS 
16 NORWAY 
17 PORTUGAL 
18 RHODES 
19 SPAIN 
20 SWEDEN 
21 SWITZERLAND 
22 UNITED KINGDOM 

COUNTRY 

В COMMUNIST 
23 ALBANIA 
24 BULGARIA 
25 CZECHOSLOVAKIA 
26 HUNGARY 
27 POLAND 
28 RUMANIA 
29 RUSSIA (European) 
30 YUGOSLAVIA 

SUMMARY 
NON-COMMUNIST EUROPE 
COMMUNIST EUROPE 

20,000 
7,520,000 

10,000,000 
700,000 

5,000,000 
4,680,000 

52,160,000 
61,970,000 

30,000 
8,960,000 
3,030,000 

54,978,000 
350,000 
320,000 

13,440,000 
3,948,000 
8,590,000 

34,860,000 
6,500,000 
6,385,000 

55,933,000 

339,374,000 

Total Population 
1974/75 

2,350,000 
8,600,000 

14,580,000 
10,400,000 
33,300,000 
20,900,000 

20,940,000 

Total 

3,000 
50,000 

150,000 
180,000 

20,000 
4,000 

1,972,830 
1,500,000 

3,000 
270,000 

500 
517,000 

1,000 
36,670 

200,000 
6,000 
5,000 

16,000 
25,000 
10,000 

5,000 
1,000,000 

5,930,000 

Muslim Population 
1975 

1,763,000 
1,207,000 

150,000 
105,000 
661,400 
188,000 

11,488,000 
3,770,000 

19,277,000 

5,930,000 
19,277,000 

25,207,000 

15% 

-
1-5% 

20% 

-
-

3-8% 
2-4% 

10% 
3% 

-
1% 

-
11-4% 

1-5% 

-
-
-
-
-
-

1-7% 

1-75% 

Muslims as 
% of total 
Population 

75% 
14% 

1% 
1% 
2% 

-
-
18% 

Bron The Ismalic Foundation (81) 

81 К Ahmad, Muslims m Europe, Leicester 1976 
De vergelijking tussen de cijfers uit moslimbron en uit de christelijke vertonen enige afwijkingen Het 
is bijzonder opvallend voor Italie en m zekere zm ook voor Oostenrijk De verschillen kunnen 
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Een andere bron vanuit niet-moslimzijde vormen de cijfers verstrekt door de secretaris
sen van de verschillende katholieke bisschoppenconferenties belast met het contact met 
moslims. Van een studieconferentie in Wenen in 1976 verstrekken zij de volgende 
informaties (82): 

Tabel IV AANTALLEN MOSLIMS IN EUROPA 

Frankrük: (1975) 
Bijna 2.000.000(83) (op 4.150.000 vreemdelmgen)-arbeiders, studenten, kader, 
Franse moslims (hun aantal bedraagt 200.000). 

(1.972.830) (84) 

Italië: (1975) _ 
± 150.000 (Я4) 
(517.000) (85) 

Oostenrijk: 
20.000 Turken (86) 
(5000) (84) 

—> 
gedeeltelijk verklaard worden doordat sommige tellingen van de "vreemdelingen-pastores' het aantal 
illegalen inschatten en in hun telling meenemen. Een andere factor van betekenis is het laten samen
vallen van nationaliteiten met de Islam. Een x-aantal Joegoslaven impliceert nog géén x-aantal mos
lims. K. Ahmad verantwoordt zijn bronnen over Europa aldus: 'The source-material available in this 
respect is highly defective and even confusing. Among earlier works studies by Rev. Samuel 
M. Zwemer deserve to be mentioned. In Mohammadan World of Today he puts the Muslim popula
tion of South Eastern Europe (excluding Russia) at the turn of the century at 3.41 million. In a later 
work, Accross The World of islam, the same author says that the Muslims constituted 18% of the 
total population of Bulgaria, 71% of Albania, 12% of Yugoslavia and 12% of Rhodes and Dodecanese. 
Rumania and Greece, according to his estimate, had 200.000 and 180.000 Muslims respectively. 
These are definitely underestimations. 
The information given by recent sources is much more disappointing. The S late man's Yearbook 
1974-75 acknowledges Muslim presence in five Communist and two non-Communist countries of 
Europe and gives figures for the five only. It fails to see any Muslim presence in the United Kingdom, 
Germany, France, and the Netherlands to mention only a few. The World Christian Handbook 1968, 
which tries to present the numerical strength of different religions in different parts of the world, 
puts the Muslim population of Europe at 13.3 million and assumes that Muslims do not exist in any 
non-Communist country except Greece. Map of the World Religions and Missions puts the Muslim 
population in Europe including the whole of Russia at 33.7 million. The Muslim population of 
Russia, according to Western estimates is 30 million while some Muslim authorities estimate that only 
Asian Russia has between 30 and 36 million Muslims. The Encyclopaedia of Islam claims that there 
are less than 5 million Muslims in the Balkans and although it refers to Muslim workers in Western 
Europe no estimate is given of their present strength. The United Nations, UNESCO and Council of 
Europe publications do not give the religious breakup of the population. 

Muslim sources are helpful but the best among them (Amir Shakib Arsalan and Ahmad Abdulla 
al-Masdoosi) are somewhat dated. We have used them as our point of departure. We have also used the 
World Muslim Gazetteer and an earlier Muslim study, but have mainly relied on the information 
collected in response to our questionnaire and through our visits to different places in Western 
Europe. We have cross-checked this information with other sources, official and unofficial', (o.e. 
p. 4-5). 
79. Conferentie 'Moslims in Europa' in onuitgegeven manuscripten van de bijeenkomst te Wenen 
19-21 november 1976. 
83. Bron: M. Lelong: 'Note sur les activités du secrétariat de l'Eglise de France pour les relations avec 
l'Islam' ten behoeve van de conferentie 'Moslims in Europa' te Wenen in november 1976. 
84. Khurshid Ahmad, 'Muslims in Europe', an Interim Report Presented to the Secretary General of 
the Islamic Council of Europe, Leicester, April 1976. 
85. Bron: Mons. Elio Bromuri, 'Les Musulmans en Italie', zie noot 82. 
86. Bron: P. Joseph Herget, 'Die türkische Gastarbeiter', zie noot 82. 
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België: 

Nederland: 

West-Duitsland: 

Groot-Brittannië: 

Totaal in Europa: 

(1975) 
123.412 

(150.000) 

± 150.000 
(200.000) 

(1976) 
1,2 miljoen 
( 1,5 miljoen) 

(19.76) 
± 1.000.000 
(1.000.000) 

(25.207.000) 

(87) 

(84) 

(88) 
(84) 

(89) 
(84) 

(90) 
(91) 

(84) 

(mannen, vrouwen, kinderen; kinderen van 0-14 jaar 
vormen 50% van dit getal) 

87. Bron: Jean-Marie Gérard p.b., 'Les Musulmans en Belgique', zie noot 82. 
88. Bron: P. Backx, 'Bref Exposé sur la Présence Musulmane aux Pays-Bas.' zie noot 82. 
89. Bron: P.W. Wanzura, 'Bericht für die Konferenz Moslems in Europa' in Wien vom 19-21 novem
ber 1976. 
90. Bron: W. Burridge, 'Muslims in England', zie noot 82. 
91. Voor een publikatie van J.D.J. Waardenburg is het CRM cijfer bron van zijn informatie. Hij 
voegt daar de vreemdelingen aan toe die uit overwegend moslimlanden komen. Ook deze getallen 
gelden voor 1974. 

ι) Arabische landen 
Algerije 
Egypte 
Irak 
Jordanië 
Lybië 
Syrië 

115(43)x> 
207 (34) 
101(17) 
179(53) 
23 ( 7) 
40 ( 7) 

62(38)xx> 
70 (32) 
37(17) 
74 (34) 

8 ( 4) 
20(13) 

b) andere landen 
Indonesië 4817(1332) 4347(1351) 
waarvan 70% naar schatting van de in Nederland verblijvende moslim zíjn. Dit is in afgeronde 
cyfers uitgedrukt. 

Iran 
Maleisië 
Pakistan 

3400(900) 
304 ( 81) 

84 ( 5) 
172 ( 46) 

4625(1193) 

3000 (900) 
174( 86) 
28 ( 8) 
99 ( 44) 

3577 (1181)/±9.999/-

x) waaronder χ-jongens beneden de 15 jaar inbegrepen 
xx) waaronder x-meisjes beneden de 15 jaar zijn meegeteld. 

c) Moslims uit andere landen 
Afrika en Azië 1500 

Hierbij telt Waardenburg de moslims uit Suriname (2600), de illegale moslimarbeiders (5000) 
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,Ιη Nederland zelf zijn de statistieken ook niet voldragen. De getallen verstrekt door de 

Stichtingen Buitenlandse Werknemers zijn per 1 januari 1977 of 1978 vervat in tabel I 

(zie bijlage B). Cijfers van het Ministerie van Justitie van het aantal vrremdelingen uit 

moslimthuislanden zijn vermeld in tabel II (zie bijlage B). Wanneer wü de opgaven van 
de verschillende Stichtingen in kaart brengen, zien wij tevens de spreiding van het 
aantal geschatte moslims in ons land, zie kaart III in bijlage B. De islamoloog J.D.J. 
Waardenburg komt tot weer een andere telling, zoals weergegeven in schema IV. 

en de moslims met de nederlandse nationaliteit (100) in. Hij komt dan tot een totaalcijfer 
van 102.475, dat vanwege de verschillende globale schattingen door ons wordt afgerond op 
Ongeveer 100.000 moslims in Nederland'. 
Deze moslims behoren voornamelijk tot de sunnietische school. 
Waardenburg rekent ons voor: 

1) 
moslims uit Iran 
enkele moslims uit 
Pakistan, Indie, Syrië, 
Libanon en Alaouiten 
uit Marokko 

2) Sunnieten 
a. Mälikieten 

Mannen 
304 

Vrouwen 
179 

Marokko 
Tunesië 

Totaal 
383 

117 

25.413 
626 

2.488 
106 

totaal: ± 

totaal: ± 

500 

27.901 
632 

30.000 

Hanafieten 
Turkije 
met enkelen uit 
nabije Oosten, 
Pakistan, Afrika enz. 

34.364 11.654 46.018 

totaal: ± 50.000 

3) Shâfi ieten 
Indonesië 
Suriname geschat 
met een deel uit 
Egypte, Maleisië enz. 

3.400 3.000 6.400 

2.500 

totaal: ± 9.000 

4) Anderen 
Ismaflische Shi i ten 
Hanbalitische-Sunnieten, 
Afcmadiyya, schatting ± 500 
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SAMENVATTING 

Ook al zijn er gedurende de afgelopen eeuwen altijd zeer kleine aantallen moslims in 
West-Europa geweest, toch zijn zij onopgemerkt gebleven. Sinds enkele decennia — en 
voor sommige landen nog korter — zijn de moslimgroepen onder ons niet langer een 
incidenteel of tijdelijk verschijnsel. Dit valt samen met de trekarbeid vanuit de Mediter
rane landen naar het hooggeïndustrialiseerde Westen. 

De moslims leven vaak in groepsvorm met elkaar, als een soort 'minisamenleving 
overeenkomstig de umma'. Zij onderhouden ook in onze landen veelal hun voor
schriften en religieuze praxis. Hun groeiende aantal, hun sociale instituties en hun 
publikaties halen de islam uit de schaduw van zijn anonimiteit. 

Sinds de oprichting van de Islam Raad voor Europa (1973) laten de islamitische 
gemeenschappen op organisatorisch niveau de prehistorie achter zich. In alle Europese 
landen laten zij van zich horen. Veel recente onderzoeken getuigen daarvan. In Enge
land en Frankrijk, waar meer intellectuelen onder de moslims aanwezig zijn dan in 
Duitsland, België of Nederland, zijn zowel scherpe conflicten waar te nemen, als ook 
belangwekkende initiatieven om tot een dialoog te komen tussen minderheden en de 
dominant. 

Uit de cijfervergelijking voor ons land mag men, ondanks onderlinge verschillen van 
de bronnen, de conclusies trekken dat: 
— vele moslims in Nederland zich definitief gevestigd hebben. 
— zij ondanks hun aantal in een duidelijke minderheidssituatie leven. 

Hun onderlinge (nationale) verdeeldheid, verschil in juridische scholen en hun ver
strooiing over het gehele land bestempelen de moslims tot een 'minderheid in de 
diaspora'. 

Zoals eerder beschreven is de islam in Nederland, behalve aan de hand van demogra
fische cijfers, te ontdekken in de waarneembare instituties, zoals moskeeën en scholen 
(zie 11), haar geestelijke leiders (zie 12), in hun publikaties en in hun gesprekken met 
de christelijke gemeenschappen in ons land (zie 13) en vanzelfsprekend in hun eigen 
instellingen op sociaal-cultureel gebied, als ook in hun eventuele politieke activiteiten 
of groepsvorming (zie 14). In de volgende hoofdstukken trachten wij de aanzet tot 
een Islamografie voor ons land uit te werken. 
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Hoofdstuk 11 

DE STRUD OM DE MOSKEE 

Tfie een huis voor Allah bouwt, voor hem bouwt Allah 
een prieel in het paradijs' 

hadith. 

Rond de jaarwisseling 1974/75 telde Nederland twee moskeeën. De oudste moskee 
werd in Den Haag gevestigd in 1950 en behoort tot de Ahmadiyya beweging (Qadiani). 
Deze Mobarak-moskee staat momenteel onder leiding van Abdul Hakim Akmal. Op 
hetzelfde adres bevindt zich de Ahmadiyya moslimzending die vooral naar de Neder
landse samenleving proselytisch is ingesteld ( 1 ). 

De moslim-arbeiders mijden deze moskee. Ook haar geestelijke leider laat zich niet 
met trekarbeiders in. Men treft de aanhangers van deze beweging vaker in dispuut met 
Nederlandse intellectuelen. 

De tweede moskee — van recente datum — is in Almelo gebouwd en is het eerste 
resultaat van druk van moslimarbeiders. Van onderop'. 

Voor de volledigheid zij vermeld de in 1953 door moslims uit Ambon opgerichte 
moskee te Balk in Friesland. Na de dood van hun leider Ahmed Tan is de gemeenschap 
uiteen gevallen. 

Het ontbreken van officiële moskeeën betekent echter niet dat de moslims in Neder
land niet bijeenkomen voor de viering van de grote feesten en voor het verrichten van 
de voorgeschreven gebeden. 

Teneinde ons een beeld te vormen, hebben wij in januari 1977 een schriftelijke 
enquête opgesteld, en deze aan de 17 plaatselijke en regionale welzijnsinstellingen voor 
buitenlandse arbeiders voorgelegd (2). 

Deze stichtingen hebben ons land in gezamenlijk overleg verdeeld in 18 regio's. Hier 
en daar liggen de regiogrenzen nog niet geheel vast, maar over het algemeen zijn de 
stichtingen het eens over de omvang van hun werkgebied. De provincie Zeeland kende 
tijdens ons onderzoek nog geen stichting voor buitenlandse werknemers, omdat zich 
daar toendertijd nog relatief weinig buitenlanders hadden gevestigd. Wel leefden er 
plannen ook daar een stichting op te richten. Dit is inmiddels geschied. 

1. Volgens Pakistaanse informanten is de Ajunadiyya in 1974 in Pakistan buiten de wet gesteld, 
hetgeen betekent dat zij niet langer als islamitisch wordt erkend. 
2. Inmiddels is er sinds 1977 de 18e bijgekomen voor de buitenlandse werknemers in de provincie 
Zeeland. 
Ons onderzoek dateert uit 1975 en ís op enkele kleine onderdelen aangevuld met het in 1976 
gepubliceerde onderzoek van het Ministerie van CRM. Ten aanzien van de verschillende organisatie
vormen van de moslims, vaak ontstaan uit de wens om tot een moskee of gebedsruimte te komen, 
hielden wij per januari 1977 een inventarisatie via genoemde stichtingen. Alle gegevens van plaatse
lijke groeperingen hebben wij, zo volledig mogelijk van adressen voorzien, in voetnoot 8 vermeld. 
Ongetwijfeld zullen een aantal gegevens daterend van de momentopname in 1977 intussen veranderd 
zijn. Ze dienen dan ook met de nodige omzichtigheid gebruikt te worden. 
Tevens is na dit overzicht aan het eind van de voetnoten een overzicht opgenomen inzake de accomo-
datie van permanente of incidentele gebedsruimten, de wijze van verkrijging, de kosten, het al of niet 
nationaalgewijze gebruik ervan en de frequentie van de gebedsbijeenkomsten. 
Dit overzicht is afgedrukt in voornoemde CRM-bijdrage ρ 45-47. 
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De 17 regio's in het onderzoek betrokken, kunnen als volgt worden omschreven: 
a. Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe); kantoor in Assen. 
b. Twente (Oost-Overijssel en het Noordoostelijk deel van de Achterhoek); hoofdkan

toor in Hengelo. 
с IJsselstreek (West-Overijssel, Noordwestelijk deel van de Achterhoek, Noord-ooste

lijk deel van de Veluwe); kantoor in Deventer. 
d. Gelderland (provincie Gelderland zonder het Noordelijk deel van de Achterhoek en 

de Veluwe en zonder het Westelijk deel van de Betuwe·); hoofdkantoor in Arnhem. 
e. Midden Nederland (ongeveer de provincie Utrecht zonder het Noordoostelijk deel 

ervan, maar het Westelijk deel van de Betuwe erbij); kantoor in Utrecht. 
f. Gooi- en Eemland (Amersfoort en Harderwijk alsmede de Flevopolders); hoofdkan

toor in Amersfoort. 
g. Amsterdam (kantoor in Amsterdam. 
h. Noord-Holland, IJmond, Zaanstreek en Waterland; kantoor in Beverwijk. 
i. Haarlem en omgeving; kantoor in Haarlem. 
j . Rijn-, Lek-, en bollenstreek (komt ongeveer overeen met het Noordelijk deel van 

Zuid-Holland); hoofdkantoor in Gouda. 
k. Dordrecht en omgeving (het Zuidoostelijk deel van Zuid-Holland); kantoor in Dor

drecht. 
1. Den Haag en omgeving; kantoor in Den Haag. 
m. Rijnmond (Rotterdam en omgeving); kantoor in Rotterdam. 
n. West-Brabant (Westelijk deel van Noord-Brabant); kantoor in Breda. 
o. Oost-Brabant (Oostelijk deel van Noord-Brabant met als belangrijkste plaatsen: 

Eindhoven, Oss, Cuyk, Helmond en 's Hertogenbosch); hoofdkantoor in Eind
hoven. 

p. Midden-Brabant (Tilburg en omgeving); kantoor in Tilburg. 
q. Limburg (provincie Limburg); hoofdkantoor in Heerlen. 

Vragen over frequentie en tijdstippen van bijeenkomsten van de moslims, de plaats 
waar en de aard daarvan alsook de participatie van de moslims aan deze godsdienstige 
bijeenkomsten werden ons in 1977 de volgende informaties verstrekt: 

a. In de regio Noord Nederland komen de moslims uitsluitend op feesten bijeen. 
Hiertoe worden ruimten gehuurd in Veendam, Heerenveen en in Leeuwarden. In Veen
dam en Heerenveen nemen hoofdzakelijk Turken en in Leeuwarden voornamelijk 
Marokkanen deel aan de bijeenkomsten. 

Hoevelen de bijeenkomsten bezoeken, hangt af van het aantal dat daar aanwezig is: 
in Veendam ongeveer 100, in Heerenveen ongeveer 75 en in Leeuwarden eveneens on
geveer 75 bezoekers. De opkomst is гц hoog. 

b. In Twente komen de moslims ieder weekend bijeen in trefcentra. Bovendien is er in 
vele pensions een 'bidkamer'. Trefcentra zijn er in Enschede (een voor Marokkanen en 
een voor Turken), in Almelo en in Hengelo (hier is de ruimte verdeeld onder Turken en 
Marokkanen). In Almelo is onlangs een moskee in gebruik genomen. Deze wordt 
hoofdzakelijk door Turken bezocht. De moslims hebben zich georganiseerd in de 
'Stichting moskee Almelo' en in de 'Stichting moskee Enschede'. Bij bijzondere gele
genheden worden ruimtes gehuurd, zoals een fabriekskantine, ruimte in een school en 
een wijkgebouw. De bijeenkomsten zijn druk bezocht, vooral bij feesten. Ook deze 
grotere bijeenkomsten worden apart voor Turken en Marokkanen georganiseerd. 
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c. In de regio IJsselstreek komt men elke dag in trefcentra samen. Eenmaal per week 
vinden er godsdienstige bijeenkomsten plaats. Trefcentra zijn te vinden in Deventer (het 
Turkse en Marokkaanse bevinden zich in het zelfde gebouw), in Lochern (voor Turken 
en Marokkanen), in Zutphen (Turken en Joegoslaven) en in Zwolle (voor Turken). 

Вц bijzondere gelegenheden worden soms speciale ruimten gehuurd. De opkomst 
wordt geschat op ca. 10%van de aanwezige buitenlanders, bij ramadan en offerfeesten 
ca. 50%. De wekelijkse gebedsdienst in de trefcentra wordt zeer druk bezocht. 

In Deventer kent men een 'Pastoraal Comité' dat zich voor gebedsruimten van mos
lims inzet. 

d. De stichting in de regio Gelderland organiseert elk jaar bij het eind van de ramadan 
en bij het offerfeest bijeenkomsten voor Marokkanen en voor Turken. Deze bijeen
komsten zijn altijd druk bezocht. In de toekomst wil men deze bijeenkomsten voor 
Marokkanen en Turken gezamenlijk organiseren. 

Bij elk bedrijfspension heeft men gebedsruimten ingericht. Ook heeft de stichting in 
Nijmegen een kleine gebedsruimte verzorgd. Hiervan wordt nauwelijks gebruik gemaakt 
omdat een trefcentrum waar alcoholica worden geschonken dichtbij ligt. 

In deze regio hebben de moslims zich georganiseerd in een 'Stichting Moskee' en het 
'Islamitisch Genootschap'. 

e. In Utrecht hebben de moslims van drie nationaliteiten zich afzonderlijk georgani
seerd. 

De 'Stichting De Moskee' is in 1973 opgericht. Haar leden komen voornamelijk uit 
Marokko. Hun belangrijkste doelstelling is de oprichting van een moskee in de dom
stad. De 'Islam Merkezi Vakfi' (Stichting Islamitsch Centrum) is in 1972 opgericht en 
haar leden komen voornamelijk uit Turkije (3). 

Haar geestelijke leider is de in Nederland geboren Abdulwahid van Bommel. 
Het centrum is opgericht door de Turkse gemeenschap en wordt geheel door haar 

onderhouden. Elke vrijdagavond komt de groep bijeen voor het vrijdaggebed. Tijdens 
de ramadan zijn er dagelijks bijeenkomsten. Voor andere groeperingen zijn dergelijke 
mogelijkheden niet aanwezig. Wel zijn er — zoals we in verschillende protocollen be
luisterden — vaak gebedskamertjes in de grotere pensions. 

Vooral de Marokkanen maken daar gebruik van. Voor de viering van de grote feesten 
worden speciale ruimten gehuurd. 

De meeste godsdienstige hoogtijdagen worden per nationaliteit apart gevierd. Een 
uitzondering vormt de geboortedag van de profeet die in 1973 en 1974 door alle 
moslims in Utrecht tesamen werd gevierd. Bij het 'offerfeest' en het 'verbreken van de 
vasten' komen veel bezoekers. Hun aantal zowel Turkse als Marokkaanse moslims wordt 
geschat tussen de 1.500 à 2.000. Het 'Terawih-gebed' tijdens de vasten trok 300 tot 
500 Turkse deelnemers. Over deze Stichting de Moskee en de Stichting Islamitisch 
Centrum te Utrecht dadelijk meer. 

Een derde moslimorganisatie te Utrecht is die van de 'Ahle Soenat Djamaat' (Algemene 
Nederlandse Moslim Associatie of Moslim Associatie Nederland) (4). Zij behartigt in de 
eerste plaats de belangen van Surinaamse moslims. De vereniging is de Sunnitische 
richting toegedaan en erkent de Ahmadiyya groep in Den Haag niet. Samenwerking 
met moslims van andere nationaliteiten wordt geformaliseerd in de landelijke federatie 
van moslims, onder voorzitterschap van Abdulwahid van Bommel. 

Deze Associatie werkt samen met de 'Stichting De Moskee'. 

3. Otterstraat 82, Utrecht. 
4. Postbus 9070, Utrecht, contactpersoon Joemman-Soeban-Khan, Zamenhofdreef 40, Utrecht. 
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Op het moment waarop bleek dat de bouw van een moskee voor alle moslims geen 
haalbare kaart was, besloot de Associatie een eigen gebedsruimte op te richten. Een lid 
van deze groep beargumenteerde het échec: 'Er zijn 4.000 Marokkanen in Utrecht en 
2.500 Turken. Het is onmogelijk voor al die mensen één moskee te bouwen. Daar komt 
nog by dat er taal- en cultuurverschillen zijn tussen de verschillende nationaliteiten'. 

De vaste ruimte die de Associatie op het oog heeft zal ongeveer dezelfde functie 
krijgen als die van het Turkse 'Islamitisch Centrum'. Het wordt geen 'echte' moskee, 
maar een gebedsruimte met een aantal bijruimten. De Associatie heeft een verzoek aan 
het college van B. en W. gericht om een bouwterrein, gelegen aan de Minaretdreef, te 
verkrijgen. Dit verzoek werd afgewezen. De reactie van een van haar leiders luidde: 'De 
gemeente is wel bereid om haar medewerking te verlenen aan sociaal-maatschappelijke 
aangelegenheden, maar niet aan godsdienstige. De gemeente wil niet helpen de eigen 
culturele waarden en aspecten te handhaven. Maar een moskee is onontbeerlijk. De ge
bedsruimte was in de eerste plaats bestemd voor Surinamers, maar er zouden natuurlijk 
ook Marokkanen of Turken gebruik van mogen maken'. 

De taal van deze Surinaamse moslimgemeenschap is Urdu en Nederlands. Zij behoren 
voornamelijk tot de groep die oorspronkelijk afkomstig is uit Pakistan en India. De 
oorspronkelijk uit Indonesië afkomstige Surinamers (voornamelijk Javanen) zijn wel uit
genodigd, maar er kwam nauwelijks respons. Zij trekken veelal naar kleine gebeds
ruimten, vooral bij feesten. (Hun taal is het 'Bahasa Indonesia'). De geestelijke leiders 
van de Surinamers, Subban-Khan heeft, als eerste, grote feesten onder de Surinamers 
georganiseerd. 

Er is ook een tak in Rotterdam. 

f. In het gebied van het Gooi- en Eemland komen de Turken bijeen op feestdagen en 
op 'heilige avonden' zoals de Avond van Mirac, Regâip, Beraat en Kadir. Ter gelegen
heid hiervan worden in Hilversum, Amersfoort en Harderwijk zalen gehuurd. De ge
bedsdiensten tijdens de feestdagen zoals ramadan en kurban worden druk bezocht; er 
zyn tot 900 deelnemers. Het Terawih-gebed wordt door 40-50 mensen bezocht. Voor 
de Marokkanen worden in genoemde plaatsen eveneens ruimten gehuurd bij de feesten. 
Tijdens de ramadan komen er weinig Marokkanen, aan het eind van de vastentijd 
enkele honderden. 

g. In Amsterdam wordt bij gelegenheid van de grote feesten een ruimte gehuurd. 
Marokkanen hebben de beschikking over een eigen gebedsruimte (5). Andere moslims 
komen wekelijks bijeen in de eigen ontmoetingscentra. De godsdienstige vieringen wor
den druk bezocht. Daarnaast zij vermeld de 'Netherlands Islamic Society' waaronder 
veel Surinamers (Pakistani) (6). Zij trachten tot de oprichting van een moskee in de 
'Bijlmer' te komen. 

Tenslotte treffen we in Amsterdam de in 1970 opgerichte 'Islam Foundation Hol
land' aan, die ook weer vele Surinamers telt, waaronder leden van de Ahmadiyya 
beweging (7). Er schijnt een aftakking in Den Haag te bestaan. 

Op 7 November 1977 werd de Vereniging 'Marokkaans Islamitische Gemeenschap' 
opgericht. Deze slaagde er in een pand aan de Bemuurde Weerd te kopen en een imam 
een vaste aanstelling te geven aan het eind van hetzelfde jaar. 
h. De Peregrinusstichting die werkzaam is in het Noordelijk deel van Noord-Holland, 
heeft een nauwkeurige opsomming gegeven van de ruimten die voor de gebeden worden 
gebruikt. 

5. Van Ostadestraat 268, Amsterdam. 
6. Secretariaat: Aetsveld 30, Amsterdam. 
7. Secretariaat: Niekerkstraat 87 II, Amsterdam. 
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In elk der woonoorden van resp. Albert Heyn en Bruynzeel is een gebedsruimte 
aanwezig. Voorts is er in Zaandam een vaste gebedsruimte op de Zuiddijk, in het 
voormalige pand van de Peregrinusstichting, dat daarvoor geschikt is gemaakt, met 
medewerking van o.m. Turken en Marokkanen zelf. De benedenverdieping wordt voor
namelijk door de Turken gebruikt; de bovenverdieping door de Marokkanen. Het ge
bruik is niet onafgebroken, wel gedurende 'ramadan' en in verband met de bijzondere 
gelegenheden. 

Verwacht wordt dat het gebruik van dit pand vanuit henzelf meer zal toenemen. 
In Hoorn wordt gebruik gemaakt van een gebedsruimte in een pension; daarnaast 

gedurende de tijd van de ramadan in een gebouw dat in de nabije toekomst als 
dependance van de stichting ter beschikking komt, doch in zijn geheel nog niet gereed 
is. 

In Alkmaar wordt bij gelegenheid van de ramadan in het pand van de stichting 
gebruik gemaakt van één bovenzaal voor de Turken en een andere kleinere ruimte voor 
de Marokkanen. 

Voor het einde van de ramadan wordt op verschillende plaatsen, al naar gelang de 
plaatselijke situatie, ad-hoc gebruik gemaakt van een kerk of een grote zaal voor de 
gebedsdiensten. 

In Bergen en in Velsen is tot nu toe incidenteel ruimte gehuurd. Op de feestdagen 
ligt het percentage bezoekers hoog; in moskecruimten voor algemeen gebruik tijdens de 
ramadan wordt dit op ongeveer 10% geschat. In de woonoorden wordt constant 
gebruik gemaakt van de gebedsruimten. 

i. In Haarlem zijn er volgens de Stichting geen godsdienstige activiteiten bij de Marok
kanen. Maar we kunnen aannemen dat er in kleinere kring, in pensions bijvoorbeeld, de 
salat wordt onderhouden. De Turkse groepering beschikt over een Islam-centrum waar
aan sinds december 1970 een vaste moskeeruimte is verbonden. 

Hier krijgen 80 Turkse kinderen elke week op zaterdag en zondag koran-lessen. Bij 
alle islamitische feesten worden er godsdienstige vieringen gehouden. Bij deze gelegen
heden bedraagt de opkomst 200 à 300 man. 

j . 'De wijze en frequentie van samenkomst hangt nauw samen met de mogelijkheden 
waarover zij beschikken of welke hen worden aangeboden', schrijft de Stichting Rijn en 
Lek te Gouda. 

In diverse bedrijfspensions c.q. woonoorden en in trefcentra van de Stichting bestaat 
een mogelijkheid tot dagelijkse bijeenkomsten in kleinere vaste gebedsruimten. Het 
komt voor dat bij feesten grotere ruimten als zodanig worden ingericht. Deze bijeen
komsten worden volgens informanten zeer druk bezocht. 

Er is een 'Religieuze Groep Leiden' die de belangen van de moslims wil behartigen 
inzake gebedsruimten. 

k. Zowel Turken als Marokkanen die in en om Dordrecht wonen komen wekelijks en 
bij bijzondere gelegenheden samen. 'Wegens taalverschil, gebrek aan ruimte, verschil
lende opvattingen etc.' zijn er nooit gezamenlijke bijeenkomsten, aldus de Marokkaanse 
functionaris van de Stichting. 

In Dordrecht is er een moskeeruimte ingericht door de Stichting. Hier komen hoofd
zakelijk Turken vooral op vrijdagavond en in de weekends. In Gorinchem is er eveneens 
een ruimte beschikbaar. Er is wel behoefte aan een gezamenlijke gebedsviering, maar 
men is in geringe mate actief. 

In 1976 kende de Stichting twee Turkse comite's en één die de moskeeverlangens 
onder de moslims vertolkten. 
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1. Moslims, afgezien van de Ahmadiyya-beweging, komen in Den Haag en omstreken 
alleen bij elkaar bij bijzondere gelegenheden. Tijdens de ramadan in 1974 is er een 
speciale ruimte gehuurd. Deze bijeenkomsten worden zeer druk bezocht. 

m. In het Rijnmondgebied zijn er voor Marokkanen en andere Arabieren geen voor
zieningen op religieus terrein, afgezien tijdens de grote feesten aan het einde van de 
ramadan en het Abrahamsfeest. 

Tot op de dag van ons onderzoek werden deze feesten door de Stichting voor Marok
kanen en Turken tesamen georganiseerd. De Turken willen hun feesten in de toekomst 
echter liever apart vieren. Bij deze feesten zijn er ongeveer 2000 mensen aanwezig 
(inclusief illegalen), volgens een schatting van de Marokkaanse functionaris. De Turkse 
functionaris schatte het aantal op 3000-4000 deelnemers. 

Wat de Turken betreft zijn er vier groeperingen ieder met hun eigen ruimte. 
1. In Rotterdam-Zuid komen elke vrijdag 10-20 mensen samen in een wijkcentrum. 
2. In Vlaardingen is er een groep van ongeveer 10 moslims die bij elkaar thuis gebeds

diensten houden. 
3. Een groep in Schiedam van ongeveer 15 man maakt gebruik van een gehuurde 

ruimte. Elke week gebedsdiensten. 
Op de eerste kerstdag 1976 demonstreerden moslimarbeiders voor het Rotterdamse 

stadhuis om voor de ongeveer 15.000 geloofsgenoten in de havenstad een eigen moskee 
te verkrijgen. Tot die tijd behielp men zich met een tweetal kleine ruimten (8). Men 
zou graag een grote moskee willen verkrijgen dicht bij het Centraal station en één in 
Rotterdam-Zuid in de Afrikaanderwijk. Ook de 'Werkgroep Islam' van de Rotterdamse 
kerken heeft zich achter deze eis gesteld, maar de toenmalige Rotterdamse wethouder 
van stadsontwikkeling wees het verzoek af. De werkgroepvoorzitter van dit interkerke
lijke initiatief zei hierover: 'Hij ziet liever geen nieuwe concentratiepunten van Turken 
in Zuid. Maar hij maakt de fout dat hij een religieus centrum op één lijn stelt met een 
vermaakcentrum dat overlast kan bezorgen (9). 

n. In West-Brabant, omgeving Breda, komen de moslims slechts drie keer per jaar 
samen, bü het einde van de ramadan, het Schapenfeest en de verjaardag van de Profeet 
Mohammed. Tijdens de ramadan bidden de moslims ter plaatse samen. De gebeds
ruimte voor de feesten wordt gehuurd: in Breda voor de Turken en in Oudenbosch 
voor de Marokkanen. 'Bij deze feesten is het erg druk. Tijdens de ramadan is het in de 
weekends ook redelijk druk, maar door de week is het bezoek gering omdat de mensen 
overdag moeten werken', aldus de moslim functionarissen. 

o. In de ramadan komen de Marokkanen in de regio Oost-Brabant (hoofdkantoor 
voor de Stichting: Eindhoven) elke dag bijeen. Verder nog driemaal per jaar: de 27e 
van de ramadanmaand, het einde van de ramadan en tijdens het Offerfeest. De bijeen
komsten vinden plaats in gehuurde ruimten te Eindhoven, Helmond, Cuyk en Den 
Bosch. In Eindhoven is weliswaar een vaste gebedsruimte, maar deze wordt hoofdzake
lijk door Turken gebruikt. 'Islamvereniging' en het 'Islam Comité'. De moslims hebben 
zich hier georganiseerd in de 'Stichting Moskee Eindhoven'. 

De aantallen aanwezigen bij de bijzondere gelegenheden variëren per plaats; in Eind-

8. Het buurthuis Putsepoort in Rotterdam Zuid en een gebouw aan de Schermlaan in het Oude 
Westen. 
9. F.G. de Ruiter, 'Moslims in Rotterdam hebben genoeg van gebedsdiensten in te kleine ruimten', in 
NRC, 5 januari 1977. 
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hoven 120, m Den Bosch 50, in Cuyck 25 en in Heimond 200, waar al twee mimten 
beschikbaar zijn 

De Turken maken in Eindhoven gebruik van een permanente gebedsruimte in het 
gebouw van de Stichting Iedere vrijdag trekt de moskee ca 50 personen. Op feestdagen 
nemen 900 à 1000 Turken aan de speciaal voor hen georganiseerde bijeenkomsten deel 
(Suiker- en Offerfeest) 

In Den Bosch, Oss en omstreken komen de Turken slechts tijdens de feestdagen bij 
elkaar In totaal nemen m dit gebied ca 700 personen deel aan de feesten Ter gelegen
heid van de grote feesten worden zowel in Eindhoven als in Den Bosch en Oss gebeds 
ruimten gehuurd 

ρ In het gebouw van de Stichtmg te Tilburg is een gebedsruimte ingericht Deze 
is bedoeld voor Marokkanen en Turken, maar wordt hoofdzakelijk door Turken ge
bruikt Hier vinden iedere week godsdienstoefeningen voor de Turken plaats Voor de 
gebeden op de godsdienstige feestdagen worden gebedsruimten gehuurd Op het vrij
daggebed komen al naar gelang de tijd van het jaar 20 tot 60 personen De bijzondere 
bijeenkomsten op feestdagen worden door een paar honderd mensen bezocht 

q De Limburgse Immigratiestichting te Heerlen heeft in Maastricht op verzoek van de 
moslims twee permanente gebedsruimten ingericht, een voor Marokkanen en een voor 
Turken. Hoe vaak ze worden gebruikt is niet bekend Op gewone dagen worden ze door 
ongeveer 30 moslims bezocht Verschillende gezellenhuizen bieden de mogelijkheid om 
dagelijks te bidden 

Bij bijzondere gelegenheden worden trefcentra gebruikt en eventuele gehuurde zalen 
Dan nemen ca 150 mensen deel aan de gebedsdienst 

Er ontstonden later moskee-initiatieven te Sittard, Eygelshoven, Roermond, Venlo, 
Venray, Heerlen, Kerkrade en Weert (10) 

In veel gevallen leidt het zoeken naar of het bestendigen van een gebedsruimte resp 
moskee tot een zekere organisatievorm In een voetnoot verstrekken wij een zo volledig 
mogelijk overzicht van dergelijke organisatievormen (11) 

10 Zie Limburgse Immigratie Stichting, Informatie bulletin, april 1977, no 1, ρ 4-6 Van dezelfde 
stichtmg leze men het jaarverslag 1977, ρ 9 Zij schnjft hierover 
'Moskee initiatieven 
Ook de immateriële hulpverlening, met name in de vorm van Moskee-initiatieven, had in 1977 de 
aandacht Alhoewel het Ministerie van С RM religieuze activiteiten m het algemeen met subsidieert, 
ondersteunt de LIS, waar mogelijk, plaatselijke initiatieven In Venlo, Roermond, Weert, Venray en 
Sittard is aldus m het verslagjaar medewerking verleend aan de activiteiten om te komen tot gebeds
ruimten voor Moslims Ieder initiatief ontwikkelt zich daarbij op eigen wijze, verschillend van plaats 
tot plaats Hierbij wordt overal de stichtingsvorm nagestreefd Rond de jaarwisseling was in Roermond 
een permanente voorziening aanwezig, in Weert een tijdelijke ruimte door de gemeente beschikbaar 
gesteld, en in Venlo een - inmiddels m gebruik genomen — ruimte gevonden 
In Sittard en Venray wachten de stichtingen m opnehting op het passeren der acte 
De functie van de gebedsruimte van de 'Stichtmg de Moskee' te Venlo wordt een meervoudige 
behalve als religieus centrum zal het dienst doen als cultureel centrum, plaats voor koranonderwijs, 
bibliotheek, creche en als ruimte voor gespreksgroepen 
Ook bij overlijden van moslims ziet de 'Stichtmg de Moskee' m Venlo een taak, nj door het 
opnehten van een eigen begraafplaats Het vanaf 1977 voor Moslims wettelijke toegestane ζ g 'Ri
tueel Slachten' biedt de Stichting een verdere mogelijkheid haar diensten aan de desbetreffende 
groepenngen m de regio Venlo te verlenen ' 
11 Moslimgroepen 
Contactadressen en namen van contact-personen, die wij via de stichtingen en moslimorganisaties ont
vingen d d 1-1-1977 
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1 Regio Assen 
In het Noorden vanwege grote spreiding geen moskeegroepen Op verzoek van de moslims wordt 
door de stichting regelmatig (gebeds)nimite beschikbaar gesteld 

2 Regio Hengelo 
De enige twee erkende moslun-orgamsaties m deze regio zijn 
— Stichting de Moskee in Almelo en 
— Stichting de Moskee m Enschede 

3 Regio Deventer 
Turks Religieus Komitee Deventer, p/a Assenstraat 11 te Deventer 
Turks Religieus Komitee Zwolle, p/a Diezerenk 1 te Zwolle 

4 Regio Arnhem 
Het enige actieve lichaam in de regio Arnhem is de Stichting Islamitisch Cultureel Centrum, 
Kraayensteinlaan 159, Arnhem, Contactpersoon Munir Alam (Surmamer) 085-610753 
('s avonds) 

5 Regio Utrecht 
— Stichting de Moskee bestaat formeel nog wel, maar functioneert nauwelijks nog De stichtmg 

В W distancieert zich hiervan vanwege hun Amicale-contacten 
— Uit de Migrantenraad is m oktober 1976 een groep ontstaan, omdat de Stichting de Moskee 

m gebreke zou zijn gebleven Dit leidde m november 1977 tot de oprichting van een moskee 
aan de Bemuurde Weerd 

— Het Islamitisch Centrum heeft voor de ramadan een eigen ruimte gevonden 
6 Regio Amersfoort (Gooi en Eemland) 

Marokkanen geen groep op eigen initiatief bezig met religieuze activiteiten 
Turken Comité Amersfoort en omgeving houdt zich bezig (af en toe) met religieuze zaken 

O a organiseren ramadan, iedere vrijdag moskeeruimte Koranklassen eens per 
week 
Gebedsruimte in de Bergstraat 6-8 (in de Breestraat wordt incidenteel een markthal 
gebruikt voor feesten) (Turks) 
Secr van het Comité M Erdogan, Noordewierweg 23, Amersfoort 

7 Regio Amsterdam 
— Turks Islamitisch Centrum Dhr Córuk, Karel du Jardinstraat 3 ' , Amsterdam 
— Stichting de Moskee, L Moudni, Burgemeester van Tnchtlaan 45, Wilms (NH), 

tel 02979-5 515, werk 010-5964624 
— Ned Islamitische Sociëteit, LA del Mohammed, Kouwenoord 11-71, Amsterdam, 

020-995316 
— Werkgroep de Moskee, contactpersoon Aad de Vet (stichtmg) 

Moskees 
- Rokin 82 (Weidekapelsteeg) gaat dicht na de ramadan 
- Gebouw De Hoeksteen, Van Ostadestraat 268-270, permanente Moskee 

8 Regio Beverwiik 
Geen georganiseerde groepen vanwege te kleine concentraties 

9 Haarlem 
Geen opgave 

10 Gouda (Rijn en Lek) 
Vereniging De Moskee, voorz Hassan Hajji, Eendrachtsweg 61, Gouda, secretaris Abdellasis 
Asougagh, Pruis Hendrikstraat 135, Gouda, contactpersoon Mohammed Laroussi, Oosthoef 44, 
Gouda (01820-13800-tst 297) of Ρ С A van Buuren, Zeemanstraat 1, Nieuwerkerk aan de IJssel 
(01802-3300 of 01820-13800-tst 285) (commissie huisvesting & commissie art 61) 

11 Regio Dordrecht 
Turkse moskees — Molenstraat 40, Gonnchem 

- Wijnstraat 56, Dordrecht (Rode Kruis-gebouw) 
Marokkaans - Viersteigen 2, Dordrecht 
In Ridderkerk is een kleine groep Indonesische Islamieten 
In Vianen is een Marokkaanse groep bezig om tot een moskeegroep te komen Contactpersoon 
Hassam (03473-3224) of Mevr Roelandt (03473-2790) 

12 Regio Den Haag 
De heer Bouaffi verwijst naar de Federatie van Moslim organisaties in Nederland, Harstenhoek-
weg 5, Schevenmgen 070-502192 

13 Regio Rotterdam 
In Rotterdam 2 Turkse gebedsruimten en 1 Marokkaanse (Pro-Amicale) _ y 
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Tegen een themanummer 'De Islam' van de Nieuwsbrief tekenden diverse groeperingen 

protest aan, omdat zij meenden verkeerd begrepen te zijn, resp. omdat de Islam door 

deze 'special' met zuiver zou zijn weergegeven (12) . 

In Schiedam een vaste moskee 
Adressen Zwedenstraat 52 en Schermlaan 7 Rotterdam 

14. Regio Breda 
Tegen ramadan steken verscheidene groepjes de kop op. In 1977 ziet het beeld er iets gunstiger 
uit In ieder geval is er zowel voor de Turken als de Marokkanen moskeeruimte Ook ш Rozen-
daal is een schoolgebouw 
Meer informatie schriftelijk te verkrijgen 

15 Regio Eindhoven 
De Stichting Islamitisch Centrum Eindhoven heeft een Moskee. Contactpersonen Bakkiouh, 
Simon van Leeuwenstraat 64, Eindhoven (040 511856) (penningmeester) 
Vaag was er bij de Stichting iets bekend over Helmond en Den Bosch Ook in Oss is een 
groepering die probeert om een Moskee van de grond te krijgen Inlichtingen via de plaatselijke 
opbouwwerker Lambert van Gnensven (tel 04120-26059) Stichting de Moskee in Oss secretaris 
dhr Herberts, Stalpeert v.d. Wielenstraat 1. 

16 Regio Tilburg 
Op 8 december 1978 deelt de Stichting Buitenlandse Werknemers te Tilburg ons mee dat er een 
Stichting De Moskee ι o bestaat Een voormalige synagoge aan de Willem-II-straat zal als moskee 
gaan dienst doen. In principe zal deze door alle moshmgroepenngen worden gebruikt 
In Waalwijk bestaan plannen een moskee te bouwen voor Turken en Molukkers tezamen De plan
nen zijn echter nog met uitgewerkt 

17. Regio Heerlen 
In Venlo is een stichting m oprichting Moskee voor Turken en Marokkanen Informatie bij de 
Groepswerker Limburg Jelsen Eusem of Achmed Rapon (tel 077-18746) 
In Venray en Maastricht zijn ontmoetingscentra van waaruit geen religieuze activiteiten worden 
verwacht De eerste is voornamelijk voor Marokkanen, de tweede voor Marokkanen en Turken 

12 Bedoelde groeperingen zijn de volgende 
Stichtmg 'De Moskee' Utrecht 
Stichtmg 'De Moskee' Amsterdam 
Muslim Association Ahi As-Sunna Wa'l-jamäd Utrecht 
Islamitisch Indonesische Vereniging Nederland Ridderkerk 
Commissie tot oprichting van een Islamitisch Centrum Den Haag 
Islamitische Sociëteit Nederland Amsterdam 
Markaz al-Islam Arnhem 
Stichtmg Ahi As-Sunna Wa'l-jamâd Den Haag 
Young Muslim Association Europa Den Haag 
Marokkaanse Moslim Groep Leiden 
Moslim Groep Waalwijk Waalwijk 
Moslim Groep Ridderkerk Ridderkerk 
Stichtmg Islamitisch Centrum Utrecht 
Moslimgroep Venray Venray (L ) 
Stichtmg 'De Moskee' Almelo 
Moslimgroep Winterswijk Winterswijk 

De Nieuwsbrief was een regelmatige pubhkatie onder auspicien van CRM uitgegeven en onder ver
antwoordelijkheid van een redactieraad die bestond uit onder meer vertegenwoordigers van de depar
tementen van CRM, Sociale Zaken en het NCB (zie Nieuwsbrief nr 5, 1974) 
De federatie Moslim Organisaties Nederland i o schnjft op 10 februari 1975 als reactie op de ge
wraakte pubhkatie 
'Gezien het feit dat Uw 'Nieuwsbrief* m de stroom van literatuur over de Islam geen verandering heeft 
gebracht m de tendens onderwerpen betreffende deze godsdienst, of vanuit een Aljmadiyya-visie, of 
door niet moshmdeskundigen te laten toelichten, zien wij ons genoodzaakt U te verzoeken te stoppen 
met de verspreiding " 
Ook van Nederlandse zijde kwam kntiek op deze 'special' 
J van der Linden bekritiseert de bijdrage van en de keuze op de bijdrage van de Abmadiyya-bewe-
ging die buiten de Islam is geplaatst Hij pleit voor een meer 'up-to-date' beschrijving en een 'beter 
geprofileerde redactie', zie Nieuwsbrief 1975, ρ 34 

387 



Verschillende moslimgroeperingen in ons land organiseerden zich in een overkoepe
ling, de 'Federatie Moslim Organisaties Neder land ' (13) . De oprichtingsdatum is 26 april 
1975 

Artikel 2 van de statuten geeft de doelstelling weer van de Federatie in het alge
meen: 

'De Stichting heeft ten doel de coördinatie tussen in Nederland gevestigde verenigingen, 
instellingen en andere organisaties die de bevordering van de Islam en behartiging van 
het welzijn van de moslims en moslimgroeperingen ten doel hebben. ' 

Een korantekst wordt hier als uitgangspunt genomen: 'Houdt u allen vast aan het 
koord van Allah'. Dit koord is de Qoer 'aan, de rechte weg, de 'sjariah'. Als we die 
kunnen volgen zijn we op de rechte weg' (14) . Inmiddels heeft de Federatie het recht 
van ritueel slachten voor moslims verkregen, nadat druk op de Nederlandse overheid 
was uitgeoefend. Enkele van hun nog onvervulde wensen zijn: het verwerven van het 
recht op vrije dagen op de islamitische feestdagen, het verkrijgen van godsdienstonderwijs 
op de lagere scholen v o o r d e kinderen van moslims, begrafenissenen huwelijkssluitingen 
overeenkomstig de islamitische voorschriften (15) . 

13. Het adres van de Federatie luidt: Harstenhoekweg 5, te Scheveningen. 
14. Zie de notulen van de algemene vergadering op 30 april 1977 van de Federatie Moslim Organisatie 
Nederland. 
15. Op hierboven genoemde vergadering gaf de presentielijst de volgende vertegenwoordigers van 
moslimorganisaties weer: ' 

Vereniging Moslims Nederland 
Islamitisch Kultureel Centrum 
Stichting Moslims Moskee 
Turks Kultureel Centrum 
Turkse Islamitische Vereniging 
Stichting de Moskee 
Turks Islamitisch Centrum 
Stichting Welzijn Moslims Ned. 
Stichting de Moskee 
Islamitisch Centrum 
Moskee Almelo 
Stichting Moskee 
Islamitisch Kulturele Vereniging 
Al-Jamiya al-Maghribia Isl. 
P.P.M.E. Afd. Nederland 
St. Moeslim Ahle Soennah 
Noeroel Islam Vereniging 
Islamitisch Kult. Vereniging 
Stichting Moskee 
Islamitische Werkgroep 
Noeroel Islam 
Masdjied Dordrecht 
Madjied Kamp Säenden 
Federatie Moslim Organisatie Nederland 
Stichting Moskee Rotterdam en Ridderkerk 
Nederlands Islamitische Sociëteit Bijlmer 
Stichting 'De Moskee' 
Stichting 'Markaz al-Islam' 
Stichting Islamitische Moskee 
Stichting Islamitisch Centrum 
Ugandeze Moslim Organisatie 
Islamitisch Centrum Eindhoven en Helmond 

Schermlaan 5, Rotterdam 
Maliestraat 31b, Rotterdam 
Rauwenhoffplein 23b, Rotterdam 
Rotterdam-Zuid 
Mariastraat 54a, Schiedam 
Van Ostadestraat 268, Amsterdam 
Karel du Jardinstraat 3 + Rokin, Amsterdam 
Gliphoeve 424, Bijlmer 
Vondellaan 15, Utrecht 
Otterstraat 82, Utrecht 
Meulenbeldlaan 96, Almelo 
Dahliastraat 28a, Enschede 
Tuindorpstraat 35, Hengelo 
Hertogstraat 1, Arnhem 
Hertenrade 418, Den Haag 
Newtonstraat 183, Den Haag 
Snijderstraat 38, Den Haag 
v. Suchtelenstraat 19, Deventer 
Graafseweg 178, Nijmegen 
de Hennepe 223, Tiel 
Doelenstraat 11, Waalwijk 
Versteiger 2, Dordrecht 
Zaandam 
Harstenhoekweg 5, Den Haag 
Zwaluw 97, Ridderkerk 
Kouwenoord 1171, Amsterdam 
p/a Grietstraat 8, Utrecht 
p/a Meppelstraat 16, Arnhem 
Postweg 296, Venlo 
Surinamestraat 23, Den Haag 
Hoogezand 14, Arnhem 
Willemstraat 65, Eindhoven; Molenstraat 199, 
Helmond 
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Nederlands Islamitische Sociëteit 
Muslim Associatie Ahle Sunnah 
Perkumpulan Islam 
Muslim Associatie Ahle Sunnah 

Kouwenoord 1171, Amsterdam 
Zamenhofdreef 40 , Utrecht 
Piet Hemlaan 28, Oegstgeest 
Zamenho f straat, Rotterdam 

In 1978 verschafte de Federatie ons de volgende namen en adressen van bij haar bekende organisaties 

1 Stichting Islamitisch Cultureel Centrum 
2 Stichting Moslims Moskee 
3 Vereniging Behartiging Belangen Moslims Ned 
4 Turkse Islamitische Vereniging 
5 Moslim Associatie Ned 
6 Islamitisch Centrum 
7 Stichting Moskee 
8 Stichting de Moskee 
9 Islamitisch Centrum 

10 Nederlands Islamitische Sociëteit 
11 Womens Islamic Society Nederland 
12 Stichting de Moskee Sounat 
13 Stichting Turks Islamitisch Centrum 
14 Stichting Welzijn Moslims Nederland 
15 Islamic Centre Noord Holland 
16 Stichting de Moskee 
17 Moslim Vereniging Noeroel-Islam 
18 Turk Islam Kültür Cemiyeti 
19 Stichting Ahle Soennat wal Jamaat Ned 
20 Stichting Islamitisch Centrum Z-H 
21 Young Muslim Association in Europe 
22 Perkumpulan Ummat Islam 
23 Stichting Moshmsgroep 
24 Islamitisch Centrum Nederland 
25 Rabitatul Islam 
26 Moshm Associate Ahle Sunnat wal-Jamaat 
27 Stichting Ugandese Muslims 
28 Al Jamiyah al Maghnbia al Islamiyah 
29 Islamitisch Centrum 
30 Hidayat Islam 
31 Stichting Moskee Nijmegen 
32 Turkse Kulturele en Soc Vereniging 
33 Stichting Moskee 
34 Stichting Moskee Almelo 
35 Moslims Woerden 
36 Stichting Moskee Tiel 
37 Islamitische Culturele Vereniging 
38 Islamitische Culturele Vereniging 
39 Islamitisch Centrum 
40 Islamitisch Centrum 
41 Stichting Islamitische Moskee Venlo 
42 Islamitisch Centrum 
43 Islamitisch Centrum 
44 Moslims Zutphen 
45 Vereniging Nurul Islam 
46 Stichting Molukse Moskee Ridderkerk 
47 Stichting Moskee 
48 Islamitisch Centrum 
49 Djamaat Islam Hanefï 
50 Islamitische Culturele Vereniging 
51 Vereniging voor Islamitische Vrouwen 
52 Moskee 
53 Islamitisch Centrum 
54 Turks Islamitisch Cultureel Centrum 
55 Islamitische Vereniging Alkmaar e o 

Wapenstraat 12-14, ROTTERDAM 
Rauwenhoffplein 23B, ROTTERDAM 
Schermlaan 5, ROTTERDAM 
Manastraat 54, SCHIEDAM 
Samuel Mullerstraat 25, ROTTERDAM 
Wijnstraat , DORDRECHT 
Vcersteiger 2, DORDRECHT 
Van Ostadestraat 268, AMSTbRDAM 
Gorontalostraat 30, AMSTERDAM 
Kouwenoord 70, AMSTERDAM-BIJLMER 
Fleerde 905, AMSTERDAM BIJLMER 
Mamixstraat 235, AMSTbRDAM 
Rokin 78A, AMSTERDAM 
Ghphoeve 424, AMSTERDAM-BIJLMER 
Jan van Galenstraat 96, HAARLEM 
Koningstemstraat 2, HAARLEM 
Snijderstraat 38, DEN HAAG 
Jan van Goyenstraat 297, DEN HAAG 
Newtonstraat 183, DEN HAAG 
Van Limburg Stirumstraat 49, DEN HAAG 

p/a Piet Hemlaan 28, OEGSTGEEST 
p/a Postbus 371, LEIDEN 

Otterstraat 82, UTRECHT 
Bemuurde Wcerd, UTRECHT 
Zamenhofdreef 40, UTRECHT 
Hoogczandstraat 14, ARNHEM 
Hertogstraat 1, ARNHEM 

p/a Karel Doormanstraat 130B, ARNHEM 
p/a Kralingenpad 43, ARNHEM 

Vondelstraat 7, NIJMEGEN 
p/a Bethanièstraat 33, DEN BOSCH 

Lipperkerkstraat 400, ENSCHEDE 
Wierdensestraat, ALMELO 
Rijnkadc 108, WOERDEN 
Kloosterstraat 3, TIEL 
Hoofdstraat 22, APELDOORN 
Tuindorpstraat 35, HENGELO 
Eazantlaan 17, EINDHOVEN 
Wülemstraat 65, EINDHOVEN 
Prinses Beatnxstraat 4, VENLO 
Ravelstraat 34, VENRAY 
Olmenstraat 135, WINTERSWIJK 
Brahmstraat 25, ZUTPHEN 
Doelenstraat 11, WAALWIJK 
Verdistraat 12, RIDDERKERK 
Sterkenburg 134, EDE 
Palmstraat 22, HILVERSUM 
Praetonusstraat 23, ZWOLLE 
De Visserstraat 16, VEENDAM 

p/a Postbus 2283, 3500 GG UTRECHT 
Markendaalseweg 79, BREDA 

p/a Schuitezand 124, DELFZIJL 
Constantijnstraat, TERBORG 
Singel 1, ALKMAAR 

Tel 010-848210 
Tel 010-761234 
Tel 010-772471 
Tel 010-264286 
Tel 010-764290 
Tel 
Tel 
Tel 020-
Tel 020-939783 
Tel 020-902512 
Tel 020-986928 
Tel 020-
Tel 020-714995 
Tel 020 981814 
Tel 023-245223 
Tel 023-314400 
Tel 070-
Tel 070^13134 
Tel 070-
Tel 070-
Tel 070453782 
Tel 071-156584 
Tel 071-
Tcl 030-312202 
Tel 030-
Tel 030-610890 
Tel 085 
Tel 085-
Tel 085-
Tel 085-
Tel 080442831 
Tel 073-141300 
Tel 053-355752 

(T) 
(M) 
(T) 
(T) 
(S) 
(T) 
(M) 
(M) 
(T) 
(I) 
(I) 
(M) 
(T) 
(S) 
(S) 
(M) 
(S) 
(T) 
(S) 
(M) 
(IN) 
(IN) 
(M) 
(T) 
(M) 
(S) 
(U) 
(M) 
(T) 
(S) 
(M+T) 
(T) 
(M+T) 

Tel 05490-35895 (T) 
Tel 
Tel 03440-7764 
Tel 055-213325 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 077-11845 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 01804-
Tel 
Tel 035-831786 
Tel 520041874 
Tel 
Tel 030 510923 
Tel 

(M) 
(Μ+Γ) 
(T) 
(T) 
(T) 
(M) 
(M+T) 
(U) 
(U) 

(A) 
(A) 
(M) 
(T) 

σ+s) 
(T) 
(I) 
(T+M) 

Tel 05960-17906 (T) 
Tel 
Tel 072-12558 

(T) 
(T+M) 

(T) = 
(A) = 

Turken, (M) • 
Ambonezen 

Marokkanen, (S) - Surinaamse Nederlanders, (I) - Internationaal, (IN) = Indonesiers, (U) = Ugandezen, 
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Samenvattend kunnen wij stellen dat het totale beeld van de verbrokkelde kleinschalige 
initiatieven van de moslims hier te lande een moeizaam proces laat zien, waarin zij hun 
gebedsruimten organiseren. Er komen spanningen voor tussen de verschillende etnische 

Meer informatie over de Federatie Moslim Organisaties Nederland treffen we aan in hun 'Rapport 
1975-1978': 
over de doelstellingen deelt het bestuur nader mee: 
— 'a. Alle organisaties in Nederland die de bevordering van de Islam en het behartigen van het welzijn 

van de moslims en moslimgroeperingen ten doel hebben, kunnen in principe in de Algemene Raad 
van de Federatie vertegenwoordigd worden (art. 2) ... De Federatie wenst geen machtspositie in 
te nemen, maar wenst de Islam en de moslims te dienen. Ook is de Federatie niet verplicht elke 
organisatie te aanvaarden indien niet duidelijk gebleken is dat zìi voldoet aan boven geciteerde 
omschrijving of indien daarmee binnen de Federatie een conflict geschapen wordt. 

- b. De belangrijkste functies van de Federatie zijn: het leggen van contacten; het coördineren van 
activiteiten en het verstrekken van informatie.' 

Contacten christenen-moslims 

4 sept. 1975 In een radioprogramma van de NCRV legt de voorzitter van de Federatie o.a. de 
betekenis van de Islamitische vasten uit. 

3 okt. 1975 In een radioprogramma van de NOS legt de voorzitter van de Federatie o.a. de bete
kenis van de Islamitische vasten uit. 

27 okt. 1975 De Federatie protesteert tegen een uitzending van de EO over de Islam. 
25 okt. 1975 Samenkomst vervolgcommissie moslims-christenen. 

1. Als resultaat van een gezamenlijke correspondentie met het Ministerie van Volks
gezondheid is er nu toestemming voor ritueel slachten op feestdagen. 

2. Er wordt besloten een tweede werkdag moslims-christenen te houden op 3 april 
1976 in Kontakt der Kontinenten. 

3 april 1976 Tweede werkdag moslims-christenen. Onderwerp: de plaats van religie in het onder
wijs. 

28 jan. 1978 Derde werkdag moslims-christenen. Thema: ruimte voor gelovigen, (wat is de betekenis 
van de moskee.) 

Contacten met de Islamic Council of Europe 
De Federatie is vertegenwoordigd tijdens de London International Islamic Conference, die van 3 tot 
12 april 1976 wordt gehouden. Tijdens deze conferentie werd voor het eerst een groot en veelsoortig 
publiek ingelicht over de Islam in het Engels. Het verzoek van de Federatie om aansluiting wordt 
ingewilligd. 
Op 21 augustus 1976 is de eerste bestuursvergadering van de ICE, waaraan Van Bommel deelneemt. 
Tot genoemde datum beperkten de activiteiten van de Council zich hoofdzakelijk tot Engeland. Er 
wordt steun toegezegd aan conferenties die buiten Engeland plaatsvinden. Verder houdt men zich 
bezig met het publiceren van boeken en brochures. De financiën van de ICE komen hoofdzakelijk uit 
Saoudi-Arabië en Libië, (rapport, p. 9.) 
Van 4 tot 9 juli 1977 neemt de Federatie deel aan de Islamitische Internationale Economische 
Conferentie te Londen, georganiseerd door de Council. 

Activiteiten 
In het rapport 1975-1978 van de Federatie worden tal van activiteiten genoemd. De eerste zorg gaat 
uit naar de behartiging van de belangen van de moslims. Zo is men op tal van plaatsen bezig geschikte 
gebedsruimten te creëren. Er zijn plannen ontwikkeld om in Amsterdam een moskee op te zetten, 
met daarbij flats voor moslims, een cultureel centrum en nevenfuncties bij de moskee, zoals een lees
zaal en een sportzaal. Verder adviseerde de Federatie positief bij (ver)bouwaanvragen te Tiel, Den 
Haag, Ridderkerk en Rotterdam. In Den Haag wil men komen tot een landelijk centrum. 
Er wordt tevens gestreefd naar aparte moslim-begraafplaatsen. Voorts houdt men zich grotendeels 
met voorlichting bezig. Vooral rond de vastenmaand, wordt contact gezocht met diverse media om 
tekst en uitleg te geven van de situatie, waarin de moslims zich in deze maand bevinden. 
Meer in het algemeen geeft men voorlichting door een informatiebulletin uit te geven. Er worden ook 
boeken en brochures uitgebracht onder de supervisie van de Federatie, evenals films, dia-series etc. 
De voorzitter geeft herhaaldelijk lezingen voor allerhande groepen in de Nederlandse samenleving. 
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en religieuze stromingen. Het antwoord op de vraag naar de moskee wordt vanuit de 
Nederlandse samenleving sporadisch beantwoord, behoudens uitzonderingen waartoe 
enkele Stichtingen gerekend mogen worden (16). Een echt religieus centrum dat in de 
ogen van de moslims de naam 'moskee' verdient, is slechts in enkele gevallen het resultaat 
geweest. 

Welk een strijd moslimgroepen voeren om tot een moskee te komen, welke moeilijk
heden zij vanuit de moslimgemeenschap zelve en vooral van daarbuiten ondervinden, 
leert ons de navolgende 'case study' te Utrecht. In deze 'strijd om een moskee' volgen 
wij de moslims in al hun initiatieven. Wij zouden geen redenen kunnen noemen waarom 
elders in het land soortgelijke problemen zich niet zouden voordoen. 

Het verslag van de strijd om een moskee in Utrecht. 

Sedert de komst van grote aantallen buitenlandse werknemers uit Islamitische landen in 
het begin van de zestiger jaren, vormt het zoeken naar geschikte moskeeruimte een 
reeds gesignaleerd probleem. Tot nu toe zijn de pogingen om een moskee in Utrecht op 
te richten, vergeefs geweest. Utrecht was indertijd met opzet als vestigingsplaats voor 
een moskee uitgekozen vanwege de centrale ligging. Wel werd er een tijdelijke voor
ziening getroffen sinds de Stichting Buitenlandse Werknemers Midden Nederland in een 
slooppand aan de Moreelselaan een gebedsruimte had ingericht. Het pand was voordien 
een kantoor van een verzekeringsmaatschappij. Na de sloop van dit gebouw (begin 
1972) is er geen vervangende ruimte gekomen. Het bezwaar van veel moslims tegen 
deze gebedsruimte indertijd was, dat in hetzelfde gebouw ook andere ontmoetings
ruimten waren ingericht, waarin alcohol werd geschonken. 

Dit leverde problemen op (17). De ruimte werd hoofdzakelijk door Turken ge
bruikt. 

De Turkse moslims hebben daarop de stichting 'Islamitisch Centrum' opgericht, 
welke in september 1972 een pand aankocht in de Otterstraat. In dit pand werd een 
kleine gebedsruimte ingericht, die echter te klein is om als moskee dienst te doen. 

Daarnaast hebben er al eerder bouwplannen bestaan voor een moskee. Deze zou moeten komen op 
grond bij de jaarbeuisgebouwen. De plannen waren opgezet door een tweetal leden van de Neder
lands Arabische Vereniging samen met een architect. 
Deze plannen zijn ook in de Utrechtse pers bekend gemaakt (met een foto van de maquette), en 
hebben bij veel moslims hoge verwachtingen gewekt. 
De plannen waren echter irreëel omdat zij : 
- bijzonder kostbaar waren; 
- geheel uitgevoerd moesten worden met geld van de Arabische landen zonder concrete toezeg
gingen; 

16. Bij alle opgaven die ons verstrekt werden via schriftelijke of mondelinge informatie dienen wij de 
nodige voorzichtigheid te betrachten. De stichtingen hebben soms de neiging de vraag van de moslims 
om een gebedsruimte te overtrekken teneinde in hun aanvraag bij de nationale overheid (of elders) 
sterker te staan. Hoe groter de noden, des te meer kans van slagen de financiële middelen daartoe op 
tafel te krijgen. De imams of geestelijke voorgangers, maar ook de leden van werkgroepen voor een 
moskee hebben vaak de neiging de gesignaleerde behoeften 'op te kloppen'. Een andere factor die aan 
ons onderzoek de nodige betrekkelijkheid verleent is de hoge mobiliteitsgraad van de moslim-arbei
ders, zowel naar hun thuislanden, als binnen ons eigen land (cf. hfdst. 3). Werkgroepen en stichtingen 
kennen soms een kort bestaan of op zijn minst een grote doorstroming van (bestuurs)leden. 
In elk geval bevestigen de cijfers en gegevens dát er een reële behoefte aan gebedsruimte is. De 
quantificering daarvan zegt wellicht meer over de zienswijze van de informant dan over exacte feiten. 
17. Zie brief directeur Stichting 'De Moskee' 'Het is niet zo, dat onze statuten geen ruimte zouden 
laten voor het besteden van aandacht aan religieuze aspekten, doch de Rijkssubsidieregeling "Samen-
levmgsophouw" (hoofdstuk III, paragraaf 2, artikel B.28, lid N) belet ons dit te doen' (22/3/73). 
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- ze economisch aantrekkelijk gemaakt moesten worden door vestiging van allerlei winkels ron
dom de moskee, 
- de plannen met ontwikkeld waren tezamen met de moslims uit Utrecht 

Van deze plannen is niets terechtgekomen, er wordt op dit ogenblik ook niet verder aan ge
werkt (18) 

In de maand mei 1973 treden de moslims voor het eerst gemeenschappelijk in het 
openbaar op De penode van de anonimiteit is voorbij Zij leggen de Utrechtse bevol
king een manifest voor (in gestencilde vorm) onder de titel 'De Islam in Utrecht' 
Zowel de Marokkaanse moslim Jiajj M als ook de 'Turkse' voorganger A W van Bom
mel schreven er hun bijdrage in Twee moslim-organisaties tekenden het document, 
namelijk de stichtmg.'De Moskee' en het 'Islamitisch Centrum' 

In dit belangwekkend document richten moslims maar ook christenen zich tot de 
dominant met een pleidooi voor moskeeruimte In de inleiding op een reeks korte 
verklaringen van verschillende (in)formele leiders wordt gesteld dat het ontbreken van 
een centrale moskee de diaspora-situatie der moslims bevestigt en door onzekerheid 
over de eigen identiteit het contact met de majoriteit ongunstig beïnvloed wordt 

De minoriteit heeft bovendien een religie die onbekend en onbemind is. 

'De moslims m Utrecht (ruim 5000) behoren tot verschillende nationaliteiten Turkse, Marokkaanse, 
Indonesische, Indische, Pakistaanse, Surinaamse en anderen Tot dusver hebben ZIJ bijzonder weinig 
mogelijkheden om m een voor hen meestal vreemde omgeving in cultureel en religieus opzicht zichzelf 
te zijn 

Een belangrijke oorzaak daarvan is het feit dat de moslims betrekkelijk weinig contact met elkaar 
hebben, waardoor er nog nauwelijks sprake is van een Moslimgemeenschap in Utrecht 

Dit valt enerzijds te wijten aan het feit dat velen slechts tijdelijk in Utrecht verblijven als buiten
landse werknemer, anderzijds aan het feit dat er geen centrale plaatsen van samenkomst zijn en het 
feit dat de moslims van verschillende nationaliteiten zijn De positie van de moslim is daardoor 
bijzonder moeilijk Hij wordt genoodzaakt het nederlandse leefpatroon en denken geleidelijk aan over 
te nemen of hij probeert m een klem wereldje met enkele geloofs- of landgenoten zijn eigen geloof en 
identiteit te bewaren Voor de vrouwen en kinderen van moslims is het probleem vaak nog groter Het 
contact tussen Nederlanders en moslims wordt hierdoor ten nadele beïnvloed De moslim voelt zich 
alleen staan als lid van een religie die nauwelijks bekend is in Nederland en waarvoor van oudsher 
argwaan en vaak enige geringschatting bestaat 

Hier moet verandering m worden gebracht' 
Mogelijkheden worden onderzocht door 

Ie de moslims die proberen zich meer te organiseren als groep met een gemeenschappelijke achter
grond en doel 
Zij hebben daartoe twee stichtingen opgericht stichting 'de Moskee' en stichting 'Islamitisch 
Centrum' 
Beide stichtingen hebben tezamen op 15 apnl 1973 een Islamitisch feest georganiseerd, dat door 
ongeveer 1500 moslims werd bezocht 

2e een werkgroep waarin vertegenwoordigers van deze stichtingen zittmg hebben, naast vertegenwoor-

18 Regelmatig dienen zich ook elders van deze grootschalige moskee-initiatieven aan Zo presen
teerde de voorzitter van de Stichting 'Islamitisch Cultureel Centrum Gelderland' (ICCG) aan de pers 
een gigantisch plan voor nieuwbouw m Arnhem De plannen van dit unieke trefcentrum behelsden 
een moskee van oosterse stijl met een oppervlakte van duizend vierkante meter en met zes minaretten 
De moskee zou worden opgetrokken naar het voorbeeld van de Taj Mahal, grafmonument voor de 
vrouw van Sjah Jehan, in India Voorts zou het complex bestaan uit een zwembad, woon flats, een be 
jaardencentrum, een sporthal, bibliotheek, studentenflat en slachthuis Zelfs een pretpark voor de jeugd 
was niet vergeten Aan de plannen hadden 300 academisch gevormde moslims meegewerkt Islamitische 
geldschieters zouden garant staan voor lenmgen met een looptijd van 25 jaar 'Als we de vergunning krij
gen, dan hebben wij de beschikking over honderd miljoen dollar om de eerste fase van ons project uit te 
voeren', aldus voorzitter W Moemralam van het ICCG m het Algemeen Dagblad van 5 april 1978 
Inmiddels is de aanvrage voor een vergunning afgewezen 
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digers van de Utrechtse Raad van Kerken en andere Nederlanden. Deze werkgroep zoekt in de stad 
Utrecht een gebouw dat als moskee kan worden ingericht. 

3e discussiebijeenkomsten tussen Nederlanders en moslims over de Islam. Bij voldoende belangstelling 
zal een discussie/studiegroep worden opgericht' (19). 

De doelstellingen bevestigen de eerder in de protocollen aangetroffen vooronderstel
lingen: 
— de strijd om de moskee roept de eerste organisatievorm onder de moslims op en 

brengt hen intem en extern (verschillende nationaliteiten) met elkaar in contact. 
— de strijd om de moskee brengt hen in contact met de plaatselijke autoriteiten. De 

minoriteit manifesteert zich uit het anonieme. 
— de moslims (leiders) zijn voorstander van een gesprek met de Nederlanders over 

zaken van de Islam. 
De hajj Mohammed opent met een soort theologische beschouwing. Als orthodoxe 

moslim en voorganger van vele Marokkanen wijst hij op het religieuze karakter van de 
moskee: 'een plaats om tot God te kunnen roepen en Hem te bedanken'. Daarnaast 
wyst de hajj op de sociale functie van de moskee. De emancipatorische functie van de 
moskee ontbreekt hier. Gezien het sociaal-politieke en culturele isolement van de imam 
roept dit geen verbazing op (zie zijn protocol). 
tlüjj Mohammed: 

'Sinds het begin van het leven op aarde had de mens behoefte aan godsdienst en hij heeft het nog 
steeds nodig en hij zal 't altijd nodig hebben en dat komt volgens mij door de machteloosheid van de 
mens ten opzichte van God, want hoe sterk en groot mag de mens zijn, hoe ver hij in de techniek gaat, 
hoe ver hij in zijn radeloosheid raakten hoe verder hij gaat met de algemene ontwikkeling, hoe zwakker 
hij zich voelt ten opzichte van de oppermachtigheid van God en dan roept de mens weer: 0 God ik 
zoek mijn toevlucht bij U ik ben zwak, ik heb u nodig en om u te kunnen roepen heeft de mens een 
plaats nodig de juiste plaats voor dit geval noemt men kerk, maar sommigen noemen het MOSKEE, 
maar als het goed gaat met de mens dan denkt die aan God, hij ziet wat hij heeft hij ziet de enorme 
grootte van de natuur, bergen, zeeën, de ruimte; hij kan van al die mogelijkheden profiteren en hij wil 
God bedanken voor dit en daar voor heeft de mens ook speciale plaatsen nodig één van de plaatsen 
heet MOSKEE en in een MOSKEE zoals bij U in een kerk kan men veel leren, leren wij met elkaar 
vredelijk kunnen en moeten leven men kan ook leren hoe men problemen kan oplossen en de weg kan 
vinden voor beter samen leven en beter toekomst; kortom de behoefte aan godsdienst is grenzeloos 
groot, want het is onze licht in het donker en de behoefte aan MOSKEE in Utrecht is ook groot, want 
zoals u weet wonen nu in Utrecht meer dan 4000 mensen die graag zoiets willen zien en die vragen 
om hulp aan ieder een die bereid is om iets voor zijn medemens te doen profeet Mohammed zei eens: 
'Allah zal je helpen zolang je je medemens helpt'. 

'Kanallaah fi aunel abde maa danel abde fi aune achich' (20). 

Na hajj Mohammed levert de Turkse geestelijke leider, A.W. van Bommel, zijn bijdrage. 
Na dertien jaar aanwezigheid van moslims in Nederland is er van officiële zijde geen 
enkele belangstelling getoond voor de godsdienstige behoeftes, en dat voor een bevol
kingsgroep die 'het zwaarste en vuilste werk opknapt' : 

'Het is nu ongeveer dertien jaar dat fabrieken en bedrijven in Nederland van werk
nemers gebruik maken wier godsdienst en cultuur volkomen verschillend zijn van het 
christendom en al zijn vertakkingen. Op dit moment zijn er ruw geschat 70.000 mos
limgastarbeiders in Nederland, hiervan ziet men soms het minder representatieve ge
deelte op straat in de weekends, maar het grootste gedeelte zit meestal thuis, wat dat 

19. 'De Islam in Utrecht', uitgave van de werkgroep 'de Moskee', secretariaat Nieuwe Gracht 27, 
Utrecht, p. 1 (groen), 1973. Zie ook 'H. Haafkens in "Hervormd Nederland" ', 30 juni 1973 en 'Mens 
en Welzijn', orgaan van de Vrijzinnig Protestantse Centrale voor Maatschappelijk Werk 1973 nr. 3/4, 
p. 13-14. 
20. 'De Islam in Utrecht' o.e. p. I. Overgenomen in 'Mens en Welzijn' 1972, nr. 6 p. 10-11. 
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thuis ook mag zijn, en houdt zich bezig met gesprekken over de sociale, culturele en 
godsdienstige situaties van hun landen, en onder hen weer een kleiner gedeelte met het 
in praktijk brengen van die godsdienst; de islam. 

Van officiële zijde is er voor dit onderwerp tot nu toe geen interesse getoond; als er 
iets aan de godsdienstige behoeftes gedaan wordt dan is dat meestal door de bedrijven 
zelf in de vorm van kleine gebedsruimten (gunstige voorbeelden: Fri-ki fabrieken, 
Kampen; N.D.S.M., Amsterdam), maar over het algemeen blijft het bij het huren van 
zalen voor de twee grote feestdagen van de islam; de dag na ramadan (vastenmaand) 
en het offerfeest, door de plaatselijke stichtingen 'Buitenlandse Werknemers'. Dit, ter
wijl de islam een godsdienst is die dagelijks zeer intensief wordt nageleeft door, laten 
we het voorzichtig stellen, 20% van de moslimgastarbeiders en waarvan de leefregels 
steeds duidelijk in het dagelijks leven naar voren komen bij allen. 

Het is natuurlijk begrijpelijk dat, zoals in elke godsdienst, de geestelijke leiders hun 
geloofsbroeders, die zijn afgedwaald, willen uitnodigen de waarheid onder ogen te zien, 
dit is slechts mogelijk als hiervoor een plaats van bijeenkomst bestaat; een Moskee, een 
eiland van rust voor hoofden vol materiële rompslomp. 

Een ander merkwaardig feit is dat geestelijke leiders vanuit het Christendom nog 
geen^enkele belangstelling getoond hebben, hoewel de Islam toch een monotheistische 
godsdienst is, met in oorsprong enige overeenkomsten met de joodse en christelijke 
godsdienst. 

Uit een dergelijke wederzijdse belangstelling zou een vruchtbare samenwerking kun
nen ontstaan waardoor veel onbegrip en onwetendheid, die er bestaat onder de Neder
landers die met Turken en Marokkanen werken, uit de weg geruimd zou kunnen 
worden. 

Zou het niet op grootheid van geest wijzen als in Nederland de desbetreffende 
instanties, als gastheer van de gastarbeiders, de religieuze begeleiding, uitgedrukt in een 
materiële tegemoetkoming, serieus ter hand namen, waardoor deze bijzondere bevol
kingsgroep, die over het algemeen toch het zwaarste en vuilste werk opknapt, geestelijk 
in een beter leefklimaat zou komen. 

Want het is voor elke samenleving belangrijk dat alle elementen zich met de uit eigen 
cultuur voortkomende positieve waarden ten sterkste verbonden blijven voelen' (21). 

Na deze twee meer algemene bijdragen van Marokkaanse en Turkse zijde, volgen er nog 
een tweetal die uitvoerig op de concrete stichting van een moskee ingaan. 

De Marokkaanse 'Stichting De Moskee' constateert een probleem inzake de taalbar
rière met de Turkse geloofsgenoten. Zij stelt derhalve voor dat de Marokkanen over een 
eigen gebedsruimte gaan beschikken naast het Turkse gebedshuis aan de Otterstraat. 
Alleen op grote feestdagen komen beide groepen bijeen (22). 

De Marokkanen trachten via hun stichting voor een dergelijke ruimte te ijveren die 
de bestemming van moskee moet krijgen 'omdat 
Ie een gebedsruimte op een bepaalde wijze dient te worden ingericht. 
2e er een aantal voorschriften is voor het gebruik van ruimte waarin gebedsdiensten 

worden gehouden. 
3e een intensief gebruik gemaakt zal worden van de ruimte v.w. de verschillende 

funkties die een Moskee te vervullen heeft. 
4e niet alle bijeenkomsten op gefixeerde tijdstippen gehouden worden (b.v. de Rama-

danviering). 
5e men de ruimte als eigen wil ervaren. 

21. idem o.e. p. II. 
22. Dit optreden voor onderscheiden gebedsruimten, één voor Marokkanen en voor Turken wordt 
bevestigd in het onderzoek van M.A.K. Joemman, o.e. p. 67-73. 
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6e er een centrum nodig is voor het vormen van een gemeenschap onder Marokkaanse 
moslims' (23). 

Over de sociale en culturele functie merkt de stichting op dat er lezingen in de rama-
danmaand en vergaderingen kunnen worden gehouden. Ook godsdienstonderwijs aan 
kinderen en een bibliotheek behoren tot het takenpakket van een moskeecentrum. 
De groep moslims zelf kan Ьц de moskee terecht voor zijn решюпЩке en sociale pro
blemen. Bovendien hoopt men 'dat er in de ruimte gelegenheid zal zijn voor gesprekken 
en ontmoetingen tussen moslims en Nederlanders, zodat er meer begrip en inzicht kan 
ontstaan in religieuze, culturele en sociale achtergronden van de Marokkanen in Neder
land (24). 

Hoe de groep zich de moskeeruimte voor ogen stelt, leert ons de volgende passage uit 
hun manifest: 

'De als Moskee in te richten ruimte kan één grote ruimte zijn; beter is het als er enkele aparte 
ruimtes bij zijn. 

De grote ruimte zal in ieder geval aan 300 personen plaats moeten bieden. 
Er zal een ruimte moeten zijn voor het aanbrengen van sanitaire voorzieningen i.v.m. het verricht

en van voorgeschreven wassingen. 
Er zijn nog enkele voorschriften waaraan een Moskee dient te voldoen, maar omdat er waarschijn

lijk niet nieuwgebouwd zal kunnen worden, zal niet alles even ideaal kunnen zijn. 
De staat van het gebouw hoeft niet perfect te zijn, als daarin desnoods met veel mankracht ver

andering is aan te brengen. 
Het bestuur vraagt zich af of het mogelijk is om een niet meer in gebruik zijnde kerk voor dit 

doel in te richten, overigens kunnen andere ruimten uiteraard ook geschikt zijn (scholen, garages, 
werkplaatsen etc.)' (25). 

Vervolgens beschrijft het Turkse 'Islamitisch Centrum' haar activiteiten tot heden ge
voerd voor de oprichting van een moskee en de problemen waar zij zich nu voor gesteld 
ziet: 

'Nadat inbegin 1972, het oude Z.A. verzekerin^gebouw (dat toen ca. 2 jaar de functie van ontmoe
tingscentrum voor Turken en Marokkanen had gehad en waarvan de bovenste verdieping gebedsruim
te voor deze beide groepen was) was gesloopt, werd er vrij snel een oplossing gevonden voor een 
ontmoetingscentrum, maar een gebedsruimte bleek groter moeilijkheden op te leveren. 

Ook door zijn gunstige ligging (recht tegenover het Centraal Station) wellicht, was het bezoek 
voor het vrijdagsgebed vrij groot, vooral onder de Turken. Onder hen besloot een kleine groep tot 
het oprichten van een stichting uitsluitend ten behoeve van de godsdienst, vertrouwend op de belang
stelling die hiervoor zou bestaan, en ook door de grote behoefte die er aan godsdienstonderwijs be
stond onder de kinderen van de hier met hun gezin aanwezige Turken, werd er begonnen met een 
inzameling onder Moslimgastarbeidcrs, voor het aanschaffen van een pand dat als gebeds- en les
ruimte dienst zou kunnen doen, nadat op 4 mei 1972 in Utrecht de akte van de Stichting Islamitisch 
Centrum werd verleden en ze op 15 mei 1972 onder stichting nr. 36.137 in het openbaar Centraal 
Stichtingsregister werd ingeschreven. 

Het doel van de stichting is: Het bevorderen der contacten van de in Nederland verblijvende Mos
lims in het algemeen en het geven van Islamitisch godsdienstonderwijs in het bijzonder. 

Tot het aanschaffen van een pand werd besloten, nadat over het algemeen op de vraag naar ruimte 
door de instanties die eventueel voor het geven van een dergelijke gebeds- of lesruimte in aanmerking 
kwamen negatief was geantwoord. Ook het huren werd als idee verworpen, omdat er dan nooit die 
specifieke inrichting en atmosfeer tot stand zou kunnen komen, die onontbeerlijk is voor een derge
lijke plaats van bijeenkomst. 

Na een periode van onderzoek werd een geschikt pand (Otterstraat 82) gevonden; in de maand 
Juni werd een voorlopig koopcontract gesloten en 5 september 1972 werd het pand eigendom van 

23. 'De Islam in Utrecht', o.e. p. 2. 
24. idem 
25. idem 
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de stichting. Er werd een begroting opgesteld waarbij met de kosten van verbouwing, inrichting en 
uitbreiding van het sanitair enz op een bedrag van f 80 000,- werd gerekend, door bijdragen van 
moslimarbeideis en een Ie hypotheek op het pand werd inmiddels een bedrag van/ 50 000, gedekt 
De aflossingen van de hypotheek en de plotselinge uitgaven worden vanuit de opbrengst van haast 
elk weekend onder de moslim-werknemers in Nederland en België gehouden mzamelakties bekostigd 
Ook werd in gestencilde bnefvorm aan de bedrijven, waar moslims werkzaam zijn, mededeling ge
daan van de oprichting en werkzaamheden van de stichting Door sommige bedrijven werd hierop 
gereageerd met een storting van een bijdrage op bank- of girorekening 

Het pand werd precies op de eerste dag van Ramadan (vastenmaand) in bednj f gesteld en werd vooral 
m deze maand en hierna nog elke vrijdag door de volwassen moslims bezocht, en vanaf de eerste 
dag na Ramadan dagelijks door de kinderen die dan lesknjgen in het Quf an lezen, geloofsbeginselen 
en godsdienstgeschiedenis Daar het aantal kinderen dagelijks toeneemt en thans reeds tussen de 
veertig en vijftig bedraagt en ook de leeftijden zeer uiteenlopend zijn, zal zeker worden besloten tot 
het aanstellen van een Turkse leraar, daar de tegenwoordige een Nederlandse moslim die enige tijd 
m Turkije geleefd en gestudeerd heeft, ook de bedoeling heeft het contact met de Nederlandse 
moslims en belangstellenden te onderhouden 

Deze leraar zal zeer waarschijnlijk door regelmatige bijdragen van de vaders onder de moslims 
waarvan de gezinnen hier zijn, worden bekostigd 

Na de hypotheek blijft er voor de stichting slechts éen probleem en dit is de steeds terugkerende 
onkostenpot (gas, elektriciteit, water en telefoon) Voor de dekking van deze kosten heeft zij haar 
hoop op subsidie van een hiervoor in aanmerking komende instantie, gericht' (26) 

Het manifest richt zich in zijn slotwoord tot 'alle moslims' in Nederland en hen die 
contact met hen hebben' (27) Er wordt geld gevraagd. Ter aansporing volgen enige 
koranteksten 

'Het doet er met toe hoeveel men geeft voor God's zaak, Hij zal zeker het meervoudige terug schen
ken' 
'Wie ter grootte van een atoom goed deed, zal dit zeker aanschouwen' 
'Wie een huis voor Allah bouwt, voor hem bouwt Allah een pnecl m het paradijs' (28) 

Op 14 en 15 mei 1973 nam de werkgroep 'De Moskee' deel aan gesprekken met 
respectievelijk de heren Τ Harteveld en W Kieboom, de toenmalige wethouders van 
mimtelyke ordening en van maatschappelijke aangelegenheden De laatste was binnen 
het College belast met de coördinatie van vraagstukken inzake buitenlandse arbeiders 
Deze gesprekken hadden als onderwerp een mogelijk behoud van de voor afbraak 
bestemde Momca-kerk en een mogelijk gebruik van deze kerk als moskee 

De heer Kieboom deelde mee dat de gemeente wel overtuigd was van het belang van 
de doelstellingen van de Stichting 'de Moskee', maar dat de gemeente geen eigen moge
lijkheden had vanwege de voorschriften van CRM De heer Kieboom zag wel perspectie
ven voor onderhandeling met de werkgroep als de groep over een aanvangskapitaal van 
enkele tienduizenden guldens zou beschikken. In dat geval zou de gemeente de Monica 
kunnen aankopen en met subsidie kunnen verhuren aan de Stichting Hij zou dan een 
aanvraag by CRM indienen voor subsidie inzake sociaal-culturele projecten. Een dag na 
deze vergadering, 16 mei 1973, werd de sloopvergunning voor de Momcakerk ingetrok
ken. 

Op 15 mei 1973 was er ook een gesprek tussen de werkgroep 'de Moskee' en het 
wijkcomité 'Pijlsweerd' Afgesproken werd dat de werkgroep contact op zou nemen 
met de hervormde predikant Dronkers met het verzoek om bij het aartsbisdom te 
bemiddelen Dit op advies van de heer Kieboom 

26 idem о с ρ IV 
27 idem о с ρ V 
28 idem о с ρ VI 
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Het bisdom stelde zich bij monde van de heer Weterman terughoudend op. Het voelde er 
niet voor om te onderhandelen. Uiteraard had het geen bezwaren tegen het vestigen van 
een moskee in de kerk, maar de financiële problemen van de kerk eisten een vraagprijs 
van twee miljoen gulden. 

Op 1 juni 1973 had de werkgroep een gesprek met het IKOR over een uitzending 
welke een halve week later plaats zou vinden. Dezelfde dag was er een discussie-avond 
in de Geertekerk die door beide islamitische Stichtingen was georganiseerd. Hier waren 
ongeveer 120 mensen aanwezig. De heer D. van der Meulen, oud-consul in Saoudi-
Arabië, zelf een christen, hield een toespraak over 'Islam als godsdienst'. De discussie 
spitste zich toe op de vraag of de kerk al dan niet moest helpen bij het zoeken naar 
moskeeruimte of zelf. moskeeruim te ter beschikking moest stellen. Een aantal mensen 
ging fel in tegen het betoog van de heer Van der Meulen die dit standpunt verdedigde. 

Op 5 juni 1973 vond de bandopname plaats voor de uitzending van het IKOR. Deze 
uitzending vond plaats op 6 juni 1973. 

Begin juni bood de gereformeerde wijkgemeente Utrecht-Zuid ruimte aan. 
Uit een telefoongesprek met de wijkgemeente bleek dat men op vrijdag tussen 12 en 

2 uur een grote ruimte beschikbaar wilde stellen en op woensdagmiddag twee lesloka
len. Voor het gebruik van deze ruimten werd ƒ25,— per week gevraagd. Dit aanbod 
werd afgewezen (29). 

Op 10 juni 1973 vond het jaarlijks Pinksterappèl van de Raad van Kerken plaats in 
de Janskerk. Daar is spontaan gecollecteerd voor een moskee. De opbrengst bedroeg 
ruim ƒ 400,—. Velen waren het echter niet eens met de bestemming van deze collecte. 
Op 12 juni 1973 vergaderde de werkgroep over de Monica-kerk en over de op 5 juni 
1973 door de gereformeerde kerk aangeboden ruimte. 

Omstreeks deze tijd vond er een nieuwe bespreking plaats tussen de werkgroep 'de 
Moskee', en de toenmalige wethouder W. Kieboom. De heer Kieboom bleek zijn stand
punt te hebben gewijzigd. 'De moslims moeten de kerk zelf maar kopen', gaf hij als zijn 
mening. 

Op 20 juni was er een gemeenschappelijke vergadering van vertegenwoordigers van 
de werkgroep 'de Moskee', het buurtcomité 'Pijlsweerd', de werkgroep 'Herstel leef
baarheid', de 'Raad van Kerken' en de werkgroep 'Neo Gotiek'. Onderwerp van dit 
gesprek was de Monica-kerk. 

Ervaringen werden uitgewisseld en afspraken gemaakt. 
Het buurtcomité stond erop dat de gemeente het terrein kocht. Een derde (kerk en 

pastorie) zou voor de moskee zijn. Het buurtcomité deelde mee dat het op 27 juni 
1973 een onderhoud zou hebben met wethouder Kieboom. (verslag van de vergadering 
van 20 juni 1973. 

Op 3juli 1973 was er een gesprek met de pastoor en een kerkmeester van de 
Monica-kerk. De laatste raadde het af de Monica-kerk in te richten als moskee vanwege 
de kosten, verbonden aan de koop, restauratie en onderhoud. 

Intussen bleef de vraag of de kerk al dan niet in dialoog moest treden met de moslims 
de Hervormden in Utrecht bezig houden, getuige een aantal artikelen in Hervormd 
Utrecht, onder andere in het nummer van 6 juli 1973. Hierin waren bijdragen van 
J. van der Werf en A. Dronkers opgenomen (Zie hoofdstuk 13). 

29. In de brief van 14 juni 1973 wees de werkgroep de aangeboden ruimte op pragmatische gronden 
af: 'omdat: 
- de ruimte ook op andere tijden dan b.v. de vrijdagmiddag beschikbaar dient te zijn; 
- het Mohammedaanse ritueel voorwaarden stelt aan gebruik en inrichting van de ruimte; 
- de ruimte ook voor andere doeleinden gebruikt zal moeten worden (ontmoetingen, onderwijs, 

koranstudie, bibliotheek etc.)' 
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Omstreeks deze tijd (begin juli) kwam het rapport gereed van architect Haakma 
Wagenaar over de Monica-kerk. Zijn conclusie was dat koop, restauratie en onderhoud 
bijzonder kostbaar zouden zijn en dat de gemeente het best kerk en toren over zou 
kunnen nemen. Het gesprek met wethouder Kieboom en vertegenwoordigers van het 
wijkcomité de werkgroep 'de Moskee', de werkgroep. 'Herstel Leefbaarheid' en de 
werkgroep 'Neo Gotiek', vond plaats op 11 juli 1973. 

De werkgroep meende dat de kerk wel bruikbaar was als moskee, maar niet ideaal. 
Het wijkcomité was het er niet over eens wat er nu diende te gebeuren. De werkgroep 
'de Moskee' bracht naar voren dat de koop niet gedaan zou kunnen worden door de 
moslims, welke mededeling enige verontwaardiging wekte bij het wijkcomité. De werk
groep kon geen garanties geven en wilde dat ook niet omdat de condities niet reëel 
waren. 

Op 16 juli 1973 stuurde de werkgroep een tweede brief naar B&W, de leden van de 
gemeenteraad en de migrantenraad, waarin de mening van de werkgroep ten aanzien 
van de Monica-kerk nogmaals duidelijk werd gemaakt. De brief was mede ondertekend 
door de stichting 'de Moskee' en de stichting 'Islamitisch Centrum'. 

Op 31 juli 1973 begonnen de onderhandelingen met de Gereformeerde Kerk over de 
eventuele overname van de Oosterkerk. 

Op 15 augustus 1973 was er een informeel gesprek geweest met een ambtenaar van 
CRM teneinde officieel erkend te krijgen dat de moslims in een bijzondere situatie 
verkeren, zodat subsidie voor de moskee mogelijk zou worden. Dit gesprek bood niet 
veel perspectief. Zonder parlementaire druk zou de overheid niet snel tot een soepeler 
beleid komen. Bij het vaststellen van het vervolg op de Nota Buitenlandse Werknemers 
(de daarna uitgekomen Memorie van Antwoord) zouden wel eens de door de Tweede-
Kamerleden gestelde vragen en aanbevelingen 'vergeten' kunnen worden. 

Op 4 september 1973 vergaderde de werkgroep over de ramadan-viering, het aanbod 
van het IKOR om een 'Wilde Gans' voor de moskee te laten vliegen én over de gesprek
ken met de gemeente. 

Dezelfde dag (4 september 1973) nam de migrantenraad unaniem het besluit om de 
brief van 16 juli 1973 aan de gemeente te ondersteunen (30). Omstreeks deze tijd 
werden het IKOR en het ANP benaderd teneinde meer bekendheid te geven aan de 
moskeeplanncn, de positie van de moslims en de aanstaande ramadan. 

Op 7 september 1973 kwam er een bericht van het IKOR over deze zaken. In deze 
maand publiceerden D.J. Kohlbrugge en J. van der Werf een boekje getiteld 'De ware 
Jozef' (zie hoofdstuk 13). 

Op 11 september 1973 vond binnen de werkgroep wederom intern overleg plaats 
over de ramadan-viering. Tevens werd gesproken over een volgend gesprek met Kie
boom en over de eventuele overname van de Oosterkerk. Dit laatste onderwerp keerde 
steeds terug op de agenda. 

Op 20 september 1973 besloot het buurtcomité door te gaan met zijn activiteiten 
voor het behoud van de Monica-kerk. 

Aan de werkgroep werd de vraag gesteld of de moslims nog verder mee willen doen. 
Op 22 september 1973 werd een open brief verzonden door de werkgroep aan 

kranten, bedrijven, instanties en personen, waarin werd gevraagd om medewerking bij 
de viering van de ramadan (31). 

Op 23 september 1973 vindt de uitzending plaats van de 'Wilde Ganzen'. 
In de migrantenraadszitting van 24 september werd een onjuist bericht doorgegeven 

over de moskeeplannen. Ishak deelde mee dat de Utrechtse kerken een belangrijk 

30. Zie de notulen van de Migrantenraadszitting van 4 september 1973 
31. Zie 'Mens en Welzijn', 1973 nr. 5 p. 12-13. Deze open brief werd verwerkt in een Volkskrant
artikel (23/9/73) en in de die week verschijnende plaatselijke weekkrant 'Groot Utrecht' 
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bedrag ter beschikking hadden gesteld. Dit bleek een vergissing. 
Op 2 oktober 1973 werd de Oosterkerk als moskee gebruikt. Bij de viering van de 

ramadan waren 600 Marokkanen aanwezig. Ook de Geertekerk, de Monicakerk en 
twee andere ruimten zijn als zodanig gebruikt. De opbrengst van de 'Wilde Ganzen' 
werd op 5 oktober 1973 bekend. Deze bedroeg ƒ 15.000,—. Ds. Klamer liet telefonisch 
weten dat hij uitzonderlijk veel negatieve reacties had gekregen. Op 7 oktober 1973 
zou hij op die reacties ingaan. 

Bij enkele medewerkers aan het programma de 'Wilde Ganzen' zijn mondeling nadere 
informaties ingewonnen over de inhoud van deze reacties. Hieronder een verkorte 
weergave : 

'De zaak is uitvoerig in het bestuur aan de orde gekomen. Sommigen hadden aarzelingen in de zin 
van: "kun je dat wel verantwoorden om als christelijke hulpverleningsorganisatie geld bijeen te 
brengen voor een ruimte waar een niet-christelijke eredienst zal worden uitgeoefend?" Na enige dis
cussie luidde het antwoord positief. Men was van mening datje pas het gesprek aan kunt gaan wan
neer de ander een stoel heeft om op te zitten, d.w.z. dat je pas met elkaar kunt prater; op voet van 
gelijkwaardigheid. Mede gezien de uitgebreide bespreking binnen het bestuur verbaasden de boze 
reacties niet. Er waren ook de gebruikelijke, meestal anonieme, scheldbrieven. Op zinnige brieven is 
geantwoord.' 

Op de zondag van de uitzending verzorgde ds. Klamer een radio-kerkdienst waarbij hij 
aankondigde dat de 'Wilde Ganzen' zouden vliegen voor de moskee. 

Er kwamen 25 à 30 brieven binnen bij hem van mensen die zich afvroegen of je als 
christen geld kon geven voor een andere godsdienst, of mensen die het wel goed vonden 
dat er geld aan zending werd besteed, maar het al te grijs vonden dat de Wilde Ganzen 
vlogen voor een moskee. Een van deze briefschrijfsters zat zelf actief in een werkgroep 
voor buitenlandse werknemers: 'Zij zette uiteen dat ze als werkgroep-lid zich wel in kon 
zetten voor de buitenlandse werknemers, maar niet vanuit de kerk kon meehelpen aan 
het vestigen van een moskee'. 

Omstreeks deze tijd kwam een antwoord binnen uit Saoedi-Arabië op het verzoek van 
de stichting 'De Moskee' om ondersteuning. Koning Feisal bleek zeer belangstellend te 
zyn. Ook met vertegenwoordigers van andere landen waren er contacten. Voor het 
gesprek met wethouder Kieboom dat op 3 oktober 1973 plaats zou vinden werd, om 
de argumenten kracht bij te zetten, van te voren uitgerekend hoeveel moslims hadden 
deelgenomen aan de ramadanvieringen. Er zouden vijf ruimten gebruikt zijn voor 
18.000 moslims. 

Bij het gesprek met wethouder Kieboom waren o.a. aanwezig een vertegenwoordiger 
van Monumentenzorg, vertegenwoordigers van Stichting en werkgroep 'De Moskee', 
Stichting 'Islamitisch Centrum', migrantenraad, en Stichting Buitenlandse Werknemers 
'Midden Nederland' (32). 

De wethouder bood twee alternatieven aan: de Vleeshal of de Leeuwenbergkerk. De 
vleeshal bleek niet geschikt te zijn. De heer Van Bommel informeerde naar de gang van 
zaken t.a.v. de Monicakerk. De AKOM zou nu bij de gemeente komen met een ge
wijzigd bouwplan. 

De Leeuwenbergkerk zou niet haalbaar zijn aangezien de Protestantenbond er niets 
voor voelde de huur bij de gemeente op te zeggen. Het aanbod van de gemeente was 
kennelijk geheel onvoorbereid en voorbarig. 

Hoewel de Stichting 'De Moskee' en de werkgroep trachtten te voorkomen dat deze 
zaak in de publiciteit zou komen, verscheen er toch een artikel in de pers (33). 

32. Ongepubliceerd verslag bij de Gemeente en Migrantenraad d.d. 31/10/73. 
33. Zie Utrechts Nieuwsblad d.d. 29/11/73. 
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Het gevolg was dat er bij de Leeuwenberggroep onrust ontstond. Men ging de werk
groep verdenken van boze opzet. Intussen werd op 10 december 1973 door de kerke-
raad van de Nederlands Hervormde Kerk, de grootste by de Raad van Kerken aangeslo
tene, een beslissing genomen inzake het aangaan van een dialoog met moslims en steun 
aan de moskeeplannen. D.C. Hoens, J. van der Werf en A. Dronkers hielden korte inlei
dingen waann zy hun standpunt uiteenzetten (zie hoofdstuk 13). 

Van der Werf stelde met nadruk dat er een moskee moest komen maar dat de kerk 
bij de totstandkoming daarvan niet mocht helpen. 

Dronkers pleitte voor erkenning van de moslims als godsdienstige groepering en 
meende dat christenen een dialoog met de moslims aan dienden te gaan. Tevens 
spoorde hij de christenen aan zich actief in te zetten voor de verwerving van een 
moskeeruimte. Met grote meerderheid werd tegen de voorstellen van Dronkers ge
stemd. Wel was men het er over eens dat de kerk de sociale rechten van de moslims 
moest erkennen, maar het was primair een taak van de overheid om te helpen bij het 
stichten van een moskee. Deze uitspraken waren met bemoedigend voor de Raad van 
Kerken. Besloten werd een nota uit te geven. Hierin staat samengevat 
a. Het recht van de Moslims op een sociale ruimte moet worden erkend Indien andere 

instanties (met name overheid en bedrijfsleven) verstek laten gaan, moet de kerk 
plaatsvervangend inspringen. 

b. Er moet ernst gemaakt worden met het gesprek tussen christenen en moslims. Om 
de mogelijkheden hiertoe te vergroten moet een commissie of werkgroep van des
kundigen in het leven worden geroepen (Zie voorts hoofdstuk 13). 

Op 11 december 1973 verzonden de moslims een brief aan de Leeuwenberggroep. 
Daarin werd gesteld dat de moslims zich als gegadigden voor het kerkgebouw zouden 
terugtrekken, als inderdaad mocht blijken dat de huidige huurder (De Nederlandse 
Protestanden Bond) de huur van dit gebouw wilde voortzetten. Wethouder A. Kieboom 
was verontwaardigd omdat met hem vóór de verzending van de brief geen contact was 
opgenomen. De werkgroep uitte daarentegen de kritiek dat de gemeente slordig had 
gehandeld. 

In januari 1974 werden aan Kardinaal Alfnnk en aan de Utrechtse gemeente brieven 
geschreven om de Momca-kerk voor sloop te behoeden en haar eventueel tot moskee 
om te bouwen 

Op 28 februari 1974 verzocht de heer Knol van de Gereformeerde Kerken om meer tijd 
voor het nemen van een beslissing over de Oosterkerk, en wel tot 1 april van dat zelfde 
jaar. Op 25 maart 1974 zou tijdens een gemeenteavond over het lot van de kerk besloten 
worden. Tijdens dit beraad besloot men de kerk met te verkopen. 

Een ander kerkgebouw dat de werkgroep op het oog had, was de R.K. Martinuskerk. 
Onderhandelingen hierover zijn buiten de publiciteit gebleven. 

De migrantenraad heeft zich tijdens deze discussies steeds positief opgesteld ten 
opzichte van de moskeeplannen. Zo organiseerde ze een hoorzitting in Utrecht als voor
bereiding voor het gesprek met de bijzondere commissie van de Tweede Kamer, belast 
met de vraagstukken rond de buitenlandse werknemers. Enkele Kamerleden waren bij 
deze Utrechtse hoorzitting aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst in de Utrechtse raadszaal 
heeft de werkgroep een document overhandigd 'Moslims in Nederland'(35). Hiermede 
hoopte de werkgroep steun te verkrijgen van de landelijke overheid bij haar moskeeplan
nen. 

34. Nota van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken, januari 1974 
35. Daar de moskeeplannen steeds centraler via de migrantenraad gaan lopen, zullen we er aldaar 
(hfdst. 14, 1) verder melding van maken. 
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De landelijke overheid sprak zich pas in oktober 1974 voor het eerst uit over haar 
subsidiebeleid ten aanzien van moskeeën. Minister H. van Doom zegde de Kamer tij
dens de behandeling van de Nota Buitenlandse Werknemers een principiële openheid 
voor subsidie toe. 'De steun ten behoeve van kerken- c.q. moskeeënbouw via de Wet 
Premie Kerkenbouw, wordt in de loop van 1975 beëindigd. Duidelijk is gebleken dat de 
moslims geen aansluiting vinden bij de bestaande kerkgenootschappen. Ten einde aan 
de op grond daarvan door mij erkende noodzaak van het tot stand komen van mos
keeën voor de moslims tegemoet te komen, zal door mijn Ministerie deze subsidiëring 
binnen de financiële mogelijkheden in soortgelijke zin als bovengenoemde wet worden 
voortgezet.' Ten opzichte van subsidiëring van imams hield de minister op vragen van 
het Kamerlid Harmsen, de boot af (36). 

De minister geeft vervolgens aan zijn Ministerie opdracht een behoefteonderzoek onder 
moslims te houden (37). Dit onderzoek ontleende gegevens aan deze onderhavige 
studie en werd in augustus 1975 afgesloten om pas in de loop van 1976 gepubliceerd te 
worden. Interne moeilijkheden op het Ministerie aangaande consequenties voor het 
beleid zijn hier mede debet aan. 

Het ministerie legt in dit geschrift de regering een vijftal beleidsaanbevelingen 
voor (38): 

'1 . Afhankelijk van de concentratie van Moslims, de reeds ter beschikking staande ruimten én de 
voorziene aktiviteiten dient het bestand van gebedsruimten ten behoeve van de Moslims te 
worden uitgebreid. 
Deze uitbreiding dient primair in de vier grote steden plaats te vinden. 

2. Uitgaande van het onderscheid tussen gebedsruimten t.b.v. stedelijk gebruik en ruimten voor 
buurt- en wijkgebruik lijkt het wenselijk over te gaan tot subsidiëring van voorlopig één gebeds
ruimte voor stedelijk gebruik in elk der vier grote steden. Voor wat betreft de omvang van de
ze gebedsruimten: als uitgangspunt hierbij kan de moskee te Almelo gelden. 
Voor het tot stand brengen van gebedsruimten op buurt- of wijkniveau kan worden gedacht 
aan het geschikt maken van kamers in pensions, duidelijk herkenbaar als sacrale ruimten. 
Niet de Centrale Overheid, maar de lokale overheden zouden in deze hun steun kunnen verle
nen. 

3. Gelet op de sociaal-economische achterstand van de betrokken Moslims stellen wij, analoog 
aan de subsidieregeling geldend voor ontmoetingscentra van buitenlandse werknemers, voor 
een 100% subsidie te verlenen in 
- de kosten van huur, koop en bouw van panden; 
- de kosten van verbouwing en eerste inrichting; 
- de exploitatiekosten, waartoe wij rekenen: onderhouds-, schoonmaakkosten, gas, licht en 

water, kosten verbonden aan het afsluiten van verzekeringen. 
4. Bij het verlenen van subsidie zullen de thans geldende normbedragen voor ontmoetingscentra 

moeten worden gehanteerd. 
5. Als subsidiekanaal kunnen fungeren: 

a. plaatselijke moslimorganisaties, indien deze rechtspersoonlijkheid bezitten. 
b. regionale stichtingen welzijn buitenlandse werknemers. Per geval moet worden bezien aan 
welke van de 2 mogelijkheden de voorkeur dient te worden gegeven. 
Gelet op het verlangen der buitenlandse werknemers naar inspraak en zelfwerkzaamheid, lijkt 
het ons wenselijk om, waar mogelijk, primair de Moslimorganisaties als subsidiekanaal aan te 
merken. 
De landelijke Moslimkoepel(s) dient(en) naar ons oordeel niet in aanmerking te komen als 
subsidiekanaal van plaatselijke gebedsruimten.' 

Deze aanbevelingen onderstrepen de behoefte aan gebedsruimten onder de moslims. De 
adviezen verkiezen een voorzichtige start met mogelijke subsidiëring. Dit subsidiebeleid 

36. Zie voor 'Moslims in Nederland, de memorie antwoordt niet ...' van de werkgroep 'De Moskee', 
Utrecht 29/4/74. 
37. Ministerie CRM,'Behoefte-onderzoek Moslims', Rijswijk 1976. Het onderzoek was reeds afgeslo
ten in augustus 1975 door E. Samuels en P. Gransbergen o.e. p. 2. 
38. idem o.e. p. 35-36. 
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zou gedecentraliseerd (en dus niet via een koepel) moeten plaats vinden en de 'zelf
werkzaamheid' van de plaatselijke moslimgroeperingen dienen te bevorderen. 

De toenmalige Minister van CRM, H. van Doom, heeft dit advies overgenomen en 
een globale regeling gebedsruimten voor moslims ontworpen. 

Het toekennen van subsidie voor gebedsruimten voor moslims wordt echter beperkt 
door een aantal voorwaarden, waarbij de concentratie van het aantal gelovigen en het 
vooruitzicht op overname van financiering door betrokken organisaties de belangrijkste 
zijn. 

De subsidiëring vindt plaats in de vorm van een investeringssubsidie. In 1976 werden 
alleen initiatieven in de vier grote steden gehonoreerd. In 1977 vond subsidiëring plaats 
in gemeenten, waar minimaal 1000 moslims geconcentreerd zijn. Men krijgt de subsidie 
gefaseerd over een periode van 5 jaar uitgekeerd. 

Fasering en clausurering van uitbetaling schept zonodig de mogelijkheid termijnen 
op te schorten of niet te verrichten. 

Voor 1976 is een bedrag van ƒ 200.000,— uitgetrokken. De helft zal besteed worden 
aan vaste bijdragen. De andere helft wordt uitbetaald in relatie tot het aantal moslims. 

Vanaf 1977 moet - gedurende 5 jaar - gerekend worden op een te betalen bedrag 
van ƒ 132.000,— per jaar voor de gemeenten met concentraties van minimaal 1000 
moslims (prijspeil 1976). 

Volgens de Globale subsidieregeling zijn gesubsidieerd : 
— gebedsruimte Turken (nabij Kalverstraat) Amsterdam 
— gebedsruimte Marokkanen, gebouw Hoeksteen Amsterdam 
— gebedsruimte Dordrecht 
— gebedsruimte Breda 
— gebedsruimte Nijmegen 

Per 1 januari 1978 zijn in behandeling: 
— gebedsruimte Rotterdam-zuid 
— ,, Haarlem 
— „ Utrecht (Marokkanen) 
— „ Venlo 
— „ Eindhoven 
— „ Alkmaar 

De aanvragen vanuit Gouda en Rotterdam werden aangehouden in verband met gerede 
vermoedens dat deze initiatieven door Amicales beheerst werden. 

Terug naar Utrecht 

In 1976 vinden de voornamelijk Marokkaanse moslims een moskeeruimte gedurende de 
ramadan in een schoolgebouw aan de Waterstraat. De moslims wenden zich vervolgens 
tot de gemeente met het verzoek deze ruimte voor een langere periode te mogen 
gebruiken. In februari 1977 roept de wethouder Mevrouw W. Velders de leden van de 
inmiddels in het leven geroepen 'Werkgroep Islamitisch Dienstencentrum' bijeen om de 
behoeften onder de moslims te inventariseren. De wethouder merkt op 'dat reeds 
geruime tijd getracht wordt te komen tot de oprichting van een moskee. De gemeente 
wordt geregeld met deze wens geconfronteerd, b.v. tijdens de ramadan.' 

In 1976 zijn een aantal lokalen in de school aan de Waterstraat beschikbaar gesteld. 
Dit is slechts een tijdelijke oplossing. Er zal in onderling overleg bezien moeten worden 
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of er mogelijkheden zijn om te komen tot de oprichting van een moskee (39). Haar 
eerste vraag is of 'de diverse moslimgroeperingen bereid zijn samen te werken' (40). 

De toenmalige voorzitter van de migrantenraad stelde 'dat de gemeente al enige jaren 
geleden van plan was een werkgroep in het leven te roepen. Toen is door de diverse 
moslimgroepen al samenwerking toegezegd, echter onder de voorwaarde, dat die van de 
kant van de gemeente wordt ondersteund (41). 

Aan de gemeente, zo vervolgde hij, is reeds lang geleden 'duidelijk gemaakt, dat als 
gesproken wordt over een moskee er sprake is van een dienstencentrum in ruime zin; 
het sociale gebeuren zal daar moeten kunnen plaatsvinden' (42). Een Marokkaan uit zijn 
ergernis dat 'eerder door de gemeente gedane toezeggingen niet zijn gehonoreerd' (43). 

Enkele maanden later wordt de R.K. Martinuskerk bekeken. Van Turkse zijde wees 
men een katholieke kerk af als waardig onderkomen voor moslims. Zij verkozen nieuw
bouw. De Marokkanen daarentegen voelen wel wat voor deze aangeboden kerkruimte. 
Zij richten de 'Marokkaanse Islamitische Gemeenten' op. 

In juli van het jaar 1977 richt het Turks Islamitisch Centrum een schrijven aan de 
gemeente met het hernieuwd verzoek ruimte voor de ramadan ter beschikking te 
stellen. Daartoe wordt een oude melkinrichting in de Domstad aangewezen. 

Begin oktober vraagt de Marokkaans Islamitische Gemeenschap aan de gemeente een 
garantieverklaring om een nieuw pand te financieren, nadat de gemeente hen had laten 
weten dat zy het pand aan de Waterstraat moesten ontruimen (44). De Gemeenschap 
richt zich derhalve tot een notaris voor officiële oprichting van de 'Vereniging Marok
kaans Islamitische Gemeenschap' (45). 

Op 16 november 1977 wordt de Stichting 'De Moskee' opgeheven. In 1973 was de 
Stichting als een bundeling van een aantal moslimgroeperingen in Utrecht, in samen
werking met de Utrechtse Raad van Kerken, opgericht. De Stichting had ten doel: het 
bevorderen der contacten der in Nederland verblijvende moslims, het geven van gods
dienstonderwijs en in het bijzonder het dienen van alle moslims bij voorkomende 
problemen op religieus en maatschappelijk gebied. 

In de loop van de volgende jaren traden steeds meer Islamitische groepen uit de 
Stichting. Er bleef tenslotte een niet-coherente groep Marokkanen over. Deze groep 
probeerde door tussenkomst van een advocaat de ingezamelde gelden van Wilde Gan
zen, bestemd voor een moskee, in de wacht te slepen. De migrantenraad en de Ge
meente stellen de verantwoordelijken voor de actie Wilde Ganzen op de hoogte van de 
gang van zaken. 

In 1976 hebben de Marokkaanse leden van de migrantenraad besloten om een eigen 
organisatie op te richten met hetzelfde doel. Zij hebben dit verwezenlijkt in hun ruimte 
aan de Waterstraat, waar een dienstencentrum is ontstaan. Na ontruiming van genoemd 
pand, heeft men een pand aan de Bemuurde Weerd 23-23bis in gebruik genomen, 
hoewel de capaciteit er, wat ruimte betreft, minder was. 

Het werd inmiddels duidelijk dat de Stichting 'De Moskee' niet meer aan haar doel 
beantwoordde. Tevens bleek dat de Vereniging Marokkaans Islamitisch Centrum feite
lijk de taken van de Stichting had overgenomen. Tegen deze achtergrond zijn beide 
groeperingen overeengekomen dat de Vereniging (bij officiële oprichting, 7 november 

39- Verslag van de op 16 februari 1977 gehouden vergadering over de oprichting van een moskee. 
40. idem, p. 1. 
41. idem 
42. idem 
43. idem 
44. Betreft Bemuurde Weerd O.Z. 23. 
45. d.d. 16 oktober 1977. 
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1977) taken en rechten (dus ook de revenuen van de oude Stichting) overneemt. Op 
16 november 1977 worden de gelden van de Stichting aan de Vereniging overgedragen, 
ten bedrage van ƒ 11.280,—. Samen met het eigen geld en de door de actie Wilde 
Ganzen over te maken gelden, was men in staat een ruime aanbetaling te verrichten 
voor het pand aan de Bemuurde Weerd. 

Op 15 december 1977 tekent de Vereniging Marokkaans Islamitisch Centrum de hypo
theek-akte. De hypotheek bedraagt ƒ175.000,— voor het pand Bemuurde 
Weerd 23/23 bis. Er is voor ƒ 60.000,— aan eigen middelen geïnvesteerd, afkomstig uit 
de revenuen van de Stichting 'De Moskee', spaarcenten van de afgelopen twee rama-
dans en de actie Wilde Ganzen. 

Het einde van de jarenlange strijd om een moskee wordt bezegeld met een brief van het 
college van В & W (1 februari 1978) waarin de Marokkaanse moslims geluk wordt ge
wenst inzake hun nieuwe 'definitieve' moskeeruimte aan de Bemuurde Weerd. Voor de 
Turken is er echter in 1978 nog geen adequate gebedsruimte (46). Evenmin voor de an
dere islamitische groeperingen. 

Samenvatting 

Uit het behoefteonderzoek van moslims naar een moskee blijkt dat in geheel Nederland 
de roep om eigen gebedsruimten wordt gehoord. 

Het verlangen naar gebeds- of moskeeruimte mobiliseert in vele gevallen moslims 
(demonstraties) en bevordert de eigen organisatievormen (stichtingen als 'de Moskee' 
e.d.). 

Soms treden de verschillende nationaliteiten van moslims gezamenlijk op, of men 
maakt gebruik van een zelfde gebedsplaats. Vaker blijken in het bijzonder de Marokkanen 
en Turken afzonderlijk ruimten voor permanent gebruik te verkiezen. 

De strijd om de moskee leidt tot contacten met de Nederlandse samenleving (actie
groepen, kerken e.d.). De moslims tonen zich vaak verongelijkt door het onbegrip, de 
lange wachttijd en de bureaucratische structuren waarmee zij in hun ijveren voor een 
moskeeruimte worden geconfronteerd. 

De Nederlandse regering ontdekt relatief laat de religieuze behoeften van de moslims 
na druk vanuit het parlement en vooral vanuit de moslimgroeperingen zelf (o.a. mani
festen zoals 'Moslims in Nederland, de memorie antwoord niet ...) De regering heeft 
vervolgens in 1977 voorzichtige initiatieven ontwikkeld voor financiële bijdragen in
zake de ruimten voor religieuze doeleinden. 

De gelden die voor de oprichting van gebeds- en moskeeruimten voor moslims heden 
worden verkregen, zijn afkomstig uit eigen collecten onder de moslims, uit bijdragen 
van Nederlandse particulieren of instellingen ('De Wilde Ganzen', plaatselijke kerken, 
bedrijven enz.), uit bijdragen uit de olielanden en sinds kort ook uit subsidies van CRM. 

46. Voor verdere informatie verwijzen wij naar hoofdstuk 14.1, waaruit blijkt dat moskeeverwikke
lingen onafgebroken deel van de correspondentie en agenda van de migrantenraad uitmaken. 
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Verklaring der gebruikte afkortingen 

P/I: Permanente of Incidentele Gebedsruimten. Hoed.: Hoedanigheid. Verier.: Wijze van Verkrijging. 

N/I: Nationaliteitsgewijs of Internationaal. G/F/O/V: Gebedsbijeenkomsten (dagelijks-, vrijdags), 

Feestdagen, Godsdienstonderricht, Overige aktiviteiten. 
ACCOMODATIE I 

Regio Adres Regio Adíes 
P/I Hoed. Verkr. Kosten Gebr. Akt. P/I Hoed Verkr. Kosten Gebr. Akt. 

Amsterdam 

Beveiuijk 

Breda 

De Hoeksteen 
v. Ostadestr. 
268-270 

Zuiddijk 10 
Zaandam 

Wibautstr. 228 
Zaandam 

G. Bolkade 9 
Zaandam 

R.K. Contact-
centr Hoorn 

Botenmakersstr. 
Zaandam 

Geesterweg 
(Alkmaar) 

Vughtstr 2 
Roozendaal 

Blauwehandstr. 
30, Bergen o. Zoom 

Incom 
Breda 

Gemeensch. huis 
Oudenbosch 

Grote Markt 18 
Zevenbergen 

Ρ 

Ρ 

Ρ 

Ρ 

I 

I 

1 

Ρ 

Ρ 

1 

' 

I 

Overige 

Gemeente 

Werkgever 

Werkgever 

Ovenge 

Stichting 

Stichting 

Kerkgeb. 

Stichting 

Stichting 

Part pand 

Stichting 

Huur 

Huur 

Koop 

Huur 

Huur 

Koop 

Huur 

/•24 0 0 0 , -

Gratis 

Gratis 

Gratis 

-

-

-

Gratis 

-

-

Gratis 

-

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

G/F 

G/F 
O/V 

G/F 

G/F 

F 

F/O 

G/F 

F/O 

F 

F 

F 

Dordrecht 

Eindhoven 

Den Haag 

Gelder!. 

Moelenstr 40, 
Gormchem 

Verdistr. 
Ridderkerk 

Molenstr. I 
199 Helmond 

Molenstraat II 
199 Helmond 

Wdlemstr. 65 
Eindhoven 

Fazantlaan 
Eindhoven 

1 TadeUaan 24b, 
Den Bosch 

Kesslern. 
Delagoastr. 36 

Cafe 
Hocfkade 9 

De Brink 
Ede 

Westhoflis. 
Lunteren 

Ρ 

' 

' 

I 

Stichting 

Stichting 

Stichting 

Stichting 

Gemeente 

Stichting 

Stichting 

Ov. 

Ov. 

Huur 

Huur 

Huur 

Huui 

Gratis 

Huur 

Huur 

Huur 

Gratis 

/ 2 5 0 , -

N 

N 

N 

N 

I 

N 

' 

N 

N 

G/F 

G/F 

G/F 

F 

F 

F 

F 

O 

F 

F 

К oen beu г s [ Part pand Huur N F Café WUdenbeest, I Part pnd. Huur / 2 0 0 , - N F 
Bergen op Zoom Doctinchem 



ACCOMODATIE II 

Regio Adres Regio 

О Deventer 

Gelderland 

Haarlem 

Tl 

Assenstraat 13 Ρ 
Deventer 

Diezerenkstr 1 
Zwolle 

Burg Leerstr I 
Lochern 

Schupstcly I 
Zutphen 

Burg ν Berghsti I 
Nijmegen 

Sonsbeeksingel Ρ 
Arnhem 

Musis Sacns I 
Arnhem 

K A B -gebouw I 
Arnhem 

Dorpshuis 1 
Eerbeek 

Zaal Wüberenk I 
Dieren 

Komngstemstr 2 Ρ 
Haarlem 

I Hoed 

Stichting 

Stichting 

Stichting 

Stichting 

Part pand 

Stichting 

Part pand 

Ov 

Ov 

Part pand 

Stichting 

Verkr 

Huur 

Huur 

Huur 

Huur 

Huur 

Huur 

Huur 

Huur 

Huur 

Huur 

Kosten 

-

-

-

-

ƒ 250,-

-

/ 4 5 0 , -

f 150,-

Cratis 

ƒ 100,-

-

Gebr 

1 

' 

1 

I 

N 

I 

N 

N 

N 

N 

N 

Akt 

G/F 
O 

G/F 
O 

G/F 

O 

G/F 
O 

F 

G/O 

F 

F 

F 

F 

G/F 
O 

Gelderland 

Rotterdam 

Tilburg 

Twente 

Turks Cent 
Doesburg 

Turks Pension 
Ulft 

Kamp De Tol 
Hummelo 

ν -Reekum Galerij 
A'doorr 

•afwiSdend' 

Goirkestr 105 
Tilburg 

Kwaadeindestr 
Tilburg 

De Boemerang 
Rijen 

Moskee 
Almelo 

Lipperberkstr 
Enschede 

Zionskerk 
Hengelo 

P/I 

Ρ 

Hoed 

Stichting 

Part pand 

Part pand 

Gemeente 

-

Stichting 

-

Gemeente 

Ov 

-

Kerkgeb 

Verta 

Huur 

Huur 

Huur 

-

Huur 

Bouw 

Koop 

Huur 

Kosten 

-

Grans 

Gratis 

Gratis 

ƒ 5 0 0 0 , -

-

-

-

ƒ 1 5 0 000,-

-

ƒ 2 0 0 , 

Gebr 

N 

N 

N 

N 

N/I 

N 

-

N 

- N 

-

-

Akt 

F 

F 

G/F 

F 

F 

G/F 
O 

F 

O 

G/F 

-

Hilversum Stadsruig 137 
Amersfoort 

Breestraat 23 
Amersfoort 

Waltorenstr 1 
Harderwijk 

Nickelerstr 
Hilversum 

Kerkgeb 

Gemeente 

Gemeente 

Kerk 

Huur 

Huur 

Huur 

Huur 

ƒ 2 0 0 0 , -

ƒ 300,-

ƒ 150,-

ƒ 4 5 0 , -

N 

I 

N 

N 

F/O 
V 

r/v 

F/V 

F/V 

Rijn en U k Compaxo I 
Gouda 

N K F I 
Waddinxveen 

vd Pijl I 
Ter Aar 

Ruardi I 
Alphen a/d Rijn 

Bednjfs 
part 

" 

' 

Koop -

-

" -

" 

N 

N 

N 

N 

G 

G 

G 

G 

Boerhavestr. ί Sac ht mg Huur / N F/V V Rosbergen I - N G 
Hilversum Boskoop 



ACCOMOPATIE IH 

Regio Adres Regio Adres 
P/I Hoed Verkr Kosten Cebr Aki P/I Hoed Verki Kosten Gebr Akt 

Hilversum 

Limburg 

Rotterdam 

Uselmeerrcs 
Harderwijk 

Centra Heerlen, 
Roermond, Venlo 

Centrum 
Maastncht 

Zwedenstraat52, 
Rotterdam 

Schermlaan 7, 
Rotterdam 

I 

I 

Ρ 

Ρ 

Ρ 

Part pand 

Sticht 

Sticht 

Ov 

Part pand 

Huur 

Huur 

Huur 

Huur 

/ 2 4 0 , -

-

-

Gratis 

1 

N 

N 

N 

N 

N 

F/V 

-

-

G 

G 

Rijn en Lek 

Utrecht 

Ontmoetings- I 
centr Leiden 

Indicenteet ge- I 
huurde ruunten 

Gnetstr 8 I 
Utrecht 

Otterstr 82, Ρ 
Utrecht 

Sticht 

-

Part pand 

Pari pand 

Huur 

Huur 

Koop 

Koop 

-

/ 5 0 0 , -

-

-

N 

N 

N 

N 

F/O 

F 

G/F/O 

G/O 

O 
—I 





Hoofdstuk 12 

DE ROL VAN DE IMAM 

'Der Islam kennt keine Sakramente, 
dem entsprechend auch keinen Priesterstand... 
Als Imam, Vorbeter beim Gemeinschaftsgottesdienst, 
kann — wenigstens theoretisch —jeder beliebige Muslim fungieren' 

R. Paret. 

IMAM 

In ons voornoemd onderzoek via de stichtingen buitenlandse werknemers in Nederland, 
hebben wij een enquête gehouden over de aanwezigheid en herkomst van de geestelijke 
leiders. Op basis van de verstrekte gegevens (vaak van Marokkaanse medewerkers van 
genoemde instellingen verkregen) is de volgende kaart op te stellen: 

1. Noord-Nederland bericht dat er uitsluitend op hoogtijdagen imams beschikbaar zijn 
in de plaatsen Veendam en Heerenveen. 
Zij werken als ongeschoold arbeider en gaan slechts op de feestdagen voor in het 
gebed. 
Imams uit het buitenland zijn hier niet gesignaleerd. Als reden wordt aangegeven het 
ontbreken van de financiële middelen. 

2. In Twente zijn de voorgangers vanuit de Marokkaanse arbeiders naar voren gescho
ven om bij de feestdagen in beschikbaar gestelde ruimten voor te gaan. Sinds de 
opening van de moskee in Almelo, is daaraan een vaste imam verbonden. 
Men wist ons geen informatie te verstrekken of er ooit een imam uit het buitenland 
is aangekomen. Wel is er een geestelijke leider door het Marokkaans consulaat in 
Rotterdam voor enkele dagen naar Twente gezonden. 

3. In Deventer is een imam bekend en in de IJsselstreek een tiljj. 
In deze regio zijn geen geestelijke leiders uit het buitenland gesignaleerd. 

4. In Gelderland is geen officiële imam aanwezig. Wel is daar bekend dat ieder jaar 
door de Marokkaanse regering enkele 'theologen' naar Nederland worden gezonden 
om ten tijde van de ramadan de landgenoten in de godsdienst te onderrichten (1). 

5. Voor zowel de Turkse als Marokkaanse groeperingen te Utrecht is een häjj aanwezig 
die regelmatig voorgaat. Voor de Marokkanen komt er tijdens de grote godsdienstige 
feestdagen een imam uit het buitenland (2). 
Zoals in het vorige hoofdstuk vermeld is er sinds ruim eenjaar een Marokkaanse mos
kee aan de Bemuurde Weerd, waaraan imam El Manchari Ahmed is verbonden. Deze 
imam distantieerde zich reeds in juni 1978 van de voorzitter van het bestuur van de 
moskee, de heer Samir, oud-lid van de Migrantenraad, omdat deze zich niet aan zijn 

1. Enkele namen van hen die in 1973 de regio Gelderland bezochten, zijn: Nacir Elghazi, docent aan 
het 'Institut d'Arabe et de Recherches de l'Arabisation' te Rabat, alsook Abderafìa El Bassi', hoogle
raar aan de faculteit der Arabische Letteren te Marrakesj). 
2. De volgende namen zijn ons bekend: Temsamani Abdellah, Ahmed Boudrari, Abderafìa ^1 4asá, 
Moulay Mustapha Alaoui, Hassan Zahraoui. (Hierbij mag opgemerkt worden dat ook de Turkse 
gemeenschap in de domstad een speciale imam uit Turkije laat overkomen die tijdens de ramadan 
optreedt). 
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godsdienstige verplichtingen zou houden. Tevens wenste deze imam verbetering van 
zijn rechtspositie. Een groep van 208 verontrusten heeft om deze redenen op 28 ok
tober 1978 het 'oude bestuur' aan de kant gezet, mede omdat bleek dat dit bestuur 
niet democratisch functioneerde en er geen inzicht in financiële aangelegenheden 
werd gegeven, terwijl de gehele gebedsruimte van gelden van de bezoekers afhanke
lijk was. 
Het 'oude bestuur' daagde het 'nieuwe bestuur' voor de rechter. De rechtbank stelde 
in een kort geding op formele gronden het 'oude bestuur' in het gelijk. Door deze 
uitspraak moest het 'nieuwe bestuur' met de 'oude' imam het veld ruimen. Het 
'nieuwe bestuur' heeft aangekondigd in beroep te zullen gaan (3). 

6. Ook in de regio Het Gooi en Eemland komen imams uit het buitenland, zowel voor 
de Marokkanen als voor de Turken. 

7. In Amsterdam zijn er onder de Marokkaanse arbeiders plaatselijk-geestelijke leiders. 
Zij zijn alle in het produktieproces opgenomen en dus geen vrijgestelden. Soms wor
den geestelijke leiders uit Marokko en Egypte gesignaleerd. 

8. Vanuit Beverwijk wordt ons bericht dat op verschillende plaatsen in Noord-Holland 
imams gebedsdiensten leiden. Soms komt er tijdens de ramadan een imam uit het 
buitenland. Hierbij wordt wat de Turken betreft gemeld, dat dit door bemiddeling 
van het Turkse consulaat geschiedt. 

9. De stichting in Haarlem en omgeving constateert dat er onder de Marokkanen in dit 
gebied geen godsdienstige activiteiten worden waargenomen. 

10. In de regio Rijn en Lek wordt voor de feesten een imam uitgenodigd. Het is de 
stichting aldaar bekend dat het Marokkaanse ministerie voor Godsdienstzaken enige 
imams naar Nederland uitzendt. 

11. Vanuit Dordrecht wordt ons bericht dat er geen imam, maar wel een hajj aanwezig 
is. Tijdens de ramadan komen er geestelijke leiders via de Marokkaanse autoriteiten. 

12. Ook Den Haag en omstreken constateert dat er voor grote feesten geestelijke leiders 
zowel uit Marokko als uit Turkije komen. 

13. De Arabische moslims in Rotterdam hebben bij de grote feesten, het einde van de 
ramadan en het ibrahimfeest de beschikking over een imam. Meestal komt de imam 
uit Marokko. Tijdens de ramadan van eind 1974 hebben twee imams van de Arabische 
Liga aan de viering deelgenomen. Halverwege de ramadan wordt er een kleinere zaal 
gehuurd waarin de imams toespraken houden en vragen beantwoorden. 

14. In West-Brabant organiseren de Moslims in Breda en Oudenbosch afzonderlijk een 
imam voor de Turken en voor de Marokkanen om het einde van de ramadan, het 
'l-'id Ibrahim en Vid al Mulud te vieren. 
Voor de Marokkanen komt de geestelijke leider voor de ramadan jaarlijks uit Marok
ko. 

15. Ook in Oost-Brabant komt tijdens de ramadan een imam uit Marokko. Dat is dan de 
'officiële imam'. De resterende tijd van het jaar wordt er door de Marokkaanse 
comités een voorganger aangewezen. 

16. Midden-Brabant telt twee imams. Uit het buitenland zijn geen imams waargenomen. 
De stichting voegt hier aan toe: 'Incidenteel wordt imam Akmal uit Den Haag ver
zocht iets te vertellen over de Islam. 
De indruk bestaat echter, dat het Surinaams-Nederlands dat deze imam spreekt, 
nauwelijks wordt begrepen door de Turken en Marokkanen. We zijn hier dan ook 
mee gestopt'. 

17. Tenslotte meldt de Limburgse Immigratiestichting dat er in Gelèen, Kerkrade/ 
Eygelshoven en Maastricht incidenteel een beroep op een imam wordt gedaanrOe 

3. Zie o.a. de Volkskrant, 'Marokkanen voelen zich uitgesloten', d.d. 25 nov. 1978. 
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moskee in Venlo heeft een vaste imam In Weert is een imam actief die uit Marokko 
is overgekomen en door de Moskee-bezoekers wordt onderhouden (4) 

Drie treden theorie 

Uit de verzamelde gegevens blijkt 

1 Op tal van plaatsen, juist waar de diaspora-situatie het sterkst is (Groningen, 
Friesland, Drente, Gelderland, IJsselstreek, Midden-Nederland en Dordrecht) treden 
vanuit de Marokkaanse gemeenschappen spontaan voorgangers op In het dagelijks 
spraakgebmik van Nederlandse èn Marokkaanse zijde worden zij vaak imam ge
noemd (5). 

Ook in gebieden waar grotere concentraties Marokkanen wonen, treedt op de vrij
dagen en buiten de hoogtepunten van het jaar, een vrijwillige (häjj of met-imam) op 
als 'directeur de la pnère' (6) 

2 In plaatsen waar een meer of minder permanente moskeeruimte aanwezig is, treedt 
een geheel of gedeeltelijk vrijgestelde 'professional' op (7) 
Dit is dan de imam die door de week èn op feestdagen de 'geestelijke leider' is 

3 Bij feesten doen veel plaatselijke groepen een beroep op imams (Marokkanen, 
Tunesiërs) of hodja's (Turken) die tijdelijk uit het buitenland komen Op slechts 
twee plaatsen (De Stichting Noord-Nederland en Midden-Brabant) worden geen 
imams uit het buitenland waargenomen Bij de eerstgenoemde wordt als reden het 
ontbreken van de financiële middelen genoemd 
Deze 'imams' die uit Marokko, Tunesië of Turkije komen, worden echter met in hun 
functie van imam uitgenodigd of gezonden Het komt nog al eens voor dat de Marok
kaanse regering enige 'schriftgeleerden' (shaykhs) uitzendt, vooral ter gelegenheid van 
de ramadan om een aantal voordrachten te houden over godsdienstige vraagstukken. 
Dat zij dan tevens worden uitgenodigd om als imam op te treden komt vaak voor, 
maar is niet noodzakelijk 

Niet minder dan dertien stichtingen maken melding van de komst van geestelijke leiders 
uit het buitenland (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17) Zeven stichtingen 
deelden bovendien mede dat er ook Turkse godsdienstfunktionanssen tijdelijk 
overkwamen 

Zowel uit deze enquête als uit de protocollen blijkt, dat er in de beleving van de 
moslims een zekere hierarchische waarde wordt ervaren Hoe verspreider zij wonen, des 
te eerder zien wij een fräjj optreden Bij grotere concentraties van moslims, is de kans 
des te groter op een moskeeruimte en dus op een imam Hoe hoger de feesten op de 
liturgische kalender staan genoteerd, des te sterker is het verlangen een imam, theoloog 
of korangeleerde uit het buitenland te laten overkomen 
Dit 'buitenland' loopt of via het consulaat of rechtstreeks via het ministerie van 

4 Enkele namen en adressen van imams zijn 
M El Barakz, Van Ostadestraat 268, Amsterdam 
Ibrahim Nalbant, Otterstraat 82, Utrecht 
Het beperkte aantal imans in ons land is volgens de Federatie Moslim Organisaties te wijten aan de 
problemen om een verblijfsvergunning te verkrijgen 
5 Vaak is het immers zo dat een häjj de reputatie heeft een zeer godsdienstig man te zijn en dus ge
schikt om imam te zijn De twee begrippen hebben als zodanig mets met elkaar te maken 
6 Mohamed В A Bencheckroun, о с ρ 157 
7 Onder meer Almelo, Deventer, Tilburg, Venlo, Maastricht en de grote steden in het westen van het 
land 
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Godsdienstzaken (zie Stichting Rijn en Lek, protocol van Ishak). De Marokkaanse 
overheid is bij de uitzending van imams nauw betrokken. De Nederlandse overheid 
daarentegen geenszins, gehoord de antwoorden van de CRM-bewindsman op vragen in 
de Kamer (8). 

Samenvatting 

Bij de aanwijzing van een hajj of voorganger, is het de plaatselijke moslimgemeenschap 
die in het kader van een godsdienstige 'self-reliance' de daad stelt. Zelfs bij de imams 
uit het buitenland is het de plaatselijke moslimcommuniteit die deze 'hoge' en 'geleerde' 
imam uitnodigt. In de meest verschraalde diaspora, is de aanstelling van een voorganger 
in het gebed een éénrichtingsverkeer: van onderop. 
Zodra de dichtheid van Marokkanen in een gebied toeneemt, wijst de Marokkaanse 
overheid desgevraagd zelf de imams aan die voor kortere tijd in deze verstrooiing onder
richt geven. Opvallend is, dat het accent bij deze uit Marokko komende imams op 
'geleerdheid' valt, in tegenstelling tot de imam die van uit de eigen groep is aangesteld, 
waar de nadruk op het 'voorgaan in het gebed' valt. 
Hier worden wij herinnerd aan de lange en rijke discussie onder de moslims inzake de 
recrutering van de imam. De imam moest aan fysieke, morele en intellectuele eisen 
voldoen. De imam had geen behoefte aan geld en zocht geen fortuin. 'Un geste 
gracieux, une parole respectueuse' waren hem voldoende (9). 
Het gedrag van de imam dient in overeenstemming met de voorschriften te zijn. Hij 
wordt geacht nauwgezet alle religieuze observanties te onderhouden. Zijn 
levenshouding en zijn daden hebben een eschatologische duiding. 
Over de kennistoetsing, alvorens iemand tot imam aan te stellen, hebben zich allerlei 
praktijken in de islam voorgedaan. De kennis van de kandidaat richtte zich niet uit
sluitend op de koran en de sunnitische orthodoxie, maar hing uiteraard ook af van de 
theologische school waartoe zijn benoemers behoorden. In elk geval was de ongeschon
den overdracht van die kennis van het Boek en de Islamtradities de belangrijkste op
dracht. Vernieuwing werd als een groot kwaad gezien (10). 
Het kenniselement (imam uit het buitenland), de zuiverheid in de leer (zie in de 
protocollen en discussies rondom hâjj Mohammed in Utrecht) en zijn morele kwalitei
ten (id.) spelen een rol. Verschillen van mening over de aanstelling van voorgangers — 
behalve hun politieke opstelling - zijn in onze gesprekken (hfdst. 18 en 4) niet aan het 
daglicht getreden. Het zou kunnen wijzen op de diaspora-situatie van moslims met een 
laag opleidingsniveau die niet de keuzemogelijkheden uit vele kandidaten kennen. 
De Nederlandse overheid wijst elke subsidiëring van imams af op basis van de scheiding 
'kerk en staat ' van onze samenleving. De betekenis van de rol van de imam mag echter 
niet worden overtrokken. Zijn activiteiten zijn niet vergelijkbaar met die van de Wester
se 'pastor' uit de christelijke kerken, die buiten het strikte godsdienstonderricht, predi
king en liturgie nog een grote rol in het pastoraat vervult (begeleiding van personen en 
groepen). Bovendien neemt hij aan tal van sociale activiteiten deel. Dit is bij de imam 
veel minder het geval. Hij is voor de moslims in de diaspora veeleer een man die 'er bij 
hoort' opdat de moslimgemeenschap Vol-waardig' kan funktioneren. 

8. Zie hoofdstuk 11 (o.a. voetnoot 29) en voorts hoofdstuk 17. 
9. cf. M.B.A. Benchekroun o.e. p. 159. Zie ook Maurice Gaudefroy-Demanbynes, 'Mohamet' Parijs 
1969 p. 449-454. 
10. idem. 
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Hoofdstuk 13 

CONTACTEN TUSSEN CHRISTENEN EN MOSLIMS 

' je rencontrai, a l'archevêché d'Alger, le cardinal Duval C'était l'époque 
ou les colonialistes français l'insultaient parce qu 'il avait demande et obte
nu la nationalité algérienne Comme je lui demandais naïvement si son 
projet était de convertir les Algeriens au christianisme, le cardinal me ra
conta l'histoire d'un vieux prêtre, vivant en Algérie depuis trente-cinq ans, 
et demeuré seul chrétien dans un village du bled Л s'offrit pour aider à la 
campagne d'alphabétisation 'Quel est le but de votre apostolat?' lui de
mandait-on Et il répondait 'Peut-être parviendrai-je a aider quelques 
musulmans a devenir de meilleurs musulmans ' 'Un prêtre qui pense ainsi, 
me dit le cardinal Duval, est probablement l'un de mes meilleurs prêtres ' 
J'ai reçu ce jour-lâ une merveilleuse leçon de dialogue 

Roger Garaudy 

AFWIJZINGEN VAN EEN DIALOOG 

In hoofdstuk 11 hebben we reeds kunnen constateren dat het verzoek van moshm-
groepenngen aan de Utrechtse Raad van Kerken om een gebedsruimte ter beschikking 
te stellen de nodige beroering heeft gebracht 
Een belangrijk steen in de vijver is ongetwijfeld de pubhkatie 'Z)e ware Jozef van de 
Utrechtse hoogleraar in de Iraanse taal en letterkunde, mevrouw D J Kohlbrugge en 
de predikant/ van der Werf belast met het city-pastoraat in de Domstad (1) 
Deze auteurs vinden aanleiding tot dit boekwerkje vanwege de Islam 'die voor ons 
Nederlanders interessant geworden is, omdat een groot aantal van onze gastarbeiders 
deze religie aanhangt' (2) 

Het eerste hoofdstuk 'De allerschoonste vertelling' geeft de Nederlandse vertaling van 
J H Kramers van sura 12, die het Jusuf-verhaal bevat Onmiddellijk na slotvers 111 van 
de sura stellen de schrijvers de vraag 'Kunnen we in dit warrige verhaal nu de 
allerschoonste vertelling die in vs 3 was beloofd ontdekken' ' (3) Zij sluiten zich bij 
enkele niet nader genoemde moslims aan die deze sura uit de koran zouden hebben 
willen verwijderen omdat het 'een late toevoeging' zou zijn Zij wijzen er vervolgens op 
dat daarentegen een groot aantal moslims deze sura een ereplaats heeft gegeven In elk 
geval is het aantal commentaren en dichtwerken over het Jusuf-verhaal groot De 
auteurs gaan nader in op de vraag of deze openbaring nog nieuw is te noemen omdat de 
joden in Medina het Jozef-verhaal van het Oude Testament reeds kenden 

1 D J Kohlbrugge en J van der Werf, 'De ware Jozef', uitgave Callenbach, Nijkerk 1973 
2 idem о с ρ 105 
3 idem о с ρ 15 
Mijn leermeester J Houben sj schreef indertijd m Islamica-Wijsbegeerte, Bijdragen no 4, 1957 
ρ 442 'De postume vertaling van Professor Kramers door R W van Diffelen in deze uitgave geboden 
draagt het stempel van de Nederlandse degelijkheid zonder naar poetische weergave te streven, zij is 
eerder letterlijk dan dat er naar diepere theologische zin wordt gezocht De taal mag te gezocht, de 
archaïsmen te overvloedig zijn ' Ook in Studia Cathohca afl 3, 34e jrg , sept 1959 wijst de 
islamoloog op ρ 221 en 222 op de 'archaistische', 'deftige' en 'weinig poetische' vertaling van de 
koran "De allerschoonste vertaling" wordt dus door de auteurs Kohlbrugge en Van der Werf wel in 
een zeer 'onhteraire' vertaling gebruikt 
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Het tweede hoofdstuk 'Jusuf, het beeld van de ware moslim' beschrijft de uitleg die 
verschillende middeleeuwse arabische koran commentatoren op deze sura geven. 'Aan 
deze uitleg zijn nergens eigen commentaren toegevoegd', aldus de auteurs. Zij geven in 
dit deel van hun werk geen verantwoording van de keuze die ertoe heeft geleid dat ze 
uit de moslimgeleerden enkelen (niet nader genoemden) voor commentaar naar voren 
hebben geschoven. Ook over de selectie uit de vele fragmentarische commentaren van 
die enkele auteurs wordt ons niets medegedeeld. 

Het daaropvolgende hoofdstuk geeft een uitvoerige theologische exegese van Gen. 
37-50, het bijbelse Jozef-verhaal. 'Als uitgangspunt geldt een volstrekte eerbied voor de 
tekst, zoals die is overgeleverd. We gaan geen pogingen doen om de naden te vinden, die 
ons duidelijk moeten maken, waar fragmenten zijn ingelast. We gaan er vanuit, dat de 
compositie die nu voor ons ligt, de boodschap wil overdragen', aldus de auteurs (4). 
In het laatste hoofdstuk van Genesis wordt stilgestaan bij de grote verzoening tussen 
Jozef en zijn broers: 'Dit gebeurt doordat Jozef wijst op Gods handelen. Er is kwaad 
gedaan. Maar God heeft dit kwade omgezet in goed, doordat op deze wijze een groot 
volk in leven gehouden is. Het kwade is daarmee toegedekt. Meestal meent men hier 
het centrale thema te vinden van de totale Jozef-geschiedenis. Soms wel de moraal van 
het verhaal' (5). De auteurs verzetten zich tegen deze uitleg ook al overheerst deze in 
catechese, prediking en op de zondagsscholen. Zij tonen aan dat het in al deze hoofd
stukken gaat om schildering van de messiaanse vorst en 'de functie van Israël, als 
uitverkoren volk tot heil van de natiën' (6). 

Hoofdstuk 4 'Het verhaal van Jusuf' opent met waarderende woorden voor de 
nauwgezetheid waarmee moslimuitleggers het verhaal hebben verklaard. Kritiek begint 
bij het feit dat deze moslims de tekst zoals hij is overgeleverd aanvaarden. De 
belangrijkste afwijking is 'het ontbreken van tekstkritiek' (7). De auteurs stellen dat het 
hier om een verhaal gaat dat 'eindeloze toepassingsmogelijkheden bezit, illustrerende, 
verhelderende, maar het maakt nooit de weg vrij voor de toekomst, die geen oog heeft 
gezien en geen oor heeft gehoord' (8). De auteurs wijzen op enkele, naar hun zienswijze, 
eigenaardigheden. Allereerst vragen zij zich af waarom moslimgeleerden zoveel stof 
hebben toegevoegd aan dit door Allah geopenbaarde verhaal: 'Lijkt dit niet bijna 
kritiek op het allermooiste verhaal?' (9). Vervolgens zijn het de vergelijkingen die in 
hun ogen onaanvaardbaar zijn: 'Elke vergelijking is geldig en opent mogelijkheden tot 
nieuwe betrekkingen' (10). Ook het 'bovennatuurlijk karakter' en de 'boven
menselijkheid' van de personen uit het Jusuf-verhaal treft de kritiek van de auteurs. 
Tenslotte achten zij het ontbreken van een heilsgeschiedenis de speerpunt van hun 
kritiek: 'er is geen heilsgeschiedenis en het eigenlijk heil kan daarom alleen worden 
gezocht in het 'happy end' van Allah's barmhartigheid in het einde der dagen' (11). Op 
dezelfde bladzijde vegen de auteurs het 'moraalverhaal' van de koran van tafel: 'Altijd 
modem, altijd toepasbaar, daarom onderhevig aan altijd nieuwe uitleg, nieuwe toe
voegingen en nieuwe vergelijkingen, waardoor alles geïndividualiseerd en 
geneutraliseerd wordt, een thema met eindeloze variaties, dat is het lot van het verhaal 
van Jusuf, zoals van elk moraalverhaal. De 'parel' wordt onaangeraakt gelaten, men 
zoekt niet naar naden en inschuivingen, niet naar historische bronnen — omdat er geen 
behoefte bestaat achter het verhaal een ander verhaal te zoeken — omdat 'de parel', 

4. idem o.e., p. 46. 
5. idem o.e., p. 78. 
6. idem o.e., p. 78. 
7. idem o.e., p. 79. 
8. idem o.e., p. 81. 
9. idem o.e., p. 82. 
10. idem o.e., p. 82. 
11. idem o.e., p. 82,83. 
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zoals hij is, kostelijk lijkt' (11a). 
In het vijfde hoofdstuk wijzen de auteurs nogmaals de moralistische uitleg van de 

Jozefgeschiedenis af. Dit verhaal is onderdeel van de vijf boeken van Mozes, de Thora. 
Zij vertalen dit met 'uitlegging' in de dubbele betekenis: 
a. het uitleggen of verklaren van de werkelijkheid en 
b. 'het uitleggen van een loper door die werkelijkheid heen, het banen van een pad door 

de werkelijkheid, opdat men kan voortgaan' (12). 
De uitleg van de Thora en dus ook van het Jozefverhaal is een geschiedenis, een heils

geschiedenis. Er wordt ons een route uitgelegd in de geschiedenis die als een heils-
werkelijkheid wordt ervaren. In de feesten vieren wij het gebeurde. Daar zijn we geen 
toeschouwers, maar 'het gaat ons aan, we zijn er in betrokken' (13). 

De auteurs vatten de Thora samen: 'het gaat in de uitlegging van de heilsgeschiedenis 
om de bevrijding, de verbondssluiting, de breuk, Gods roepen en de plaatsvervanger 
voor ons, de tocht door de woestijn en de voorbereiding op de komst in het beloofde 
land. De uitlegging van onze tijd omvat dan op zijn minst de feesten Pasen en 
Pinksteren' (14). Het boek Genesis is voor de auteurs veel meer een ouverture: 'in een 
notedop heeft u in boek Genesis alles al aangestipt dat straks nader ontvouwd gaat 
worden' (15). 

De kemthemata zijn 'toledot' (geboorten) van hemel en aarde, van de mens, van de 
eerstgeborene die in Genesis 'de plaatsvervanger, de samenvatting, de representant, de 
vertegenwoordiger van het hele gezin is' (16). 

Het zesde hoofdstuk handelt over 'Het getuigenis van Jusuf'. Dit getuigenis achten 
de auteurs 'een prachtige weergave van de leer van de Islam' (17). De alleenheerschappij 
van Allah staat centraal. Hij duldt geen andere machten naast zich. Allah kan gekend 
worden uit de schepping. De kennis van Allah is binnen de Islam 'gevangen in 
rationalisme — men kan Allah alleen begrijpen, zijn eigenschappen, zijn abstracta, zijn 
aanwezigheid zijn alleen af te lezen uit de natuurorde; geschiedenis maken kan de Ene 
niet' (18). Zij menen dat door Allah geen namen te geven Hij abstrakt blijft. 
Tegelijkertijd wijzen zij op de inconsequentie omdat elke zin begint met 'in de naam 
van Allah, de Barmhartige Erbarmer'. Dit klinkt zo vaak op Arabische grond 'dat er wel 
eens gezegd is, dat de Joden de naam van God eren door hem niet uit te spreken, dat 
daarentegen de Moslims Allah eren door zijn naam voortdurend op de lippen te nemen' 
nemen' (19). Maar ook in het Jusufverhaal wordt Allah 'de Horende', 'de Wetende' 
genoemd(vs. 34). De auteurs menen dat hier een tegenspraak in de koran ligt: 'De 
leugen van het naamloze systeem blijkt telkenmale uit het gebruik van namen, waar
door het met zichzelf in tegenspraak komt' (20). 

Tenslotte wijze de schrijvers ons erop dat de koran het begrip 'plaatsvervanger' niet 
kent. Wel spreekt de koran over de mens die als 'de stedehouder van Allah op aarde is 
geschapen' (20a). 

De auteurs menen dat dit woord met 'plaatsvervanger' vertaald kan worden. Maar dat 
zou betekenen dat alle mensen 'plaatsvervanger' van Allah genoemd kunnen worden. 

11a. idem o.e., p. 84. 
12. idem o.e., p. 86. 
13. idem o.e., p. 87. 
14. idem o.e., p. 89. 
15. idem o.e., p. 90. 
16. idem o.e., p. 91. 
17. idem o.e., p. 94. 
18. idem o.e., p. 94. 
19. idem o.e., p. 96. 
20. idem o.e., p. 96. 
20a. idem. 
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Hierdoor wordt de term plaatsvervanger uitgçhold. Kohlbrugge en Van der Werf 
besluiten dit hoofdstuk: 'Mohammed de profeet van de naamloze God, die geen weet 
had van namen, van hun plaats en hun tijd, die alleen weet had van zijn eigen naam en 
plaatsvervanging verving door prestige, luidde de 'natuurlijke geschiedenis' in van groot
heidsroes, wanorde en verval. In de dienst van Allah vindt alleen het individu een plaats 
dat uit is op zelfhandhaving, ontplooiing van eigen mogelijkheden, strevend naar zelf
rechtvaardiging tegenover iedereen, opdat hij zich van eigen rechtvaardigheid kan 
overtuigen. 

Maar de mens is niet als individu geschapen. Door hem van alle bindingen los te slaan 
toont de Islam zich destructief. De tot atoom geworden mens ziet vanuit zijn eigen 
bestaan de hele wereld geatomiseerd' (21 ). 

In het laatste hoofdstuk geeft de titel 'De moslim contra de Messias van Israël' de 
tendens van de inhoud weer. 

Het Jusuf-verhaal en de Jozef-geschiedenis worden diametraal tegenover elkaar 
gesteld: 'In het Jusuf-verhaal viert de abstractie hoogtij, krijgen we van doen met een 
God-in-het-algemeen, een enig opperwezen. Maar in feite is Allah een schimmige groot
heid waarvan wij niet weten of hij bestaat of dat hij slechts een projectie is van iets dat 
er dan wel zijn moet, zonder dat het duidelijk wordt of hij er echt wel is. In de Jozef-
geschiedenis gaat het om de concrete God die zo groot is dat Hij klein kan worden. 
Zijn zegen komt ons in deze verhalen tegemoet, als Hij met Israël meetrekt naar 
Egypte, als Hij Jozef niet aan zijn lot overlaat in de gevangenis, als Hij zijn heil en zijn 
heilsgeschiedenis voor alle eeuwen ontvouwt, wanneer Hij de grote plaatsvervanger naar 
voren schuift' (22). 

Wanneer de Jozef-geschiedenis in samenhang met die van Jezus van Nazareth wordt 
gelezen wijzen de auteurs ons er op 'hoe Jezus geboren is uit de stam Juda als een 
zoon van Jozef, of anders gezegd dat Jezus de ware Jozef is' (23). 

Hiermee is tevens de titel verklaard. 
Het gehele boek wil volgens de auteurs alleen maar wijzen op de volstrekte tegen

stelling die er tussen 'de ware Moslim' uit de koran en 'de ware Jozef' van de bijbel 
bestaat (24). 
Bijbel en koran worden volstrekt als antithetisch tegenover elkaar gesteld. 'De koran 
is verwant aan wat diep in elke mens van nature leert, aldus de auteurs. Bij christenen 
en in de maatschappij kan men 'islamiserende karaktertrekken' ontdekken (25). Ja 
zelfs in de christelijke exegese ontdekt men telkens weer 'een islamitische werkwijze': 
'Juist de studie van de koran kan ons er de ogen voor openen dat ook wij telkens weer 
in de afgrond van dit supermenselijke systeem dreigen te vallen. Jozef en Jusuf lijken 
oppervlakkig op elkaar. En dat is het verradelijke punt. Maar wie zich overgeeft aan 
deze abstracties, wie deze naamloze wereld binnengaat, wie het heldendom van de 
natuurlijke mens prijst, wie de plaatsvervanging uit het leven bant, stelt zich op 
tegenover de Messias van Israël, stelt zich dientengevolge op tegenover de mens, stort 
ons in een werkelijke afgrond' (26). 

Tegen deze achtergrond kreeg het samenvattende hoofdstuk de titel mee: 'De 
Moslim contra de Messias'. De dialoog wordt radicaal beperkt tot zending: 'Het gaat 
ons niet aan om de Islam te beschouwen als een der wereldreligies, die voor ons 
Nederlanders interessant geworden is, omdat een groot aantal van onze gastarbeiders 

21. idem o.e., p. 97. 
22. idem o.e., p. 104. 
23. idem o.e., p. 102. 
24. idem o.e., p. 107. 
25. idem o.e., p. 108. 
26. idem o.e., p. 105. 
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deze religie aanhangt. De islam is een religieuze vormgeving van het leven van de 
natuurlijke mens. En daarmee staat de Moslim diametraal tegenover de Messias van 
Israël' (27). De islam wordt beschouwd als ongeloof. 

Op de publikatie van Kohlbrugge en Van der Werf volgden reacties in de Utrechtse 
plaatselijke kerkgemeenschap, vooral in die van de Nederlandse Hervormde Kerk (28). 
Ook enkele moslims in de Domstad is deze publikatie niet ontgaan (29). 

Het gebeurt niet vaak dat er in Nederland een boek over de islam verschijnt. Op zich 
reden daar aandacht aan te wijden. Dit geldt te meer indien een dergelijke publikatie 
gericht is op een bijdrage tot, of afwijzing van de dialoog tussen moslims en christenen. 

Naar aanleiding van 'de ware Jozef' hebben zich binnen vele gemeenten en tussen 
theologen polemieken ontwikkeld die wij hier kort in deze 'islamografie' dienen te 
vermelden. Bovendien mogen wij niet vergeten dat de concrete aanleiding voor het 
schrijvenvan 'De ware Jozef' lag in de aanwezigheid van grote aantallen moslim-
trekarbeiders in ons land (30). 

Enkele reacties verschenen ook in de Nederlandse pers. D.C. Mulder wijst er in een 
commentaar op dat er verschil is in hermeneutiek tussen de christen- en de moslim
theoloog. De eerste wijst op het exemplarische karakter van de koranverhalen: 'De 
moslimse uitlegger zoekt niet zozeer op de plaats van Allah's woorden in de geschiede
nis maar past wel vers voor vers toe op de situatie van de gelovige in zijn relatie tot 
God'(31). 

Mulder betwijfelt of de moslim zichzelf zal herkennen en of hem geen onrecht 
aangedaan zal worden bij de vele uitspraken over de islam in het gewraakte boekje (32). 

Prof. Mulder komt maanden later nog eens terug op de desbetreffende publikatie, 
omdat het belang ervan niet mag worden miskend. Hij meent in 'De ware Jozef' een 
bepaald beeld van de islam te ontmoeten 'waarvan vermoed mag worden dat het 
symptomatisch is voor bepaalde christelijke kringen en in ieder geval gevreesd moet 
worden dat het wellicht onder de lezers beklijft' (33). De kem van zijn kritiek ligt in 
het verwet dat de auteurs een vals beeld van de islam schetsen om deze daarna tot de 
grond af te breken. Dit beeld van de islam bestaat uit algemene oordelen die de auteurs 
op basis van hun exegese van de twaalfde sura geven: 'Wie algemene oordelen over de 
islam durft uit te spreken, zal met de islam als geheel rekening moeten houden en ze 
niet mogen vastknopen aan één van de honderdveertien hoofdstukken van de 
Qur'an' (34). 
Enkele van deze algemene oordelen zijn: 
a) Allah is een naamloze God, b) er komt in de koran geen heilsgeschiedenis voor en c) 
de moslim is een losgeslagen wezen dat geen bindingen kent. 

a) Mulder toont aan dat in de hele koran Allah geen naamloze is want 'Aan Allah 
behoren de schoonste namen. Roept Hem daarmee aan, en laat af van hen, die Zijn 
namen verkeerdelijk gebruiken' (35). Of: 'Allah, geen god is er dan Hij. Aan Hem 

27. idem o.e., p. 105. 
28. Zie de in hoofdstuk 9 geschetste moskeegeschiedenis in de Domstad. 
29. Zie de protocollen Ishak en Samir in hoofdstuk 9. 
30. DJ. Kohlbrugge en J. van der Werf, o.e. p. 105. 
31. D.C. Mulder in Trouw, 3-11-1973. 
32. idem. 
33. D.C. Mulder, 'De ware Jozef' in 'Wereld en Zending', tijdschrift voor missiologie; 3e jrg. nr. 3, 
1974, p. 226. 
34. idem, p. 228. 
35. Q7: 180 en ook 17:110. 
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behoren de schoonste namen' (36). Allah is de Barmhartige, de Vergever (37). 
Mulder vraagt zich af of men na dit alles Allah nog een 'schimmige grootheid' kan 
noemen en hij sluit de discussie met de laatste verzen van de goedgekozen sura 59 
af: 'Hij is Allah, buiten wie er geen ander God is; de in heiligheid verheven Koning, 
het Heil, de Geloofsschenker, de Waakzame, de Geweldige, de Overmachtige, de 
Hoge. Geprezen zij Allah boven hun genotengeverij. Hij is Allah, de Schepper, de 
Maker, de Vormgever. Aan Hem behoren de schoonste namen. Hem lof prijst wat in 
de hemelen is en op de aarde. En Hij is de Geweldige, de Wijze' (38). 

b) Kohlbrugge en Van der Werf stellen dat de islam slechts een 'natuurlijke' geschiede
nis' kent waar Allah geheel en al buiten de geschiedenis staat. Mulder brengt drie 
argumenten contra in (39): 

— De koran heeft een uitgesproken visie op de schepping van Adam en het verband 
tussen Allah en Adam. Voorts is er sprake van een Omgang van Allah met de volken 
door middel van het zenden van profeten. Mohammed weet zich in de lijn te staan 
van vorige profeten'. Mulder concludeert: 'Zo kent de islam een voortdurende om
gang van God met mensen in hun geschiedenis'. 

— in het gehele leven van Mohammed grijpt Allah op allerlei momenten in. Mulder: 
'Vele openbaringsverzen zijn neergedaald naar aanleiding van concrete gebeurtenis
sen en latere moslimse exegeten hebben sterk rekening gehouden met de aanleidin
gen tot de nederdaling (de openbaring)'. 

— de moslimjaartelling begint met het jaar dat de profeet Medina intrekt. Medina 
wordt een eerste staatsmodel waar de moslimgemeente beheerst wordt door 'de 
wetten van Allah'. 

Van alles wat de schrijvers over de islam te berde hebben gebracht is het verwijt 
dat de moslim een losgeslagen mens is — wars van alle bindingen, 'tot atoom gewor
den, levend in dodelijke eenzaamheid en anonimiteit' - wel de meest onbillijke. 
Mulder wijst er terecht op dat de umma-gedachte een centraal punt is in het leven 
van de moslims. De leden van deze umma staan onder een wel omschreven godde
lijke wet: 'Gezien vanuit de idee der christelijke vrijheid zal men dit eerder te zeer 
gebonden dan losgeslagen moeten noemen' (40). 
Mulder trekt de slotconclusie 'dat niet over de islam gesproken mag worden, zoals in 
De ware Jozef geschiedt. Vergelijking van de bijbelse boodschap met die van de Qur'an 
is een dringend nodige zaak, maar ze zal zich niet mogen baseren op een caricatuur 
van de islam. Op indirecte wijze toont dit boek aan hoezeer de dialoog met de islam 
nodig is, met name ook voor christenen die zullen moeten leren door eeuwenlange 
misverstanden heen te kijken en de werkelijke islam in het vizier te krijgen' (41). 
Een van de meest onomwonden reacties in de hier geschetste polemiek kwam van 
A. de Kuiper (42). 
Zijn hoofdbezwaren komen in drie punten naar voren: 

1. De theologische exegese van de bijbelverhalen die als eenheid worden opgevat, zodat 
het woordgebruik van Gen. 1, tot het boek van de Openbaring uniform is. Bovendien 
leveren de Jozefverhalen reeds de heilsgeschiedenis in oervorm af. Jozef wordt in 

36. Q 20 . 8. 
37. Q 39 : 53 geciteerd in Mulder o.e. p. 230. 
38. cf. D.C. Mulder o.e. p. 230. 
39. idem. o.e. p. 231. Alle hier vermelde citaten zijn aan dezelfde pagina ontleend. 
40. idem, p. 232. 
41. idem. 
42. A. de Kuiper in 'In de Waagschaal', november 1973, p. 5-8. 
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verband gebracht met de Jozef uit de Evangelieën enz. 'Alles valt met alles samen'. 
2. De islam wordt polemisch benaderd. De Kuiper concludeert: 'Wie één verhaal uit 

zijn eigen Heilige Schrift zó uitdiept en tot over de rand vult maar tegeljjk de eigen
lijke inhoud, de booschap van een heilig boek van miljoenen andere zó weinig ernstig 
neemt, moet wel een minieme verwachting hebben van 'het gesprek met de moslims' 
(43). 

3. In de conclusie van 'De ware Jozef' wordt islamitisch een 'scheldwoord'. Hij wijst 
erop dat de moslims typische vertegenwoordigers van de Derde Wereld zijn die tegen 
onze machtsstrukturen opkyken. Hef opfent een moêelijkheid voor een gesprek in 
tegenstelling tot de houding van bestrijding die alleen maar Verharding tot gevolg 
zal hebben'. De Kuiper roept dan ook uit: 'Wat een kans en een verantwoordelijk
heid die zo dicht bij huis te mogen hebben' (44). 

Aan deze discussies zou ik nog een tweetal niet of nauwelijks gehanteerde argumen
ten die een dialoog voorstaan willen toevoegen. 

Allereerst hebben de replieken op 'De ware JozeF reeds naar voren gebracht dat het 
methodisch onjuist is naar aanleiding van twee of meer vergelijkbare hoofdstukken 
uit de bybel en de koran dé islam en hét christendom te schetsen. Deze verabsolute
ring is wellicht terug te brengen op een openbaringspositivisme van de auteurs. In elk 
geval ontbreekt elk spoor van een fenomenologische benadering, dit is vanuit de eigen 
traditie zich trachten in te leven in die van de ander. In wezen wordt in 'De ware Jo
zef die andere traditie tot Sura twaalf versmald. Zelfs een exegese over de gehele ko
ran ontbrak. Indien echter, in de vergelijking van twee teksttradities, de overeenkom
sten en vooral de verschillen tussen twee wereldgodsdiensten wordt gegrond, dan is 
dit wel een zeer smalle basis. Waar blijft de benadering van hoe de moslims in de loop 
van hun geschiedenis hun geloof hebben uitgedragen en in de eigen umma gestalte 
hebben gegeven? En vooral missen wij de vindplaats van de moderne islam zoals deze 
nú door mensen van vlees en bloed wordt ervaren en beleden. De grote afwezige in 
het boek is de ware moslim. Hij zal zich dan ook moeilijk in 'De ware Jozef herken
nen. Het lykt er voor J. Peters dan ook op dat de auteurs — gedreven door een diepe 
pastorale bewogenheid — een wig proberen te drijven tussen islam en christendom 
(45). 

De sfeer van de islam ontbreekt in 'De ware Jozef', zijn feesten, zijn umma ge-
gedachte, zijn ramadan, zyn zakât, zijn religieuze en morele voorschriften, enzovoort 
Wil men echter verantwoord tot algemene uitspraken kunnen komen, dan dient de 
levende godsdienst ook voorwerp van onderzoek en studie te zijn. Maar voor wie 
elke heilsgeschiedenis buiten de joods-christelijke verwerpt, en elke 'natuurlijke 
theologie' afwijst, is de hedendaagse beleefde en islam ge-leefde in mensen en volke
ren weinig relevant. Wy menen dan ook dat dit een veronderstelling van de auteurs is 
die nergens wordt geëxpliceerd. 

Tenslotte zijn wy van mening dat Kohlbrugge en Van der Werf een apologetische 
stelling innemen die een wetenschappelijk verantwoorde benadering in de weg staat, 
omdat: 
a) het Jusufverhaal en de Jozefgeschiedenis niet gelijkwaardig worden behandeld; 
b) bij de exegese van de Jozefgeschiedenis wél lijnen door de gehele bijbel worden ge

trokken, terwyl dit niet geschiedt met het Jusufverhaal ten aanzien van de gehele 
koran. 

43. idem, o.e. p. 7. 
44. idem, o.e. p. 8. 
45. cf. J. Peters in zijn boekbespreking 'De ware Jozef' in Streven 27 okt. 1973, p. 308-309. 
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De polemische benadering wordt ingegeven door een bedreigende 'invasie' van 
grote groepen moslimarbeiders. Indien de auteurs deze moslims werkelijk zouden 
hebben ontmoet en leren kennen, dan zouden zij ontdekt hebben dat de voorwaar
den voor een authentieke dialoog geheel ontbreken gezien hun marginale positie in 
ons land, hun verschraalde diasporasituatie en geringe cognitieve kennis van hun eigen 
islamitische traditie. In plaats van een apologie te manifesteren, zou het billijk ge
weest zijn hen eerst zélf aan het woord te laten. 

Een geheel andere vorm van afwijzing van elke dialoog met moslims zijn de plannen 
vanaf 1976 te komen tot een 'Stichting voor Evangelisatiearbeid onder Moslims in 
Nederland'. Deze stichting werd in 1978 opgericht als een samenwerkingsverband van 
de 'Stichting Morgenlandzending' (deze werkt in Libanon, Syrië, Turkije en Egypte en 
onder moslims uit die landen in Nederland), de Gereformeerde Zendingsbond in de 
Hervormde Kerk (werkt in het bijzonder in Peru, Kenia en Indonesië en elders), de 
Deputaten Zending en Evangelisatie van de Christelijk Gereformeerde Kerken en de 
Hervormde Bond voor inwendige Zending op Gereformeerde grondslag. 

De laatste bond geeft het tijdschrift 'Echo' uit en is gevestigd in Amersfoort. Ds. C. 
Snoei is werkzaam bij laatstgenoemde bond en is tevens de secretaris van de 'Stichting 
voor Evangelisatiearbeid onder Moslims in Nederland'. 

Ds. C. Snoei stelt als doel van deze stichting dat 'zij een signaal dient te geven naar 
de gemeente toe, omdat de dingen niet goed gaan' (46). Hiervoor wordt een werk
kracht aangetrokken die de volgende opdrachten krijgt: vloeiend Turks spreken en 
schrijven; de hoofdzaken van de koran uitzoeken en handzaam (d.i. verspreidbaar) 
maken; het instrueren van medewerkers; het bewustwordingsproces van de kerken 
bevorderen teneinde zending onder moslims in Nederland te bevorderen, het opzoeken 
en verspreiden van lectuur en 'daar waar nodig' sociaal werk doen. 

De stichting is gericht op de Ongeveer 150.000 Moslims en 40.000 Hindoes. Dat zijn 
aantallen, die qua grootte meer omvatten dan enkele kleinere kerkgenoot
schappen' (47). Ds. С Snoei schrijft verder: 'Als wij menen opdracht te hebben om aan 
de 2700 miljoen mensen, die buiten onze grenzen leven en het Evangelie van Jezus 
Christus nog niet hebben gehoord, dit te verkondigen, dan hebben wij die opdracht ook 
in eigen land jegens hen, die het Evangelie, hoewel ze in ons midden wonen, niet 
kennen of niet meer kennen willen' (48). 

De nieuwe stichting is mede ontstaan als reactie op de Wereldraad van Kerken waar 
het Centraal Comité in 1969 een programma heeft aanvaard, waarbij christenen een 
dialoog aangaan met aanhangers van niet-christelijke godsdiensten. Snoei geeft duidelijk 
aan tegen welk aspect van de dialoog hij zich verzet: 

'Het samen optrekken van diverse geloofsgemeenschappen omdat er binnen elke vorm van 
godsdienst waarheidselementen zijn. Volgens velen is in het christelijk geloof dan weliswaar de 
meeste waarheid, maar toch bevatten ook de andere godsdiensten enige waarheid. Het is met name 
tegen deze ontwikkelingen binnen de theologie, zoals die dikwijls wordt voorgestaan door de 
Wereldraad van kerken, dat zich onze bezwaren richten. Weliswaar wordt met in elk dokument van 
de Wereldraad deze vorm van dialoog aangeprezen, echter beslist ook niet afgewezen. Daarnaast 
bestaan er binnen de Wereldraad groepen kerken en mensen, die deze ontwikkeling ook afwijzen. 
Al met al is het theologisch klimaat echter van dien aard dat wij de hier zich openbarende visie met 
klem moeten afwijzen. Als we die niet duidelijk verwerpen, zal — nog meer dan thans het geval is -
deze theologie geruisloos veld winnen. De varianten van deze visie zijn groot: De een 'wil uitgaan 

46. Deze informaties heeft ds. С Snoei ons desgevraagd mondeling medegedeeld. 
47. Ds. С Snoei in informatieserie no. 48, uitgave van de Hervormde Bond voor inwendige Zending 
op GG (Joh. van Oldenbameveltlaan 10, Amersfoort). 
48. idem. 
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van het gemeenschappelijke in alle godsdiensten en niet van dat wat verschilt (bijv. het feit dat er 
een God is, dat er een stel regels aangaande het menselijk gedrag zijn, enz.)'; de ander 'meent dat 
elke religie een weg is tot het heil; dat Christus weliswaar verborgen is in andere religies, maar toch 
werkzaam'; weer een ander 'beweert dat christenen binnen de westerse horizon de vrijheid hebben 
om het christelijk geloof te propageren, maar niet in andere delen van de wereld'; nog weer anderen 
'beweren dat de religies elkaar completeren' (49). 

De primaire doelstelling van de dialoog is voor deze groeperingen bekering. Het 
Evangelie mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan de dialoog (50). 

Op plaatselijk vlak hebben bovengenoemde plannen de nodige discussies opgeroepen. 
Zo verzette de zendingspredikant P.B. Dirksen zich tegeh evangelisatiearbeid onder 
moslims in ons land. Zijn eerste argument was dat z.i. zending onder de moslim trek-
arbeiders tegen 'het gebod van de naastenliefde' indruist. Immers de migrantenarbeiders 
zijn op ons verzoek naar Nederland gekomen ter versterking van onze welvaart en 
gedwongen door hun eigen armoede in de thuislanden. 'Om ze dan hier als object van 
evangelisatie te maken acht ik misbruik van de situatie. Het lijkt me meer in overeen
stemming met onze christelijke opdracht om b.v. te zorgen, dat ze zelf de beschikking 
krijgen over gebedsruimten' (51). Ten tweede acht Dirksen het veel waarachtiger als de 
moslims het christendom leren kennen door de concrete daden van de christenen. Wat 
het christelijk geloof betekent moeten de moslims kunnen ervaren en zien 'in de wijze 
waarop ze als medemensen worden geaccepteerd en behandeld, gehuisvest, vriendschap 
en hartelijkheid ontvangen en in hun eigen culturele en godsdienstige achtergrond 
worden gerespecteerd' (52). Tenslotte wijst de schrijver op de consequenties van een 
eventuele overgang van een moslim-gastarbeider naar het christendom. Op hetzelfde 
moment snijdt hij de banden met zijn eigen milieu en thuisland radicaal af en komt al
dus in een cultureel niemandsland. 

Kort na de publikatie van Dirksen bestrijdt B. Wentsel, een gereformeerd gemeentelid 
in Den Haag diens afwijzing prosélytisme onder de moslims te bedrijven. Zijn eerste 
wederlegging is te wijzen op het hoogste en normatieve gebod nl. niet de naastenliefde 
maar 'Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en 
met geheel uw verstand' (Mat. 22:37). En uit het oogpunt van de liefde tot God én uit 
het oogpunt van de liefde tot de naaste mogen en moeten de christenen voor Wentsel 
de moslims in Nederland 'met dit evangelie van dienst zijn' (53). Vervolgens is het echt 
geen toeval 'dat deze 200.000 in ons midden gekomen zijn. God leidde hen hierheen in 
de weg van economische nood. Het is geen misbruik maken van de situatie om hun van 
dit blijde Evangelie te verkondigen' (54). Tenslotte is Wentsel van mening dat de 
bekeerde moslim zich moet los maken van zijn familie. Dat is geheel in overeen
stemming met de voorspelling van Christus in Mattheus 10: 21-23. Wij mogen daar geen 
drama van maken, omdat er ook hier genoeg jongens en meisjes zijn 'die een diep 

49. idem. 
50. Enkele publikaties uit deze groeperingen: 
Nairobi, wat moet ik ermee?, uitgave E.O. en Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 1976. 
Bezinning op bevrijding in de Oecumene, dezelfde auteurs, Amsterdam 1975. 
'Oosterse Religies, een uitdaging', een uitgave E.O., 1977. 
51. P.B. Dirksen, 'Zending onder Moslims', in 'Woord en Dienst'jaargang 27, nr. 4,18 februari 1978, 
p.57. 
52. idem. 
53. B. Wentsel, 'Geen goede tijding voor islamieten?', in Gereformeerd Den Haag, 13e jaargang no. 9, 
4 maart 1978, p.l. 
54. idem. 
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ingrijpende levensverandenng doormaken door hun ommekeer tot God die ook sociaal
maatschappelijke gevolgen heeft' (55) 

Een ander voorbeeld van negatieve reacties is een televisie-uitzending van de NCRV 
over de islam, verzorgd door ds J Slomp, predikant in algemene dienst van de Gerefor
meerde Kerken voor de voorlichting over de ontmoeting met de moslims in onze sa
menleving Op deze uitzending kwamen zeer veel reacties van verontruste luisteraars 
(56) Ook op een door Slomp ongeveer gelijktijdig geschreven artikel 'Moslims helpen 
bij het vmden van een moskee7 ' dat door verschillende gereformeerde kerkbladen werd 
geplaatst, kwamen de reacties van lezers binnen Hierop stelt Slomp een open bnef op 
die wy hier overnemen tenemde aan te tonen welk soort vragen leven onder Nederland
se christenen en hoe een pastor hierop reageert (57) 

'Het is me onmogelijk om op elke vraag persoonlijk in te gaan Bovendien lijken de vragen erg op 
elkaar Bijna elke bjiefschnjver(fster) wijst me op de tekst 'Niemand komt tot de Vader dan door 
MIJ ' Moslims wijzen de liefde van God niet af, maar ze hebben moeite met de naam Vader voor 
God Dit komt omdat de oude Arabieren voor de islam hele godenfamilies met zonen en dochters 
kenden 

Misschien was ik voor u niet duidelijk genoeg, maar die tekst heb ik wel aan de orde gesteld toen ik 
zei dat we, als we in het gesprek (de dialoog) met moslims over God spreken, de dimensie in Gods 
wezen die Jezus met de naam Vader aanduidt ter sprake moeten brengen 

Sommige briefschrijvers vinden dat ik nadrukkelijk op de taak had moeten wijzen dat we de 
moslims benaderen met het evangelie Ik zou mijn briefschrijvers willen vragen hoe serieus neemt 
u de afval m ons land7 Ligt u wakker van het feit dat 30 tot 40 procent van de bevolkmg nooit 
meer een kerk van bmnen ziet7 Waarom al die bekeringsijver voor mensen van vaak een ander ras, 
godsdienst kuituur, taal, nationahteif Is dit een oudkoloniale reaktie7 Traditionele zendmg is 
immers vooral gencht op die mensen met andere kuituur, enz 
Sommige briefschrijvers hebben verwacht dat ik via de Τ V, bij een kijkdichtheid van 800 000 tot 
1 miljoen, volgens de N С R V, op zou roepen tot evangelisatie van een kleine moslimse minderheid, 
economisch een grotendeels uitgebuite groepering, ontworteld en ver van huis Ik zou dat persoonlijk 
een schandalig misbruik van de media vmden, een psychische druk uitoefenen op kleine minderheden 

Stelt u zich de rollen andersom voor Ik heb vele jaren m een moslims land gewerkt Stelt u zich 
voor dat in Egypte, Pakistan of Indonesie een moslims wetgeleerde, van wie bekend is dat hij uit
voerig studie heeft gemaakt van het christendom en die door de moslims belast is met voorlichting 
over het christendom en relatieopbouw met christenen, via de televisie zijn medegelovigen had 
opgeroepen tot islamisering van de christelijke minderheid 

Wat voor effekt zou zo'n oproep hebben gehad op de christelijke minderheid'' Zouden ze zich 
met bedreigd voelen7 Zou dat met in stnjd zijn geweest met de letter en de geest van de 
godsdienstvrijheid7 Zo voelen Moslims in ons land zich bedreigd door oproepen tot kerstening 

Toch verwachten sommige mensen van mij dat ik me zo opstel ten aanzien van de moslimse 
mmderheid in Nederland Dat kan en mag ik met een goed geweten niet doen Wat hebben minder
heden reeds geleden onder zo van bovenaf geredigeerde islamisering of kerstening Soms met, soms 
zonder hulp van de staat Onze eerste phcht als chnstenen m Nederland is om de godsdienstvrijheid 
voor onze moslimse landgenoten te handhaven Bedenkt u vooral ook dat zendingswerk en kerke
lijk werk in moslimse landen alleen mogelijk is bij de gratie van de overheden en islamitische wetge
leerden daar Willen moslims met ons praten over zaken, het geloof betreffende, dan staat hun dit 
vnj Velen van hen zeggen nog nee Moeten wij ze ons geloof dan opdringen7 

55 idem - Afwijzend tegenover de moslims staan vervolgens de opwekkingsbeweging 'Gospel for 
Guests' (Den Haag) waar chnstenen, Turken en Marokkanen hun landgenoten persoonlijk benaderen 
of m kleine groepen m buurthuizen, pensions enz Voorts zij vermeld de niet-kerkelyke gebonden 
initiatieven van de heer Ros (Lage Zwaluwe) met zijn 'Gebed voor de Moslims' en De Stichting 'In de 
Ruunte' te Soest 
56 Deze NCRV uitzendmg 'Ander Nieuws' vond plaats op zondagavond 19 februan 1978 Slomp 
presenteerde hier de islam als de 'tweede religie in Nederland' 
57 Zie onder meer J Slomp, 'Moslims helpen bij het vinden van een moskee', m 'Ons Kerkblad', 46e 
jrg, 10 februan 1978, Den Haag 
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Het is een misvatting van vele christenen in Nederland, die naar de pen grijpen en naar bladen 
als Trouw - naar aanleiding van een onvolledig knipsel uit een artikel van Dr. P. Dirksen in Woord 
en Dienst - en naar de N.C.R.V. schrijven dat we hier andere maatstaven toepassen dan in de 
zending in Azië en Afrika. Op enkele uitzonderingen na zijn praktisch alle kerken in Azië en Afrika 
het resultaat van zendingswerk onder aanhangers van stamreligies. Deze mensen kiezen óf voor de 
islam óf voor het christendom. 

Bekeringen uit de islam (behalve misschien op Midden-Java) komen zelden voor. Afval van het 
geloof is moslims volgens hun godsdienstige wetten verboden. Die mensen die over zijn gekomen, uit 
vrije wil, vaak spontaan, na het lezen vaak van een Bijbel, hebben daar veel voor over gehad. 

Deze mogelijkheid laten zowel dr. Dirksen als ik helemaal open. Volgens ons schort het wat dat 
betreft nog aan godsdienstvrijheid in de islam. We bevorderen die godsdienstvrijheid zeker niet 
door agressieve evangelisatie en door oproepen via de N.C.R.V.-televisie tot evangelisatie van 
moslims. 

Wanneer dr. Dirksen de eerste plicht ten aanzien van de moslims ziet in naastenliefde denkt hij 
natuurlijk ook aan de barmhartige Samaritaan. Die barmhartige Samaritaan hielp de arme gewonde 
man aan de kant van de weg naar Jericho. Hij hielp zonder meer. Zo diende hij God. Zo doen ook 
de zendingsziekenhuizen in de moslimse wereld. De Samaritaan probeerde niet om de gewonde te 
bekeren! Misplaatste missionaire ijver wordt door Jezus zelf scherp afgewezen (Matheus 23 : IS).' 

Hendrik Kraemer, die zijn leven lang met moslims heeft gewerkt en die bepaald niet bang was 
om te getuigen, sprak over het missionaire en godsdienstige raadsel van de islam. Wanneer u zich 
nader zou oriënteren op de hoofdinhoud van de koran en van het moslimse geloof zou u zo'n 
uitspraak misschien wel onderschrijven en zou u in elk geval tot de conclusie komen dat we 
moslims geen 'heidenen' mogen noemen. 
Ik durf zonder aarzelen te zeggen dat ik me temidden van moslims ook niet schaam voor mijn 
christelijk geloof. Dat weten mijn moslimse vrienden ook. 

Bij het vele gemeenschappelijke dat ons met de moslims verbindt blijft er inderdaad diep 
verschil van inzicht over de persoon en het werk van Jezus Christus. Dat geldt evenzeer voor de 
Joden. Ook met hen blijven we in gesprek. 

Het belangrijkste is dat het spreken met elkaar gebaseerd is op respekt en tolerantie. Dat beluis
ter ik ook in de omgang van Jezus en Paulus met andersgelovigen. Ik denk aan Jezus' gesprek met 
de Samaritaanse vrouw en met de Kananese vrouw (Matheus 15 : 21 - 28). 

De verwondering over de grootheid van het geloof van die mensen treft me in Jezus' woorden 
telkens weer. Paulus is voorbeeldig in zijn toespraak in Athene! 

Ik kom tenslotte nog een keer terug op de in het begin genoemde tekst. Toen Jezus zei: 'niemand 
komt tot de Vader dan door MIJ', zei hij niet: 'niemand komt tot God dan door MIJ'. Hij ontken
de de Godskennis van de vroegere profeten niet. Zou hij de Godskennis van een Arabische prediker 
in de 6e eeuw (ik bedoel natuurlijk Mohammed) ontkend hebben die buiten zijn schuld verstoken 
bleef van de Bijbel? Hadden de christenen in Arabie niet moeten zorgen voor een Bijbel in het Ara
bisch (Handelingen 2 : 11)?' 

Met deze vraag eindigt deze brief. 

De dialoog met moslims in Nederland 

In het begin der zestiger jaren hebben de Rooms-Katholieken in ons land via hun eigen 
emigratiestichtingen zich voornamelijk met hun geloofsgenoten ingelaten die toen in 
grote aantallen ons land binnentrokken (Italianen, Spanjaarden). Van protestantse zijde 
leefde de belangstelling voor de trekarbeiders pas op toen deze na de jaren '63 vanuit 
Griekenland, Turkije en Marokko naar ons land kwamen. Vanuit het Protestants 
Centrum voor Maatschappelijk Werk (P.C.M.W.) werd een 'werkgroep Buitenlandse 
Werknemers' opgericht. Deze werkgroep was werkzaam op een drievoudig terrein: 
a) 'als denkgroep meedenken in het beleid van de landelijke Stichting, Bijstand Buiten

landse Werknemers in Nederland; 
b)het contact onderhouden met de Churches Committee as Migrant Workers, vanwege 

de Wereldraad van Kerken actief en het doorgeven van de daar ontwikkelde visie 
naar de Kerken in Nederland; 
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с) de diakonale kaders van de kerken tot activiteit aansporen in contacten met buiten
landers en het uitwerken van gastvrijheidsmodellen voor plaatselijke wijkactiviteiten' 
(58). 

In de jaren 1973-1976 ontmoetten de verschillende kerkelijke groeperingen elkaar in 
een project, genaamd 'Samenleven met Buitenlandse Werknemers' (59). 

Dit initiatief kwam tot stand door de Werkgroep buitenlandse werknemers van Pax 
Christi, de werkgroep buitenlandse werknemers van het PCMW, als ook door het 
Algemeen Diakonaal Bureau van de Gereformeerde Kerken (60). 

Bij dit project werden twee veldwerkers voor een periode van twee en halfjaar aan
getrokken voor het agglomeraat Eindhoven en de Rijnmond. Hun taak bestond uit het 
geven van voorlichting over gastarbeid, het bevorderen van contacten tussen autochto
nen en allochtonen en het trainen van trekarbeiders voor de zogenaamde terugkeerpro
jecten. Toen dit project eind 1975 werd afgesloten, hebben de kerken van Noord-
Holland dit initiatief op eigen kosten voortgezet voor hun provincie voor de periode 
1 januari 1 9 7 6 - 1 januari 1979 (60a). 

In de Gereformeerde Kerken werd op 1 juli 1977 ds. J. Slomp, die werkzaam was in de 
zending in Pakistan, benoemd tot predikant in algemene dienst om voorlichting te 
geven over de ontmoeting met moslims (61). Hij publiceerde ter bevordering van de 
toenadering van gereformeerden tot moslims een bezinning: 'Joden, Christenen en 
Moslims: een driehoeksverhouding?' (62). 

In de Rooms-Katholieke Kerk werd binnen de 'Cura Migratorum' in 1976 een stuur
groep opgericht die zich toelegt op de relatie Christendom-Islam (63). 

Hierdoor werd het werk van P. Backx onder de naam van bureau 'Begrip', begonnen 
in 1973, voortgezet en uitgebouwd. 

De Stuurgroep wil door de uitgave van een eigen blad, nog steeds onder dezelfde 
naam 'Begrip', voorlichting geven aan de Nederlandse samenleving over de cultureel-
godsdienstige waarden van de islam en het welzijn van de moslims bevorderen. 

Ook via bestaande pastorale en catechetische instellingen wil zij beter inzicht ver
schaffen over de islam. Hoewel nog spaarzaam, is het niet ondenkbeeldig dat er in de 
toekomst steeds meer godsdienstige gemengde huwelijken zullen voorkomen. Terwijl 

58. L.D.A. Meijer, 'De kerken en de buitenlandse Werknemers' in 'Wending', jaargang 32, no. 10, 
dec. 1977, p. 551-552. 
59. Voor dit project werd uit de actie 'Kom over de Brug' een bedrag van/250.000,- ontvangen. 
60. L.D.A. Meijer, o.e., p. 552. 
Zie voorts, 'Wat is, wat doet de landelijke interkerkelijke werkgroep " Samenleven met buitenlandse 
werknemers"'... 1977. 
Hier dient vermeld te worden de voortreffelijke brochure 'Over buitenlandse arbeiders en over de 
vraag wat we plaatselijk kunnen doen' onder verantwoordelijkheid van het P.C.M .W. in 1972 uit
gegeven. 
60a. idem. 

61. cf. Oriëntatie 1977/1978, Zending van de Gereformeerde Kerken, Baam, 1978, p. 81. 
Zie ook van zijn hand 'Vreemdelingen in de bijbel én in onze samenleving', van '50 en 50 is een 
eeuw', uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Bijbel Kiosk Vereniging, Driebergen 
1978, p. 52-58. 
62. J. Slomp, 'Joden, Christenen en Moslims: Een driehoeksverhouding?', Kampen 1977. 
63. De stuurgroep bestaat uit: P.H JM. Camps, hoogleraar missiologie te Nijmegen (voorzitter); J. Rijk; 
G. Linssen, provinciale overste van Scheut; A. van Leeuwen, verbonden aan de Limburgse Immigratie 
Stichting; de pastorale werker V. Hermans; J. ter Haar, verbonden aan de universiteit te Leiden (Pakis
taanse islam) en de witte pater P. Backx, die als pastor of Veldwerker' optreedt. 
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op scholen kinderen van katholieke en islamitische huize met elkaar zullen opgroeien. 
Verder wordt gestreefd naar deelname in overleg en naar samenwerking met soort

gelijke instellingen op interkerkelijk gebied en binnen organisaties waar christenen en 
moslims elkaar ontmoeten. Een ander plaatselijk initiatief is de Interkerkelijke Werk
groep Buitenlandse Arbeiders (1WBA) (64) in Rotterdam, waarbinnen de 'Taakgroep 
Islam' zich heeft toeglegd op het organiseren van voorlichtingsavonden over de islam 
(64a). De eerste serie avonden werd georganiseerd in 1974 en richtte zich tot een alge
meen publiek. In de jaren daarna werd gericht gewerkt op een bepaald publiek, zoals in 
1975 op personen die werkzaam waren in de gezondheidszorg en in 1976 op kerkelijke 
kaders. De handreiking die hierdoor geboden werd aan werkers in de gezondheidszorg 
bleek bijzonder doeltreffend. Er werd een groepje mensen gevormd dat zich toelegde 
op het organiseren van lessen aan opleidingen voor verpleegkundigen, zieken- en gezins
verzorgsters. 

Naast deze activiteiten mogen zeker wel genoemd worden de bemoeienissen van de 
Taakgroep Islam voor het tot stand komen van gebedsruimte in Rotterdam. 

De Nederlandse Hervormde Kerk heeft via de Werkgroep Buitenlandse Werknemers 
(PCMW) en via haar Raad voor de zaken van Overheid en Samenleving een commentaar 
aan de Generale Synode voorgelegd waarin voorgesteld wordt het parlement te verzoe
ken de Motie Buitenlandse Werknemers niet te aanvaarden (1970). 

Vier jaar later pleitte de Sectie Sociale Vragen van de Raad van Kerken er voor om 
de buitenlanders inspraak te verlenen bij de voorbereiding van de nieuwe Memorie van 
Antwoord ( 1974). Tevens levert de Sectie commentaar op de Memorie in het bijzonder 
inzake de illegalen, de vrouwen van de migranten en de relatie migratie-ontwikkelings-
samenwerking. Het jaar daarop (april 1975) trad de Sectie verschillende malen in de 
openbaarheid door haar pleidooi ten behoeve van de illegalen, en in het bijzonder 
romdom de 182 die de Raad van Kerken onder zijn bescherming nam (65). 

In januari 1976 werd door de werkgroep 'Samenleven met Buitenlandse 
Werknemers' ten behoeve van de Sectie voor Sociale Vragen een commentaar opgesteld 
inzake het wetsvoorstel Arbeid Buitenlandse Werknemers. 

In 1977 hebben de kerken de ministers van CRM, Sociale Zaken en Volksgezondheid 
de aandacht van de Nederlandse regering gevraagd voor het rapport van de 'Nederlandse 
Vrouwenraad' ('Kommunikatieproblemen in de gezondheidszorg') (66). 

Een ander opmerkelijk rapport over de aanwezigheid van moslims in ons land is voor 
de Utrechtse Stedelijke Raad van kerken in 1975 uitgebracht onder de titel 'Christen 
en moslim in Nederland' (67). 
Er werd aan de Raad van Kerken een aantal aanbevelingen voorgelegd: 

— voorlichting over de islam als geheel en hun thuisland; 
— bevorderen van de dialoog christenen-moslims: 'Een duidelijk streven om over te 

gaan van spreken over de Moslims, naar een spreken met de Moslims, onze gasten. 
Het is vanzelfsprekend, dat de Nederlanders zelf een eerste stap in deze richting 
moeten nemen,...' (68). 

64. cf. T. Storeken, o.e. p. 74 t/m 110. 
64a. De Interkerkelijke Werkgroep Buitenlandse Arbeiders was voordien werkzaam onder de naam 
'Stuurgroep Informatief Buitenlandse Arbeiders' (SIBA). 
65. cf. De brief van de Raad van Kerken op 13 juni 1977 aan de staatssecretaris. 
66. cf. L. Meijer, o.e. p. 555-559. 
67. Zie Rapport van de Werkgroep Islam uitgebracht voor de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken, 
Utrecht september 1975. Deze werkgroep bestond onder meer uit H.A. А акіал, Α. Donkers, Mevr. 
G.W. Duyvendak-Boot, M.Y.S. Haddad, Mevr. L. Meyer, J.J. Platvoet, Sj. Theunis, J. Timmers, 
E. Verwaal en J.D.J. Waardenburg. 
68. idem, p. 20. 
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— verbeteren van de leefsituatie van de trekarbeiders 'Om met de Moslims te spreken 
is het nodig, dat de gastheren de situatie scheppen waann de Moslimse gasten m de 
gelegenheid gesteld worden om zich als Moslim te presenteren, niet gedeeltelijk, 
maar als mensen m hun totaliteit (héél de mens) (69) 

— lessen inweven in de roosters van het onderwijs, 
— het instellen van een werkgroep die een aantal practische zaken gaat organiseren 

zoals een 'dienstencyclus over de islam', het Moskeeproject mee helpen realiseren en 
de dialoog aangaan niet à titre personnel, maar als groep (70) 

In de Nederlandse Hervormde Kerk werd een belangrijke bijdrage aan de dialoog 
MosUms-Chnstenen gegeven door de Nederlandse Zendingsraad die in december 1974 
een werkdag over het thema 'Moslims en Christenen in Nederland' belegde (71 ) 

Dit initiatief van de Zendingsraad was het resultaat van activiteiten van de moslim-
arbeiders die steeds duidelijker steun aan de Nederlandse overheid vroegen voor de 
bouw van gebedscentra en godsdienstige activiteiten. Tevens ontmoetten vele christenen 
moslims op hun werk of m hun woonwyk waardoor vele vragen ontstonden, omdat de 
kennis over de islam als zeer genng werd ervaren. 

Deze werkdag mondde uit in het benoemen van een vervolgcommissie die zich later 
'Contact-commissie Moslims en Chnstenen in Nederland' noemde (72) 

De belangrijkste onderwerpen waar de Commissie zich op toelegde waren de vragen 
naar moskeeruimte, eigen begraafplaats en betere kansen voor onderwijs van de moslim 
kinderen Het eerste concrete resultaat van de Commissie was de wettelijke maatregel 
waann slachthuizen werden aangewezen waar ntuele slachting volgens de islamtradities 
mocht plaats vinden (73) Een eerste resultaat dat tezamen met andere groepenngen 
(o a FOMON) bij de Nederlandse overheid werd bereikt 

In 1976 organiseerde de Contact-commissie een tweede werkdag waar het 
godsdienstonderwijs aan moslim kinderen het centrale thema was D Bakker schrijft 
hier over in een (met gepubliceerd) verslag 

'Intussen heeft de ervaring geleerd dat het van belang is dat Moslims zelf initiatieven 
nemen Daarom juichen we het toe dat vanuit de FOMON een schrijven gestuurd is aan 
gemeenten en schoolbesturen om te peilen in hoeverre er mogelijkheden bestaan tot 
welk soort onderwijs 

Ook wordt gezocht naar de mogelijkheid een brochure samen te (doen) stellen voor 
schoolbesturen en onderwijzend personeel, welke elementaire gegevens wil verschaffen 
over de Islam' (74) Voorts wenst de Commissie een bijdrage te leveren aan een betere 
voorlichting via de massamedia inzake de religieuze vragen van de moslimarbeiders In 
1978 werd door deze Commissie een werkdag gehouden over 'ruimte voor gelovigen'. 
Naast een inleiding van P. Gransbergen, werkzaam bij het ministerie van CRM over 
'wat van regenngswege is gedaan en gegeven over moskeeruimten in Nederland', 
spreken twee moslims De Marokkaan M H Barraka van de Stichting De Moskee m de 
69 idem 
70 idem, ρ 21 
71 Zie de eerder genoemde pubhkatie 'Moslims en Chnstenen m Nederland', verslag van een werkdag 
van de Nederlandse Zendingsraad, december 1974 
72 Volgens het Progress-report van de Contact-commissie bestond deze uit moslims en chnstenen 
Abdulwahid van Bommel, voorzitter van de Federatie Moslim Organisaties m Nederland, M Sekha, 
penningmeester van de FOMON, A Tamir van de 'Stichting De Moskee' te Amsterdam, H Benghanem, 
sociaal werker in Den Haag, M Kuodi van de Indonesische school te Wassenaar, voorts de Nederlanders 
L van den Berg-Eldenng, ds J Hoekstra, ds A van der Poel, A van Elven, pater Backx w ρ en D 
Bakker 
73 Zie Staatscourant van ¿7 januari 1977 inzake het besluit nr 168072 dd 17 januari 1977 van het 
Directoraat Generaal van de Volksgezondheid 
74 D Bakker, Progress-report van de Contact-commissie Moslims en Chnstenen m Nederiand, 26 
maart 1977, ρ 2 
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Van Ostadestraat te Amsterdam legde de nadruk op de uiteenlopende functies van de 
moskee: 'centrum van onderwijs, opvoeding en karaktervorming', verzamelplaats voor 
vreemdelingen', rustoord voor zieken' en 'plaats waar de kinderen in de Qur'an worden 
onderricht'. 'Op deze plaats van samenkomst vergadert men ook over religieuze en 
maatschappelijke aangelegenheden van stad en dorp', aldus Barraka (75). De moskee is 
de centrale plaats voor moslims en dat geldt volgens hem te meer voor moslims in de 
diaspora zoals in Nederland. 

Ook Selahattin Kandaz van het Amsterdams Turks-Islamitisch Centrum wees zijn 
toehoorders op de veel grotere betekenis die een moskee in ons land heeft voor 
moslims dan in de thuislanden. 'Voor ons staat vast dat de moskee veel van haar oor
spronkelijke functie kan vervullen in een samenleving, waar de Moslims in de 
minderheid zijn. Het is een plaats waar we onszelf kunnen zijn en waar we onze 
kinderen kunnen opvangen zodat ze niet over straat zwerven. Oók hebben we in de 
materialistische wereld meer behoefte gekregen ons als Moslim te gedragen. Niet alleen 
in de moskee maar ook daar buiten. We hopen dat de Nederlandse samenleving meer 
begrip gaat opbrengen voor de realiteit van de aanwezigheid van tussen de 100.000 tot 
200.000 mensen met hun eigen cultuur en godsdienst, die ze in de praktijk willen 
brengen' (76). 

De deelnemers aan deze studiedag gingen na de inleidingen in vijf gespreksgroepen 
uiteen. In de rapportages daarvan herkennen we enkele klassieke vraagstellingen in het 
vraagstuk van de relatie moslims-christenen. 

Allereerst is er het spanningsveld zending en daadwerkelijke steun aan de islam. Een 
groep deelnemers rapporteert: 'Vele Christenen begrijpen niet dat kerkelijke leiders 
veel geld vragen voor zending buiten en tegelijkertijd óók geld vragen voor 
moskeeruimte binnen Nederland. Daarenboven is er nog de moeilijke verhouding tussen 
de klassieke zendingsgedachte en de nieuwere ideeën over de dialoog, waarin men als 
gelijkwaardige partners met elkaar spreekt over de diepste motieven van eigen geloof' 
(77). Wij herkennen hier de vraagstelling in 'De ware Jozef'. 

Een andere conclusie uit een gespreksgroep luidde: 'dat er veel in de marges werd 
gerommeld, maar dat er weinig constructiefs tot stand is gebracht inzake de dialoog: 
er is van allerlei gedaan door allerlei groeperingen, maar het is nog te weinig door de 
kerk zelf aangepakt; nodig is een samenspel over het hele gebied tussen kerken, kerke-
lyke leiders en mensen, ten einde betere voorlichting en betere samenwerking te 
verkrijgen tussen bijv. de katholieke Cura Migratorum en iemand als ds. J. Slomp, die 
van de kant van de Protestantse kerken zich met deze dingen bezig houdt' (78). 

Tenslotte is de belangwekkende vraag naar voren gekomen of de religie emancipatie 
en politieke bewustwording in de weg staat. Werkt het geloof of het verwerven van een 
moskeeruimte bevorderend op ontwikkeling of niet? In deze discussie gaf Hassan 
Askari de volgende verduidelijking: 'Emancipatie betekent voor de islam: bevrijd zijn 
van de slavernij aan deze wereld. Van deze bevrijding is de moskee een teken. Ten 
aanzien van de 'development' zij op te merken dat de religie de ontwikkeling moet 
durven critiseren. Moskee en kerk moeten dat samen durven doen. Protestanten en 
Rooms-Katholieken verschillen. Maar dat is bijkomstig. Belangrijker is dat kerk en 
moskee samen een andere visie hebben op heel de technische ontwikkeling om hen 
heen. Als we samen die visie uitdiepen, komt er mogelijk ook een antwoord op de 

75. Over deze werkdag van de CCMCN van 28 januari 1978 te Amersfoort gehouden is een niet 
gepubliceerd verslag, opgesteld door D. Bakker in maart 1978. Zie p. 1. 
76. idem, p. 2. 
77. idem, p. 4. 
78. idem. 
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gesignaleerde spanning tussen zending enerzijds en steun aan moskee-bouw anderzijds' 
(79). 

Samenvattend mogen wij stellen dat dit uitgegroeide initiatief van de Nederlandse 
Zendings Raad een open gesprek tussen moslims en christenen tot stand heeft gebracht. 
Wij dienen ons echter te realiseren dat het hier om zeer kleine groepen gaat uit beide 
religieuze achtergronden. 

De dialoog is nog sterk op het gesprek geconcentreerd en weinig geoperationaliseerd, 
en zeker niet op makro niveau in de kerken. Ds. Hoekstra vatte dit in zijn slotwoord 
kernachtig samen: 'we zijn ons er terdege van bewust dat we - wat betreft de 
onderlinge ontmoeting van de godsdiensten — nog in de kinderschoenen staan en nog 
nauwelijks een eerste stap hebben gezet' (80). 

Een geheel ander initiatief mag hier niet onvermeld blijven, waar christenen en 
moslims de dialoog bewust aangaan, nl. in de J.C.M. Sinds 1973 kent Nederland een 
afdeling op nationaal niveau van de 'Standing Conference of Jews, Christians and 
Muslims in Europe' (81 ). 

Een aantal vooraanstaande, theologisch goed geschoolde joden, moslims en 
christenen komen onder voorzitterschap van D.C. Mulder regelmatig bijeen om door 
middel van conferenties, 'leerhuizen' of wederzijdse uitnodigingen voor godsdienstige 
feesten een dialoog op te bouwen. 

De doelstelling is tweeledig: ' elkaar verstaan en 5 voor elkaar instaan' (82). Belang
rijke themata kwamen in de loop der jaren aan de orde zoals 'aktiviteiten van de Wereld
raad van Kerken met betrekking tot de dialoog', 'de visie op de Islam bij Hendrik Kraemer 
en bij Kenneth Cragg', 'moderne Tenach-benadering en protestantse bübelkritiek', de 
'tijdloosheid' van de koran, 'De man-vrouw verhouding' en 'sociale gerechtigheid in de 
Islam' enzovoort (83). Naast theologische discussies heeft het J.C.M.-Nederland ook 
initiatieven ontplooid om met Marokkaanse 'gastarbeiders' te spreken: 'Dergelijke 
informerende gesprekken zijn voor J.C.M, onmisbaar om een duidelijk beeld te krijgen 
van de problemen der minderheden en t.w.v. eventuele steun. Waar sprake is van 
'gebrek aan ontplooiingskeuzen' en 'verontachtzaming van belangen' van religieuze 
minderheidsgroepen zal J.C.M, corrigerend moeten optreden en haar standpunt 
duidelijk maken' (84). Men voegde de daad bij het woord door haar verontwaardiging 
bekend te maken rondom 'de trieste gebeurtenissen in Schiedam waarbij grote schade 
werd toegebracht aan een moskee' in 1976. Deze bekendmaking viel samen met een op
roep voor een geldinzameling voor het herstel van de moskee (85). 

Van een eigenlijke dialoog is pas sinds kort sprake. Mulder wijst er op dat deze 
gesprekssituatie nog lang niet algemeen is: 'In christelijke kring komt nog al te vaak een 
negatief oordeel over de islam voor. Onlangs nog hoorde ik de islam gekarakteriseerd 
als een duister heidendom. En ook van de moslimse zijde is een open tegemoet treden 
van christenen nog lang niet algemeen. De rol van het Westerse imperialisme in de 
moslimse wereld ligt daar nog vers in het geheugen. De aanvallen op de islam van de 

79. idem, p. 6. Hassan Askari is verbonden aan de Universiteit van Aligarh en was in die dagen als gast
hoogleraar aan de V.U. te Amsterdam verbonden. 
80. idem, p. 8. 
81. Secretariaat: 17 Chepstow Villas, Londen W 11 3 DZ, Engeland. Zij geven regelmatig een 
'Newsletter' uit. 
82. Zie notulen van de vergadering d.d. 10 september 1973, p. 1. 
83. Zie ondermeer notulen 10 april 1975; 30 augustus 1976; 21 febmari, 11 maart en 13 mei 1977. 
84. idem notulen d.d. 10 september 1973, p. 1. 
85. Zie het schrijven van de stuurgroep J.C.M. Nederland d.d. 2 september 1976. Geld kan men op 
gironummer van de secr./penningmeester van het J.C.M. overmaken. De brief werd namens J.C.M. Ne
derland ondertekend door Pater P. Backx, R. Bakker, Mevr. M.B. Geizon, Rabbijn D. Lilienthal, D.C. 
Mulderen M. Suudi. 
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zyde van christelijke zending hebben een diep wantrouwen geschapen. Maar er zijn 
toch symptomen van een nieuwe lente in de onderlinge verhouding' (86). 

Een opmerkelijk bijdrage tot de dialoog moslims-christenen is de publikatie van 
H. Mintjes 'Social Justice in Islam' uitgegeven door het Algemeen Diakonaal Bureau 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland (87). Deze auteur toont aan dat sociale 
gerechtigheid niet het alleenrecht van de christelijke prediking is, maar dat de islam 
meer dan welke andere wereldreligie de sociale gerechtigheid een essentieel deel van 
haar boodschap mag noemen (88). Het is een indringend geschrift waarin wordt 
afgerekend met stereotypen gelijk 'de moslim is fatalistisch' of 'de Islam is vernieuwing 
vijandig gezind' (89). De schrijver stelt de algemene vraag of een godsdienst, welke dan 
ook, een blok is op de weg die tot emancipatie van de mensheid leidt of dat het een 
bron van inspiratie is op zoek naar (sociale) gerechtigheid. Mintjes toont aan dat in de 
islam beide tendenzen aanwijsbaar zijn. Toen de moslimstaten stuk voor stuk met het 
koloniale verleden braken ('nation building'), vroegen grote sociale problemen om een 
oplossing (distributie van grond, verbouwing van het land, bestrijding epidemieën en 
analfabetisme, de grote slums en werkeloosheid). En 'in stark contrast to the intense 
poverty of the masses stood the sometimes extreme wealth and luxury of a small elite'. 
(90). 

Binnen de islam zelf is felle kritiek geleverd op die reactionaire tendenzen die sociale 
ongerechtigheid toedekten. Opvallend is echter dat de boodschap van Mohammed zelf 
niet aangevallen werd. Veeleer werden de hedendaagse leiders van de islam aangevallen. 
Dit 'establishment' werd gehekeld omdat ze de deugden van armoede, onwetendheid en 
kwalen predikt (90a). Het boekje toont aan hoe de islam volop in beweging is en hoe 
zij oog heeft voor de maatschappelijk zwakken. Soms wordt de sociale ethiek van de 
islam wel eens met een weg vergeleken die loopt tussen het marxisme en het Westers li
beralisme. Een sociale filosofie die stelt dat de armoede in West-Europa niet is verdwe
nen, maar slechts gemoderniseerd (90b). Een boek dat grotere verspreiding verdient dan 
de Engelse taal toelaat. 

De langzaam op gang komende contacten tussen moslims en christenen mag men niet 
isoleren van initiatieven binnen de Wereldraad van Kerken en het Vaticaan, noch op het 
meer theoretisch theologische vlak, noch op dat van het meer praktisch gerichte pasto
raat (91). 

Pas in 1969 vindt de eerste ontmoeting plaats tussen christenen en moslims onder 
auspiciën van de Wereldraad van Kerken. Zulke bijeenkomsten werden daarvóór geken
merkt door afwezigheid van de moslims zelf (Beiroet 1966). Deze conferenties hadden 
meer een intern karakter van protestantse theologen over de mogelijkheden en 

86. D.C. Mulder, 'Dialoog met de Moslims' voor de N.C.R.V.-radio 23 februari 1978. Deze toespraak 
werd later gepubliceerd in 'Rondom het Woord, theologische etherleergang', 20e jrg.,nr. 3, sept. 1978, 
p.41. 
87. H. Mintjes, 'Social Justice in Islam', Amsterdam 1977. 
88. H. Mintjes, noemt bij wijze van voorbeeld de zakât en de riba: 'More than any other religion, 
Islam has the right to call social justice an essential element of its message. It is the religion of a social 
justice par excellence', o.e. p. 8. 
89. Mintjes: 'Unlike Jesus, Mohammed did not begin his preaching in an already existing state but in a 
tribal community which still had to grow into a state. 'He had not so much to work out a relationship 
to an existing political order as to create a new one. This left an indelible mark on Islam' (p. 80). 
90. H. Mintjes, o.e. p. 5. 
90a. idem. 
90b. idem o.e., p. 85. 
91. Een geschiedschrijving over de dialoog moslims en christenen vanuit r.k. en protestantse zijde is 
op zich een studie waard. In het bestek van dit hoofdstuk willen wij slechts enkele relevante gegevens 
vermelden die de nationale dialoog omlijsten. 
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voorwaarden tot een dialoog. 
In 1971 roept de Wereldraad een aparte afdeling over dialoog in hçt leven en ná dat 

jaar nemen moslims aan een groot aantal conferenties deel, waar de ontmoeting der 
wereldgodsdiensten aan de orde komen (1970 in Libanon en 1974 te Sri Lanka). Daar
naast werden speciale conferenties georganiseerd voor moslims en christenen (92). 
Terecht merkt Mulder op: 'Ik wil het belang van zulke ontmoetingen niet over
schatten. Tenslotte zijn het maar enkele tientallen personen die er aan deelnemen en 
ze spreken soms met elkaar op een niveau dat wat ver af ligt van de harde realiteit van 
elke dag' (93). Het belang van deze internationale bijeenkomsten van specialisten uit 
beide religies dient dan ook veeleer gezocht te worden in de bijdrage aan een algemeen 
klimaat, dat tot gesprek, verdraagzaamheid en wederzijds respect leidt. Een dergelijk 
theologisch klimaat bevordert initiatieven van de lokale kerken zelf. 

Deze eigen werkzaamheid van de plaatselijke kerken kan zelfs van oudere datum 
geschat worden dan de 'officiële dialoog' vanuit de Wereldraad. Immer het migratie
probleem in de zestiger jaren heeft de Europese lokale kerkgemeenschappen niet 
onberoerd gelaten. 

Het Centrale Comité van de Wereldraad stemde in 1956 in met het houden van een 
werkbijeenkomst over het migratievraagstuk (94). Twee jaar later werd de Nederlander 
B. Sjollema speciaal belast met migratieproblemen. De derde assemblee van de Wereld
raad besloot in 1961 te New Dehli een 'Secretariaat voor de Migratie' op te richten. 
Deze beslissing leidde onder meer tot de conferentie van Amoldshain in 1963 waar het 
migratievraagstuk in Europa aan de orde werd gesteld (95). Deze conferentie leidde op 
haar beurt weer tot de oprichting van de 'Churches Committee on Migrant Workers' 
(CCMW), gevestigd in Génève. Dit comité komt twee maal per jaar bijeen en bestaat uit 
vertegenwoordigers van anglicaanse, evangelische en orthodoxe kerken van West-Euro
pese landen. 

Reeds een jaar na de installatie van het CCMW wijdde dit comité aandacht aan de 
moslims in Europa. Zij bevorderde een case-study van moslims als minderheid in het 
christelijke Engeland (96). 

Tevens dient de periodieke publikatie 'Migration Today' niet onvermeld te blijven. 
Hoe aarzelend de dialoog plaatselijk en internationaal op ganL' komt, is terug te 

vinden in de consultatie van de Europese kerken in 1978 te Salzburg. 
Vertegenwoordigers uit Oost en West Europa, pastores uit de praktijk, theologen en 
islamologen hebben niet weten te voorkomen dat de pers de conferentie als een 
'mislukking' beschouwde (97). 

De Nederlandse theoloog en islamoloog J. Slomp verwondert dit niet: 'Deze 
mislukking wijst er namelijk op dat de kerken in Europa nog niet klaar zijn voor de 
ontmoeting met de vele moslims in onze omgeving. Een geslaagde, theologisch gave 
conferentie met een aantal fraaie resoluties zou dit feit slechts verdoezeld hebben. Nu 
zijn de 85 deelnemers uit Oost- en West Europa met huiswerk teruggestuurd' (98). Dit 

92. Voor meer literatuur over dit onderwerp in het bijzonder 'Christians meeting Muslims', Génève 
1978, als ook V.G.M. Hermans o.e. p. 91-116. 
93. D.C. Mulder, o.e. 'Dialoog met de Moslims' voor de N.C.R.V.-radio 23 februari 1978. Deze toe
spraak werd later gepubliceerd in 'Rondom het Woord', etherleergang', 20e jrg., nr. 3, sept. 1978, 
p. 41. 
94. Hier dient de afdeling 'Interchurch Aid and Service to Refugees' van de Wereldraad vermeld te 
worden, die vanuit het vluchtelingenvraagstuk steeds meer de migranten als een aparte groepering is 
gaan behandelen. 
95. Within Thy Gates. Génève 1964, p. 2, geciteerd in V.G.M. Hermans o.e. p. 100. 
96. cf. E. Butterworth, o.e. 
97. Zie o.m. Trouw d.d. 20 februari 1978. 
98. J. Slomp, 'De Europese Kerken en de Moslims' in Wending, jaargang 32, no. 2, 1978, p. 124. 
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gold vooral voor de sectie 'Getuigenis en Dialoog' onder leiding van de Zwitserse 
theoloog D von Almen die met lege handen van de plenaire vergadering terugkwam De 
anti-dialooggroep van de 'evangelicals' trachtte nog aan de vergadering een manifest 
voor te leggen waann de plicht benadrukt werd de moslims binnen Europa voor het 
Evangelie te wmnen. De vergadering verwierp echter dit manifest en sprak zich uit 'dat 
het beter was onze 'theologische verlegenheid' te erkennen dan om zo'n eenzijdig stuk 
aan te nemen' (99) Men besloot vervolgens initiatieven te ondernemen om een 'Project 
Islam in Europa' te bevorderen dat van zowel protestantse als katholieke zijde de 
relatie tot de moslims bmnen Europa zou moeten coördineren (100) 

Bij de Rooms-Katholieken is de aandacht voor het migratievraagstuk van veel oudere 
datum dan in het milieu van de Wereldraad Wellicht heeft hier het begeleiden van de 
sterke emigratiestroom van г к. Ieren en Italianen een rol gespeeld (101 ) Na de Tweede 
Wereldoorlog wijdde paus Pms XII een apostolische constitutie 'Exsul Familia' aan de 
trekarbeid. Ook talrijke latere Vaticaanse documenten wijzen op het migratievraagstuk 
(102) De constitutie 'Exsul Familia' werd na de discussie van het Concilie aangepast in 
de instructie 'Pastorahs Migratorum Cura' Een jaar later in 1970 volgde het 'Motu 
Proprio Apostolicae Cantatis' waarbij een pauselijke commissie voor migranten werd 
opgencht (103). Reeds in 1951 werd door Pms XII het 'International Catholic 
Migration Commission' (I С M С ) te Genève opgencht met de taak om 'internationaal 
de bestaande katholieke emigratiebureaus te coördineren die zich inzetten voor de 
technische, financíele en sociale hulp aan migranten' (104) Z¡] geven de periodiek 
'Migration News' uit. 

De aandacht van de kathoheke kerk voor het migratievraagstuk is betrekkelijk groot 
geweest Het heeft echter lang geduurd voordat de moslimse migranten werden 
ontdekt Op enkele nationale initiatieven na, is het eerste bewijs van aandacht voor de 
moslimarbeiders een Europese bijeenkomst in 1973 te Rome Deze werd eenjaar later 
gevolgd door een initiatief van het 'Secretariaat voor de betrekkingen met de niet-
chnstenen' dat leidde tot een werkconferentie in Luxemburg (105) Hetzelfde jaar 
werd in Hamburg een studiebijeenkomst belegd geheel gewijd aan de moslims in West 
Europa (106) In 1978 komen de secretanssen van de bisschoppelijke commissies voor 
migratie en de nationale directeuren van de katholieke werken voor migratie in Brussel 
bijeen Men bespreekt de wenselijkheid om een werkgroep op te richten die zich toelegt 
op de pastorale begeleiding van migranten binnen Europa, onder verantwoordelykheid 
van de verschillende bisschoppenconferenties Deze pastorale werkgroep zou dienen 

99 idem, ρ 126 
100 idem Aan de bijeenkomst te Salzburg nam ook FM Fitzgerald w ρ deel, de directeur van het 
pauselijk instituut voor arabische studieen 
101 cf VGM Hermans, oc ρ 93 
102 Zie onder meer van paus Johannes Mater et Magistra (1961) en Pacem in Terris (1963), van paus 
Paulus VI Populorum Progressio (1967) In het Tweede Vaticaans Concilie zijn te vermelden 
Apostohcam actuositatem', 'Christus Dominus' en 'Gaudium et Spes' 
103 Zij geeft een tijdschrift 'Migrazione e tunsmo' uit De Pauselijke initiatieven hebben onder meer 
geleid tot verklaringen van bisschoppenconferenties op nationaal niveau inzake de problemen van 
migranten zoals m maart 1973 in België 
104 VGM Hermans, oc ρ 93 
105 Zie voor de Nederlandse bijdrage van A Camps, 'Foreign labourers and non-chnstian religions 
in the Netherlands', Luxemburg 1974 
106 Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de 'International Catholic Migration Commission* 
Bijdragen ojn Τ Stark, 'Le nombre et la condition juridique des travailleurs musulmans en Europe', 
kanunnik H Desmettre, 'Problèmes culturels et religieux d'une communauté musulmane et les ména
ges mixtes', Secours international de Cantas Catholica Belgique, Travailleurs musulmans en Belgique', 
Mme S Belpeer, 'Les jeunes filles musulmanes', Pr Rondot, 'Le monde musulman méditerranéen en 
tant que région d'orgine de la migration vers l'Europe', E de Haan, 'Die soziale Lage der türkischen 
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samen te werken met de Intra-Europese Migratie Commissie van de I.C.M.C. Het blijkt 
echter zeer moeilijk tot een dergelijke Europese pastorale werkgroep te komen (107). 

Samenvatting 

De dialoog tussen christenen en moslims is pas een vraagstuk van de laatste jaren, 
samenvallend met de vestiging van grote aantallen moslims in ons land ten gevolge van 
de mediterrane trekarbeid. 

Noch op theoretisch, noch op praktisch niveau is de ontmoeting en het gesprek 
tussen aanhangers van beide wereldreligies een vanzelfsprekende zaak. Vanuit de 
kringen van theologen en kerkelijke leiding wijst men in verschillende gevallen de 
dialoog af (o.a. De ware Jozef; Ds. Snoei, de Stichting voor Evangelisatie-arbeid onder 
moslims in Nederland). Ook op het niveau van de plaatselijke gemeenten bespeurt men 
alom in den lande opvattingen waarin de moslims als object van zending beschouwd 
worden. Veel gemeenteleden vragen zich af waarom wel geld wordt ingezameld voor 
zending in islamitische landen, terwijl men onder de moslims binnen eigen grenzen geen 
prosélytisme bedrijft. 

Het blijkt vaak dat onafhankelijk van bepaalde theologische concepties, de islam niet 
gekend en vaak in stereotypen en karikaturen beschreven wordt. 

Tegenover een afwijzing van elke dialoog met de moslims zien we een groeiend-
aantal theologen bijdragen leveren aan een beter wederzijds begrip (108). Zij worden 
daarbij gesteund door de internationale kerkelijke leiding van Genève en Rome die de 
dialoog met de niet-christelijke godsdiensten in het laatste decennium hebben 
opgenomen. In beide grote kerkelijke stromingen zien wij tevens aandacht voor het 
migratievraagstuk, en op praktisch vlak instituties, in het leven geroepen om ondermeer 
aandacht te wijden aan de moslimse migranten in Europa (CCMW en Pastoralis Migrato-
rum Cura). Er verschijnen publikaties en onderzoek wordt ontwikkeld inzake het mi
gratievraagstuk en de positie van de moslimlanden in verschillende Europese landen. 

In Nederland zijn zowel op interreligieus (JCM) als op kerkorganisatorisch niveau 
(De Nederlandse Zendingsraad, Pax Christi, Cura Migratorum (P.C.M.W.)) initiatieven 
waar te nemen die de dialoog bevorderen. 

Vanuit de kerken in ons land werden twee deskundigen, islamologen, vrijgesteld om 
de plaatselijke gemeenten tot de ontmoeting met de moslimminoriteiten toe te rusten 
(109). Op dit praktisch vlak ontbreken de moslim-arbeiders, wellicht door onvoldoende 

Arbeitnehmer in der Bundesrepublik'; Père ¡. Ghys, 'Diaspora musulmane'; E. Esenkova, 'Die isoliert 
lebenden türkischen Arbeitnehmer in der B.RS3.'; V. Mohr, 'Ehen mit Moslems'; E. Malet, Travailleurs 
en famille. Les adolescents'; Mgr. G. Rocheau, 'Les droits des migrants'. 
107. Brussel, 26 en 27 april 1978, 'Colloque sur les problèmes de la migration et sur la pastorale des 
migrants dans les pays d'Europe'. 
108. A. Camps, 'De weg, de Paden en de Wegen, De christelijke theologie ende concrete godsdiensten', 
Bosch en Keuning, Baarn, 1977. A. Camps, ΉεΙ christendom en de godsdiensten der wereld, nieuwe 
inzichten, nieuwe activiteiten', Bosch en Keuning, Baam, 1976. 
109. B.C.M. Backx w.p., Kruiskampsingel 365, 's-Hertogenbosch. 
Ds. J. Slomp, p/a Zendingscentrum der Gereformeerde Kerken, De Beaufortweg 18, Leusden. 
Groepen die zich met de dialoog (hebben) bezig(ge)houden zijn o.a.: 
Rotterdam: Schermlaangroep (initiatief van ds. Wery) (opgeheven). 
Soest: groep Raad van Kerken (contactpersoon: Wim van de Bergli) 
Amsterdam en andere plaatsen: de diverse JCM-groepen. 
Deze groepen stellen zich alle positief op t.o.v. de dialoog. 
Tegen de dialoog stelde A. van Bommel zich op tijdens de bijeenkomst op de Tiltenburg in 1974. 
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scholing en geringe cognitieve kennis (zie protocollen hfdst. 8 en 9) van de eigen gods
dienst, maar ook gehinderd door de diaspora situatie waarin zij zich bevinden. Buiten 
incidentele persoonlijke contacten, zullen de moslims in de verstrooiing werkend en 
levend onder moeilijke sociaal-economische en politieke omstandigheden, zich veeleer 
als groep manifesteren. De belangrijkste raakvlakken waar christen- en moslimgroepen 
elkaar treffen is de roep om een eigen gebedsruimte, aandacht voor het (islamitisch 
godsdienst-)onderwijs en het scheppen van voorwaarden om de religieuze praktijk uit te 
oefenen (rituele slachtingen, het verkrijgen van vrije dagen voor de eigen feesten). Wij 
komen hier in hoofdstuk 15 op terug. 
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Hoofdstuk 14 

DE SOCIAAbPOLITIEKE KAART 

'True klam calls for justice and equality, and for solidarity 
with the poor and oppressed' 

H. Mintjes 
Par. 1. Migrantenraad 
Par. 2. Syndicale en partij-politieke bindingen 
Par. 3. Amicales 

In de protocollen was vaak sprake van een onomwonden sociale stellingname waaraan 
politieke aspecten niet vreemd waren. Geen der geïnterviewden bleek echter lid van een 
Marokkaanse vakbond of politieke partij. Vanuit de protocollen en inhoudsanalyses 
(hfdst. 8 en 9) zijn wy verplicht hier even stil te staan bij de verschillende niet 
religieuze organisatievormen. Allereerst trachten wij te onderzoeken hoe veelvuldig en 
op welke wijze de moslims binnen de Utrechtse migrantenraad 'hun religieuze noden' 
aan de orde stelden. 

Vervolgens is het nuttig enige kanttekeningen te plaatsen bij de eigen politieke 
organisatievormen zoals deze vooral in Frankrijk duidelijk aanwijsbaar zijn. Maar ook 
in Nederland ontstaan politieke groeperingen van Marokkanen. 

Tenslotte dienen wij de belangstelling van de Marokkaanse overheid te signaleren 
voor haar onderdanen in den vreemde. Dit brengt ons op de Amicales en hun belang
stellingvoor 'godsdienstzaken' (moslimslagers) en onderwijszaken. 

Teneinde onze islamografie verder in kaart te brengen, zullen wij deze aspecten in 
afzonderlijke paragrafen hiema laten volgen. 

Par. 1. De Utrechtse Migrantenraad 

Aan de institutie van de migrantenraad is eerder in deze studie aandacht besteed (zie 
hfdst 4). In deze paragraaf trachten wij die momenten vast te leggen waar de leden van 
de migrantenraad de zaken van de Islam bespreken. Vanaf de oprichting van de raad 
(1973) tot en met het jaar 1978 hebben de moslims vaak gesproken over de 
onderwerpen waar deze studie zich op richt. 

Een chronologische volgorde levert ons het hier volgende beeld op. 

27 juni 1973 
Вц de migrantenraad komt een tweetal brieven binnen van het Islamitisch Centrum en 
de werkgroep De Moskee. 
(zie bijlage El en E2.) 
Beide brieven worden twee maanden later (na de zomervakantie) behandeld. 

23 augustus 1973 
De voorzitter van de migrantenraad verwijst naar de ingekomen brieven en vraagt de 
leden wat zij hiermede willen doen. Het Marokkaanse lid M. legt er de nadruk op 'dat 
de moskee niet alleen is om te bidden, maar ook een belangrijke sociaal-culturele 
funktie heeft' (1). M. ziet geen enkel heil in steun van de Stichting Buitenlandse Werk-

1. Notulen van de Migrantenraad, 23 augustus 1973. 
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nemers bij het oprichten van een moskee. Volgens hem 'moeten religieuze zaken niet 
onder de Stichting vallen'. Een andere Marokkaanse spreker benadrukt de vraag hoe de 
migrantenraad in zijn totaliteit denkt over de oprichting van een moskee. De anderen 
reageren hier positief op. Het Spaanse lid M. vraagt zich alleen nog kritisch af of het 
wel tot de mogelijkheden behoort de gevraagde grote ruimte te vinden. 

Tenslotte besluit de migrantenraad unaniem adhesie te betuigen aan de ingekomen 
brieven en deze ter kennisgeving aan het gemeentebestuur en de Stichting toe te 
zenden. 

15 november 1973 
Er vindt op initiatief van enkele Turkse en Marokkaanse leden van de migrantenraad 
een overleg plaats tussen de Utrechtse slagers en de moslimslagers. De Nederlandse 
slagers hadden geklaagd over de Marokkaanse en Turkse collega's dat zij zich niet aan 
de sluitingstijden hielden, daar zij na zes uur 's-avonds de huiswaarts kerende land
genoten nog in hun winkel ontvingen en soms ook in de loop van de zondagen. 

Dit conflict wordt in der minne geschikt met de toezegging van de moslimslagers 
zich meer aan de officiële sluitingsuren te houden. 

10 december 1973 
In een briefstellen vijf leden van de migrantenraad het islamitische godsdienstonderwijs 
aan de orde. Het probleem richt zich voornamelijk op de Spaans/Marokkaanse school 
waar het migrantenraadslid E. werkzaam is. Aldaar werd wel godsdienstonderwijs aan 
de Spaanse kinderen gegeven, maar niet aan de Marokkaanse. Het schoolbestuur tekent 
geen enkel bezwaar aan tegen het geven van islamitisch godsdienstonderricht, maar zegt 
hiervoor geen financiën ter beschikking te kunnen stellen. Nu kennen de Marokkaanse 
migrantenraadsleden een arbeider die in een levensmiddelenfabriek in Utrecht werkt. 
Hij beschikt over de bekwaamheden dit onderwijs te verzorgen en is daartoe ook-
bereid. De vraag is nu echter of diens werkgever er mee instemt dat hij de werktijd af 
en toe onderbreekt voor de lessen. Tevens is de vraag of de werkgever zijn loon door 
wil betalen. Het Marokkaanse lid stelt voor dit gezamenlijk aan het desbetreffende 
bedrijf te vragen. Aldus wordt besloten. 

21 januari 1974 
Er is een brief binnengekomen van de associatie van Moslim Organisaties Nederland. 

20 maart 1974 
Op verzoek van de voorzitter geeft de secretaris een verslag van diens gesprek met een 
delegatie van de stedelijke Raad van Kerken. Laatstgenoemde wilde onderzoeken hoe 
aan de buitenlandse arbeider hulp verleend kan worden. Het advies luidde dat de 
kerken zouden kunnen helpen door hun leden te vragen goedkoop kamers te verhuren 
aan buitenlanders. Naast het verlenen van elementaire hulp bij administratieve werk
zaamheden zou een steunfonds kunnen worden opgericht om vreemdelingen in nood 
een eerste opvang te verschaffen. 
Later werden deze suggesties niet overgenomen. 

29 april 1974 
Tydens een speciale zitting van de migrantenraad met leden van de Bijzonder Kamer
commissie van buitenlandse werknemers stond de regeringsnota buitenlandse werk
nemers centraal. Een Nederlands lid van de werkgroep De Moskee, het Marokkaanse 
migrantenraadslid M. tevens lid van de Stichting De Moskee en de geestelijke leider van 
de Turkse moslims bieden bij deze gelegenheid de kamerleden een petitie aan. In hun 
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begeleidend schrijven stellen zij: 'We willen er hiermede nogmaals op wijzen dat er geen 
enkele vergelijking kan bestaan tussen de bestaande voorzieningen voor christenen die 
hier gevestigd zijn en buitenlandse werknemers die in een voortdurend dilemma om
trent 'blijven of gaan' verkeren. In de nota staat iets over de geestelijke verzorging n.l. 
dat het de aandacht van de regering heeft. U als commissie heeft naar aanleiding van 
deze passage opmerkingen gemaakt en aanbevelingen gedaan, die een duidelijke onder
steuning van de Moslims in Nederland zouden kunnen betekenen, in de Memorie van 
Antwoord is hiervan niets terug te vinden' (2). 
Onder de leuze 'overheidssteun voor moslims' brengen zij de volgende vijf wensen, zes 
stellingen en conclusie naar voren (3): 

OVERHEIDSSTEUN VOOR MOSLIMS? 

Vijf wensen 

I. Een aantal moslims vervult, naast het gewone werk, voor landgenoten de functie 
van geestelijke leider. Kunnen zij geheel of gedeeltelijk worden vrijgemaakt voor 
dit werk? 
Er wordt nu roofbouw op hen gepleegd. 

II. Moslims in ziekenhuizen, inrichtingen en gevangenissen hebben net zo goed als 
christenen en humanisten recht op geestelijke bijstand. 
Kunnen hier voorzieningen voor komen? 

III. Veel kerkgebouwen in Nederland zijn tot stand gekomen met hulp van de 
overheid. Kan de overheid eigen daadwerkelijke hulp bieden bij koop of huur en 
inrichting van gebedsruimten? 

IV. Er is geld nodig voor het realiseren van godsdienstonderwijs voor moslim-kinderen. 
Het is voor hen een uiterst belangrijk onderdeel van de opvoeding, juist als zij op 
Nederlandse scholen zitten. 

V. Groepsvorming van moslims moet ondersteund en gestimuleerd worden. Voor hun 
activiteiten hebben zij een financieel ruggesteuntje nodig, evenals veel Nederlandse 
groepen en groeperingen. Subsidiëring daarvan zou rechtstreeks moeten plaats
vinden, zonder inmenging van derden. 

Zes stellingen 

De overheid geeft geen steun aan kerken en religieuze groeperingen, dus ook niet aan 
moslims. Is dat juist? 

I. Het is onjuist de islam zonder meer te vergelijken met het christendom. De islam 
bepaalt voor haar volgelingen het leven van alle dag in veel sterkere mate dan het 
christendom. Religieuze, culturele en sociale aspecten van het leven van moslims 
vormen een totaliteit; zij zijn moeilijk te (onder)scheiden. 

II. De christenen in Nederland verkeren in een andere situatie dan de moslims in dit 
land. 
-Christenen kunnen gebruik maken van bestaande kerkgebouwen, voorzieningen 

en organisaties; 
2. Zie begeleidend schrijven bij de petitie 'Moslims in Nederland,de memorie antwoordt niet'. Utrecht, 
29 april 1974 in gestencilde vorm. 
3. Zie verder bijlage G. 
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- Moslims maken deel uit van een samenleving, waarin tot voor kort nog geen 
enkele moslim te bekennen was. 
Alles moet van de grond af aan worden opgebouwd; 

- Moslims wonen hier meestal tijdelijk en als zy hier langer willen blijven weten 
ze niet hoe lang dat nog kan duren; 

- De moslims in Nederland zijn financieel heel wat minder draagkrachtig dan de 
meeste christenen. 

III. In Nederland zijn met overheidssteun voorzieningen geschapen voor de geestelijke 
verzorging van mensen in bijzondere situaties. 
Voorbeelden: pastorale zorg in ziekenhuizen, gevangenissen en het leger. Voor 
deze religieuze activiteiten wordt door de overheid wel verantwoordelijkheid 
geaccepteerd. 
De moslims in Nederland verkeren in een vergelijkbare — bijzondere — situatie. 

IV. Er is in Nederland nog veel onwetendheid over de culturele achtergronden van de 
buitenlandse medeburgers. Voorlichting is hoogst noodzakelijk. Dit wordt erkend 
door de overheid. Voorlichting over de islam kan het best door moslims zelf 
gegeven worden. Deze kan gegeven worden in en vanuit moskeeën. Moskeeën kun
nen fungeren als ontmoetingsplaatsen van buitenlanders en Nederlanders. 

V. Religieuze en morele problemen kunnen hun weerslag krijgen in sociale en 
medische problemen. Het welzijn van een grote groep buitenlanders kan in belang
rijke mate verbeterd worden als zij de gelegenheid krijgen als buitenlander in de 
Nederlandse samenleving zichzelf te zijn en te blijven — ook in religieus opzicht! 

VI Hulpverlening aan moslims heeft weinig kans van slagen als zij niet aansluit bij 
vormen van hulpverlening in de landen van herkomst. In deze landen speelt de 
Imam een belangrijke rol als leidsman en adviseur. Het heeft waarschijnlijk meer 
effect om de onderlinge hulpverlening van moslims te bevorderen dan om de hulp
verlening aan hen vanuit Nederlandse kaders te organiseren. De beste weg daartoe 
is het geven van (financiële) steun bij de opbouw van moslim-gemeenschappen. 

CONCLUSIE 

Naast deze motieven zijn er misschien nog andere en nog sterkere te noemen. Wy zijn 
ervan overtuigd, dat hulp nodig en gerechtvaardigd is! Ons pleidooi geldt niet alleen de 
Nederlandse overheid, evenzo wordt de vraag voorgelegd aan de regeringen van de 
landen waaruit de moslims afkomstig zijn. Ook hulp van kerkelijke zijde is welkom! 
Wat in ieder geval niet mag gebeuren is dat de een de ander als alibi gebruikt. Hoe 
dan ook: de overheid heeft een uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de totstand
koming Van een aantal voorzieningen hoe, door en met wie die dan ook gerealiseerd 
gaan worden. 

Principiële, economische of opportunistische redenen om de steun achterwege te 
laten zijn onzes inziens ongeldig. 

16 september 1974 
Met de ramadan in het zicht stelt het Marokkaanse migrantenlid M., tevens bestuurs
lid van de Stichting De Moskee, het probleem van het ontbreken van een gebedsruimte 
aan de orde. M. stelt een ruimte voor, een vroeger Grieks restaurant. Het gebouw is 
eigendom van de gemeente. Derhalve wil M. steun van de migrantenraad om deze 
ruimte te bemachtigen. Er breekt echter een openlyke kritiek los op de Stichting De 
Moskee die te eigenzinnig zonder vooroverleg met andere moslim-leden in de raad 
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initiatieven ontwikkelt. Bovendien wordt de Stichting 'geslotenheid' verweten o.a. 
doordat geen publieke verantwoording van de ontvangen giften wordt afgelegd. Op 
voorstel van de voorzitter zal deze zaak 'en petit comité' met de mcslimleden van de 
raad worden doorgesproken. 
Dit is later geschied en de onderlinge tegenstellingen zijn afgezwakt. 
Inmiddels werd van het bewuste pand afgezien, 

11 november 1974 
Het college van В & W van Utrecht schrijft de migrantenraad een brief waarin zij om 
advies vraagt inzake de oprichting van een islamitisch dienstencentrum. Een ambtelijke 
werkgroep was tot de aanbeveling gekomen een islamitisch dienstencentrum op te 
richten 'van waaruit verschillende activiteiten op maatschappelijk en sociaal-cultureel 
gebied kunnen worden ontplooid'. Daarbij stond hen voor ogen: vormingscursussen, 
bibliotheek, taalonderricht, gespreksgroepen, naailessen en crèches. 

In principe staan В & W positief tegenover dit advies en leggen de Raad een viertal 
vragen voor: 
1. Is uw Raad met ons van mening, dat het wenselijk is te komen tot de oprichting van 

een islamitisch dienstencentrum, van waaruit activiteiten worden ontplooid van 
sociaal-culturele en maatschappelijke aard ten behoeve van buitenlandse werknemers 
en hun gezinnen, een en ander gezien in het licht van hun plaats in de Nederlandse 
samenleving? 

2. Is uw Raad met ons van mening, dat bij de activiteiten, als hierboven bedoeld een 
goed samenspel met de overige Utrechtse ingezetenen moet worden nagestreefd? 

3. Is uw Raad met ons van mening, dat een dienstencentrum, zoals wordt bedoeld, 
gegroepeerd dient te worden rond de plaats van de in Utrecht te stichten moskee? 

4. Is uw Raad bereid een vertegenwoordiging aan te wijzen, die aan het ter zake te 
voeren overleg kan deelnemen? 

11 december 1974 
De migrantenraad antwoordt het college van В & W in positieve zin. 

29 januari 1975 
In de voorlichtings- en huisvestingscommissie van de migrantenraad wordt ernstig 
nagedacht over de vestigingsmogelijkheid van een moskee in de Monica-kerk, mede op 
initiatief van een wijkcomité. 

19 februari 1975 
В en W antwoorden de migrantenraad inzake het islamitisch dienstencentrum en op 16 
maart wordt de Werkgroep Islamitisch Dienstencentrum opgericht. De migrantenraad 
wordt om deelname gevraagd. Deze nodigt op haar beurt andere moslimgroepen uit om 
te polsen of deze er ook belangstelling voor tonen. Op .7 april benoemt de 
migrantenraad een tweetal leden uit haar midden, één Turk en één Marokkaan om in 
deze werkgroep plaats te nemen. 

De gekozen Marokkaan pleit voor de stemming nog voor benoeming van een niet-
moslim. 

25 augustus 1975 
Met de naderende Ramadan voor ogen klaagt een Turks lid over gebrek aan 
gebedsruimte. Na enige discussie wordt de secretaris verzocht contact met de Stichting 
Buitenlandse Werknemers op te nemen teneinde ruimte te vinden en na te gaan of er 
een subsidiemogelijkheid voor een imam is. 
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8 september 1975 
Een Turks lid klaagt in een brief zijn nood: 'Zeer belangrijk is onze godsdienst. Alle 
volkeren beoefenen hun godsdienst. De gelovigen hebben het recht om hun geloof naar 
behoren te kunnen uitoefenen. 

Wanneer v/ij onze aandacht schenken aan dit vraagstuk, moeten wy niet uit het oog 
verliezen dat in Utrecht minstens 6.000 à 7.000 Islamieten wonen. 

Waarom mogen deze gelovigen geen eigen moskee hebben? Waarom zou voor deze 
gelovigen geen geestelijk verzorger aangesteld kunnen worden? Denkt men soms dat wij 
op dit moment geen behoefte hebben aan een geestelijke verzorger? Ja natuurlijk 
hebben wij behoefte aan een geestelijke verzorger'. 

Voorts bespreekt de migrantenraad de ontvangen brief van de Stichting Buitenlandse 
Werknemers Midden-Nederland over de gebedsruimten van de imam. Het blijkt echter 
dat de commissie 'De Moskee' al ruimte gevonden heeft voor de Turken en de Marok
kanen om daarin de ramadan te vieren, namelijk de Monicakerk. De Stichting blijkt 
echter niet in staat een imam te subsidiëren. 

sept. '75 - sept. '76 
Er vinden nagenoeg geen activiteiten plaats die betrekking hebben op het vinden van 
gebedsruimten of het stichten van een moskee. 

Dit geringe aantal initiatieven wordt in verband gebracht met de aandacht die acties 
tegen het Wetsvoorstel Boersma opeisen. 

2 september 1976 
Een Marokkaans lid van de migrantenraad nodigt betrokkenen uit voor de opening van 
de bidplaats (tijdelijk, alleen voor de ramadan gereserveerd) aan de Waterstraat 27. Er 
zijn twee wethouders aanwezig. 

20 september 1976 
Door bemiddeling van de migrantenraad sturen de Marokkaanse moskeegangers een 
brief aan de Gemeente met het verzoek gebruik te kunnen blijven maken van de ruimte 
aan de Waterstaat, totdat het pand afgebroken wordt. Een tweede verzoek behelst het 
ter beschikking stellen van een definitieve ruimte. De Gemeente zegt te zullen bewilligen. 

1 februari 1977 
De door de Gemeente in het leven geroepen 'Werkgroep Islamitisch Dienstencentrum', 
met als voornaamste doelstelling het vinden van gebedsruimte, wordt op verzoek van de 
Marokkanen bijeengeroepen door wethouder Velders. De wensen van alle in Utrecht 
functionerende islamitische groeperingen zullen dan geïnventariseerd worden. 

17 april 1977 
Leden van de migrantenraad bekijken de Martinuskerk als mogelijke moskeeruimte. 

26 mei 1977 
Brief van wethouder Velders. De aangeboden Martinuskerk blijkt door verschillende 
groeperingen te zijn afgewezen. Tijdens het bezoek aan de kerk waren slechts de 
Marokkaanse leden en een Turks lid van de migrantenraad aanwezig. De Turk wüst 
een vroegere katholieke 'bidplaats' af als waardig onderkomen voor islamieten. De 
Turken wensen nieuwbouw. De Marokkanen gaan als enigen accoord met de aangebo
den kerkruimte. De desbetreffende groep Marokkanen richtten de 'Marokkaans Islami
tische Gemeenschap' op, een vereniging die pas na een aantal maanden officieel zijn 
beslag krijgt. · 
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22 juni 1977 
Brief van de 'Marokkaans Islamitische Gemeenschap' waarin wordt medegedeeld dat 
voor de duur van de Ramadan de imam El Machari Ahmed overkomt, geboren in 1941, 
afkomstig uit Beni Oulichek Azrou Nador (Marokko). Dit wordt meegedeeld aan de 
vreemdelingenpolitie. De Gemeenschap zal de kosten van levensonderhoud moeten 
opbrengen. 

De vreemdelingenpolitie verleent de imam een verblijfsvergunning. 

19 juli 1977 
Brief van het 'Turks Centrum' aan de gemeente met een hernieuwd verzoek om ruimte 
ter beschikking te stellen voor de duur van de Ramadan. Het Centrum vraagt, naar aan
leiding van het succes van de Marokkanen, de bemiddeling van de migrantenraad, die 
deze ook metterdaad verleent. Samen met de Stichting Midden-Nederland ondersteunt 
de migrantenraad het Turkse verzoek voor de periode gedurende de Ramadan. 

In overleg met de gemeente wordt er ruimte gevonden in een oude melkinrichting te 
Utrecht. 

16 oktober 1977 
De officiële oprichting van de Vereniging Marokkaanse Islamitische Gemeenschap 
wordt aan de migrantenraad meegedeeld. 

16 november 1977 
De 'Stichting de Moskee' wordt opgeheven. De 'Vereniging Marokkaans Islamitisch 
Centrum' neemt haar taken over. (zie hoofdstuk 11). 

15 december 1977 
De Vereniging 'Marokkaans Islamitisch Centrum' tekent de hypotheekakte voor de 
nieuwe moskee, (zie voorts hoofdstuk 11 ). 

1 februari 1978 
Brief van В & W, waarin de Gemeenschap gefeliciteerd wordt met de nieuwe moskee-
ruimte aan de Bemuurde Weerd. 

Brief van В & W betreffende de vervanging van de gebedsruimte aan de Otterstraat 
80/82 (Turks), gericht aan de Stichting Islamitisch Centrum. Er is nu geen ruimte 
beschikbaar, maar er worden pogingen ondernomen om er een te vinden. 

Brief van В & W aan de Minister van CRM ten behoeve van Stichting Islamitisch 
Centrum, waarin zij vraagt om een grotere ruimte. 

2 maart 1978 
De Vereniging Marokkaans Islamitische Gemeenschap verzoekt CRM om subsidie. 

28 maart 1978 
Aan de Marokkaanse gedelegeerde van de migrantenraad, betrokken bij de Vereniging 
Marokkaanse Islamitische Gemeenschap, wordt door de secretaris van de migrantenraad 
meegedeeld dat het geld van de actie Wilde Ganzen wordt overgemaakt. 

4 april 1978 
Brief van de actie Wilde Ganzen, waarin officieel goedkeuring wordt gehecht aan over
making van gelden naar het fonds van de migrantenraad, die op zijn beurt weer zorg
draagt voor doorzending naar Marokkaans Islamitische Gemeenschap. 
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13 april 1978 
Het geld voor de moskee is binnen (actie Wilde Ganzen): ƒ 16.976,-. 

26 april 1978 
CRM is bereid tot subsidiëring van een deel van de kosten van de moskee, nadat er 
meerdere gegevens verstrekt worden (regeling subsidiëring gebedsruimten moslims). Er 
wordt ondermeer geïnformeerd naar: 
— 'welke organisatie treedt in dezen als subsidiekanaal op? 
— beschrijving (liefst tekening) van het aangekochte pand dat als gebedsruimte moet 

fungeren, 
— toelichting op de financiële gegevens, met name een specificatie van de verbouwing, 

inrichting en inventaris, alsmede een copie van de hypotheekakte. Ook een splitsing 
van de bijdragen naar eenmalig en jaarlijks is gewenst'. 

23 mei 1978 
Brief van de brandweer aan de Marokkaans Islamitische Gemeenschap met de mede
deling dat de brandveiligheid onvoldoende is. 

29 juni 1978 
Antwoord op de vragen van CRM (26 april in verband met subsidie). 

Tevens ligt er een brief ter kennisname waarin de Islamitische Gemeenschap zich tot 
het college van В & W richt omdat er bezwaren van de brandweer zijn gekomen inzake 
de brandveiligheid van het aangekochte pand. Zij schrijven: 

'Wij betreuren het dat op grond van eerdere bespreking niet is gewezen op nood
zakelijke eisen inzake de brandveiligheid. Afgezien van het feit dat het pand al te klein 
blijkt te zijn worden wij onaangenaam verrast door een schrijven van de brandweer, 
waarin zü schrijven dat het pand niet voldoet aan de redelijk te stellen eisen van brand
veiligheid en het onverantwoord is het pand in bedrijf te houden. 
Wij hebben, dat is U bekend, reeds grote financiële offers gebracht voor dit pand, 
zullen waar mogelijk ook nog aanpassingen nastreven. 

Het zal ons waarschijnlijk op korte termijn onmogelijk zyn aan alle eisen te voldoen. 
Wel zijn we reeds op zoek naar weer een, ook qua ruimte, meer geschiktere ruimte. Wij 
denken dan vooral aan een leegstaande garage of fabriekshal. 

Mogelijk kan ook de Gemeente in deze zin bemiddelen en meedenken.' 

oktober 1978 
De brandweer zal een gesprek hebben met het bestuur van de Vereniging over het pand 
aan de Bemuurde Weerd. 

1 oktober 1978 
Met ingang van deze datum moet de migrantenraad haar bemiddeling staken omdat zij 
op non-actief gesteld is, doordat het ministerie van CRM haar subsidie heeft stopgezet. 

Samenvatting 

Ook op het sociaal politieke platform van de Utrechtse migrantenraad blijkt dat de 
belangstelling voor de 'dingen van het geloof' groot is. Centraal staat de roep om een 
moskeeruimte. Dit probleem keert telkenjare terug, met een gedeeltelijk resultaat in 
1978. 

Alle onderwerpen van de voorafgaande hoofdstukken keren in de discussies in de 
migrantenraad terug en bevestigen de eerder gesignaleerde opvattingen. 
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Par. 2. Syndicale en partijpolitieke bindingen 

Het is een algemene ervaring die overeenkomt met de protocollen dat Marokkaanse 
migranten in ons land zeer zelden hebben deelgenomen aan vakbondsaktiviteiten in 
hun thuisland. (4) 

Onder degenen die wél bij de Marokkaanse vakbeweging waren aangesloten blijkt 
geen belangstelling deze syndicale banden met Marokko voort te zetten. Daarentegen 
vindt een grote groep Marokkanen de weg naar de Nederlandse vakbeweging, (zie 4.3) 

De meeste Marokkanen in ons land zijn afkomstig uit de perifere delen van Marokko, 
hetgeen gepaard ging met een hoge mate van isolement. (5) Dit plattelandsmilieu kent 
geen sterk organisatieleven op syndicaal of politiek vlak. Bovendien brengen vakbonds
activiteiten met zich mee dat de georganiseerde arbeidersbeweging niet graag haar kader 
ziet wegtrekken naar West Europa. Het wervingsbeleid heeft zich dan ook consequent 
op het platteland gericht (6). 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Italiaanse en Spaanse trekarbeiders kennen de 
Marokkanen geen eigen vakbond in ons land die, hetzij vanuit het thuisland, hetzy 
vanuit ons eigen land werkzaam is. (7) Het vermoeden is gerechtvaardigd dat een aantal 
factoren een rol speelt bij het ontbreken van vakbondsactiviteiten vanuit Marokko 
onder haar landgenoten in het buitenland: 

a) Allereerst heeft de 'Union Marocaine du Travail' (UMT) alle aandacht gericht op de 
binnenlandse situatie. Alle aanwezige kader moet voorhanden zijn om het vakbonds
werk aldaar gestalte te geven. Zij hebben immers geen toegang tot radio of televisie. 
Ook hun eigen blad 'Attalia' (l'Avant-Garde, Franse editie) heeft lange tijd met een 
verschijningsverbod en tot de dag van vandaag met censuur te kampen gehad. 

Ook het vakbondsblad 'Attahrir' (De Bevrijding) dat door de UMT met steun van 
de 'Union Nationale des Forces Populaires' (UNFP) verscheen, is door de veelvuldige 
censuur uit de verkoop genomen. (8) 

b) Vervolgens heeft de UMT, zoals eerder gesignaleerd, zijn aanhang onder de arbeiders 
uit de grote steden, waar relatief de minste Marokkaanse migranten woonachtig 
waren. Integendeel, zij die voornamelijk van het platteland kwamen, vooral uit 
Noord-Marokko, kenden geen syndicale traditie. 

c) Tenslotte mag ook de scheuring in de UNFP, die sterke banden met de UMT had, 
niet onvermeld blijven. 
In 1974 splitste zich de tot 'Union Socialiste des Forces Populaires' (USFP) om
gedoopte UNFP in een tweetal fracties op. 

Daar was de 'groep Casablanca' onder leiding van de oud-premier Abdellah 
Ibrahim en de 'groep Rabat', onder aanvoering van de vroegere vice-premier en 
Minister van Economische Zaken Abderahmin Bouabid. De aan deze beweging 
gelieerde politieke groepering onder de vooral in Frankrijk verblijvende Marokkanen, 

4. Gegevens uit deze paragraaf zijn gebaseerd op mondelinge mededelingen van Marokkaanse 
informanten in Nederland, België en Frankrijk; tevens op inteme discussies onder Marokkaanse 
activisten en de vele - doorgaans in het Arabisch - verschenen pamfletten en dergelijke. 
Literatuur ontbreekt nagenoeg. Het verdient alleszins aandacht met verder onderzoek de in deze en de 
volgende paragraaf gemaakte kanttekening nader uit te werken. 
5. cf. J.M.M, van Amersfoort en H.H. van der Wüsten 'Marokkaanse Arbeiders in Nederland, 
Publikatie no. 1 van het Sociaal-Geografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, 1975, 
p. 18-22. 
6. idem, p. 22. 
7. Van Spaanse zijde: 'Unión General de Trabajadores' (U.G.T.) en de 'Comisiones Obreras' 
Van Italiaanse zijde: INCA, afdeling van de C.G.I.L., werkzaam in Benelux vanuit Brussel. 
8. De basis van de UNFP is de UMT die als de grote massa-organisatie van het land wordt beschouwd. 
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stelde zich van deze twee groepen afzijdig op en bleef zich met de oude naam UNFP 
sieren. Zij beschouwen Mohammed Basri als hun leider. Deze laatste stelt zich 
kritisch op tegenover de USFP, die zijns inziens een knieval voor de koning heeft 
gemaakt. De beslissing van naamsverandering zou zijns inziens niet door de gehele 
basis van de partij genomen zijn, maar slechts door enkele leiders. (9) 
In Frankrijk treft men echter een buiten Marokko ontstane syndicale beweging 
aan, nl. de 'Association des Marocains en France' (AMF). Deze marxistisch georiën
teerde arbeidersbeweging heeft geen rechtstreekse formele bindingen met politieke 
partijen in Marokko. Zij tracht alle Marokkaanse arbeiders in Frankrijk binnen één 
associatie te verenigen. De AMF geniet de steun van de Franse communistische vak
bond CGT. 

Nauw verwant aan deze AMF is het 'Comité de la Lutte contre la répression au 
Maroc'. Er zijn aanwijzingen dat enkele dissidente leden geroyeerd zijn en 'uitgewe
ken' naar Nederland. 
De AMF heeft een militante partij-politieke vertegenwoordiging in de groep 'IL· 
Alma' die een goed geredigeerd blad uitgeeft, ni. Maghreb Annidai. Deze groepering 
onderhoudt nauwe banden met de Mouvement Marxiste-Léniniste du Maroc 
(MMLM). 
Deze MMLM is een afsplitsing van de vroegere Marokkaanse communistische partij 
CPM (Parti Communiste du Maroc), de latere 'Parti du Progrès et du Socialisme' 
(PPS). 
Deze PPS is actief in Marokko en mag sinds de Sahara-kwestie weer legaal opereren. 
Deze partij staat onder leiding van Ali Yata. Een andere politieke groepering, actief 
onder Marokkaanse migranten in Frankrijk, is de '23 maart groepering'. Deze 
politieke beweging bestaat voornamelijk uit jonge intellectuelen, opgericht op 23 
maart 1965 na een scholierendemonstratie. Zij is dan ook een afsplitsing van het 
'Syndicat National des Lycéens' (SNL) dat op haar beurt weer nauw samenwerkt 
met de 'Union Nationale des Etudiants Marocains' (UNEM). 
De 'Les 23 Mars' heeft nu ook een vertakking in het buitenland en heeft een zetel in 
Parijs. Zij geven een krant uit: 'Le 23 Mars'. 
Ook de '3 maart groep' geeft een eigen periodiek uit onder de naam 'Option Révolu
tionnaire', de titel van een boek van Ben Barka. Zij is ontstaan uit de UNFP en is 
trouw gebleven aan de lijn van M. Basri. 
Zij staan de gewapende strijd voor. Er zijn aanwijzingen van steun uit Libië en wel
licht ook uit Irak en Syrië. 

Marokkaanse aktiegroepen. (10) 

Tegen de achtergrond van het bovengeschetste kent ons land twee duidelijk politiek 
gelieerde Marokkaanse groeperingen, het 'Komitee Marokkaanse Arbeiders in 
Nederland' (KMAN) en het 'Marokkaans Arbeiders Komitee' (MAK). 
Het KMAN werd in 1975 opgericht en de leden zijn allen Marokkanen. Het bestaat uit 
een nationaal bureau (hoofdbestuur), een 'conseil de représentants' (algemeen 

9. Zie onder meer: Attilio Gaudio, 'Allah el Fassi ou l'histoire de l'Istiqlal', Parijs 1972. 
D. Guérin, 'Les assassins de Ben Barka', Parijs 1975. 
A. Mensink, 'Marokko 1956-1972. De realiteit van zestien jaar onafhankelijkheid', doktoraalscriptum 
sociale anthropologie, Nijmegen, april 1978. 
Claude Palazzoli, 'Le Maroc politique, De l'indépendence à 1973', Sindbad, Parijs 1974. 
J. Waterbury, 'Le commandeur des croyants, la monarchie marocaine et son élite', Parijs 1975. 
10. Deze gegevens zijn in nauw overleg met de betrokken groeperingen opgesteld. Bron: verschillende 
gesprekken. 
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bestuur) en een aantal plaatselijke afdelingen in Noord-Nederland, Oost-Brabant, 
Midden-Nederland en Amsterdam. Daarnaast bestaat er een Nederlands steuncomité. 
Dit comité draagt geen enkele verantwoordelijkheid. Haar leden verlenen assistentie op 
het gebied van onderwijs, spreekuren en administratieve aangelegenheden. 
Het KMAN kent twee soorten leden: zij die bestuursverantwoordelijkheid dragen en 
'gewone' leden. 
Tussen 1975 / 76 groeide het inzicht onder een aantal Marokkanen dat zij zich zelf 
dienden te organiseren. De rol van de Nederlanders was belangrijk, maar deze bleef voor 
de Marokkanen een tweede plaats innemen. De belangrijkste onderlinge verschilpunten 
waren bestaande culturele opvattingen en de opstelling ten opzichte van de ambassade 
en consulaten. Er vond —met name in Amsterdam— een hergroepering van de 
Marokkanen plaats, waaruit het KMAN is ontstaan. 
Het KMAN heeft in de afgelopen jaren een groot aantal activiteiten op haar naam 
gebracht: 
1. het aangeven van alternatieven voor de Marokkaanse arbeiders ten aanzien van hun 

aanwezigheid in de nederlandse samenleving; 
2. acties ten aanzien van de illegalen (o.a. de 'kerkmarokkanen'); 
3. hulp bij paspoort-verstrekking (zowel bij verlening als bij aanvrage van nieuwe pas

poorten); 
4. acties tegen de 'Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers'; 
5. acties rond de woonsituatie (slechte pensions enz.); 
6. onderwijs-activiteiten gericht op grotere weerbaarheid van de Marokkanen bij de ver

dediging van hun rechten; 
7. spreekuren in de wijken. De opzet van de spreekuren is collectief. Een advocaat, 

maatschappelijk werker, tolk én de hulpvrager bespreken samen de problemen; 
8. culturele activiteiten- muziek, dans literatuur; 
9. cursussen Arabisch; 
10. voorlichting aan de Nederlandse bevolking over de situatie in Marokko (schending 

van de rechten van de mens); 
11. anti-amicale acties en actieve bestrijding van de officiële Marokkaanse overheids-

propaganda; 
12. solidariteits-acties in samenwerking met de Nederlandse vakbonden, bijvoorbeeld 

tijdens de stakingen in 1977. 

Publikaties 

'De Marokkaanse arbeider. Krant van het KMAN'. 
Verschijning: 10x per jaar. 
De krant is tweetalig: het Nederlands-talige gedeelte geeft vooral informatie over de 
situatie in Marokko: Schendingen van de rechten van de mens, corruptie, de contacten 
met Marokkaanse bewegingen in West-Europa. Het Arabische gedeelte bevat voorname
lijk artikelen over de Amicales, voorlichting op juridisch gebied, acties rond de woonsi
tuaties, Amicale-activiteiten. 

Daarnaast worden er met zekere regelmaat brochures en pamfletten uitgegeven op 
terreinen van het onderwijs, de pensions, de werkomstandigheden en de situatie in 
Marokko. 

Toekomstplannen 

1. Uitbreiding van de samenwerking met Nederlandse organisaties, zoals die ontstaan is 
tijdens de acties rond 'de 182'. 
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2. Verbetering van de interne organisatie, opleiding van kader, oprichting nieuwe afde
lingen, enzovoort. 

3. Bestrijding van de Amicales zal worden uitgebreid. 
4. Organisatie van de fondswerving, verkrijging van subsidie van de Nederlandse 

overheid. (11) 

Politiek 

Het KMAN noemt zichzelf een 'massa-organisatie', geen politieke partij. Naar haar 
mening werken alle legale politieke partijen in Marokko mee aan de repressie van het 
bewind van Hassan II. Binnen West-Europa (met name Frankrijk, België en West-
Duitsland) zijn er alleen formele contacten met andere (syndicale) massa-organisaties. 
Zo zijn er twee maal per jaar formele contracten met de 'Association des Marocains en 
France' (AMF). Aan deze bijeenkomsten neemt ook deel de 'Regroupement 
Démocratique des Marocains en Belgique' (R.D.B.). Deze twee organisaties hebben te-
samen met het KMAN op 28 mei 1976 een platform opgericht dat alle Marokkaanse 
militanten en alle democratische Marokkaanse organisaties moet verenigen. Dit 
platform is opgericht om de economische en sociale situatie van Marokkaanse 
arbeiders in het kapitalistische West-Europa te verbeteren, het racisme tegenover 
buitenlandse arbeiders te bestrijden, het analfabetisme onder Marokkanen tegen te gaan 
en uiteindelijk op te heffen, als ook het geven van onderwijs aan Marokkaanse kinderen 
in hun moedertaal, het Arabisch te bevorderen (12). 

Daarnaast bestaan er contacten met Option Révolutionnaire'. Deze contacten zijn 
niet officieel, maar vinden plaats op individuele basis. Bij de organisatie van bepaalde 
activiteiten, zoals manifestaties over Ben Barka, wordt samengewerkt met 'Option 
Révolutionnaire'; Het KMAN neemt ook hier haar eigen standpunten in. Het grote 
geschilpunt met 'Option Révolutionnaire' is de kwestie van de Spaanse Sahara. Het 
KMAN wijst de Saharapolitiek van Hassan II af. Verder bestaan er contacten met de 
groepering van '23 maart'. Deze beweging heeft echter geen afdeling in ons land. 

Het KMAN eist de erkenning van 'de Union Nationale des Etudiants Marocains' 
(UNEM) in Marokko. 

Godsdienstig aspect 

Voor het KMAN is de islam (in de Marokkaanse én Nederlandse situatie) een 
instrument in handen van het regiem van koning Hassan II. Het KMAN is van mening 
dat de Marokkaanse arbeiders door de islam worden 'geïndoctrineerd'. Zij wijst in dit 
verband op de positie van de vele imams in ons land. Naar de mening van het KMAN 
wordt het overgrote deel van de imams beschermd door de Marokkaanse consulaten in 
ons land. Veelal spitst zich op dit punt de strijd tegen de Amicales toe. Tijdens de 
gebedsoefeningen wordt er in de moskeeën gebeden voor het welzijn van koning Hassan 
II. Hoewel de imams erkennen dat binnen de Islam ook de politiek een plaats inneemt 
gaan zij er vanuit dat de moskee een 'neutrale' plaats is. Het KMAN wordt naar hun 
zeggen uit vele moskeeën geweerd, daar waar de Amicales wel toegang krijgen (13). 

11. Het KMAN heeft velschillende malen voor subsidie bij de NCO aangeklopt. Na een positief advies 
van de NCO zelf heeft de toenmalige minister J. Pronk subsidie geweigerd, omdat buitenlandse 
arbeiders-groeperingen onder het ministerie van CRM zouden ressorteren. 
12. Zie 'De Marokkaanse arbeider, krant van het KMAN', nr. 5 juli-augustus 1976. 
13. Brief v. Ostade. Bij wijze van voorbeeld volgt hier een door de iman in de moskee (Van 
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Veel Marokkanen mijden om deze reden de moskee, zij doen hun gebedsoefeningen 
thuis 
— » • 

Ostadestraat in Amsterdam) voorgelezen Verklaring voor Allah' gencht tegen linkse functionarissen 
van stichtingen en andere nieuwlichters 
'Zij hebben van ons vernomen dat wij alleen maar de waarheid spreken en zij nemen het ons kwalijk 
dat wij een goede verstandhouding hebben met de Marokkanen en ze hebben niet kunnen begrijpen 
wat de oorzaak is dat de arbeiders uit de buurt blijven van hun pionnen ongeacht wie zij ook mogen 
zijn en onder welke dekmantel zij zich verschuilen en ze hebben hun isolement geoogst zij zijn gek 
geworden dat wij geslaagd zijn in het bewust maken van onze Marokkanen, die beginnen hun recht te 
eisen en alle voogdij en vaderschap verwerpen, waar met over gepraat wordt het vaderschap wat 
gepoogd wordt te verdoezelen 
Ja, ze hebben het ons kwalijk genomen dat wij geschreven hebben over hulpverleners, analfabeten 
etc hoe hebben ze deze mensen in dienst kunnen nemen7 Wat zijn de oorzaken, de kwahfikatie-
eisen en de redenen, dat deze mensen uitverkoren zijn zijn zij beter dan de anderen 
Laat ons tussen haakjes vaststellen dat de fout gemaakt is bij de aanstelling, als wij rekening houden 
met de omstandigheden, waann de aanstelling gebeurt, daarna hebben wij hier en daar gekeken 
antwoord werk doel tussen haakjes, wij waren het eens met een aantal directeuren en Arabische 
en Marokkaanse hoge heren, dat er aan deze hulpverleners wat tijd gegund moet worden om het vak 
te leren beheersen Achter subsidiering en integratie van deze hulpverleners op de sociale academies 
staan wij ook zodat zij zich de theone eigen kunnen maken Daardoor wordt het werk voor hen wat 
gemakkelijker en het inzicht in de praktijk wordt groter en de waarde van de functie onderkend 
Sommige van hen hebben diploma's al behaald en sommigen van hen bekleden verantwoordelijke 
functies ( ) en de Marokkaanse gemeenschap wacht nog steeds op degene, die hun dorst zal gaan 
lessen 
Als wij onze Marokkaanse arbeider of arbeiders vergelijken met andere buitenlandse arbeiders, in het 
bijzonder met de Spanjaarden, dan valt het ons op, dat onze gemeenschap zich in de laagste regionen 
bevindt, binnen de stichting buitenlandse werknemers als de Spaanse broeders hun best hebben 
gedaan voor de Spaanse gemeenschap, dan worden zij bedankt, maar het is wel hun plicht (het tegen 
deel valt te konstateren bij ons) 
Integendeel de hardnekkigen van onze landgenoten (jammer) geven de schuld van alles en nog wat aan 
onze Marokkaanse Gemeenschap en deinzen met terug om ze te beschuldigen, zwart te maken, te 
vervloeken en te betitelen met negatieve etiketten 
Wanneer gebeurt het'' tijdens de vergaderingen binnen elke Stichting Wanneer zij rekenschap moet 
afleggen van zijn doen en laten' god vergeve hen hun zonden zij hebben gehandeld in de slaap, slaap 
handelaren en de reactionair van gisteren, is de portier van morgen (revolutionairen) tot zover zijn ze 
gegaan, dat de revolutie en het socialisme hun beroep is geworden en de brug heeft gevormd om tot 
hoge functies op te klimmen 
Nu dat ze de wind mee hebben slopen ze van alles, totdat ze tot mets zijn geworden 
Houdt rekening met deze Marokkaanse gemeenschap want hun belang van gister, is niet meer 
hetzelfde als vandaag de dag de gemeenschap is wakker geschud9 

Per slot van rekening constateren wij de blindheid van de functionarissen van de Stichtingen, om de 
werkelijkheid onder ogen te zien Eerlijk gezegd, schreeuwen we met om het schreeuwen zelf en 
bekritiseren wij hen met om de kritiek maar we baseren dit alles op de werkwijze van hen 
Voor ons tellen met de praatjes en het geklets in de salons achter het glaasje bier of sherry Ze hebben 
van een sigaar het synoniem gemaakt van een welzijnswerker 
In werkelijkheid zien jullie nog steeds dat de Marokkaanse gemeenschap wacht op de vertaling van uw 
beleid naar de praktijk Als dit zou gebeuren, dan zijn wij de eerste om dit toe te juichen en jullie 
hiervoor te bedanken 
Ons advies aan julhe Marokkanen is om rekenschap te vragen van u doen en laten van comite's die 
zomaar verdwijnen Ontheffen uit functies van functionarissen, die hun verbondenheid hebben 
getoond Wat is dat' Het is een slecht beeld van geestelijke en lichamelijke onderdrukking en de rest 
kan stront vreten, verder gaat met zich hees kletsen over revolutie en socialisme - Allah Allah 
Waarom zijn deze bang voor confrontatie ' In de naam van goochelarij en zedenverval en — ook in 
de geest van het omgaan met blondhangen, die dierlijk snakken naar sex en de langhangen ( ) 
in die naam zijn ze werkzaam bij de Stichtingen voor de buitenlandse werknemers en draaien ze in 
deze vicieuse cirkel rond, waar de televisie en de radio van overloopt om dit gebeuren te verslaan 
Onze statuten en het huishoudelijk reglement, hebben wij. Amicales, overgenomen van uw stichtingen 
En u heeft van de verwijten aan ons gericht (spionage, aangifte bij de politie etc ) uw werkterrein ge
maakt Amikaler ' 
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In de ogen van het KM AN misbruikt het regiem in Marokko de islam om de Marok
kaanse arbeider te onderdrukken. 

Het 'Marokkaans Arbeiders Komitee' (MAK) werd in april 1973 opgericht op 
initiatief van een achttal Marokkanen in Rotterdam. Na de eerste bijeenkomst is 
contact gezocht met de Rotterdamse groepering 'Aktie Komitee Pro Gastarbeiders' 
(AKPG) waama nauwe samenwerkingsbanden tussen beiden groeiden. Op dit ogenblik 
heeft het MAK enige afstand van het AKPG genomen. (14) 

Eén van de grote problemen waar het MAK zich voor gesteld weet is het gebrek aan 
een eigen ontmoetingsruimte en eigen financiën. (15) 

In 1974 gaf het MAK ongeveer maandelijks een bulletin uit, zij het onder de naam 
van het AKPG. In 1975 legde dit Marokkaanse comité zich voornamelijk op de 
bestrijding van de Amicales toe en verder organiseerde het in de loop van de jaren een 
aantal herdenkingen van Ben Barka. (16) 

De activiteiten van het MAK liggen vooral op het 'politieke' vlak: acties tegen Ami
cales en consulaten, voorlichting over de binnenlandse situatie in Marokko en niet zo 
zeer op het terrein van de hulpverlening. Het comité zegt in de toekomst wel stappen in 
die richting te willen ondernemen. Het noemt zich de vertegenwoordiger van 'Option 
Révolutionnaire' in Nederland (de 23 maart-groep). 

Eveneens bestaan er contacten met de UNEM. Naar de mening van het MAK is de 
UNEM echter geen massa-organisatie meer vanwege onderlinge verdeeldheid. Het MAK 
wil daarentegen alleen samenwerken met 'massa-organisaties'. 

Verder bestaan er geen contacten met politieke partijen in Marokko (partijen onder
steunen huns inziens de repressie). 

Inzake de opstelling ten opzichte van de islam is het MAK voor godsdienstvrijheid. 
Zij meent echter dat het regiem de godsdienst misbruikt (onder andere het traditonele 
gebed voor koning Hassan). De godsdienst wordt misbruikt door de machthebbers om 
'het volk dom te houden'. Het comité vindt dat de arbeiders de uitoefening van de 
godsdienst moeten kunnen realiseren op vrije plaatsen. De moskeeën echter worden via 
de Amicales misbruikt. 

Het MAK staat een samenwerking met het KM AN voor, maar in de loop der jaren zijn 
regelmatig spanningen tussen beide groeperingen waargenomen. Naast het KMAN en 
het MAK dienen wij nog een tweetal andere ongebonden initiatieven te melden, n.l.: 
De Stichting Marokkaanse Migranten en het Marokkocomité. 

De eerste is sterk op Amsterdam gericht en heeft een bestuur dat geheel uit 
Marokkanen bestaat, zij zijn niet partij-politiek gebonden. Hun doelstellingen spitsen 
zich toe op bewustwordingswerk onder landgenoten. 

Het Marokkocomité, opgericht in juni 1976, bestaat deels uit Marokkaanse leden en 
deels uit Nederlandse. Het vormt een nationaal platform, gericht op een betere (lees 
kritische) voorlichting over wat in Marokko geschiedt. Zij geven het 'Marokko Bulletin' 
uit. (17) 

Tot op heden hebben hun belangrijkste activiteiten zich gericht op de Amicales-
activiteiten en de programma's voor buitenlanders op televisie en radio. Daarnaast 
hebbén zij verschillende manifestaties georganiseerd rond het vraagstuk van de politieke 
gevangenen in Marokko. (18) 
14. Informant is de Marokkaanse vertegenwoordiger van het MAK, Brahim El Manouzi. 
15. Eind oktober 1978 zal hierover overleg worden gevoerd met de Stichting Buitenlandse 
Werknemers in Rotterdam. Volgens informanten van de Stichting zal het MAK deze faciliteiten niet 
verkrijgen. 
16. Onder andere de manifestatie op 27 oktober 1978 ten bate van Lahoucine Ben Ali El Manouzi te 
Amsterdam. 
17. Marokko Comité, p/a Amaliastraat 7, Den Haag. 
18. Onder auspicieën van het Marokko Comité werden in februari 1977 te Amsterdam met mede-
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Tenslotte is het nuttig hier de standpunten van de belangrijkste sohdariteitsgroepen in 
ons land ten aanzien van de godsdienst weer te geven (19) 

Vanuit de Amsterdamse Werkgroep DAR en later het BAK zijn talryke aktiviteiten 
ondernomen om sociëteiten voor Turken en Marokkanen op te nchten Vanuit de 
steungroepen hielp het BAK de Marokkanen onder andere met de oprichting van een 
moskee in 1973 in Amsterdam Verder heeft het BAK weinig directe bemoeienis met 
de islam gekend De actiegroep 'Buitenlands Arbeiders Komitee' (BAKO) in Rotterdam 
is van mening dat de godsdienst, met name de islam, ingangen biedt voor reactionaire 
groepenngen Wel wordt op 'religieuze plaatsen' waar nodig stnjd tegen de Amicales 
gevoerd 

In Utrecht erkent de Werkgroep Internationaal Beleid (WIB) dat de islam een wezen
lijk onderdeel van de cultuur van de buitenlandse arbeider is De Werkgroep tracht 
informatie te verkrijgen over de organisatie van de moslims (o a Van Bommel te 
Schevemngen) De WIB noemt het een precair probleem, omdat men scherp moet toe
zien op de Amicaleswerkzaamheden in godsdienstige zaken De Werkgroep keert zich 
tegen de oprichting van een moskee 

In Nijmegen ondernam Gastarbeidwinkel geen activiteiten op het terrein van de 
islam Zij wil geen politieke uitspraak doen over de islam Alleen dan worden er activi
teiten ondernomen indien er 'politieke' problemen ontstaan, bijvoorbeeld bij de 
benoeming van een bepaalde imam De Gastarbeid winkel houdt zich wel op de hoogte 
van de activiteiten van de Stichting Moskee in Nijmegen 

De Groningse Werkgroep Buitenlandse Arbeiders (WBA) toont geen belangstelling 
voor dit aspect Zij meent dat onder de buitenlandse arbeiders de religieuze behoeften 
niet groot zijn Dit wordt met betrekking tot de Marokkanen onder meer verklaard 
doordat zij — klein in aantal — verspreid wonen en geen echte groep vormen Boven
dien zijn zij tamelijk jong De werkgroep heeft indertijd een groep Turken aan een 
gebedsruimte geholpen 

Samenvatting 

De politieke organisatievorm onder de Marokkanen in Nederland is zeer beperkt Er 
zijn geen Marokkaanse politieke partijen of vakbonden als zodanig werkzaam Er 
bestaan twee Marokkaanse groeperingen die bindingen met de in Frankrijk georgani
seerde politieke organisaties kennen nl het MAK met 'Option Révolutionnaire' en het 
KMAN met de AMF Het KMAN groeit in de loop der eerste jaren in ons land steeds 

werking van Christine Jouvin en op 27 oktober 1978 een tweetal manifestaties georganiseerd om 
aandacht te vragen voor de politieke gevangenen in Marokko De oktober-bijeenkomst was gewijd aan 
'El Manouzi' Diens broer Rashid en de Franse advocaat Alain Martinet namen hieraan deel 
19 Wij constateren hier dat er onder de Marokkaanse militanten kritiek op de islam wordt geuit of 
soms afstand genomen van de rol die de godsdienst speelt waar deze reactionaire tendenzen onder de 
weinig gepolitiseerde landgenoten versterkt Desondanks heb ik in deze milieu's zelden tot nooit 
kritiek op de koran als zodanig beluisterd Deze ervaring sluit aan bij het groeiend aantal stemmen uit 
de Arabische wereld waar misbruik van de godsdienst scherp wordt afgekeurd 
H Mintjes schrijft hierover 'There have been voices denouncing Islam and accusing religion in general 
of sanctifying economic and social reactionary tendencies and of making people acquiesce in their 
misery Only seldom, however, did such voices attack the message of Mohammed itself It was usually 
the present-day Islamic leadership and establishment that was accused of exploiting religion for its 
own vested interests and of preaching the "virtues'of poverty, ignorance and disease True Islam,many 
said, is not to be blamed for the prevailing injustice And among large groups of Moslems, there was a 
strong conviction that Islam, if wakened from its medieval lethargy and adapted to the circumstances 
of modem life, could realize social Justice even better than any western social ideology ' 
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meer uit tot het krisstallisatiepunt van Marokkaanse, politiek georiënteerde activisten. 
Alle activiteiten van beide groepen staan in het teken van bewustwording onder 

landgenoten, waarbij vooral de permanente acties opvallen die gericht zijn tegen de in
vloed van consulaat, ambassade en Amicales onder de Marokkaanse trekarbeiders. 

Beide groeperingen wijzen er met nadruk op dat de Islam door machthebbers 
(consulaten, imams en Amicales) misbruikt wordt om als beheersinstrument voor 
controle en onderdrukking te dienen. 

De beide groepen staan niet.afwijzend tegenover de islam als zodanig, maar wel 
tegenover het misbruik van 'rechtse politieke krachten'. Zij zelf hebben geen duidelijk 
beeld voor ogen hoe vanuit hun politieke activiteiten een relatie gelegd kan worden 
naar de godsdienstige behoeften onder de Marokkaanse landgenoten. (20) 

Van discussies inzake de sociale, politieke en economische betekenis van de islam die 
onder moderne moslims centraal staat, is in de diaspora in Nederland weinig te merken. 

Par. 3. Amicales(21) 

In de voorafgaande paragraaf werd vermeld dat de Marokkaanse actiegroepen de strijd 
tegen de Amicales als één van hun belangrijkste doelstellingen beschouwen. 

20. Zie hfdst. 4,3. 
21. Literatuur over dit onderwerp: 
Het Marokko-comité, 'Dossier Amicales', Rotterdam 1977. Dit dossier verscheen onder de titel 'De 
lange arm van koning Hassan' met als ondertitel 'De activiteiten van een Marokkaanse spionage-
organisatie in Nederland'. De publicatie van dit geschrift leidde tot een kort geding en vragen in de 
Tweede Kamer. 
Fédération des Marocains aux Pays-Bas, diverse uitgaven. 
Brochure 'Daarom Amicales weg uit Nederland', Utrecht 1977. 
Motief: 
jrg. l,no. 1 1975: 
p. 6: Hella Liefting: 'NOS: Marokkaanse presentatoren zijn knechten van Hassan', 
p. 29: Mieke den Elt: 'Wat wil Amicale?', 
jrg. 2, no. 2 1976: 
themanummer: p. 17: Paul de Vries: 'De korte, maar bewogen geschiedenis van de Amicale', 
p. 20: Paul de Vries: 'De Amicale voelt zich op zijn ziel getrapt', 
p. 21 : Paul de Vries: 'Stichting Breda: Amicale is verlengstuk van Marokkaans fascistisch regime', 
p. 23: Paul de Vries: 'Migrantenraad en Stichtingen ondubbelzinnig tegen Amicale', 
p. 26: Hans Kok: 'Marokkaanse arbeiders in een situatie van blijvende tijdelijkheid', 
jrg. 2, no. 5, 1976: 
p. 17: Wil van der Smagt: 'Een amicaal partijtje voetbal', 
p. 23: George Koehof: 'Een "populaire" volksbank voor Marokkanen', 
jrg. 3, no. 4, 1977. 
p. 8: Lconie van der Valk: 'Eenvoudige Marokkanen voedingsbodem voor Amicale-terreur', 
jrg. 3, no. 9, 1977: 
p. 4: Rogier Wiercx/George Koehof: 'Kraakactie Amicale-pand in Utrecht: Wordt geweld vergolden?', 
p. 7: Ineke van der Valk: 'Amicale gaat sociaal-culturele boekje te buiten', (reactie hierop van de 
consul. Motief jrg. 4, no. 3, p. 22). 
jrg. 4,nr. 5, 1978: 
p. 5: Ineke van der Valk: 'KMAN bezet pand om Amicales te weren'. 
Perifeer. 
jrg. 2, no. 1, p. 6: team Rijn en Lek: 'Amicales in ons land', 
jrg. 3, no. 1, p. 9: Loek Kroon: 'Amicales contra vakbonden', 
jrg. 3, no. 3, p. 22: Stichting Utrecht: 'Amicale', 
jrg. 3, no. 4, p. 14: Stichting Utrecht: 'Protest', 
jrg. 3, no. 5, p. 16: Stichting West-Brabant: 'Amicale', 
jrg. 3, no. 6, ρ. 13: Stichting Utrecht: 'Kort geding Amicales' e.v. 
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In augustus 1973 werd in Rabat een oprichtingscongres gehouden van de Amicales-
beweging. De zoon van Koning Hassan II werd tot erevoorzitter benoemd. Dit initiatief 
kwam vooral tot stand door toedoen van de Marokkaanse ambassadeur te Parijs. In 
Frankrijk speelde zich in het begin van de zeventiger jaren een polemiek af tussen de 
Franse vakbonden en de Amicales. De Fransen verweten deze organisatie een pseudo-
vakbondsstructuur en belangenbehartiging voor te staan. Zij zagen hierin een poging 
van de Marokkaanse overheid greep te krijgen, resp. te houden op landgenoten in den 
vreemde. 

Bovendien beschuldigden Franse vakbonden de Amicales ervan dat zij Marokkanen 
verhinderden lid van bonden te worden. Tevens verwijten Franse vakbonden Amicales 
het breken van stakingen (22). 

In Nederland werden eind 1974 in verschillende steden regionale of plaatselijke op
richtingsvergaderingen georganiseerd (o.a. Gouda, Utrecht, Breda, Rotterdam, Den 
Haag, Amsterdam, Limburg). In Utrecht bijvoorbeeld waar de consuls en enkele Marok
kaanse ambtenaren van het Ministerie van Arbeid aanwezig waren, geschiedde dit op 14 
december. 

Mohammed Boualaiti, functionaris van de Stichting 'Midden-Nederland' werd tot 
voorzitter gekozen. 

Formeel werd de landelijke 'Fédération des Amicales des Marocains' opgericht op 
15 februari 1975 in Den Haag. Zij werd door het Ministerie van Justitie erkend (23). 
De belangenbehartiging van de vereniging is door haar in een aantal programmapunten 
samengevat (24): 
— zorg te dragen voor goed geschoolde onderwijskrachten voor de Arabische taal; 
— faciliteiten te scheppen voor terugkerende Amicales-leden op vliegvelden en in grens

steden in Marokko; 
— toezicht te houden op het douanepersoneel en versoepeling van de douaneformalitei

ten voor te staan; 
— het bouwen van voldoende moskeeën in Nederland en het zenden van imams; 
— het herevalueren van de Nederlands-Marokkaanse overeenkomst met betrekking tot 

de sociale zekerheid van de werknemer; 
— het oplossen van kwesties als restitutie van ziektekosten, gemaakt door Marokkanen 

op vakantie in hun moederland; 
— verbetering van administratieve problemen, zoals postzaken, burgerlijke stand e t c ; 

jrg. 4, no. 5, p. 13. Stichting Rijnmond: 'Amicale saboteert Marokkaans feest', 
jrg. 5, no. 2, p. 13: Stichting West-Brabant 'Amicales'. 
Onze Wereld: 
jrg. 22, no. 4, p. 20: Niko Tetteroo: 'Vaderlandsliefde door de maag; de Marokkaanse Amicale in 
Nederland. 
Marokko-bulletin : 
Ie jrg., nr. 2, 1977, 'De Amicale in Twente', Anti-Amicale/Grijze Wolven Komité, p/a M. Kebdani, 
Deldenerstraat 74, Hengelo, p. 12, 
1 jrg., nr. 4, 1977, 'Een voetbaltoernooi op 1 mei: Amicale in Breda aktief', A.F.F., Breda, p. 8, 
Ie jrg. nr. 5, 1977, 'Amicale saboteert feest in Rotterdam', p. 2, 
Ie jrg. nr. 6, 1977, 'Nieuw Amicales-dossier verschenen' p. 13, 
2e jrg. nr. 1, 1978, 'De Amicales veroordeelt zichzelf', p. 14, 
2e jrg. nr. 1, 1978, 'Advocaat in dienst van de Amicales', p. 17. 
2e jrg. nr. 2, 1978, 'Aanval op KMAN-kantour', p. 18. 
22. Zie de Volkskrant, 6 maart 1976 en Motief 1976, nr. 2, p. 17. 
23. Minister van Justitie Besluit no. 171 (2072), d.d. 15-2-1975. 
24. Zie de open brief van de voorzitter van Amicales gericht aan de overheidsinstanties in Marokko, 
getekend 16 december 1975 te Leiden, namens de 'Fédération des Amicales des Marocains aux 
Pays-Bas.' 
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— het bepleiten van toename van ambtenaren op het consulaat behorende tot de 
sociale dienst; 

— contact opnemen met Nederlandse autoriteiten inzake de illegalen; 
— het toezenden van Arabische lectuur en het trachten op te richten van een Arabische 

bibliotheek; 
— het organiseren van zomerkampen in Marokko voor kinderen van hier verblijvende 

Marokkanen; 
— steun verlenen aan Marokkanen in Nederland zodat deze kunnen meeprofiteren bij 

verdeling van landbouwgronden ginds; 
— het openen van een consulaat in Limburg; 
— studiebeurzen toe te wijzen aan kinderen van in Nederland verblijvende Marokkaanse 

ouders. 
De doelstellingen van Amicales kan men terugvinden in de krant 'Al Ouroua Al 
Outkha' die voor de Marokkaanse arbeiders in West-Europa maandelijks verschijnt 
onder auspiciën van de Marokkaanse overheid. 

Wil de Marokkaanse arbeider voor deze belangenbehartiging in aanmerking komen, 
dan dient hij in het bezit van een lidmaatschapsbewijs te zijn in de vorm van het 
'Amicales pasje'. Hierop worden buiten de personalia ook het paspoort- en consulaat-
nummer geregistreerd. 

Financiële steun ontvangt de organisatie niet uitsluitend via de contributieheffing 
van ƒ 25,—, maar vooral via de Marokkaanse regering en ook van Saoudie-Arabie. Het 
Ministerie van CRM heeft een subsidieverzoek afgewezen (25) 

Het optreden van Amicales leidde spoedig tot een aantal kritische artikelen in de 
Nederlandse pers (26). Het kamerlid Van der Spek stelde hierover enkele vragen aan de 
regering. Hij vroeg om een onderzoek naar de activiteiten van Amicales en stelde de 
vraag hoe de bewindslieden op basis van artikel 4 van de grondwet de Marokkanen in 
bescherming zouden kunnen nemen. Minister Van der Stoel antwoordde namens de 
toenmalige regering op 9 mei 1975: 'Een inmiddels ingesteld onderzoek naar de 
Amicales heeft tot dusver geen gegevens opgeleverd, welke de bedoelde berichten 
bevestigen. In het bijzonder is niet gebleken, dat deze vereniging intimiderend jegens 
Marokkanen optreedt' (27). Derhalve achtte de regering oprichting van de vereniging in 
overeenstemming met de Wet. 

De Amicales hebben in begin 1975 vrij snel en in veel gevallen zeer effectief geopereerd. 
Zij hadden daartoe vijf strategische kanalen voor ogen om die geheel of gedeeltelijk 
onder 'controle' te krijgen, nl. de media, het geïnstitutionaliseerde welzijnswerk, de 
moskee, het onderwijs en de slagers, café's en pensions. 

1. De media. 
De radioprogramma's werden aanvankelijk samengesteld door de Utrechtse caféhouder 
en Amicales-voorstander Mouhmi en een functionaris van het Marokkaanse consulaat 
te Rotterdam, de heer Bouzidi. De selectie van de nieuwsitems en de ideologische pre
sentatie lagen geheel in de regeringsgetrouwe sfeer. Amicales had met dit veel beluisterde 
programma voor veelal weinig geletterde Marokkanen een belangrijke propagandistische 
spreekbuis. 

25. cf. Het Marokko-komité, o.e. p. 11. 
26. Zie o.a. 'Industrie Revu' van 10 januari 1975, de 'Haagse Post' van 11 januari 1975 en de Volks
krant van 18 januari 1975. 
27. Zie Tweede Kamer, zitting 1974-1975, Aanhangsel, vraag en antwoord no. 1095, p. 857. 
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Nadat Mouhmi onder invloed van acties door de NOS werd ontslagen, werd Almarani 
presentator. Щ neemt onomwonden stelling tegen Amicales en voert een progressief 
omroepbeleid. 

De televisie die relatief minder Marokkaanse programma's uitzond dan de radio werd 
in februari 1976 door een grote demonstratie voor de NOS studio's in Hilversum opge
schrikt. Deze keer eiste Amicales het ontslag van de Marokkaanse reporter Abdul Tamir. 
Voor- en tegenstanders van Amicales ontmoetten elkaar met spandoeken en de politie 
wist nog maar juist een massaal handgemeen te voorkomen. De Amicales becritiseerden 
de programmamaker Tamir in een officiële petitie die door de Amicales voorzitter 
Amghane ten overstaan van NOS autoriteiten werd voorgelezen. Zij eisten inspraak in 
de programma's voor buitenlanders. Later legde de NOS dit verzoek naast zich neer. 

Hierna deden zich in de loop van 1977 een aantal verwikkelingen voor waar de aan
vankelijk door Amicales verguisde presentator een meer welwillende houding tegenover 
deze Marokkaanse vereniging innam. Later treft men hem in de Stichting De Moskee te 
Amsterdam die als zeer pro-Amicales bekend staat en indertijd door Tamir zelf was op
gericht. Aanvankelijk heeft Tamir zich tegen de toenemende invloed van de Amicales 
op de moskee verzet. Hij ontving in die tijd zelf bedreigingen van Amicaleszijde. 

Nadat hij zich een tyd feitelijk had teruggetrokken is hü zich pas na zijn toenadering 
tot de Amicales en het échec van 'zijn' Stichtingen Marokkaanse Migranten intensiever 
met de Stichting Moskee bezig gaan houden. 

De wekelijkse radio-uitzendingen voor buitenlandse arbeiders hebben de opkomst 
van Amicales van meet af aan gesteund. Het Marokkaans televisie-programma mobili
seerde daarentegen de Amicales tot openlijk protest dat weliswaar werd afgewezen, 
maar door onheldere verwikkelingen eind 1976 in haar voordeel uitviel door de zwenking 
die de televisiepresentator maakte (28). 

2. De Stichtingen. 

Een ander kanaal dat Amicales met redelijk succes koos, was een groot aantal 
Marokkaanse functionarissen die aan de verschillende Stichtingen ter opvang en begelei
ding van buitenlandse werknemers verbonden waren. Zij werden lid van de plaatselijke 
afdeling en in vele gevallen zelfs bestuurslid. Dit was met name het geval in Den Haag, 
Utrecht en Rotterdam. 

Het Nederlands Centrum Buitenlanders nam aanvankelijk ook een afwachtende 
houding aan (29). Vrij snel echter namen het NCB en de directeuren van alle 
plaatselijke en regionale Stichtingen een afwijzend standpunt in ten aanzien van de 
Amicales activiteiten. Dit betekende tevens dat in eigen kring de directies maatregelen 
uitvaardigden tegen mogelijke bindingen van hun Marokkaanse medewerkers met 
Amicales. Zo drongen zij er bij hun functionarissen op aan geen bestuurlijke functies 
te vervullen in de plaatselijke afdelingen van Amicales. De Utrechtse Stichting leverde 
zelfs scherpe kritiek op de plaatselijke Amicales en zette haar pro-Amicales functiona
rissen buiten spel, uiteraard niet zonder de nodige interne en lokale verwikkelingen. 
Een Stichting als die in Den Haag handhaafde haar pro-Amicales functionarissen. Ook 
de Rotterdamse Stichting werkte in 1978 nog met enkele Amicales voorstanders in 
haar staf (30). 

28. Zie voorts hoofdstuk 5 en 6. alsook Het Marokko-comité, o.e. o. 18-20. 
29. Zie de uitspraken van haar directeur, begin 1975 in het Amicales-dossier, o.e. p. 15. 
Zie ook de Stichtingspublicatie 'Marokko is een erg mooi land, maar... '. Rotterdam 1977. 
30. Zie onder meer Perifeer jrg. 3, no. 3, p. 22;jrg. 3, no. 4, p. 14; en jrg. 3, no. 6, p. 13, 
Marokko-bulletin, jrg., no. 5 (1977) en het Dossier Amicales van het Marokko-Comité, p. 24-32, 
34-35, 39-45. 
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3. De Moskee 

De Amicales hebben reeds m haar doelstellingen 'les affaires religieuses' hoog genoteerd 
staan (31). Wij zien haar aanhang dan ook in tal van moskeegroepen ontstaan. In dit 
milieu heeft zij de mogelijkheid om aan een behoefte onder de traditionele moslims te 
apellcren. Des te meer omdat de (linkse) groepenngen minder op dit gegeven weten in te 
spelen. Vrome moslims vinden nu een organisatie die pleit voor de oprichting van een 
moskee en zelfs wil bemiddelen via het consulaat en het Marokkaanse ministerie van 
Arbeid of van Godsdienstzaken voor de aanstelling van een imam. 

Deze strijd om de moskee en de imam schijnen de Amicales tot aan januari 1978 ge
wonnen te hebben, want de meeste moskeeën of die groepen die voor de oprichting 
daarvan pleiten, staan onder invloed van de Amicales. 

Zo werd bijvoorbeeld de moskee te Rotterdam in de Rauwenhofstraat geacht geheel in de invloeds
sfeer van Amicales te liggen. 
Dne actiecomité's verzetten zich tegen de Amicales' mvloed. Het zijn het 'Marokkaans Aktie-
komité (MAK)', de Aktiegroep Nieuwe Westen en het Aktiekomité Pro Gastarbeiders Zij stellen 
dat het 'Comité de la Mosquée', een groot bedrag (genoemd wordt f 141 000,-) bijeengebracht 
zou hebben uit vnjwillige bijdragen van Marokkaanse arbeiders Ook de Gemeente Rotterdam dis
tantieert zich wegens politieke bezwaren tegen de Amicales' invloed op de moskee. Zij weigert 
om die reden subsidie te geven. Het Actiecomité komt met het voorstel een nieuw comité op te 
richten voor de stichting van een andere moskee De Gemeente zou zelf bereid zijn voor dat doel 
een pand ter beschikking te stellen (32) 

De acties van genoemde groepenngen hebben wel geleid tot verontrusting van de publieke 
opinie in de havenstad, maar met tot de sluiting van de 'Amicales-moskee'. De wettige middelen 
daartoe ontbreken 

Amicales haalden de landelijke pers vanuit haar Rotterdamse afdeling, doordat de viering van het 
einde van de ramadan in een vechtpartij eindigde. De Stichting Hulp aan Buitenlandse Werk
nemers, het K-MAN en andere organisaties hadden voor dit feest een bijeenkomst in De Doelen in 
Rotterdam belegd (33) Deze onlusten leidden tot kamervragen (34) 

Een ander incident deed zich voor tijdens een officiële tentoonstelling van het NCB in 
Rotterdam, waar een ambtelijke vertegenwoordiging van CRM aanwezig was Daar werd door een 
Marokkaan een open bnef van de Amicales te Rotterdam aan de ministervan CRM uitgereikt, tegelij
kertijd met een open bnef van de Stichting Moskee in de Maasstad (35). 

De petitie luidde als volgt 
'Sinds de oprichting van deze moskee en de Stichting Moskee mochten wij noch financiële hulp, 

noch enige hulp anderszins ontvangen, ofschoon ons streven is een zuiver religieuze groep te zijn 
zonder bijbedoelingen of nevendoelen. 

De religie van de Islam is - zoals u misschien wel weet — qua aard een religie die mensen bijeen 
wil brengen, zonder aanziens des persoons, op basis van gelijkheid 

Jammer genoeg zien we elke dag om ons heen dat de Stichting Buitenlandse Werknemers te 
Rotterdam prefereert om in plaats van feesten met religieuze karakters, feesten te houden die 
eindigen in dronkenschap en ruzie 

Ook zien wij helaas dat zij tewerk gaat met mensen die de taal der manipulatie spreken, evenals 
die van intimidatie en terrorisme. En dit alles wordt ten uitvoer gelegd door middel van het geld 
dat zij middels subsidie van het Ministerie ontvangen 

Daarom voelen wij ons als Stichting Moskee gerechtigd te vragen of de Stichting Buitenlandse 
Werknemers Rotterdam onmiddellijk deze houding en moraal wijzigt, aangezien WIJ allen met ge
holpen worden door het voortbrengen van steeds meer narigheid Het geld dat U, Uwe Excellentie, 
middels uw Ministerie enn laat steken wordt alleen aangewend om tweedracht te zaaien en vijand-

31. Zie haar statuten en doelstellingen, zoals eerder vermeld 
32 Zie 'De Havenloods', Rotterdam 29 juli 1976. 
33. Zie onder meer Het Vrije Volk, d d. 19 september 1977 en 24 september 1977, De Havenloods, 
21 september 1977 
34. Zie de schnftehjke vragen, d.d. 13 september 1977 van Van der Lek, inzake Amicales. 
35 Bnef van de 'Fédération des Amicales, Amicale de Rotterdam', d.d. 29 november 1977, alsook 
een brief van het 'Comité Grande Mosquée Rotterdam Hollande', d.d 29 november 1977. 
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schap tussen de Marokkaanse werknemers onderling te kweken Ook vragen wij U, Uwe Excellentie, 
om hulp, zowel financieel als anderszins En dit mede naar aanleiding van het onderhoud dat m fe
bruari 1977 heeft plaatsgevonden met de direkteur van de Stichting Buitenlandse Werknemers Rot
terdam en waarop tot op heden iedere vorm van antwoord dan wel daadwerkelijke hulp, uitbleef 

Tenslotte 
Wij wachten uw antwoord af op de vragen die wij als vertegenwoordigers van de Stichting 

Moskee, die zuiver religieus van opzet is, stellen, te weten 
— onder wie/wiens leiding vallen wij' 
- met wie moeten wij in zee gaan7 

wat is de positie van de buitenlandse Islamiet in Nederland en in het bijzonder die van de 
Marokkaanse Islamiet7 

En dit alles tegen de achtergrond van het feit dat U Uw gelden moet verdelen in een stuk welzijns
zorg ten behoeve van de in Nederland verblijvende Marokkanen, zowel tegen een humanitaire, dan 
wel religieuze achtergrond' (36) 

Een ander voorbeeld waar Amicales haar invloed door middel van de moskee trachten 
te vergroten, speelt zich af m Amsterdam. Aldaar is m de Van Ostadestraat een gebeds
ruimte opgencht en door de 'Stichting de Moskee' een imam benoemd. De Moskee
werd in het conflict betrokken door aanspraak te maken op het gebruik van een ruimte 
in de Ferdinand Bolstraat De Stichting Marokkaanse Migranten had van de Stichting 
deze ruimte reeds verkregen Ook het KMAN was daarbij betrokken Beide organisaties 
maakten aanspraak op de ruimte Daarna trok de Stichting Marokkaanse Migranten 
o 1 ν Tamir zich de facto terug bij gebrek aan achterban en mankracht Toen de 
'Stichting De Moskee' aan de Stichting Marokkaanse Migranten verzocht het centrum 
te mogen gebruiken voor onderwijs en moskeeruimte, kwam daar verzet tegen van de 
kant van het KMAN. De laatste, politiek geïnvolveerde, Marokkaanse groepering zag 
juist m de 'Stichting De Moskee' de Amicales Met hen onder één dak te verkeren was 
onaanvaardbaar Vandaar het conflict dat met een bezetting gepaard ging en waarvoor 
de bemiddeling van de Gemeente Amsterdam werd ingeroepen (37) 

Op een van de hoogtepunten van dit conflict las de imam een verklaring voor die de 
marokkaanse moslims 'tot de heilige oorlog' opnep ter bestrijding van de 'extremisten' 
(38). 

Ook in Leiden speelden de Amicales een belangrijke rol m de Leidse moslim-groep 
Dit heeft tot een gereserveerde opstelling van de hulpverlenende instanties geleid bij 
het zoeken naar een nieuwe moskeeruimte (39) 

36 idem 
37 De Stichting Marokkaanse Migranten (o 1 ν Tamir) had zich in de zomer van 1977 uit het pand 
aan de Ferdinand Bolstraat teruggetrokken en de ruimte werd door het SWBW aan het KMAN toe 
gewezen Zonder overleg met laatstgenoemde werd de ruimte toen toegewezen aan de Stichting 
Moskee Het KMAN verzette zich omdat er géén overleg was gepleegd door de SWBW en zij niet onder 
éen dak met de Amicales wilde verblijven Toen het conflict tussen Amicales en de voorhoede-groepe
ring van het KMAN m volle gang was mengde Tamir с s zich in de stnjd om hernieuwde aanspraken 
op de ruimte te maken 
38 Zie voetnoot 13. 
39 W van de Wal verstrekte ons gegevens, waaruit blijkt dat in Leiden al geruime tijd een 'religieuze 
groep' bestaat (zie hoofdstuk 11), die de belangen van de moslims wil behartigen Deze groep ver
kreeg spoedig na de oprichting van de Amicale m Leiden de steun van deze organisatie Een aantal 
leidende figuren binnen de religieuze groep hebben ook steeds deel uitgemaakt van het plaatselijk 
Amicale-bestuur 
Na druk op de Gemeente te hebben uitgeoefend, zorgde de Culturele Raad m 1976 voor een tijdelijke 
gebedsruimte ten behoeve van de Marokkanen Deze werd ondergebracht ш een oude fabriekshal 
Omdat dit geen oplossing bood voor langere tijd, nep genoemde groep de 'Stichting Moslims Groep' 
in het leven met als doelstellingen 
'a) het stichten en in stand houden van een of meer moskeeën, 
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Het onderwijs 

Op tal van plaatsen in ons land waar Amicales-activiteiten zijn waargenomen, is de be
langstelling voor het onderwijs groot (40) De voorzitter van de Amsterdamse Amicales, 
Mohammed Sitou, ontvouwt nog eens het programma van Amicales m een interview 
met de Nederlandse pers 'Wij willen helemaal geen politiek bedrijven m uw land Wij 
zyn alleen maar amigo's, wij zijn vrienden van de Marokkaanse gastarbeiders hier We 
vinden dat de Marokkanen in Nederland zich moeten onthouden van het bedrijven van 
politiek, want daar hebben ze toch geen verstand van Ik ben de zoon van een imam uit 
Rabat en een wetsgetrouwe moslim Mijn Nederlandse vrouw is tot mijn geloof overge
gaan Ons voornaamste doel is de Islam voor de Nederlandse Marokkanen te behouden 
Met dat doel hebben we al twee moskeeën gesticht in Amsterdam en weldra volgt de 
derde We helpen mensen vooral als ze problemen hebben met de Marokkaanse consu
laten We kunnen onder meer voor paspoorten zorgen We hebben hier een Arabische 
school gesticht, we willen een moshmbegraafplaats inrichten en vergunning knjgen van 
het abattoir om ritueel te slachten ' (41) 

Een van de geïnterviewden, Allai, die thans werkzaam is als Marokkaans functionaris 
van de 'Limburgse Immigratie Stichting' vat zijn ervaring in het nationaal onderwijs in 
een viermaandelijkse rapportage aldus samen 

'De onderwijzer van Heerlen is naar Sittard verplaatst Wij hebben kennis gemaakt met de hoofd
onderwijzer en deze heeft ons wegwijs gemaakt in de school We hebben een uitnodiging gestuurd 
naar de ouders Zaterdagmorgen belde de heer Dahmouni mij op en begon tegen mij te vloeken en 
vroeg waarom de stichting in Sittard lessen gaat starten en hem tegenwerkt In plaats van kinderen 
kwamen er vijf leden van de Amicale naar de school Er ontstond een woordenwisseling tussen 
Dahmoum en mij Ik heb gezegd dat de Amicale tegen ons werkt, want er is nu gebleken dat zij 
zonder ons medeweten op woensdag zelf lessen gaat starten, en dat zij naar de ouders zijn gegaan 
om ze tegen te houden naar onze lessen te komen Ik heb gezegd dat zij met uitgenodigd waren om 
hier te komen en als ze wilden praten dan zouden ze naar de stichting moeten gaan Daarna heb ik 
hen de deur gewezen, waarna een vechtpartij ontstond 

De week daarna verscheen weer geen enkel kind op onze les Ik heb van de ouders gehoord dat 
de Amicales hen gedwongen hadden om naar de les van de Amicales te komen, ook de gezinnen die 
in Buchten wonen hadden zij een brief gestuurd om ze uit te nodigen voor een gesprek met iemand 
van het Consulaat over onderwijs 

Ik heb met de ouders van Buchten vergaderd over deze zaak Ze waren erg bang geworden voor 
de Amicales Ik heb ze gerust gesteld en ze hebben besloten het onderwijs in Buchten voort te 
zetten 

We hebben een commissie van ouders gevormd waarmee ik een paar keer per maand vergader 
Na de gebeurtenissen in Sittard zijn we gestart met onderwijs in Geleen Dit op verzoek van de 

ouders Voor de start ben ik de ouders gaan bezoeken Hierbij bleek dat een stuk of 10 kinderen 
naar Sittard gingen Alle ouders hebben een bencht gekregen dat het nationaal onderwijs m Geleen 
gaat starten De Amicale hoorde dit en het aan de ouders blijken dat ze hierover met tevreden 
waren De Amicale vond dat ik hen tegenwerkte ' (42) 

Dezelfde Stichting waar Allai werkzaam is, ncht een waarschuwingsbnef aan de 
Colleges van Burgemeester en Wethouders in Limburg Zij wijzen er op dat een vijftal 
gemeenten m onderhandeling is met 'De Stichting Amicale' over mogelijkheden 

b) het geven van moslimsonderwijs, 
c) het bevorderen der contacten tussen de in Nederland gevestigde moslims, 
d) het dienen van moshms bij voorkomende problemen op religieus en maatschappelijk gebied ' (zie 
de stichtingsacte, opgemaakt op 9 februan 1978) 
40 Zie o a Nijmegen (in Amicales Dossier, о с ρ 35), Twente, id о с ρ 37 
41 Zie het Vnje Volk, d d 27 maart 1976 Gecursiveerde is van de auteur 
42 Zie 'samenvatting van enkele belangrijke punten van mijn verslag van januan tot en met apnl 
1976', Limburgse Immigratie Stichting, ρ 1 
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Marokkaanse kinderen les te geven in hun eigen taal, cultuur en godsdienst De 
Limburgse stichting wijst op de gevaren die aan de samenwerking met de Amicales 
kleven en werpt zichzelf als een beter alternatief op om bi-cultureel onderwijs voor te 
bereiden (43). Tal van andere voorbeelden wyzen op Amicales aktiviteiten binnen het 
onderwijs (44). 

43 De direkteur van de Limburgse Immigratie Stichtmg (LIS), M J M Ahsmann, schrijft m een bnef 
d d 10 februan 1976 aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders in Limburg 
'Het zal u bekend zijn dat de Limburgse Immigratie Stichtmg (LIS) mgevolge de beleidsmaatregelen 
van de Ministeries van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Onderwijs en 
Wetenschappen zich bezighoudt met het onderwijs ten behoeve van in Limburg verblijvende 
buitenlanders 
Hiertoe is een provinciaal coordinator in onze dienst 
Met name heeft de LIS bemoeienis met het onderwijs aan leerplichtige kinderen van buitenlandse 
werknemers, hierbij is een onderscheid aan te brengen in 
a nationaal onderwijs dit is onderricht in eigen taal- en cultuur, welk gegeven wordt buiten de 
normale schooluren De LIS trekt hiertoe buitenlandse leerkrachten aan en stelt accomodatie en 

leermiddelen ter beschikking 
b Extra Nederlandse taallessen afhankelijk van de situatie ter plaatse, worden deze lessen gegeven, 

binnen of buiten de normale schooluren Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, worden 
deze taallessen gesubsidieerd door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 

с Teneinde de buitenlandse kinderen met te zwaar te belasten, alsmede ter bevordering van de 
persoonlijke ontwikkeling van het kind wordt gestreefd naar integratie van het buitenschoolse 
onderwijs (a, soms ook b ) m het normale leerprogramma 
het bi-cultureel onderwijs De Nederlandse overheid (i с het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen) heeft met betrekking tot dit bi-cultureel aspect erkend, dat voor haar hier een 
taak is weggelegd 
Faciliteiten met betrekking tot opname van het bi-cultureel leerplan, de aanschaf van leermiddelen, 
het aantrekken en salariëren van buitenlandse assistenten (sub-titel voor buitenlandse leerkrachten) 
worden dan ook door dit ministerie verleend 
Om dit bi-cultureel ondewys voor te bereiden, te stimuleren en te realiseren, zijn door dit 
ministerie twee coördinatoren aangesteld Van de zijde van de LIS werkt de onderwysfunktionans 
mee dit beleid te realiseren 

Via de Regionale Omroep Zuid vernamen wij d d 3 februan j 1 het volgende bericht 
'De in Heerlen gevestigde "Stichting Amicale Limburg" onderhandelt met een aantal Limburgse 
Gemeentebesturen over mogelijkheden om aan Marokkaanse kinderen les te geven in de 
Marokkaanse taal, cultuur van het land, aardrijkskunde, handschrift en Koran 
De Marokkaanse regering stelt een onderwijzer beschikbaar 
De Stichting Amicale onderhandelt op dit ogenblik met de gemeente Venlo, Heerlen, 
Hoensbroek, Eijgelshoven, Gelcen en Brunssum ' 

Uit de stichtingsstatuten van de Amicale blijkt, dat de Amicale zich uitsluitend zou bezighouden met 
a-pohtieke culturele activiteiten 
In de praktijk echter, is gebleken dat de Amicale zich met tot bovenvermelde activiteiten beperkt 
Elders in den lande hebben de activiteiten van de Amicale veel weerstanden opgeroepen omdat zij 
door middel van intimidatie op velerlei terrein, zich een (machts-)positie tracht te verwerven, 
waardoor de onafhankelijkheid en individuele (geestelijke) vrijheid van de hier verblijvende 
Marokkanen in het gedrang dreigt te geraken 
Ook in onze provincie heeft de stichting Amicale Limburg zich gemanifesteerd op een wijze die 
gekarakteriseerd kan worden als intimidatie 
In een schrijven dd 13-1-1976 heeft de LIS hierover bij het Marokkaanse Consulaat Generaal 
gerapporteerd, in het antwoordschnjven dd 2-2-1976 blijkt dat de Consul Generaal geen stelling 
neemt met betrekking tot de activiteiten van de Amicale 
Als welzijnsstichting ten behoeve van de buitenlandse werknemers achten wij het niet verantwoord u 
informatie omtrent deze ontwikkelingen te onthouden 
Gelet op het beleid van de Nederlandse overheid en gezien de activiteiten van de LIS m het verleden 
en op dit moment op het terrein van het onderwijs, is het gevaar met denkbeeldig dat de activiteiten 
van de Stichting Amicale met betrekking tot het onderwijs in botsing komen met het streven naar bi-
cultureel onderwijs, alsmede het recht van de ouders op vnje keuze van onderwijs voor hun kinderen 
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Slagers 

In dezelfde provincie meldt Allai ons dat de Marokkaanse slagers vaak een trefcentrum 
zyn van pro-Amicale aktiviteiten (45) Ook op tal van andere plaatsen wordt van de 
relatie tussen moshmslager en Amicales gewag gemaakt (46) 

Vele actiegroepen, kerkelijke werkgroepen, vakbonden, politieke partijen en 'Amnesty 
International' leverden onomwonden kntiek op het functioneren van Amicales in 
Nederland (47) 

De kntiek van deze organisaties is gericht op de politieke activiteiten die deze 'cultu
rele' organisatie - volgens haar statuten 'a-pohtiek' - in Nederland onderneemt 
Amicales is een pseudovakbond die onder het mom van belangenbehartiging de 
Marokkaanse regering een instrumentanum in handen geeft zodat ze ver buiten haar 
grenzen de Marokkaanse migranten weet te bereiken De actieve betrokkenheid van de 
consulaten en de ambassade onderstrepen naar de mening van voornoemde organisaties 
de vrijheid van handelen die de Marokkaanse minoriteit heeft in de Nederlandse rechts
staat. 

Op tal van plaatsen ontstaan schermutselingen tussen voor- en tegenstanders, vooral 
onder de Marokkanen, maar soms scharen Nederlanders zich in de stnjd In Amsterdam, 
Breda, Rotterdam, Nijmegen, Oost-Brabant, Twente, Utrecht bencht de dagbladpers 
regelmatig hierover Een geschiedschrijving zou ons hier te ver voeren, maar is zeker 
relevant (48) 

Het is met duidelijk of de Amicale er naar streeft, de door de Marokkaanse regering beschikbaar 
gestelde leerkrachten, te mobiliseren voor het door de Nederlandse overheid voorgestane bi-cultureel 
onderwijs 
Dan nog vragen wij ons af in hoeverre er voldoende garanties worden geschapen met betrekking tot 
- de door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aangelegde entena ten aanzien van 

buitenlandse assistenten (kennis van de Nederlandse taal, vak-eisen) 
— de verantwoording van deze leerkrachten, welke zij schuldig zijn aan het schoolbestuur 
Voorts is de LIS van mening, dat de activiteiten van de Amicale op het gebied van onderwijs, de reeds 
door de LIS en het Ministene van Onderwijs en Wetenschappen gecreëerde voorzieningen, dan wel de 
eventueel lopende onderhandelingen met uw gemeente, doubleren, respectievelijk doorkruisen 
Met klem dringen wij er bij uw College op aan, gezien de veelal in uw gemeente bestaande 
voorzieningen, onze onderwijsfunctionans dan wel de coördinatoren van het Ministene van Onderwijs 
en Wetenschappen op de hoogte te stellen, wanneer u door de Amicale wordt benaderd op het gebied 
van onderwijs of anderszins, alvorens u maatregelen zou treffen ' 
44 Zie o a Nijmegen (in Amicales Dossier, о с ρ 35), Twente, id о с ρ 37 
45 Op 1 juk 1978 meldt Allai ons 'In Limburg zijn zeven Marokkaanse slagers, namelijk te 
Roermond twee, waarvan één Amicale lid, te Weert één Amicale-hd, te Tegelen een Amicale lid en 
m Venlo, Hoensbroek en Heerlen zijn de slagers 'neutraal' ' 
46 Zie o m N Tetteroo, 'Vaderlandsliefde door de maag, de Marokkaanse Amicale m Nederland', in 
'Onze Wereld', orgaan van de NOVIB, jrg 22, no 4, ρ 20/Dossier Amicales, о с ρ 44 Hierin wordt 
gewezen op een publicatie in 'Bondig', spreekbuis van de FNV Voedingsbonden waar de Amicales-
voorzitter Amghane meldt dat er in oktober 1977 in veertien steden Amicales waren opgencht Deze 
veremging zou afdelingen kennen m Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Gouda, Leiden, Utrecht 
Breda, Eindhoven, Arnhem en Limburg Er zouden volgens deze voorzitter 28 000 leden lid zijn op de 
47 000 aanwezige Marokkanen 
47 Zie hierover Amicales Dossier oc ρ 15 en 16 
48 Zie hiervoor 
Marokko bulletin, jrg 1, no 5, ρ 2, (Rotterdam), 'Amicale saboteert feest in Rotterdam ' 
Marokko-bulletm.jrg 2, no 2, ρ 18, (Amsterdam),'Aanval op KMAN-kantoor' 
Marokko-bulletin.jrg 2, no 4, ρ 20, (Rotterdam),'Flop voor Amicale' 
In 'De lange arm van koning Hassan, Dossier Amicales о с worden nog meer voorbeelden aangehaald 
ρ 19 (Hilversum), 'Amicales in de tegenaanval', (zie ook De Volkskrant, 6 maart 1976, bevat meer-
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Voordat wij dit hoofdstuk afsluiten, willen wij nog wijzen op de 'Turkse Amicales' de 
zgn. 'Grijze Wolven'. De 'bozkurt' is de grijze wolf die in de Turkse mythologie voor de 
nationalisten als een beschermend symbool fungeert (49). Zij is het verlengstuk van de 
МНР, de 'Partij van Nationalistische Aktie' onder leiding van A. Türkes. Ook hier doet 
zich hetzelfde beeld voor, dat de moskeeën en het (godsdienstonderwijs de meest be
geerde objecten van beheersing zijn. 

De belangrijkste oppositie onder de Turken komt van de kleine progressieve groepe
ring van de 'Vereniging van Turkse arbeiders in Nederland' (HTIB), die daar ook voort
durend strijd levert tegen de invloed van de 'Grijze Wolven' onder de Turkse minoriteit. 
(50) 

Samenvatting 

Het Centrum van de Periferie tracht haar invloed onder de Periferie die zich in de 
Centrumnatie bevindt door middel van het instrumentarium 'Amicales' te doen gelden. 

De oprichting van Amicales in Rabat vindt plaats na een tweetal aanslagen op de 
koning, waarbij ook Marokkanen vanuit het buitenland volgens de aanklachten betrok
ken zouden zijn. De oprichting van de Nederlandse afdeling van Amicales vindt boven
dien plaats tijdens de nieuwe Sahara-politiek, waar Hassan II alle vereende krachten 
trachtte te mobiliseren. Een toevallige coïncidentie of causale verbanden? Nader politi
cologisch en historisch onderzoek zou gewenst zijn. 

Amicales trachten in Nederland met steun vanuit Marokko en haar consulaire vertegen
woordiging in Nederland onder de noemer van 'culturele aktiviteiten' en 'belangen
behartiging', zoveel mogelijk leden te winnen. Elk Amicalelid krijgt een soort 
'persoonsbewijs' dat gunstiger regelingen van het Centrum van de Periferie biedt. 

De Amicales trachten hun invloed in de Nederlandse samenleving te doen gelden 
door beheersing van of infiltratie in de NOS (radio en televisie programma's voor de 
Marokkanen), in de Stichtingen vooral via haar Marokkaanse functionarissen en in de 
Moskee (groepen). Hiertoe dienen ook de (godsdienst)onderwijzers en rituele slagers ge
rekend te worden. 

Uit tal van Nederlandse groeperingen zijn protesten gerezen tegen de werkwijze en 
doelstellingen van Amicales. Ook plaatselijke overheden hebben zich soms openlijk af
wijzend opgesteld (51). Landelijk echter zijn geen stappen ondernomen een halt aan de 

dere informatie over de organisatie), 
p. 24, 'Amsterdam', (zie ook Trouw, 18 juni 1976), 
p. 32, 'Breda', (zie ook Perifeer, 4e jrg., no. 3,1977), 
p. 34, 'Rotterdam', (zie ook het Vrije Volk, 19, 23 en 24 september 1977 en de Havenloods, 21 
september 1977), 
p. 37, 'Twente'. 
49. 'Grijze Wolven' in 'Turkije Infoimatie', no. 19-20, p. 8 e.V., Utrecht 1977. 
50. Zie Motief: 
jrg. 2, no. 8, p. 9: Raman Domanic/Rob Dettingmeijer: 'Grijze Wolven, symbool van angst en 
frustratie.' 
jrg. 2, no. 11, p. 5: Pier Jan Kat: 'Grijze Wolven infiltreren onderwijs met steun van Turkse regering. 
51. Zie bijvoorbeeld het College van B&W te Rotterdam in 'Enkele internationale aspecten van 
stedelijk beleid', zijnde een discussienota van dit college, daterend van november 1977. 
Zij schrijven over Orijze Wolven' en 'Amicales': 
'Nog een enkel woord over de bemoeiingen van het gemeentebestuur met politieke activiteiten van 
groepen in Nederland verblijvende buitenlanders. 
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Amicales activiteiten toe te roepen, ondanks verschillende verzoeken daartoe uit de 

Tweede Kamer (52). 

Deze problematiek ligt enigszins buiten het kader van deze notitie, omdat het hier in strikte zm met 
gaat om onze houding en verantwoordelijkheid ten aanzien van ontwikkelingen elders in de wereld 
Maar omdat hier sprake is van internationale aspecten willen we aan dit probleem met voorbijgaan 
Onder de migrantenbevolking van Nederland is een groot aantal orgamsaties actief Deels zijn dit 
organisaties opgezet door Nederlanders in overleg met de migranten, deels zijn dit organisaties opgezet 
door (groepen) migranten zelf Door de grote verscheidenheid van oorspronkelijke nationaliteiten en 
de daarmee samenhangende zo mogelijk nog grotere verscheidenheid in cultuurpatronen is het buiten
gewoon moeilijk zicht te knjgen op het karakter van vooral het laatste type organisatie Toch heeft 
het college op basis van verkregen informatie - hoe gebrekkig ook tweemaal gemeend te moeten 
optreden De eerste maal betrof net een geplande 'culturele bijeenkomst' ш november 1976 van een 
Turkse vereniging (die naar veler oordeel diende als dekmantel voor de 'Gnjze Wolven' m het Hilton 
Hotel, de tweede maal betrof het een voorgenomen 'sociaal-culturele avond' m apnl 1977 van de 
Fédération des Amicales des Marocains aux Pays-Bas m De Doelen 
Zowel in het geval van vermoedelijk de 'Gnjze Wolven' als in het geval van Amicales bereikte ons een 
aantal reacties van actiegroepen De aard van die reacties bevestigde onze vrees, dat bij het doorgaan 
van de bewuste bijeenkomsten tegendemonstraties niet zouden uitblijven, en dat zich mogelijk 
ernstige ongeregeldheden zouden voordoen 
In het belang van de openbare orde is dan ook in het eerste geval de Hilton-directie dringend 
geadviseerd de bijeenkomst geen doorgang te laten vmden, welk advies is opgevolgd, en in het tweede 
geval heeft het college besloten geen ruimte aan Amicales te verhuren, van welke beslissing andere 
Rotterdamse zaalhouders op de hoogte zijn gebracht 
In het algemeen zal men - terwüle van de vrijheid van meningsuiting - erg terughoudend moeten zijn 
bij het verstrekken van dergelijke adviezen en het nemen van dit soort besluiten 
Wie te vaak en te snel en bij voorbaat handelt onder de vrees van een mogelijke verstoring van de 
openbare orde, kan ook activiteiten van onversneden democratisch karakter treffen Maar de zoeven 
al gesignaleerde, door taal, cultuur en geschiedenis bepaalde verschillen, die het ook buitengewoon 
moeilijk maken de aard en intensiteit van reacties en tegendemonstratie te interpreteren, 
rechtvaardigen naar ons inzicht grotere waakzaamheid 
Inhoudelijk deelden wij overigens de mening van de actiegroepen, dat de beide organisaties — elk 
onder de eigen landgenoten - een bedreiging vorm(d)en voor de vrijheid en het recht op vnje 
meningsuiting van die landgenoten 
Wij menen er goed aan te doen te trachten met alle ons ten dienste staande middelen waarborgen te 
scheppen voor de veiligheid en vrijheid van de hier verblijvende migranten ' 
52 Zie om antwoorden op vragen gesteld door het kamerlid Van der Spek, vraag 1095, Zitting 
1974-1975, Aanhangsel van de Handelingen, ρ 857 en vraag 257, Zittmg 1978-1979, Aanhangsel van 
de Handelingen, ρ 511 

459 



Hoofdstuk IS 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

BELEIDSAANBEVELINGEN 

'Die Beziehungen der Kirche zu den Muslimen m Europa sind 
teilweise von einer aus dem Mittelalter vererbsten Antipathie 
und teilweise von einer beinahe totalen Unwissenheit über 
den islamischen Glauben gekennzeichnet' 

M Jürgen 

De aanwezigheid van moslimimmigranten in de Europese samenleving heeft geleid tot 
veelvuldig onderzoek en tal van wetenschappelijke pubhkaties over voornamelijk 
sociaal-economische en politieke aspecten verbonden aan hun verblijf (deel een) 
Studies, onderzoek en pubhkaties over de eigen cultuur en vooral de religieuze praxis 
van de trekarbeiders bleven hierbij ver ten achter Dit geldt met name voor de culturen 
van de moshmarbeiders die kennelijk minder gemakkelijk toegankelijk zijn voor de 
Westerse wetenschappen Het aantal publikaties dat handelt over de godsdienst van de 
moshmarbeiders, levend m de diaspora, is dan ook beduidend geringer (zie hfdst 7) 

Bij deze pubhkaties, veelal van geringe omvang, hebben de meeste auteurs de 
methode van de (schriftelijke) enquête gebruikt die echter slechts een zeer onvolledig en 
eenzijdig beeld van de godsdienstige werkelijkheid kan schetsen Zij stellen zich dan 
ook veeleer op als de godsdienstsocioloog die de zichtbare 'dingen van het geloof' in 
instituties, gedragingen of woord registreert Een zeer noodzakelijke activiteit, zeker 
daar waar het fenomeen van moslims in onze geseculariseerde samenleving van recente 
datum is Indien echter vragen gesteld worden aangaande de religieuze ervaring van 
deze minderheden, dan zal de enquête moeten wijken voor een participerende 
observatie gebaseerd op een vertrouwensrelatie De fenomenologische methode leent 
zich voor zaken waarover de moslim met gemakkelijk spreekt en het gadeslaan van 
gedragingen die hij voor een vreemdeling uit de hem vijandige omringende wereld 
verheelt Deze benaderingswijze waarbinnen de moslimtrekarbeider ook zelf een grote 
inbreng heeft, is in Europese studies zeldzaam (1) Wij hebben getracht deze weg te be
wandelen door een aantal Marokkaanse arbeiders aan het woord te laten Dit leidde tot 
een aantal protocollen die een 'knstalhsatiemoment' vormen in langdurige wisselende 
relaties met de onderzoeker (hfdst 8 en 9) Deze levensechte gesprekken lichten 
een tipje van de sluiter op waarachter de godsdienstige beleving van Marokkaanse 
arbeiders in ons land schuil gaat Dit beeld schetst een veelal geringe kennis over de 
eigen godsdienst Bovendien worden veel foutieve informaties verstrekt die bij 
islamologen die zich op de officiële theologie van de islam richten, de haren te berge 
doen rijzen De affectieve betrokkenheid op de islam daarentegen is zeer groot Het 
veelal traditionele geloofsbesef is tegelijkertijd de navelstreng die hem verbindt met 
ouders, gezin of familie in Marokko Het moslim-zijn en Marokkaan-zijn vallen samen 

De voorschriften, de salat en de koranrecitatie worden met wisselend succes onder
houden De ramadan en de religieuze feesten genieten relatief meer aandacht De vraag 
om moskeeruimten en eigen (godsdienst) leraren is onomwonden gemeengoed Aan de 
Westeuropeaan die geen persoonlijk contact met moslims onderhoudt, kan de 

1 Zie onder meer A Demeerseman, о с 
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aanwezigheid van zulke grote groepen moslims als sociaal fenomeen niet langer ontgaan 
(hfdst. 10). In sommige steden zijn de minaretten stille symbolen van mensen die men 
wél tegenkomt, maar niet spreekt. De eigen moskeeruimte is voor de moslims een 'basic 
need', een plaats voor religieuze en sociale doeleinden. De strijd voor de eigen moskee 
leidt tevens in vele gevallen tot een eerste duidelijke organisatievorm die wij onder de 
Marokkaanse en Turkse minoriteit waarnemen. Deze strijd is voor velen ook gerecht
vaardigd, omdat men zich als Marokkaan, als moslim en als arbeider die 'al zoveel bij
draagt tot de groeieconomie van het Westen' achtergesteld voelt (hfdst. 11). Ook bij 
de aanstelling van eigen onderwijskrachten, godsdienstleraren en imams zien wij dezelf
de motieven die bij de roep om een moskee een rol spelen. De moslims doen daarbij 
voortdurend een beroep op gemeentebesturen of de nationale overheid omdat de schei
ding kerk-staat in de umma onbekend is. De staat subsidieert daar de zaken van de 
godsdienst. Zo kent men in Marokko een ministerie van godsdienstzaken (2). 

Deze aanvankelijk gereserveerde houding van de Nederlandse overheid én de verschil
lende afwijzende geschriften of daden van christen-zijde versterken het beeld van Ver
werping'. In de protocollen worden de kerken als 'non-dialogisch' ervaren, ongeacht het 
feit dat er ook toenaderingspogingen zijn gesignaleerd (hfdst. 9). De sterk theologisch 
gekleurde discussie islam-christendom speelt zich óf binnen de christelijke kerken af óf 
beperkt zich tot het niveau van academisch geschoolden (hfdst. 13). De moslimarbeider 
staat hier nog ver van af. 

In tegenstelling tot de Nederlandse overheid, onderkent de Marokkaanse regering het 
belang van erkenning van de religieuze behoeften van haar onderdanen. De Amicales 
hebben zich van meet af aan opgeworpen als voorvechters van moskeeruimten, aanstel
ling van imams en financiering van onderwijskrachten. Nederlandse actie- en 
solidariteitsgroepen hebben deze religieuze vragen relatief laat onderkend en daardoor 
vele Marokkanen van zich vervreemd, (zie hfdst. 14). In sommige gevallen valt nog 
steeds de religieuze dimensie buiten de horizon van Nederlandse groeperingen of 
organisaties, soms zelfs om principiële redenen in de zin van 'godsdienst is een persoon
lijke aangelegenheid'. Als er echter iets is dat de islamitische arbeiders onderling bindt 
dan is dat hun moslim zijn. De islam is de harde kern van hun eigen identiteit. 

Beleidsaanbevelingen voor de kerken 

Beter contact tussen christenen en moslims kan tot stand komen indien aan drie voor
waarden wordt voldaan: 
a. De religie van de meerderheid dient oog te hebben voor die van de moslim-minder

heid. De islam dient als godsdienst ten volle erkend te worden. Dit betekent dat voor
standers van een contact tussen islam en christendom stelling dienen te nemen daar 
waar de godsdienst der moslims als folklore wordt afgedaan. Zowel bij de Nederlandse 
overheid als in tal van lezingen over de thuislanden is het folkloristisch karakter van 
de islam vaak een 'leitmotiv' (3). 

b. De kerken dienen in West-Europa het recht op en de voorwaarden voor een volledige 
godsdienstvrijheid van de moslimminoriteiten te bevorderen. Zij dienen de Neder
landse overheid er bij haar ijver voor integratie in de Nederlandse samenleving op te 
wijzen, dat de islam de identiteit van deze immigranten ten diepste bepaalt. Wie dit 
niet erkent, kan geen moslim hier integreren als deze zijn identiteit moet prijsgeven. 

2. Zie G. Jäschke, 'Der Islam in der Neuen Türkei', Leiden 1951. 
3. bv. 'Met volksdansen los je geen problemen op, het dilemma van het gastarbeidersbeleid', J. Jansen 
van Galen, J. Kuitenbrouwer, Haagse Post, 10 december 1977, no. 49, p. 10. 
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Wil een integratie in de Nederlandse samenleving slagen, dan zal de marginale moslim 
zich eerst geaccepteerd willen weten. 

Een mens wiens recht op identiteit niet wordt erkend, wordt ontmenselijkt. En 
'niemand' kun je niet integreren (4). Of anders uitgedrukt: co-existentie tussen trek-
arbeiders en Nederlanders is pas mogelijk indien iedere migrant de ruimte tot existen
tie krijgt. 

с De kerken dienen zich er van bewust te zijn dat de moslims in ons land zich in een 
perifere situatie bevinden: in alle sectoren van onze samenleving hebben zij de 
minste kansen (zie deel één). Met verkrotte pensions, vuile jobs en vele vooroordelen 
werkt men marginaliteit in de hand. Veelal zetten moslims zich daartegen af met een 
zelf-beeld in sterk religieuze termen: 'Wij zijn de mensen van dé godsdienst van 
God', 'wij zorgen tenminste voor onze neven en nichten', 'wij weten wat vasten is', 
'wij weten wat gastvrijheid inhoudt', 'wij weten goed met onze buren te leven', wij... 
wij... enzovoort. 

Met een marginale mens kan men niet tot een volwaardige dialoog komen. Een 
authentiek gesprek komt pas tot stand indien de elementen die een mens tot margi
naal bestempelen worden geëlimineerd. Voorwaarde voor een dialoog ligt in het con
crete engagement voor lotsverbetering van de kwetsbare groep der moslimmarginalen 
in de dagelijkse praxis. Vanuit deze daden, zoals bijvoorbeeld de houding der kerken 
inzake 'de 182', ontmoet men elkaar op een niveau waar een gesprek begint... ook 
over de dingen waarover de Marokkaanse gelovige zich niet gemakkelijk uit (5). Wie 
de moslim alleen op zijn geloof wil aanspreken, verwart hem met een christen. Voor 
een moslim is zijn godsdienstige praktijk onlosmakelijk één met de sociale, juridische 
economische en politieke werkelijkheid waarvan hij deel uit maakt. Binnen de umma 
hangt alles met alles samen. 

Indien de kerken in Nederland aan deze drie voorwaarden redelyk voldoen, zijn er 
mogelijkheden voor initiatieven geschapen die tot een dialoog kunnen leiden. Er zijn 
mogelijkheden te over om bouwstenen aan te dragen voor dit langzaam op gang 
komend gesprek. Een moslim typeerde de huidige situatie eens: 'De kerken hebben nu 
een wapenstilstand met de islam gesloten'. Het zij mij veroorloofd enkele suggesties aan 
het papier toe te vertrouwen. 

1. Er zou in Nederland gestreefd kunnen worden naar één goed gedocumenteerd studie
centrum over de islam, toegankelijk voor velen uit de Nederlandse samenleving. Dit 
centrum zou zich dienen te specialiseren in de relatie christenen en moslims (6). 

2. De toerusting van individuen en plaatselijke gemeenschappen dient geïntensiveerd te 
worden. De studiebijeenkomsten op abstract niveau dienen zich, meer dan heden 
geschiedt, óók op de religieuze behoeften van vele moslims in ons eigen land te 
richten. Hierbij mag de religie niet geïsoleerd worden van de concrete situatie waarin 
de moslims zich hier bevinden (7). 

De kerken dienen meer financiële middelen uit te trekken voor een betere voor
lichting onder de christenen. De huidige vrijgestelden voor dit werk zijn te gering in 
aantal en werken vaak nog te veel langs elkaar heen. De gezamenlijke kerken dienen 

4. Binnen het departement van С RM leeft er de angst te kiezen tussen 'integratie' en 'behoud van 
eigen identiteit'. Illustrerend is de opvattingvan een directeur van een Amsterdamse welzijnsstichting 
T. Nijzink: 'Eigen identiteit is goed, maar belemmert de integratie', zie Motief Jrg. 5, no. 8, 1977, p. 
p. 19. 
5. Zie ook de 'Pastorale verklaring van de Bisschoppen over de problemen van de immigranten in 
België', maart 1973. Wat de illegalen in Nederland betreft, zie o.m. De Volkskrant 5 december 1975. 
6i Zie het Engelse initiatief 'Centre for the study of Islam and Christian-Muslim Relations'. 
7. cf. D.C. Mulder 'Dialoog met de Moslims' in 'Rondom het Woord, Islam-Gisteren en Morgen'in 
'Theologische Etherleergang', 20e jrg., nr. 3, september 1978, p. 43. 
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een gemeenschappelijk beleid in deze uit te stippelen, waarbij men de mogelijkheden 
van massamedia en het onderwijs (catechese) niet mag onderschatten (8). 

Het voorlichtingsproject mag niet beperkt blijven tot de christenen Ook de 
moslims zelf hebben vaak een vertekend beeld over de mensen van 'de godsdienst 
van Jezus'. Hier is wel voorzichtigheid geboden opdat men met het odium van 
prosélytisme op zich lade! 

3. De kerken in Nederland zouden het initiatief kunnen nemen tot de oprichting van 
een interreligious council waarin de Engelse kerken ons zijn voorgegaan (9). 

4. De kerken zouden richtlijnen o f adviezen kunnen ontwerpen hoe plaatselijke groepen 
op vragen van oprichting van een moskee, de financiering van een imam of de aanstel
ling van eigen moslimse leerkrachten zouden kunnen inspelen. Hierbij zouden finan-
cieringsmogelijkheden bij de overheid, de kerken zelf en de eigen bijdrage van de mos
lims suggestief aan de orde kunnen komen. 

5. De Nederlandse Raad van Kerken zou zich dienen te bezinnen of gemeenschappelijke 
gebedsdiensten bij bepaalde gebeurtenissen (ontmoeting van religieuze leiders, 
huwelijkssluiting tussen een moslim en een chnstenvrouw) wenselijk zijn, en zo ja, in 
welke vorm deze zouden kunnen plaatsvinden (10). 

De kerken kunnen een corrigerende functie vervullen ten bate van een moslimminonteit 
die nog geen stem heeft. De kerken kunnen met recht de Westerse geseculanseerde 
wereld er op wijzen dat de religie voor de moslims in analyses en beoordelingen van 
maatschappelijke politieke vraagstukken niet op de laatste plaats komt. Of anders ge
formuleerd, zij kunnen J. Galtung en met hem de Westerse wetenschappen wijzen op 
de verkeerde taxatie van de religie in het geleefde leven van de moslims, óók indien zij 
zich in de diaspora bevinden. Door deze foute inschatting wordt miskend: 

a) dat de godsdienst voor de moslim hier zeer sterk zijn eigen identiteit bepaalt en zijn 
band met het thuisland voelbaar maakt; 

b) dat de godsdienst van vele Turken, Tunesiers en Marokkanen door de gehele centrum-
natie wordt miskend; 

c) dat de godsdienst door de elite der thuislanden als kanaal wordt misbruikt om de land
genoten m den vreemde te beheersen en te controleren. De cP onderkent de plaats 
van de religie in het dagelijkse leven van haar landgenoten in tegenstelling tot de cen
trumnatie, zowel de cC als de pC. 

d) dat de moslims uiterst gevoelig zijn voor afwijzende stemmen of geschriften uit de 
godsdienst van de meerderheid. De kerken hebben mede hierdoor bij vele moslims 
nog een ambivalent beeld. Weinigen blijken in staat te zijn de mogelijke implicaties 
van deze reacties onder moslims op het Nederlands christendom op lange termijn te 
doorzien. 

8. Zie om. Τ Storeken, о с, ρ 103-123. 
9. Zie 'The Muslim' uitgegeven door 'The Federation of the Student Islamic Societies m the United 
Kingdom and Eire', o.e., jum/jub 1975, p. 112-114. 
10 Zie de Engelse initiatieven. 
Lamm O Sanneh, 'Prayer and Worship (Muslim and Christian) Challenges and Opportunities' m 
'Chnstian-Muslun Dialogue', Papers from Broumana Genève 1973, ρ 110-119, Hasan Askan, 
'Worship and Prayer', id p. 120-136, Bisschop Kenneth Cragg, 'In the name of God ', ρ 137-144. 
Alsook D. Brown, 'A New Threshold, Guidelines for the Churches in their relations with Muslim-
communities', London 1976. Voorts zij gewezen op de Franse uitgave 'Patrimoine commun, О Dieu 
Gloire à Toi, Recherches religieuses de la Grande Famille Amana', uitgegeven door het 'Secrétariat 
pour les relations avec l'Islam', 34, Avenue Reille, 75014 Panjs. Tenslotte zij vermeld, Τ Storeken m 
diens interessante paragrafen 'Samen liturgie vieren''', o.e., ρ 95-98 en 'Het gebruik van Islamitische 
teksten in de knstehjke liturgie', idem p. 99-102. 
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De kerken hebben nog een lange weg te gaan voordat de coëxistentie van moslims en 
christenen in brede kringen als mogelijkheid én als feitelijk leefgegeven aanvaard zal 
zijn. 

Hoe de Nederlandse overheid niet alleen deze moslimsminoriteit, maar de migranten 
hier te lande in het algemeen benaderd heeft, trachten wij in het hiernavolgende derde 
deel uiteen te zetten. 
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DEEL DRIE 

MARGINALEN IN NEDERLAND 

'De migratie brengt de onderontwikkeling tot aan de poorten 
van onze steden; in de krottenwijken ontmoeten wíj de 
wereld van de onderontwikkeling in het hart van de geihdus-
trialiseerde landen ' 

P. Ricoeur 
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Hoofdstuk 16 

BELEIDSNOTA'S VAN DE OVERHEID INZAKE BUITENLANDSE ARBEIDERS IN 
NEDERLAND 

'De aanwezigheid van Surinamers, Antillianen en buiten
landse arbeiders is betrekkelijk laat als een 'probleem ' 
gepercipieerd' 

J.E. Ellemers 

Nadat in het begin van de zestiger jaren de mediterrane arbeidskrachten zich in 
Nederland gevestigd hebben, kondigt de regering eind 1966, tijdens de behandeling van 
de nota 'loonpolitiek 1967' een beleidsnota inzake buitenlandse arbeiders aan. De 
eerste problemen worden vanuit het parlement aangedragen. De regering zegt de Kamer 
de eerste Nederlandse beleidsnota toe, waarna de parlementariërs hun lastige vragen 
opschorten (1). Staatssecretans De Meijer deelt mede dat 'interparlementaire beraad 
ter voorbereiding van de toegezegde nota over het beleid op korte en lange termijn 
thans in een eindstadium verkeert' (2). De Kamer komt er niet op terug. De regering 
evenmin. Wellicht zijn hier de regeringswisselingen Manjnen, Cals en Zijlstra, mede 
oorzaak van. Ook de vastgelopen beleidsdiscussie tussen de departementen, onder meer 
inzake de huisvesting vin buitenlandse arbeiders, is debet aan het onder tafel raken van 
de nota m statu nascendi (3). 
In de nazomer 1968 verschijnt er een kritische publikatie die concludeert: 'En zo 
blijkt, dat de verontrusting van de geachte afgevaardigden, die de beleidsnota 'met 
instemming' en 'met genoegen' tegemoet zien, over de labiele situatie van 
tienduizenden gastarbeiders met bijzonder groot is. Waarom is géén der kamerleden 
ooit op deze nota teruggekomen en waarom heeft de oppositie nimmer de onder tafel 
geschoven nota opgevraagd? Geeft de positie van de buitenlandse arbeider daar niet alle 
aanleiding toe?' (4). 
Opgeschrikt door deze 'brandnetel' en de talrijke hierop volgende reacties in de pers, 
worden in de Kamer vragen gesteld over de toegezegde nota. Het kamerlid Van der Lek 
vraagt om opheldering. De minister zegt spoedige publikatie toe (5). 
Het zal echter tot januan 1970 duren alvorens minister Roolvink mede namens zijn 
ambtsgenoten van Justitie, van Economische Zaken en van CRM een 'Nota inzake 
buitenlandse werknemers' publiceerden. 
Het twee dagen eerder uitgebrachte advies van de 'Raad voor de Arbeidsmarkt' is 
daaraan toegevoegd. Er wordt vanuit het parlement een bijzondere Tweede-Kamer
commissie mgesteld onder voorzitterschap van Kikkert. Leden zijn Kok, Maenen, 
Koekoek, Hoekstra, Wieldraaijer, Boersma, Van Leeuwen, Vellenga, Boot, Janssen, 
Rietkerk, Nypels, Geurtsen en Barendregt. 
Zij organiseren op 14 en 15 mei 1970 een aantal hoorzittingen. De organisaties en 
groepen die tijdens de hoorzittingen aanwezig waren, zijn de Contactgroep van 
Werkgevers in de metaalindustrie, Stichting Begeleiding Buitenlandse Werknemers voor 

1 O.a Corver (WD), Handelingen 20e verg. 29-12-'66 II, blz. 673 en VeUenga (PvdA), id. blz. 669. 
2. Cf. Handelingen 21e verg. 30-12-·66 II blz. 726. 
3. Sj. Theums, 'Gastarbeiders-Lastarbeiders', Hilversum 1968, p. 55 v. 
4. Idem 
5. Die officiële toezegging vindt plaats tijdens de openbare behandeling van Hfdst. XV van de rijks
begroting voor het dienstjaar 1969, cf Handelingen 28 januan 1969, p. 1367. 
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Den Haag en omstreken, de Commissie Buitenlandse Arbeiders van de centrale 
werkgeversverbonden, de Landelijke Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers in 't 
Gooi en de Noordelijke Vechtstreek, de Peregrinus-stichting, Umond Noord-Holland 
Noord, De Werkgroep DAR, de Stichting Buitenlandse Werknemers Amsterdam, de 
Griek Fifis, het Overlegorgaan van het NVV, NKV en CNV, de Projectgroep 
Gastarbeiders Tilburg en de heer Theunis te Utrecht, de gezamenlijke Stichtingen 
Bijstand Buitenlandse Werknemers uit Brabant-Limburg (6). 
Op aandringen van Fifis en Theunis belegt de bijzondere Kamercommissie op 26 sept. 
1970 te Utrecht een besloten hoorzitting voor buitenlanders (7). 
Naar aanleiding van deze hoorzittingen stelt de Kamercommissie haar voorlopig verslag 
op (8). 
In mei 1973 formuleert de Nationale Raad van Advies inzake de Hulpverlening aan 
Minder Ontwikkelde Landen (NAR) haar visie op de uit ontwikkelingslanden 
afkomstige arbeiders. Intussen verschijnt het belangrijkste document, ni. de Memorie 
van Antwoord op het voorlopige verslag van de Wet Buitenlandse Werknemers (9). 
Deze Memorie van Antwoord gaat in op de hoofdpunten van kritiek en op haar beleid 
op langere termijn. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de economische aspekten van 
de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (hfdst. I), hun toelating en werving 
(III), hun opvang en begeleiding (IV), alsmede de relatie tussen het probleem van de 
economische en sociale groei van de ontwikkelingslanden en het verschijnsel 
buitenlandse arbeiders (V). 
Tot slot somt de nota de hoofdpunten van het toekomstige beleid op (VI). Deze 
beleidsnota werd ondertekend door de minister van Sociale Zaken (Boersma), staats
secretaris van Justitie (Glastra van Loon), de minister van CRM (Van Doom) en de 
minister voor Ontwikkelingssamenwerking (Pronk). 

Deze nota zet de bijzondere Kamercommissie weer aan het werk. De commissie ver
werkt de reacties van achtereenvolgens de Raad van Nederlandse Werkgeververbonden, 
het Overlegorgaan van de Vakcentrales, de zeventien organisaties plaatselijke 
Stichtingen Welzijn Buitenlandse Werknemers en de NCB. Deze laatste organiseert een 
speciale besloten hoorzitting onder de buitenlanders ten behoeve van de Kamer
commissie. Zeven en dertig buitenlandse arbeiders, verdeeld over acht nationaliteiten 
nemen hier aan deel (10). 
Het eindverslag van de commissie wordt op 27 juni 1974 vastgesteld (11). 
Op 27 september van dat jaar presenteert minister Boersma een 'nota naar aanleiding 
van het eindverslag' (12). Aan de samenstelling van deze Nota hebben ook de ministers 
van Onderwijs en Wetenschappen, van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne een bijdrage geleverd. 

In oktober 1974 komt de Nota Buitenlandse Werknemers in de Tweede Kamer aan de 

6. Verslag van een openbare hoorzitting 10.504 n.a.v. de nota Buitenlandse Werknemers, 25 augustus 
1970. 
7. Voorlopig Verslag Nota Buitenlandse Arbeiders, Zitting 1970-1971, 10.504, nr. 5 p. 1. 
8. Voorlopig verslag n.a.v. nota Buitenlandse Werknemers, d.d. 2 december 1970. 
9. Zitting 1973/1974, 10.504, nr. 9. 
10. De dato 8 juni 1974. Deze door de buitenlandse arbeiders gekozen delegatie komt op 12 oktober 
1974 wederom te Zeist bijeen, waar zij een verklaring n.a.v. de nota opstelt. 
11. Zitting 1973/1974 - 10.504 - Nota Buitenlandse Werknemers, Eindverslag, nr. 11. Leden zijn 
dan: Koekoek, Hoekstra, Wieldraaijer, Van Leeuwen (voorz.), Vellenga, Veder-Smit, Goudsmit, 
Geurtsen, Barendregt, Harmsen, Van Dis, Gardeniers-Berendsen, S. Keunmg, Van Dam, Kruisinga, 
Coppes, Poppe, Luckers-Bergmans. 
12. Tweede Kamer, Handelingen zitting 1974/1975, 10.504, nr. 12. 
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orde (13). Dit wordt de belangrijkste behandeling van het vraagstuk van de buitenland
se arbeiders in het parlement. 

De regering legt in 1975 een wetsontwerp 'bepaling inzake het doen verrichten van 
arbeid door buitenlandse werknemers aan de Kamer voor (14). 
De bijzondere Kamercommissie heeft op dit wetsontwerp reacties ontvangen van. 
— de Migrantenraad te Utrecht (waar zij op bezoek is geweest), 
— het Overlegorgaan van NVV, NKV en CNV, 
— achttien buitenlandse werknemers uit West-Brabant; 
— het Actiecomité Pro Gastarbeiders te Rotterdam, mede namens Associaçao 

Caboverdiana, Comisiones Obreras, FILEF (Rotterdam), Marokkaans Arbeiderscomité 
en het Pakistaans Arbeiderscomité, 

— werkgroep Rechtsbijstand Vreemdelingenzaken te Utrecht; 
— Release Haarlem; 
— het CNV te Utrecht; 
— het NCB te Utrecht; 
— de regionale raad voor de arbeidsmarkt Noord-Holland. 

Op 20 januari 1976 stelt de bijzonder Commissie haar voorlopig verslag op (15). 

De Memorie van Antwoord inzake de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers verschijnt 
op 12 mei 1976 (16). Hienn wordt uitvoeng ingegaan op de door de kamerleden ge
maakte kanttekeningen. Gelijktijdig dient minister Boersma een nota van verbeteringen 
en van wijzigingen in, (17) alsmede een gewijzigd wetsontwerp (18). 
Intussen wordt de Tweede Kamer op 14 juli 1976 het wetsontwerp 'Uitbreiding rechts
bescherming en rechtsbijstand vreemdelingen' aangeboden (no 13 974) 
Het eindverslag van de bijzondere Commissie wordt op 2 augustus 1976 vastgesteld. 
(19). Op dit verslag volgt van regenngswege een nota naar aanleiding van het eindver
slag (20). en een tweede nota van wijzigingen (21). Er worden een aantal amendemen
ten ingediend (22). 
Eind augustus, begin september 1976 vindt de behandeling in de Tweede Kamer plaats 
(23). 

13. Tweede Kamer, Handelingen 1974/1975 p. 535-586, 616-645,756-794 
14. De Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers, 13.682, 3 november 1975, nr 1 
15. Zitting 1975/1976, 13 682, nr 5 De samenstelling van de Commissie luidt dan Koekoek, 
Hoekstra, Van Leeuwen (voorz.), Vellenga, Veder-Smit, Geurtsen, Barendregt (vice voorz ), Harmsen, 
Van Dis, Gardemers-Berendsen, Van Dam, Kruisinga, Poppe, Nooteboom, Van der Heem-
Wagemakers, Albers, Luckers-Bergmans, Staneke 
16. Zittmg 1975/1976, 13 682, nr. 6. 
17. Zittmg 1975/1976, 13 682, nr 7. 
18 Zittmg 1975/1976, 13.682, nr 8. 
19 Zitting 1975/1976, 13 682, nr 9 
20. Zittmg 1975/1976, 13.682, nr. 10, d.d. 17 augustus 1976. 
21. Zittmg 1975/1976, 13 682,nr. 11. 
22. Zittmg 1975/1976, 13.682, nr. 18 t/m 29. 
23.Tweede Kamer, Handelingen zittmg 75/76, 100e t/m 105e vergadering, p. 5295 t/m 5334 en 
p. 5326 t/m 5403. 
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Hoofdstuk 17 

HET REGERINGSBELEID 

Een sociaal ethische verkenning 

'Sociale ethiek, die steeds meer belangstelling krijgt van be
wust in deze tijd meelevende mensen, is nog in vele opzichten 
onderontwikkeld, omdat er een taaie en lang nawerkende tra
ditie is dat men bij ethiek en moraal uitsluitend aan gewetens
beslissingen van enkelingen denkt of ook aan micromoralen ' 

J. de Graaf 

Het regeringsbeleid 

Het beleid van de Nederlandse overheid inzake het buitenlandse arbeidersvraagstuk 
wordt geformuleerd in een aantal regeringsnotities, te weten: de brief van minister 
Roolvink (januari 1970), de Memorie van Antwoord, de Nota naar aanleiding van het 
Eindverslag (27 september 1974), het wetsontwerp 'Wet arbeid buitenlandse werk
nemers' (3 november 1975), de Memorie van Antwoord op dit wetsontwerp (12 mei 
1976) en het wetsontwerp 'Uitbreiding rechtsbescherming en rechtsbijstand vreemde
lingen' (14 juli 1976). 

Wij beperken ons in het hierna volgende tot deze beleidsnotities van de regering. De 
inbreng van het parlement vindt onder meer zijn neerslag in de verschillende regerings
nota's, zij het door overname van gedachten van bepaalde parlementariërs of fracties, 
zij het doordat de regering afwijkende standpunten inneemt tegenover kamerleden. 
Deze parlementaire inbreng vindt men terug in de verslagen van de bijzondere kamer
commissies buitenlandse werknemers of in de handelingen van de Tweede Kamer. In 
het kader van onze vraagstelling zijn al deze bijdragen zeker interessant, maar minder 
relevant voor ons onderzoek. Het gaat ons er in feite om, wát het beleid van de 
Nederlandse regering de facto inhoudt, ongeacht hoe dit tot stand gekomen is: al of 
niet door druk vanuit de Tweede Kamer of door buitenparlementaire pressie. 

Onze vraagstelling is, hoe de Nederlandse overheid zich binnen de afhankelijkheids
relatie naar de buitenlandse arbeider opstelt binnen het kader van het C-P-model. Ver
schaft het centrum van de Centrumnatie (cC) zich toegang tot de periferie (pP) door 
middel van het daar bestaande Centrum (cP)? Of richt het centrum van het Centrum 
(cC) zich rechtstreeks tot de periferie van de Periferie (pP)? Is het centrum van het 
Centrum (cC) zich bewust van haar centrumpositie? Een belangrijke vraag daarbij is of 
het Nederlandse beleid de afhankelijkheid van de arbeiders uit de Periferienaties ver
sterkt of afzwakt (zie deel één). 

Tevens zullen wij onderzoeken welke wegen bewandeld worden om te luisteren naar 
de buitenlandse arbeider en hemzelf mee te laten praten, denken en beslissen (zie deel 
twee). 
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Is het beleid gericht op steun aan de emancipatorische (anti-periferische) bewegingen 
onder de trekarbeiders of stelt het veeleer - eenzijdig - de belangen van de dominant 
veilig? Deze en daarmee samenhangende vragen worden getoetst aan het officiële over
heidsbeleid dat hier te lande wordt gevoerd ten aanzien van de trekarbeiders. Ver
volgens onderzoeken wy welke sociale ethiek aan het Nederlandse 'gastarbeiders'-beleid 
ten grondslag ligt. Hier raken we tevens de sociaal-ethische implicaties van het 
Centrum-Periferie-model. 

In dit hoofdstuk trachten wy de verschillende terreinen waarbinnen de gastarbeiders 
zijn afhankelijkheid ervaart, te toetsen aan het overheidsbeleid: de economische (par. 
1), de politieke en politionele (par. 2), de communicatieve (par. 3), de sociaal-culturele 
afhankelijkheid (opvang en begeleiding, huisvesting, onderwijs, vorming en scholing, ge
zondheidszorg en de godsdienst) (par. 4). 

Bij elk van die sectoren zullen wij de verschillende regeringsdocumenten zoals in het 
begin van dit hoofdstuk genoemd, met elkaar vergelijken. 

Par. 1. DE ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID 

Onderverdeling 

1.1. Standpuntbepaling ten aanzien van oorzaken en effecten van migratie 
1.2. Beleid ten aanzien van werving en tewerkstelling buitenlandse werknemers 
1.3. Beleid ten aanzien van illegale arbeiders 
1.4. Beleid ten aanzien van veiligheidsvoorschriften en de arbeidswetgeving. 

Par. 1.1. Standpuntbepaling ten aanzien van oorzaken en effecten van migratie 

Nota Roolvink 

De noodzaak tot werving van buitenlanders ligt in het nijpend tekort aan arbeids
krachten in bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt: 

'Naarmate de nationale economie krachtiger impulsen ontving van de gunstige 
internationale conjuctuur, bleek meer en meer, dat in verschillende delen van ons 
land in de bestaande en groeiende arbeidstekorten niet meer kon worden voorzien 
door aanbod van Nederlandse werknemers. Aanvankelijk deden deze tekorten zich 
vooral voor in de metaalsector, naderhand ook in vele andere sectoren van de 
industrie en in enkele onderdelen van de dienstensector (horeca, transportdiensten, 
ziekenhuizen en verpleegtehuizen).'(1 ) 

De voordelen zijn: 
a) de industrieën kunnen met betrekking tot de toegevoegde arbeidskrachten hun 
volle capaciteit benutten. 

1. Nota Roolvink o.e., p. 3. 
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b) op langere termijn heeft Nederland gezien zijn ligging en gunstig industrieel kli
maat (infrastructuur) de mogelijkheid in de toekomst hooggekwalificeerde indus
trieën aan te trekken. Deze belofte voor de toekomst mag niet verstoord worden 
door een te krappe arbeidsmarkt: 
'De aanwezigheid van buitenlandse werknemers levert een wezenlijke bijdrage tot 
vermindering van de spanning op de nationale arbeidsmarkt. De ervaring in de af
gelopen jaren heeft geleerd, dat zelfs bij een teruggang in de conjunctuur behoefte 
aan buitenlandse werkkrachten, zowel vakarbeiders als ongeschoolden, blijft 
bestaan, en dat in die omstandigheden het aantal werkloze buitenlanders gering is 
te achten. 

Er zijn werkzaamheden waarvoor Nederlandse arbeidskrachten zich niet (meer) 
beschikbaar stellen. De buitenlandse werknemer vervult een zodanige functie, dat 
zijn vertrek ook in een dalende conjunctuur zou leiden tot gedwongen sluiting van 
een aantal bedrijven of bedrijfsafdelingen en mitsdien tot ernstige vermindering 
van de produktie en de werkgelegenheid' (2). 

Memorie van Antwoord 

Het verschijnsel gastarbeid wordt in deze nota — vier jaar later - reeds minder in con
juncturele termen beschreven maar meer beschouwd als een structureel aan onze 
economie verbonden verschijnsel: 'Steeds meer is gebleken dat de maatschappelijke 
ontwikkelingen in de westerse landen ertoe leiden dat steeds minder werknemers uit de 
bevolking bereid zijn ongeschoold werk te verrichten' (3). De 'gastarbeider' gaat zich 
steeds meer een vaste plaats op de arbeidsmarkt verwerven, ook al betreft dit de onder
kant daarvan. De vroegere vermeende bufferfunctie blijkt niet of nauwelijks te werken 
(4). Wellicht kan hier, lichtelijk ironisch, gesproken worden van een omkering der af
hankelijkheidsrelatie. Het cC is voor een deel van de factor arbeid afhankelijk geworden 
van de periferie. Het contingent buitenlandse werknemers is zich echter van haar 
machtspositie nauwelijks bewust en de verdeeldheid (godsdienst, nationaliteit) is zo 
groot dat zij dit gegeven ook niet kunnen hanteren. Het centrum is zich bewust van het 
potentiële gevaar dat 'het bedrijfsleven voortdurend afhankelijk is van de aanwezigheid 
van buitenlandse werknemers' en roept dan ook op 'te zoeken naar middelen om te 
komen tot een herstructurering die buitenlandse werknemers overbodig maakt' (5). 
Bijvoorbeeld: 
— gerichte diepte investeringen (vervanging van mens door machine); 
— herstructurering van bepaalde, veel ongeschoolde arbeid vragende, bedrijfstakken 

door overplaatsing naar lage Ionen-landen; 
— het voor Nederlanders aantrekkelijker maken van ongeschoolde arbeid. 
'Economisch gezien liggen de voordelen van aantrekking van buitenlandse arbeidskrach
ten op micro-niveau, macro-economisch gezien — Het Centraal Plan Bureau heeft dat 
berekend — verdwijnen die economische voordelen naarmate gezinshereniging toe
neemt' (6). 

2. id., p. 4. 
3. Memorie van Antwoord, o.e., p. 3. 
4. id., p. 4. 
5. id., p. S. 
6. id., p. 15. 
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De effecten voor de zendende landen 

In tegenstelling tot de eerste nota Roolvink wordt in de Memorie enige aandacht 
besteed aan de zendende landen, met name aan de (vermeende) relatie ontwikkelings
samenwerking/buitenlandse werknemers (7). 
Voordelen van arbeidsmigratie voor de Ontwikkelingslanden' zyn voornamelijk: 
— verlichting op korte termijn van de werkloosheid; 
— gunstige invloed; 
— het opdoen van ervaring en scholing van de buitenlandse werknemers; 
— Het zijn drie voordelen op de korte termijn (8). 

Nadelen voor Ontwikkelingslanden' zijn; 
— het wegtrekken van de productieve groep uit sommige delen, wat op de lange termijn 

ongunstige gevolgen heeft; 
— ongunstige sociaal-culturele en psychologische effecten; 
— het thuis eerder consumptief dan productief aanwenden van spaargelden hetgeen 

niet leidt tot structurele verbetering; 
— het mogelijk stimuleren van de trek van platteland naar stad na terugkeer; 
— het verblijf in het buitenland betekent nauwelijks vorming en scholing gericht op 

terugkeer; 
— ook geschoolde arbeidskrachten emigreren (9). 

Conclusies van de overheid inzake effecten van migratie op de herkomstlanden: 

a) Op micro-niveau (gezin-dorp): 
— materiële voordelen op korte termijn (zolang de migrant wegblijft). 
— sociaal-culturele nadelen (spanningen). 
— op lange termijn waarschijnlijk meer nadelen (vooral van immateriële aard). 

b) Op macro-niveau: 
— op korte termijn voordelen nl. de werkloosheid wordt verlicht en de deviezen 

stromen binnen. 
— lange termijn nadelen: structurele oorzaken van werkloosheid worden niet aange

pakt. 

De nota onderschrijft de gedachte dat arbeidsmigratie een gevolg is van de ongelijkheid 
en de eruit voortvloeiende afhankelijkheid van de arme landen ten opzichte van de rijke. 
Arbeidsmigratie versterkt deze ongelijkheid. Immers, enerzijds profiteren de rijke landen 
van een arbeidsreserve uit de arme landen om hun welvaart te verhogen, anderzijds zal 
het arme land op de lange duur eerder nadelen dan voordelen van de arbeidsmigratie on
dervinden (10). Het beleid dient men te richten op het wegnemen van de oorzaken van 
economisch gedwongen migratie (Remplod). Pronk's visie (Nieuwe economische orde) 
wordt duidelijk weergegeven waar gesproken wordt over de relatie arme en rijke landen 
en de internationale arbeidsdeling. Deze belangrijke passage laten wij hier volgen: 

7. id., p. 20. 
8. id., p. 21. 
9. id., p. 22. 
10. id., pp. 22, 23. 

473 



'Arbeidsmigratie is met een op zichzelf staand verschi/nse!, maar maakt deel uit 
van de structurele relatie tussen arme en rijke landen Reeds lang is de relatie 
tussen de Westeuropese landen enerzijds en de Mediterrane ontwikkelingslanden 
anderzijds er een van ongelijkheid en afliankelijkheid Arbeidsmigratie tussen deze 
landengroepen is met een kwestie van toevalligheid, maar maakt deel uit van een 
vast patroon en uit handhaving van dit patroon wordt door de rijke hnden het 
meeste voordeel getrokken De Europese industrieën kunnen profiteren van het 
structurele overschot aan arbeidskrachten in de Mediterrane landen teneinde hun 
eigen structurele tekorten aan ongeschoolde arbeidskrachten aan te vullen 

Bovenvermeld principe van ongelijkheid en afhankelijkheid geldt niet alleen 
voor de relatie tussen landen, maar ook voor die tussen takken van economische 
activiteit (landbouw en industrie) en regio's binnen een land Al deze niveaus van 
de combinatie ongelijkheid/afhankelijkheid leiden tot een ongelijke en oneven
wichtige ontwikkeling, welke ontwikkeling de oorzaak is van een bepaalde mate 
van geografische verplaatsing van arbeidskrachten 

Ongelijkmatige ontwikkeling van landbouw en industrie leidt tot urbanisatie, 
met als gevolg werkloosheid niet alleen m de steden maar ook op het platteland 
Hierdoor wordt een reservoir voor arbeidsmigratie gecreëerd 

Uit dit reservoir vloeien migranten af naar de industrielanden, terwijl nieuwe 
aanvulling plaatsvindt vanuit het reeds gedeeltelijk ontvolkte platteland met zijn 
geringe bestaansmogelijkheden en uit het stedelijk proletariaat 

De uit deze ontwikkeling resulterende arbeidsmobiliteit zal ertoe bijdragen dat 
de relatie van ongelijkheid en afhankelijkheid blijft voortbestaan door het 
verhinderen van een voor de landen van herkomst gezonde sociaal-economische 
ontwikkeling De arbeidsmigranten dragen er met name toe bij, dat de via hun 
arbeidskracht m Europa mogelijk gemaakte productie het van de grond komen 
van lokale industrieën in de Mediterrane landen bemoeilijkt, daarbij spelen ook 
handelspolitieke aspecten een rol 

Ondergetekenden zijn van mening, dat de hierboven geschetste relatie van onge
lijkheid en afhankelijkheid een ernstig probleem is voor de landen van herkomst 
en dat arbeidsmigratie ertoe bijdraagt dat deze situatie wordt bestendigd Dit im
pliceert met dat zij voorstander zijn van het abrupt beëindigen van de arbeidsmi
gratie Dit zou teveel problemen en nadelen met zich meebrengen voor de betrok
kenen Wel dient echter gezocht te worden naar wegen om de ongehjkheidsrelatie 
zo veel mogelijk af te bouwen Dat kan met name gebeuren door de migratie op 
lange termijn te beperken na enerzijds een stimulering van de werkgelegenheid in 
de landen van herkomst en anderzijds een afremming van investeringen in West-
Europa die tot een vergroting van de vraag naar buitenlandse werknemers 
leiden'(11) 

In deze nota dient het beleid zich derhalve te richten op 
— aanpassing van de Nederlandse productiestructuur (verplaatsen bepaalde bedrijfs

takken, met name textiel), 
— steun aan zogenaamde terugkeerprojecten, 
— liberalisering handelspolitiek van de njke landen (minder protectionisme). 

Nota Eindverslag 

In de Memone werd nog in beleidstermen gesproken over de herstructurering van de 

11 id, ρ 23 
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Nederlandse productiestructuur. Nu remt minister Boersma dit beleid af omdat de 
Nederlandse belangen (werkgelegenheid) in gevaar komen (12). Dit geldt ook voor de 
werving. Deze gaat door indien dit in het belang van Nederland is. 

'Zonder de betekenis van dit principiële uitgangspunt te miskennen moet worden 
vastgesteld dat recente ontwikkelingen aantonen dat al te snelle afbraak van 
sectoren — men denke aan de confectie-industrie — catastrofale gevolgen voor de 
werkgelegenheid in Nederland heeft en de Regering dwingt tot kostbare steun
maatregelen'(13'). 
'Wanneer de ondernemer op het tijdstip van de wervingsaanvrage al het in rede-
heid mogelijke heeft gedaan om personeel te houden en nodige aanvullingen op de 
Nederlandse arbeidsmarkt te realiseren en wanneer bovendien blijkt dat door 
personeelstekorten de rentabiliteit en daarmee ook de continuïteit van het bedrijf 
in gevaar wordt gebracht, zal de werving in beginsel worden toegestaan ' (14). 

Het bedrijfsleven wordt wel een aantal suggesties gedaan op welke wijze zij in de toe
komst het aantal buitenlandse werknemers kan beperken (15). Deze suggesties verschillen 
niet vandegenoemde in deMemorievan Antwoord. Volgens Boersma heeft het restrictieve 
toelatingsbeleid al succes in die zin dat maatregelen worden getroffen binnen het 
bedrijfsleven om de noodzaak buitenlandse werknemers aan te trekken op te heffen. 

Nederland moet zich bij het bepalen van het beleid, dat moet leiden tot vermindering 
van de toekomstige noodzaak tot migratie, conformeren aan de rest van de Centrum-
landen in Europa. (Europese Parlement) (16). In aansluiting op de Memorie van 
Antwoord wordt ook in deze nota gesteld dat onderzocht dient te worden in hoeverre 
ontwikkelingssamenwerking kan inspelen op arbeidsmigratie. Ook de internationale 
herstructurering van de productiestructuren wordt aangehaald en in een breder 
Europees kader geplaatst (17). 

Het uitgangspunt in de Nota naar aanleiding van het Eindverslag blijft: gastarbeid is een 
noodoplossing om de productie optimaal te houden daar waar geen andere mogelijk
heden zijn (gebrek aan kapitaal voor arbeidsvervangende investeringen, gebrek aan 
Nederlandse arbeiders). 

Opgemerkt zij dat Nota en Eindverslag eenzijdig uitgaan van de industrie als arbeids
plaats der buitenlandse werknemers. Een groot deel van hen werkt echter in de tertiaire 
sector die naar andere economische wetmatigheden luistert. In deze nota geeft de over
heid toe dat een zekere behoefte aan buitenlandse werknemers blijft bestaan, ook in 
kapitaal-krachtige bedrijven die diepte-investeringen verrichten (18). 

Het in de Nota Roolvink genoemde rotatiesysteem wordt in deze nota verworpen 
met name doordat het bedrijfsleven hier weinig in ziet (een wisselend arbeidsbestand is 
niet bevorderlijk voor een soepele productie). 

Als effect van de trekarbeid op de overige Nederlandse arbeiders (invloed pP op pC) 
noemt de nota: 

'... het aantrekken van buitenlandse werknemers vormt een goedkoper alternatief 

12. Nota naar aanleiding van het eindverslag o.e., p. 3. 
13. id., o.e. р. 3. 
14. id., o.e. p. 3. 
15. id., p. 6. 
16. id., p. 7. 
17. id., p. 9. 
18. id., p. 20. 
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dan het aanpassen van de beloning, de secundaire arbeidsvoorwaarden en de arbeidsom
standigheden voor de totale groep arbeidskrachten in dergelijke functies' (19). 

Par. 1.2. Beleid ten aanzien van werving en tewerkstelling 

Nota Roolvink 1970 

De noodzaak tot het sluiten van wervingsaccoorden met de zogenaamde wervings-
landen (Griekenland, Zuid-Slavië, Portugal, Spanje, Turkije, Marokko en Tunesië) 
wordt erkend (20). (Zie als voorbeeld bijlage C.) 

Aantrekking anders dan via officiële werving (21). 

Door conjunctuurdaling in 1966 beraadde de overheid zich voor het eerst over de toe
latingsprocedure van buitenlandse werknemers en met name over de wijze waarop de 
spontane immigratie onder controle gebracht kon worden. Ook toen de economie in de 
jaren '68 - '69 weer opleefde, trachtte de overheid meer greep op de immigratie te 
krijgen vooral met het oog op opvang, huisvesting, medische controle (tuberculose) en 
dergelijke. 

'Besloten werd daarom tot een beleid dat de mogelijkheid biedt vreemdelingen 
vóór binnenkomst in Nederland de verlening van een arbeidsvergunning in het 
vooruitzicht te stellen en hem in de gelegenheid te stellen bij binnenkomst in 
Nederland te beschikken over een machtiging tot voorlopig verblijf' (22). Deze 
machtiging kan alleen in het eigen land worden verkregen. Deze maatregel dient 
het binnenstromen van illegale buitenlandse werknemers uit aangrenzende landen 
te voorkomen '. 

Werving in landen waarmee een wervingsaccoord gesloten is (23). 

Zowel door het cC alsook door het cP wordt deze vorm van migratie het meest op prijs 
gesteld omdat naar beide zijden in de procedure een aantal waarborgen ligt opgesloten. 
De aard van de waarborgen wordt uiteraard in hoofdzaak bepaald door het cC (gezonde 
mensen, de graad van scholing, de wensen van de werkgevers in cC worden gehoord, 
met name bij de zogenaamde nominatieve werving). 

Het cP recruteert alleen mensen die zich aanbieden zonder dat er nagegaan wordt 
wat voor consequenties het wegtrekken van deze migranten voor de herkomstgebieden 
inhoudt. 

19. id., p. 22. 
20. Nota Roolvink o.e., p. 4. 
21. id., o.e., p. 6. 
22. id., p. 7. 
23. id., p. 7. 
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Tewerkstelling 

'Voor buitenlanders die in Nederland werkzaam zijn, gelden dezelfde loon-en arbeids
voorwaarden als voor Nederlanders' (24). 

Memorie van Antwoord 

Deze nota wijst er met nog meer klem op dat het aantal hier te lande werkende buiten
landers zo klein mogelijk gehouden moet worden. Daartoe wordt de werving strikter 
geregeld. De aantrekking van illegale arbeiders wordt voor de werkgevers riskanter, 
omdat bij overtreding zij strafbaar gesteld zullen worden op grond van de Wet econo
mische delicten. 
De motivering voor dit beleid luidt: 

'Het is dan ook duidelijk, dat terugdringing van de toelating van buitenlandse 
werknemers eveneens een geleidelijk karakter zal moeten dragen. Het streven naar 
een vermindering van de toelating is gebaseerd op veranderd inzicht in de waarde 
van economische groei op zich en op de problemen die daarmee samenhangen, 
zoals milieuaantasting en congestieverschijnselen. Daarnaast spelen factoren als 
een toenemende bevolkingsdruk en de daaruit voortvloeiende aantasting van het 
sociale milieu een rol'(25). 

Hoe verminderen? 

a) Op korte termijn: 
verscherping toelatingsbeleid (minder snel verstrekken arbeidsvergunning); 

b) Op langere termijn: 
1) gerichte diepte-investeringen waardoor laag gekwalificeerde functies wor
den vervangen door machines — ongeschoolde arbeid overbodig — deel bui
tenlandse werknemers overbodig; 
2) de arbeidsvoorwaarden waaronder ongeschoold en vuil werk gedaan moet 
worden voor Nederlandse arbeiders aantrekkelijker maken. 

Nieuw ten opzichte van de Nota Roolvink is het de gedachte om bepaalde bedrijfs
takken die veel ongeschoolde arbeiders vragen te verplaatsen naar de herkomstlanden 
van buitenlandse werknemers (26). 

De wervingsprocedure kent een voorselectie (de autoriteiten van het betrokken land 
dragen candidaten voor) en een eindselectie (nederlandse wervingsbureaus) (27). Deze 
wervingskantoren zijn geplaatst door het Directoraat Generaal van de arbeidsvoorzie
ning (Ministerie van Sociale Zaken) en staan onder leiding van ambtenaren van die 
dienst. Vaak is een vertegenwoordiging van het bedrijf dat werft aanwezig. In de Nota 
naar aanleiding van het eindverslag stelt minister Boersma dat de buitenlandse arbeider 
weliswaar vooral op arbeidsmarkt-technische gronden wordt toegelaten, maar dat er 
ook 'inspraak' is van de zijde van CRM, de gemeente en de ondernemingsraad. 

24. id., p. 8. 
25. Memorie van Antwoord, o.e., p. 6. 
26. id., p. 6. 
27. id., pp. 11 w. 

477 



De selectiecriteria bij de werving zijn: 

— kunnen lezen en schrijven (analfabeten uitgesloten, omdat zij minder goed kunnen 
functioneren in een hoogeïndustrialiseerde samenleving); 

— goede gezondheid; 
— blanco strafregister (alleen wat betreft crimineel gedrag); 
— leeftijd ongeschoolden 18-35 jaar, geschoolden 18-45 jaar; 
— voldoende capaciteiten voor de te verrichten werkzaamheden als - ongeschoold -

— geoefend - geschoold. 

Par. 1.3. Beleid ten opzichte van illegalen 

Nota Roolvink 

De nadelen van spontane immigratie worden opgesomd. De regering ontwikkelt een 
beleid: bij een dalende conjunctuur (bijv. 1966) stelt de overheid allerlei regels op om de 
spontane toeloop van buitenlandse werknemers aan banden te leggen. In 1968 zuigt de 
economie weer trekarbeiders aan en we zien hoe de beperkende regels minder strikt 
worden toegepast. Bijgevolg neemt de spontane migratie toe (29). 

De Wet op Arbeidsvergunningen maakt in 1969 een einde, op papier althans, aan de 
spontane werving van de centrumnatie in de periferie-natie. In feite ging de stroom van 
illegale trekarbeiders naar Nederland in de hoogconjunctuurjaren 1969 - 1971 gewoon 
door (30). 

Voordeel voor de werkgever: 
a. ontduikt sociale lasten; 
b. werknemer is totaal van hem afhankelijk. 

Memorie van Antwoord 

De overheid gewaagt in deze nota voor het eerst van de mogelijkheid van een generaal 
pardon. Zij wijst deze methode om illegalen in één keer te legaliseren echter van de 
hand daar 'het gevaar van een totstandkoming van telkenmale nieuwe groepen illegalen 
zwaar weegt' (31 ). Zij overweegt wel régularisa tie. 

Nota op Eindverslag 

Het generaal pardon wordt definitief verworpen. 
Het is bekend dat in begin 1975 de regering een beperkte régularisatiemaatregel aan-

28. Nota naar aanleiding van het eindverslag, o.e., p. 27. 
29. Nota Roolvink. o.e., p. 4. 
30. Id., p. 5. 
31. Memorie van Antwoord, o.e., p. 9. 
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kondigde gelijk in hoofdstuk 3 is beschreven. Deze maatregel werd in mei 1975 van 
kracht. Tot een generaal pardon is het nimmer gekomen. 

Samenvatting 

De economische afhankelijkheid van de buitenlandse arbeiders (pP) ten opzichte van de 
Centrumnatie wordt door de Nederlandse regering onderkend, bevestigd en door haar 
maatregelen zelfs versterkt. 

Vóór en in de nota Roolvink was de arbeidsmigratie het resultaat van de internatio
nale conjunctuur van vraag en aanbod. De centrumnatie Nederland had voor haar eco
nomie (tekort in bepaalde sectoren en het te verwachten gunstige industriële klimaat) 
buitenlandse werknemers nodig. 

In de Memorie van Antwoord erkent de regering de structurele ongelijkheid en af
hankelijkheid. Zij bevestigt dat de rijke landen 'het meeste voordeel' trekken uit hand
having van dit patroon. Zij kondigt enkele beleidsvoornemens aan die deze eenzijdige 
economische afhankelijkheidsrelatie dienen afte zwakken: 
— door de op terugkeer gerichte projecten in de Mediterrane landen te bevorderen. 

Zoals we eerder zagen heeft dit tot geen enkel resultaat geleid en zijn de plannen 
daartoe beëindigd (zie hoofdstuk 3). 

— door de Nederlandse productiestructuur aan te passen zodat buitenlandse arbeiders 
niet meer geworven behoeven te worden. Reeds in de hieropvolgende Nota van het 
Eindverslag wordt deze herstructureringssuggestie naar de achtergrond geschoven 
omdat de werkgelegenheid in ons land in gevaar is. Voor zoverre dit beleidsvoorne
men nog van kracht blijft, wordt het herstructureringsvraagstuk op de EEG afgewen
teld. 

— door minder protectionisme zonder concrete plannen daartoe op tafel te leggen. 

Deze drie aangekondigde beleidsvoornemens die de intentie hadden de tegenstellingen 
tussen Centrum- en Periferienaties te doorbreken zijn niet verwezenlijkt. Integendeel, 
in de Nota Eindverslag stelt de regering in haar verdediging van het beleid dat gericht is 
op het aantrekken van trekarbeiders, dat dit het goedkoopste alternatief voor de 
Nederlandse economie is. 

Ook het totaal van wervings- en tewerkstellingsprocedures is in de verschillende 
regeringsdocumenten steeds stringenter geregeld ter bescherming van de Nederlandse 
arbeidsmarkt en de Centrumpositie van ons land. De verscherping van het toelatings
beleid wordt in de Memorie van Antwoord vanuit een etnocentrisch standpunt verde
digd. De regering wil namelijk het aantal buitenlandse arbeiders zo klein mogelijk 
houden, omdat het aanvankelijk optimisme over de industriële expansie van ons land 
— die ^an de Nota Roolvink ten grondslag had gelegen — omsloeg in een neergang van 
de nationale economie met de daarmee samenhangende 'milieuaantasting' en 
'congestieverschijnselen'. 

Voor de illegalen verwerpt de overheid een generaal pardon ter bescherming van de 
Nederlandse belangen. Pas na zeer veel (buiten-) parlementaire druk zwicht de regering 
voor een regularisatiemaatregel op beperkte schaal die in haar uitvoering veel te wensen 
overlaat (zie hoofdstuk 3.5). De voordelen van de illegale arbeider voor de werkgever in 
de Centrumnatie worden ten volle onderkend. 
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Par. 2. DE POLITIEKE EN POLITIONELE AFHANKELIJKHEID 

Onderverdeling 

2.1. Beleid ten aanzien van het verblijf van buitenlandse werknemers in Nederland 
2.2. Standpuntbepaling van de overheid ten aanzien van de politieke rechten van 

buitenlandse werknemers. 

Par. 2.1. Beleid ten aanzien van het verblijf van buitenlandse werknemers in Nederland 

Nota Roolvink 1970 

De nota spreekt twijfels uit of buitenlandse werknemers slechts tijdelijk in onze econo
mie werkzaam zullen blijven (32). 

De overheid stelt dat de buitenlandse werknemer kwetsbaarder is dan zijn 
Nederlandse collega en dat de rechten die hem als werknemer in Nederland toekomen, 
hem in feite ook moeten toevallen (33). 
Roolvink redeneert dat, door de tendentie van stijgende loonkosten, de ondernemers 
diepte-investeringen zullen doen waardoor de behoefte aan additionele werknemers re
latief afneemt. Tijdens de periode van herstructurering is de aanwezigheid van buiten
landse werknemers zeer wenselijk (34). 

Hier zij reeds opgemerkt dat de nota uitgaat van de grondgedachte dat de centrum
natie in de dominante positie zit en dus beslist hoe lang, hoeveel en waar de leden uit 
de periferie mogen werken. Binnen deze gedachtengang past de nota van de Algemene 
Werkgevers Vereniging (1969) waarin het zogenaamde rotatiesysteem wordt gepresen
teerd als zijnde de oplossing voor de problemen die een blijvende vestiging van buiten
landse werknemers in ons land mee zal brengen (35). Immers, de individuele verblijfs
duur van een arbeider zou beperkt blijven tot twee à drie jaar waardoor gezinshereni
ging - met de daarbij behorende kosten — zoveel mogelijk zou worden tegengegaan. 

Memorie van Antwoord 

Er is geen uitzondering voor wat betreft uitzetting van buitenlandse werknemers ge
maakt in de Vreemdelingenwet. Wel heeft de buitenlandse werknemer, als hij met uit
zetting wordt bedreigd, doordat zijn arbeidsvergunning niet verlengd wordt, het recht 
hiertegen beroep aan te tekenen. (Wet arbeidsvergunningen vreemdelingen) (36). 

32. Nota Roolvink, o.e., p. 4. 
33. Id., p. 4. 
34. ld., p. 6. 
35. "Buitenlandse arbeiders, een ekonomische verkennmg", uitgegeven door de Algemene Werkgevers 
Vereniging, afd. research in 1969. 
36. Memorie van Antwoord, o.e., p. 9. 
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Nota op Eindverslag 

De buitenlandse werknemers zijn nog slechts in enkele besturen der stichtingen 
vertegenwoordigd en dan nog in beperkte mate. 
Men denkt aan een overlegorgaan voor buitenlanders. 

Par. 2.2. Standpuntbepaling van de overheid ten aanzien van de politieke rechten van 
buitenlandse werknemers 

De buitenlandse werknemer wordt in geval van staking c.q. arbeidsconflicten op de
zelfde wijze behandeld als zijn Nederlandse collega. 

Stakingen waarbij praktisch alleen buitenlanders betrokken zijn, worden echter niet 
als officieel bestempeld. Indien bemiddelingspogingen door de betreffende ambassades 
en vakbonden geen resultaat opleveren gaat de overheid na of deze werknemers nog in 
ons land kunnen blijven. 

'De buitenlandse werknemer wordt in geval van staking niet anders behandeld dan 
zijn Nederlandse collega. In arbeidsconflicten wordt niet op grond van bepalingen 
van de Vreemdelingenwet ingegrepen. 

Er doen zich echter stakingen voor waarbij uitsluitend buitenlandse werk
nemers zijn betrokken. Dergelijke stakingen zijn als regel onofficieel en worden 
o.a. uitgeroepen omwille van factoren als voeding, huisvesting en communicatie
stoornissen met de leiding van het bedrijf. Als gedragslijn in deze gevallen wordt 
gevolgd de stimulering van de pogingen tot bemiddeling door de inschakeling van 
de ambassade die de belangen van de werknemers om wier nationaliteit het gaat, 
vertegenwoordigt. 

Pas voor zover bemiddeling zonder resultaat blijft en ontslag zou volgen treedt 
een situatie in waarbij de overheid zich dient te beraden of de betrokken vreemde
lingen in ons land kunnen worden gehandhaafd. 

In een dergelijk geval dient zoveel mogelijk naar normen van billijkheid een be
slissing te worden genomen uiteraard onverminderd de aan de buitenlandse werk
nemers ter beschikking staande rechtsmiddelen, waarbij het element van de aanlei
ding tot de staking een medebepalende factor is. 

Ondergetekenden benadrukken dat deze gevallen gelukkig zeldzaam zijn ' (38). 

De Memorie van Antwoord legt voor het eerst in het kader van het integratie-streven 
meer de nadruk op inschakeling van buitenlandse werknemers in groepen, commissies, 
raden, etc. die de belangen van de buitenlandse arbeider behartigen. De problemen die 
zich hierbij voordoen zijn onder andere: 
— buitenlandse werknemers vormen geen homogene groep ; 
— buitenlandse werknemers hebben zeer wisselende werktijden o.a. door ploegen

diensten (39). 
Daar deze Memorie van Antwoord de eerste beleidsnotitie is waar de 'zelfwerkzaam
heid' van de buitenlander uitvoeriger uiteengezet wordt, vermelden wij deze passage: 

'De ondergetekenden onderschrijven dat de zelfwerkzaamheid van de buitenlandse 

37. Nota naar aanleiding van het eindverslag o.e., p. 40. 
38. Momerie van Antwoord, o.e., p. 10. 
39. Id.,p. 18 en 19. 
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werknemers zou kunnen worden gestimuleerd met name door hen te betrekken in 
het werk van de besturen en activiteiten commissies van de regionale stichtingen 
voor opvang en begeleiding van buitenlandse werknemers. Hiertoe hebben ver
schillende stichtingen pogingen ondernomen. In veel gevallen stuit dit op prakti
sche problemen, omdat het vaak moeilijk is door interne tegenstellingen binnen de 
verschillende nationaliteiten een vertegenwoordiger van de groep te vinden, die 
voor allen aanvaardbaar is. Bovendien is het aantal buitenlanders, dat de tijd heeft 
(men werkt vaak over of heeft een dubbele functie) om in een bestuur van een in
stelling mede te werken beperkt. Desalniettemin participeren buitenlandse werk
nemers — waar mogelijk — in het bestuur van de instelling of in speciale commis
sies. 

De ondergetekenden vestigen overigens de aandacht op een nieuwe ontwikke
ling in de algemene samenstelling van die besturen. Tot op heden zijn die samenge
steld op basis van representatie van instellingen en organisaties, terwijl er nu een 
streven is naar het benoemen van leden op basis van onafhankelijkheid, deskundig
heid en gemotiveerdheid. Het zal derhalve ook mogelijk worden individuele 
buitenlandse werknemers, die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, in een 
bestuur op te nemen. Bovendien zijn er enkele verheugende ontwikkelingen die 
zich in enkele steden op buurt-niveau voordoen. Met name in Amsterdam en zij 
het in mindere mate in Rotterdam, wordt er in bepaalde buurten veel aandacht 
besteed aan de problemen van de buitenlandse werknemers, die daarbij een actief 
aandeel hebben in de werkzaamheden en gestimuleerd worden tot zelfwerkzaam
heid. Op enkele plaatsen hebben zij zitting in wijkorganen, waarmede zij inspraak 
op het lokale vlak hebben verkregen. Deze ontwikkeling is daarom zo verheugend, 
omdat integratie niet een abstracte zaak is, die op landelijk niveau door het stellen 
van regelen geëffectueerd kan worden, maar een dynamisch proces van weder
zijdse aanpassing, dat zich in hoofdzaak moet voltrekken in het dagelijks woon- en 
leefmilieu. 

Overigens moet geconstateerd worden, dat de ontwikkeling van het werk 
gericht op betere verstandhoudingen in de buurten en wijken nog slechts hier en 
daar van de grond gekomen is en bepaald nog niet overal door de oorspronkelijke 
buurtbewoners wordt aanvaard en bevorderd. Geheel onbegrijpelijk is dat niet, 
wanneer men bedenkt dat de buitenlandse werknemers in menige buurt ervaren 
worden als concurrent op de woningmarkt, soms als degene, wiens beschikbaar
heid op de arbeidsmarkt wordt gezien als factor die een drukkende werking heeft 
op de lonen voor ongeschoold werk en in veel gevallen als een bedreiging van de 
vertrouwde woon- en leefgemeenschap van de buurt. Het gemeenschappelijk 
belang, dat de buurtbewoners hebben — ongeacht hun afkomst — wordt licht over 
het hoofd gezien, waardoor in plaats van solidariteit eerder animositeit ontstaat. 
Verbetering van de omstandigheden voor alle bewoners van de oude stadswijken is 
daarom mede van belang voor de oplossing van vraagstukken van integratie van 
culturele minderheden, zoals de buitenlandse werknemers. Thans wordt zorg
vuldig nagegaan op welke wijze het territoriale opbouwwerk en het categoriale op
bouwwerk in samenspel met elkaar kunnen bijdragen tot verbetering van de 
relaties tussen allochtonen en autochtonen. 

Wat betreft de mogelijke tegenspraak tussen de gewenste redelijke inpassing in 
de Nederlandse samenleving enerzijds en behoud van de eigen identiteit ander
zijds, zijn de ondergetekenden van mening, dat deze doelstellingen elkaar zeker niet 
uitsluiten, zelfs elkaar eerder aanvullen. Het beleid van integratie is gericht op een 
zo goed mogelijke inpassing van welke minderheidsgroep dan ook; het houdt het 



streven naar een pluriforme samenleving in waarin met zijn eigen culturele identi
teit elk een bijdrage kan leveren aan het functioneren van de samenleving. 

In het kader van de milieu-opbouw — het bevorderen van eigen identiteit en 
groepsleven — hebben de buitenlandse werknemers met hun gezinnen voldoende 
gelegenheid tot het samen beleven van eigen godsdienstige en culturele waarden. 
Ook komt dit tot uiting in het aanvullend onderwijs aan kinderen van buiten
landse werknemers. Een deel van de ontmoetingscentra wordt beheerd door de 
buitenlanders zelf, die daarmede op dit punt althans aan de zelfwerkzaamheid 
concreet gestalte geven ' (40). 

Eindverslag 

Bij de huidige grondwet is Щ artikel 63 bepaald dat actief en passief kiesrecht is gekop
peld aan het Nederlanderschap. 

In het kader van de grondwetsherziening zal deze kwestie, gelet op het artikel 
Donner, nader worden bekeken (41). 

Samenvatting: 

De politieke afhankelijkheid wordt door het centrum in de Centrumnatie nauwelijks 
onderkend. In haar beleidsnota's erkent de regering wel de bijzondere kwetsbaarheid 
van de perifere gasten, maar onderneemt weinig tot geen maatregelen om deze te vermin
deren. De cC meent aanvankelijk dat de buitenlander slechts tijdelijk in ons land verblijft, 
ook al heeft het verschijnsel als zodanig een semipermanent karakter aangenomen. 
Tegen deze achtergrond speelt de discussie rondom het rotatiesysteem een belangrijke 
rol namelijk het bevorderen van het tijdelijk karakter van het verblijf van de buiten
lander. (Beperken van het verblijf tot twee à drie jaar voorkomt gezinshereniging en 
hoge kosten voor infrastructurele voorzieningen). 

Pas in het Eindverslag kondigt de regering aan het kiesrecht voor buitenlanders nader te 
bestuderen. Tot 1979 is daarover nog geen concreet voorstel aan de Kamer voorgelegd. 
De overheid kiest voor de gemakkelijkste oplossing om buitenlandse arbeiders te laten 
meepraten in (aparte) groepen, commissies en raden en dan wel op lokaal niveau. Voor 
voorbeelden en eerste aanzetten daartoe wijst zij op initiatieven van derden (wijkcomi-
té's, stichtingen) en treft zelf geen concrete maatregelen om buitenlanders rechtstreeks 
te horen, te laten meepraten of belangrijke posten bij de beleidsvoorziening of uitvoe
ring te laten innemen (bijvoorbeeld op de ministeries van CRM, Sociale Zaken en 
dergelijke). 

De hele procedure betreffende de totstandkoming van de besproken nota's weer
spiegelt een gemis aan creativiteit daar waar de overheid anders zou hebben kunnen 
handelen om de politieke positie van de trekarbeider minder kwetsbaar te laten zijn. 
Eerst verdwijnt een aangekondigde beleidsnota buitenlandse werknemers in de 
regeringslade. De Kamer merkt dat niet op, de buitenwacht wel. Dan verschijnt 

40.1d.,p. 18 en 19. 
41. Nota naar aanleiding van het eindverslag o.e., p. 12. 
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eindelijk de Nota Roolvink Een bijzondere kamercommissie wordt opgencht Deze 
houdt haar eerste hoorzitting zonder buitenlandse arbeiders Door druk van buiten 
organiseert zij vervolgens bijeenkomsten (met behulp van het NCB) om de buitenlander 
zelf te horen over diens visie op het aangekondigde overheidsbeleid De regering echter 
heeft zich bij de totstandkoming van haar beleid nimmer met de buitenlandse werk
nemer m Nederland verstaan Regeringsleiders ondernamen nauwelijks initiatieven de 
buitenlanders in hun eigen woon- en werkmilieu als zodanig te bezoeken (41a) 

De onzorgvuldige en buitengewoon langdurige procedure inzake de beleidsnotities 
met de late en marginale inspraak van de groep buitenlandse arbeiders bevestigt de in 
het eerste deel geschetste politieke afhankelijkheidsrelatie tussen de penfene van de 
Penfenenaties en de Centrumnatie 

Par 3 DE COMMUNICATIEVE AFHANKELIJKHEID 

Par 3 2 Voorlichting aan Nederlanders inzake 'gastarbeid' 

Par 3 1 Voorlichting aan buitenlandse arbeiders 

Nota Roolvink 1970 

De Nota Roolvink stipt het probleem zeer kort aan door te registreren wat er zoal op 
dit terrein geschiedt Deze bijdrage blijft beperkt tot enkele algemeenheden die niet in 
een beleid vertaald worden 

'In de afgelopen ¡aren is aandacht besteed aan de voorlichting aan 
1 de buitenlandse werknemers, 
2 de Nederlandse bevolking, 
Onderzocht dient te worden op welke wijze deze aktiviteiten kunnen worden ge
ïntensiveerd Dit geldt met name ten aanzien van 
1 voorlichting in het land van herkomst, 
2 voorlichting via de massacommunicatiemiddelen over bepaalde onderwerpen, 

waarover thans soms een verkeerde beeldvorming ontstaat, 
3 systematische voorlichting aan bepaalde categorieën van de Nederlandse samen

leving, die op een bepaalde wi/ze met de buitenlandse werknemers m aanraking 
komen (42) 

In de Memone van Antwoord stellen de bewindslieden dat voorlichting bij de werving 
plaatsvindt alhoewel daar geen vakmensen voor worden aangesteld en ze slechts een 
klein onderdeel van de wervingsactiviteiten vormt 

'De voorlichting van aan te werven buitenlandse werknemers in het land van her
komst beschouwen de ondergetekenden als een zeer belangrijk onderdeel van het 
gehele proces, waarbij in toenemende mate ook zaken die met de directe arbeids-

41a Dit geschiedde wel bij demonstraties (op het Binnenhof, toenmalig munster Boersma en staats-
sekretans Zeevalking) of bij konflikten m de oude wijken (bijvoorbeeld Rotterdam met de Turkse 
woelingen) op of uitdrukkelijke uitnodiging van buitenlanders en van hun zelforganisaties (toenmalige 
migrantenraad, minister van Doom van CRM op bezoek bij de migrantenraad) 
42 Nota Roolvink о с , ρ 12 
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omstandigheden betreffen, aan de orde komen. Zoals hierboven uiteengezet, 
worden de uit te zenden ambtenaren dan ook op die taak zorgvuldig voorbereid. 
Hoe essentieel ook, deze voorlichting kan onder de bestaande omstandigheden en 
de te recmteren aantallen slechts als deeltaak worden gezien, zodat het niet 
verantwoord zou zijn uitsluitend daarop gespecialiseerde ambtenaren in het 
buitenland te plaatsen ' (43). 

In de Memorie van Antwoord streeft de Nederlandse regering emaar de voorlichting 
aan buitenlandse arbeiders bij binnenkomst in ons land te 'intensiveren'. Hierbij denkt 
men aan speciale cursussen gedurende een week in een vormingscentrum (44). Als 
permanente voorlichting en communicatiekanalen heeft men o.a. voor ogen: 
— folders van het Nationaal Centrum voor Buitenlanders verspreid in verschillende 

talen; 
— verspreiding van nationale dagbladen ; 
— radio en t.v. programma's voor buitenlandse arbeiders; 
— het organiseren van lezingen en cursussen (45). 

In de Nota naar aanleiding van het Eindverslag stelt de minister van Sociale Zaken dat 
in het verleden weliswaar door verschillende stichtingen introductiecursussen voor 
buitenlandse arbeiders zijn georganiseerd. Daar de werving is stopgezet, zijn deze cur
sussen achterwege gebleven. 'Betreffende de vorming gericht op een toekomst in eigen 
land' moet met het overleg met de minister van Ontwikkelingssamenwerking nog een 
aanvang worden gemaakt (46). De regering erkent dat de aanvangstijden van de radio-
en t.v.-uitzendingen slecht gekozen en de duur ervan onvoldoende zijn (47). 

Wat de voorlichting rond de wervingsprocedure betreft schrijft de minister: 'Uiter
aard wordt met alle mogelijke middelen naar verbetering van de voorlichting in de 
landen van herkomst gestreefd' (48). 

Tegelijkertijd vraagt men zich af of verdere uitbreiding van de voorlichting in de 
wervingslanden wel mogelijk is. Het enige concrete voorbeeld luidt: 

'Zo is in het kader van een betere voorlichting van de Turkse autoriteiten de toe
zegging ontvangen dat een filmprojector en een operator te allen tijde beschikbaar 
zullen zijn om documentaires te vertonen die door de Nederlandse Ambassade ter 
beschikking worden gesteld. Gehoopt wordt dat aldus een standaard voorlichtings
programma van start zal kunnen gaan dat alleen wervingen zal omvatten ' (49). 

Par. 3.2. Voorlichting aan Nederlanders 

Nota Roolvink 

In deze nota wordt gewezen op de sociale ethiek die aan het gehele voorlichtingswerk 
(alsmede die van de opvang en de begeleiding) ten grondslag ligt. De regering is namelijk 
van mening dat 'inpassing' van buitenlanders in de Nederlandse samenleving een 'weder-

43. Memorie van Antwoord o.e., p. 11 w. 
44. id. p. 18r-
45. id. p. 18. 
46. Nota naar aanleiding van het eindverslag o.e., p. 41. 
47. id. p. 41. 
48. id. p. 42. 
49. id. p. 42. 
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zijdse aanpassing' vraagt. 'Hierdoor zullen conflicten worden vermeden terwijl het per
soonlijk welbevinden van de buitenlanders wordt bevorderd' (50). 

'Hierbij gaat het om voorlichting aan de Nederlandse bevolking omtrent de aard 
van de "vreemde groepen ' en de implicaties die hun aanwezigheid kan hebben voor 
de Nederlandse samenleving, waarbij vooral ook de positieve beïnvloeding van an
dere culturen op onze samenleving niet uit het oog mag worden verloren, ander
zijds voorlichting aan de buitenlandse werknemers over het land en de streek 
welke hen ontvangen en de moeilijkheden die zich bij aanpassing kunnen voor
doen. In dit verband is het van belang dat de grootste hindernis van wederzijds 
contact, de taalbarrière wordt doorbroken ' (51). 

In de Memorie van Antwoord is de algemene doelstelling van de voorlichting mede ge
richt op het verminderen van wederzijds vooroordeel (52). 

Het overheidsbeleid dient aan het Nederlandse publiek aannemelijk te worden ge
maakt door te wijzen op de betekenis van de trekarbeider Voor de Nederlandse eco
nomie en de implicaties van hun verblijf hier te lande voor de Nederlandse samenle
ving' (53). 

Tevens dienen de gevolgen van het werken in den vreemde voor de buitenlandse ar
beider en zijn (achtergebleven) gezin aan de orde te worden gesteld (54). 

Samenvatting: 

Ook op het terrein van de communicatie bevestigt de Nederlandse regering door het 
ontbreken van een beleid de bestaande afhankelijkheidsrelatie. De regeringsdocumen
ten geven een registratie van een aantal onsamenhangende activiteiten op dit terrein. De 
overheid vindt voorlichting wél van groot belang, maar stelt geen aparte daartoe opge
leide ambtenaren aan. Over een filmprojector bijvoorbeeld die aan een Nederlandse am
bassade ter beschikking wordt gesteld voor voorlichtingsdoeleinden, wordt ineen rege
ringsdocument uitvoerig gewag gemaakt. 

De voorlichting aan de Nederlanders is er voornamelijk op gericht de latente spanning
en tussen de pP en de pC ofte voorkomen óf op te lossen. De gedachte die hieraan ten 
grondslag ligt is de buitenlander 'in te passen' in de Nederlandse samenleving én de 
Nederlander receptief tegenover de vreemdeling te doen staan. Daartoe legt de Neder
landse regering de nadruk op de betekenis van de buitenlandse arbeider voor onze na
tionale economie en de offers die hij zich moet getroosten door in den vreemde te 
werken. 

50. Nota Roolvink o.e., p. 10. 
51. id. p. 10. 
52. Memorie van Antwoord o.e., p. 18. 
53. id. p. 18. 
54. id. p. 18. 
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Par. 4. DE SOCIAAL-CULTURELE AFHANKELIJKHEID 

Onderverdeling 

4.0. Inleiding -Beleid ten aanzien van de opvang van buitenlanders'- de sociaal-
ethische stellingname; 

4.1. Huisvestingsbeleid; 
4.2. Onderwijs, vorming, vakscholing; 
4.3. Gezondheidszorg, sociale verzekering; 
4.4. De gezinshereniging; 
4.5. Geestelijke verzorging. 

Par. 4.0. Beleid ten aanzien van de opvang van buitenlanders — de sociaal-ethische 
stellingname 

Nota Roolvink 

In de nota wordt het verblijf van de buitenlandse werknemer in ons land eenzijdig be
oordeeld vanuit de positieve bijdrage, die hij levert aan het functioneren van onze eco
nomie. Hij wordt gezien als een economisch goed (arbeid) dat in verschillende sectoren, 
op wisselende plaatsen (hij heeft een grotere geografische en functionele mobiliteit dan 
zijn Nederlandse collega) kan worden ingezet (55). 

De opvang van buitenlandse werknemers was in de zestiger jaren een terrein voor 
particulier initiatief. Vooral vanuit de kerken werd veel gedaan aan de opvang van de 
Italiaanse arbeiders die toen de hoofdgroep van de buitenlandse werknemers vormden. 
Met de komst van de Turken en Marokkanen bleek een ruimere opzet van opvangorga-
nisatie nodig: de Stichtingen Buitenlandse Werknemers werden opgericht. Zij werden 
voor 70 procent door CRM gesubsidieerd (56). 

Memorie van Antwoord 

Dit regeringsdocument formuleert de sociaal-ethische uitgangspunten van het opvangs-
beleid: 
a) De welzijnszorg is een tegenprestatie voor het genoten economisch nut voor de 

Nederlandse samenleving. 
'Om stagnatie in de produktie te voorkomen bleek het noodzakelijk met name 
voor werk waarvoor Nederlanders niet meer in voldoende mate beschikbaar waren, 
van elders arbeidskrachten aan te trekken. Dit geschiedt met alle waarborgen met 
betrekking tot loon en arbeidsvoorwaarden, sociale verzekering en andere voor de 
arbeider belangrijke aspecten van zijn tewerkstelling. 

Dit alles is noodzakelijk, maar niet voldoende, omdat ook de buitenlandse ar
beider meer is dan "arbeidskracht" alleen en het onjuist zou zijn hem daartoe 
maatschappelijk te reduceren ' (5 7). 

55. Nota Roolvink o.e. p. 5. 
56. ίά.,ρ. 10. 
57. Memorie van Antwoord o.e. p. 17. 
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'Tegenover de bijdrage, die de buitenlandse werknemers leveren aan de instand
houding en vergroting van onze welvaart, staat de plicht van de samenleving er
voor zorg te dragen dat zij deel kunnen hebben aan onze samenleving zowel in ma
teriële als immateriële zin. ' (58) 

b) Het welzijnsbeleid is gericht op het vermijden van spanningen en conflicten waarbij 
de integratie als het beleid wordt bestempeld. 

'Het streven naar integratie van de buitenlandse werknemer in onze samenleving is 
niet alleen in het belang van het welzijn van de buitenlandse werknemer, doch ook 
van de samenleving waarin hij is terechtgekomen, omdat een slecht geïntegreerde 
groep een bron van spanningen kan zijn, die tot conflicten aanleiding kunnen ge
ven'(59). 

Het op integratie gerichte beleid kent vier hoofdfuncties: 
1. voorlichting Nederlandse samenleving; 
2. voorlichting buitenlandse werknemers (rechten, hulpinstanties); 
3. relaties buitenlandse werknemers — Nederlandse bevolking bevorderen; 
4. buitenlandse werknemers moeten over eigen ontmoetingscentra beschikken (60). 

Ter realisering van het welzijn der buitenlandse werknemers is een onderscheid nodig in 
vier doelgroepen: 
1. degenen die in het bezit zijn van een vestigingsvergunning (verblijfsduur is in principe 

onbeperkt); 
2. degenen zonder vestigingsvergunning. Bij hen is de verblijfsduur onzeker, hetgeen 

remmend werkt op integratie; 
3. degenen die hier slechts twee à drie jaar blijven en dan vergezeld van de 'vertrekpre

mie' terugkeren. 
Hier dient het beleid niet op integratie gericht te zijn, maar op reïntegratie in de 

eigen Mediterrane samenleving; 
4. de illegalen die van praktisch elke welzijnsverzorging verstoken zijn (61). 

De Nota waarschuwt dat 'geïsoleerde groepen van buitenlandse werknemers gemakke
lijk functioneren als uitlaat voor sociale spanningen onder de autochtone bevolking' 
(62). Teneinde deze situatie te voorkomen is voorlichting aan autochtonen gewenst. 

Nota op Eindverslag 

doelstellingen: 

— op lange termijn: Nederlandse instellingen moeten buitenlandse problemen in hun 
normale takenpakket kunnen behandelen (integratiegedachte); 

58. id.,p. 17. 
59. id., p. 17. 
60. id., p. 17. 
61. id., p. 17. 
62. id., p. 17. 
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- op korte termijn: regionale stichtingen moeten nog tal van taken overnemen van de 
gewone 'welzijnsinstellingen' (63). 

De Nota schrijft: '... geldt voor de huidige taken van de stichtingen dat zij oneigenlijk 
zijn en in de toekomst door normale kaders behartigd zouden moeten worden' (64). De 
stichtingen worden nu voor 95 procent gesubsidieerd. In de nota eindverslag wordt be
sloten 'over te gaan tot een 100 procent subsidiëring van de thans voor subsidie in aan
merking komende kosten van de stichtingen in het besef dat de nu nog ontbrekende 5 
procent voor vele stichtingen een ernstige last betekent' (65). 

Par. 4.1. Huisvestingsbeleid 

Nota Roolvink 

Het toezicht op de goede huisvesting moet door de gemeentes geschieden. Hoe de ge
meentelijke instantie bouw- en woningtoezicht de kwalificatie 'goede' vertaalt in nor
men en richtlijnen, verschilt sterk van plaats tot plaats. De bouwverordeningen gelden 
eveneens voor de pensions. De nota vermeldt vervolgens: 

'Bij officiële werving van buitenlandse werknemers hebben de betrokken bedrijven 
de verplichting voor goede huisvesting zorg te dragen.' De geworven werknemer is ech
ter niet verplicht hiervan gebruik te maken (66). 

Memorie van Antwoord 

De overheid geeft in deze nota aan dat in het rapport van de Ambtelijke Werkgroep 
Huisvesting Buitenlandse Werknemers stringente bepalingen ten aanzien van huisvesting 
worden neergelegd (koppeling verblijfsvergunning — arbeidsvergunning — huisvesting). 

N.B. Volgens de overheid wordt het streven naar goede huisvesting bemoeilijkt doordat 
buitenlandse werknemers zoveel mogelijk willen sparen. (Dit bevordert uitbuiting 
door pensionhouders, ontduiking verordeningen woningtoezicht, etc). 

De werkgever moet vóór de werving kunnen aantonen dat er 'passende huisves
ting' aanwezig is. 

Vanaf 1972 heeft ook elke gemeente in haar bouwverordening eisen opgeno
men waaraan bijzondere woongebouwen (pensions) moeten voldoen. 

Teneinde op regionaal niveau de behoefte aan woningen voor buitenlandse 
werknemers te kennen en erin te kunnen voorzien, is per provincie een adviescom
missie ingesteld die nagaat welke rijkssteun voor dit soort woningen in de verschil
lende gebieden nodig is (67). 

Het overheidsbeleid zal er in de toekomst op gericht zijn té grote concentraties 
(per woonwijk, per gemeente) van buitenlandse werknemers te vermijden (68). De 
Rotterdamse 5 procent regeling zal later op dit beleid terugvallen. 

63. Nota naar aanleiding van het eindverslag o.e., p. 39 w. 
64. id., p. 41. 
65. id., ρ 41. 
66. Nota Roolvink o.e. p. 8.en 9. 
67. Memorie van Antwoord o.e., p. 14. 
68. id., p. 15. 
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Par. 4.2. Onderwijs, vorming vakscholing 

Nota Roolvink 

De meeste arbeidskrachten die in de centrumlanden komen werken, zijn niet of nauwe
lijks geschoold. Inpassing in het Nederlandse arbeidsproces vereist vaak enige oefening 
en vakkennis die in de praktijk door het bedrijf worden verzorgd. Scholing kan men dit 
niet noemen daar het zeer specifieke vaardigheden betreft, die later in een andere ar
beidssituatie (bijv. na terugkeer) niet meer bruikbaar zijn. 

De scholing is gericht op de behoefte van de centrumlanden (69). 

Memorie van Antwoord 

Het aantrekken van buitenlandse werknemers geschiedt met het oog op open arbeids
plaatsen en niet met het oog op scholing ('functie-opleiding')· De bedryven zelf moeten 
voor inpassing zorgen. Op kleine schaal kan gebruik worden gemaakt van Centra voor 
Vakopleiding Volwassenen. De regering ziet hier geen grote taak voor zich weggelegd. 

Voor de gewone regelingen wordt geëist dat de buitenlander 1 1/2 à 2 jaar in Neder
land werkzaam is in verband met de taal (70). 

'Het merendeel der door buitenlandse werknemers bezette functies leent zich 
nauwelijks voor scholing in afzonderlijke opleidingswerkplaatsen. Indien blijkt dat 
zij na verloop van tijd functies op hoger niveau ambiëren en daartoe geschikt zijn, 
staan voldoende scholingsmogelijkheden voor hen open '. 

Vormingswerk en opleiding worden vermeld met name voor vaardigheden in beroepen 
waar men in het herkomstland iets mee kan doen. 

Ook alfabetiseringscursussen vermeldt de nota. Er worden verschillende soorten cur
sussen gegeven zoals: 
— introductiecursussen; hierbij wordt enig inzicht in de Nederlandse samenleving aan 

de buitenlandse werknemers geboden; 
— taalcursussen; die in de Nederlandse taal zijn zeer talrijk, enkele zijn in het Engels; 
— alfabetiseringscursussen; vooral voor Arabisch-sprekenden is dit van belang; 
— verkeerscursussen; 
— cursussen op huishoudelijk gebied voor vrouwen; door de sterke toename van de ge

zinshereniging in de laatste tijd is de noodzaak daartoe duidelijk geworden; 
— vormingscursussen; voor de buitenlandse functionarissen van de stichtingen worden 

regelmatig studie-bijeenkomsten gehouden, die een algemeen vormend karakter dra
gen (71). 

Onderwijs aan kinderen van buitenlandse werknemers 

Het uitgangspunt van dit onderwijs is de integratie. Dat betekent dat bijvoorbeeld op 

69. Nota Roolvink o.e., p. 10. 
70. Memorie van Antwoord o.e., p. 16. 
71. id., p. 20. 
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middelbare scholen de buitenlandse leerlingen zich zo snel mogelijk dienen in te passen 
in het reguliere onderwijs om te worden opgeleid voor de hier te lande geldende diplo
ma's. Extra faciliteiten worden geschapen zoals: 
— extra leerkrachten op lagere scholen, 
— opvangklassen, 
— schakelklassen. 

De Nota geeft een eerste aanzet tot bi-cultureel onderwijs. Men maakt onderscheid tus
sen kinderen die hier lang zullen blijven en die kort blijven. De 'langblijvers' dienen zo 
kort mogelijk in opvangklassen te verblijven om zo snel mogelijk aan het gewone Ne
derlandse onderwijs deel te nemen. Voor de tweede groep staat meer bi-cultureel on
derwijs voorop (72). 

Nota op het Eindverslag 

De nota stimuleert het belang van onderwijs in de eigen taal en cultuur. Het beleid hier 
wordt vertaald in subsidie voor vorming in eigen taal en cultuur, als ook de mogelijkhe
den in bi-cultureel onderwijs (73). 

Par. 4.3. Gezondheidszorg, sociale verzekering 

Nota Roolvink 

Naast het wervingsaccoord is met de meeste zendende landen een verdrag inzake sociale 
verzekeringen gesloten. Dit maakt het mogelijk de buitenlandse werknemer en zijn ge
zin onder dezelfde rechten (uitkeringen, premies) en plichten (premiebijdrage) te laten 
vallen als zijn Nederlandse collega (74). 

'Het geldt met name voor kwesties als kinderbijslag en ziekenfondsverzekering der 
gezinsleden. Naar het oordeel van ondergetekende dringt de noodzaak van een be
vredigende regeling ter zake middels sociale verzekeringen zich te meer op waar de 
toelating van gezinnen van buitenlandse werknemers niet wordt bevorderd' (75). 

Memorie van Antwoord 

Buitenlandse werknemers hebben recht op WW en WW V-uitkering. En wel in die zin, 
dat een legale buitenlandse werknemer die werkloos is, gedurende 130 dagen per jaar 
recht heeft op een WW-uitkering. Indien geen werk gevonden kan worden dan komt 
'het doel van zijn komst naar Nederland, namelijk werkaanvaarding, te vervallen.' In 
dat geval valt hij voor een halfjaar onder de WWV-uitkering. Daama wordt de uitkering 
beëindigd (76). 

72. id., p. 20. 
73. Nota naar aanleiding van het eindverslag o.e., p. 32 w. 
74. Nota Roolvink o.e., p. 8. 
75. id., p. 14. 
76. Memorie van Antwoord o.e., p. 10. 
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Kinderbijslag wordt aan de buitenlandse werknemer zelf uitbetaald behalve aan 
Spanjaarden en Marokkanen voor wie de gelden uit een bemiddelingsorgaan worden 
uitbetaald aan degene die met de verzorging van de kinderen belast is. 

De uitkeringen op basis van de Ziekenfondswet gelden uiteraard ook voor de gezins
leden van de buitenlandse werknemer thuis. In de praktijk doen zich bij deze uitkering 
veel problemen en sterke vertragingen voor (77). 

Medische verzorging 

Eerst in het Eindverslag wordt hier aandacht aan besteed, met name omdat zich steeds 
meer problemen voordoen. Medische verzorging wordt bemoeilijkt door communicatie
stoornissen in taal en cultuur door mentaliteitsverschillen en door onbekendheid met 
Nederlandse instanties. Het Advies luidt tolkenpools op te richten (78). Hiermee werd 
pas in januari 1977 een eerste aanvang gemaakt. 

Par. 4.4. Gezinshereniging 

Nota Roolvink 

De nota acht gezinshereniging uit sociaal-psychologische motiveringen gewenst maar 
stelt hier tegenover: 
a) de buitenlandse werknemer koestert zelf lang niet altijd de gedachte zijn gezin te la

ten overkomen (eerst zelf aanpassen); 
b) huisvestingsproblemen, 
c) de demografische situatie (bevolkingsdichtheid): 'Nederland is geen immigratieland. 

Met alle begrip voor de menselijke aspecten, kan men niet anders dan vaststellen dat 
ons land behoefte heeft aan arbeidskrachten uit andere landen en niet aan nieuwe 
gezinsvestigingen vanuit het buitenland' (79). 

Het beleid stelt onmiddellijk een drietal restricties ten aanzien van gezinshereniging: 
'l.de echtgenoot moet twee jaar in ons land hebben gewerkt; 
2. de echtgenoot moet uitzicht hebben op werk voor tenminste nog één ¡aar; 
3. door de bevoegde gemeentelijke autoriteiten moet een vergunning voor het in 

gebruik nemen van woonruimte zijn verstrekt, voorzover het gebieden betreft, 
waar deze vergunning vereist is. 

(Voor gezinsleden van Griekse, Portugese, Spaanse en Turkse nationaliteit 
geldt dat de echtgenoot niet twee maar één jaar in ons land moet hebben ge
werkt)'(80). 

Memorie van Antwoord 

Opnieuw wordt benadrukt dat Nederland geen immigratieland is. Toch constateert men 
in feite dat ongeveer een vierde (1974) der gastarbeiders zgn. 'langblijvers' zijn die over-

77. id., p. 13. 
78. Nota naar aanleiding van het eindverslag, o.e. p. 10-12. 
79. Nota Roolvink, o.e., p. 9. 
80. id., p. 9. 
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wegen zich vrij definitief te vestigen. Dit besluit wordt zeer vaak gevolgd door gezins
hereniging indien er passende woonruimte beschikbaar is. Om deze tendens te doorbre
ken, stelt de overheid een regeling voor 'waarbij na twee of drie jaar, aan vrijwillig voor
goed naar het herkomstland terugkerende buitenlandse werknemers een bonus in de 
orde van grootte van ƒ 5.000,— kan worden uitgekeerd' (81). 

De termijn waarna gezinshereniging is toegestaan, is gesteld op één jaar ( 1970). 
Het Eindverslag voegt hier aan toe: 
'... en kunnen beschikken over een feitelijk aanbod van werk van nog eens twaalf 

maanden' (82). 
Daarna wordt bekeken (in de zgn. niet-geliberaliseerde gebieden) of er woonruimte 

beschikbaar is. 

Par. 4.5. Geestelijke verzorging 

Eerst in de Nota op het Eindverslag wordt door de overheid het belang der geestelijke 
verzorging van de buitenlandse werknemer onderkend, met name voor de Moslims. De 
regering overweegt cultureel/geestelijke activiteiten te subsidiëren (gebedsruimte, feest
dagen). Alleen niet in Nederland voorkomende geestelijke stromingen komen voor sub
sidie in aanmerking (83). 

'De geestelijke verzorging is zeker van groot belang voor de buitenkndse werkne
mers. Dit geldt met name voor de Moslims onder hen, die naar gebleken is op dit 
terrein met nogal wat moeilijkheden te kampen hebben. 

Zij vinden in ons land geen geloofsgemeenschap bij welke zij aansluiting kunnen 
vinden, dit terwijl bij hen religie en cultureel en maatschappelijk leven zeer nauw 
met elkaar verweven zijn, om niet te zeggen met elkaar samenvallen. 

De Regering overweegt de activiteiten van Moslimgroeperingen die betrekking 
hebben op (religieuze) hoogtijdagen en dergelijke op enigerlei wijze in de subsidië
ring te betrekken. Bovendien zal worden bezien of en in hoeverre er financiële steun 
verleend kan worden bij het tot stand komen van gebedsruimten en moskeeën. Dit 
zal echter enige tijd vergen, omdat er vooraf een behoefte-onderzoek zal moeten 
plaatsvinden. Inmiddels zijn einige initiatieven reeds bekend. 

Bij de eventuele realisering van één en ander zullen de beschikbare financiële mid
delen in acht moeten worden genomen. 

Voor de meeste andere buitenlandse werknemers doet het vraagstuk van de 
geestelijke verzorging zich in deze vorm niet voor. Zij kunnen overwegend aanslui
ting vinden bij hier bestaande geloofsgemeenschappen en daar worden opgevangen. 
Hun aantal is ook betrekkelijk gering in verhouding tot de omvang van deze Ne
derlandse gemeenschappen. 

Voor deze categorie lijkt het daarom niet noodzakelijk af te wijken van de alge
meen geldende regel bij de samenlevingsopbouw dat activiteiten met betrekking 
tot geestelijke verzorging niet worden gesubsidieerd. Hoewel de Regering grote 
waardering heeft voor de inspanning die kerken en andere gemeenschappen zich in 
dit verband getroosten, bestaat niet het voornemen aalmoezeniers, predikanten en 
andere geestelijke verzorgers in de subsidiëring te betrekken. ' 

81. Memorie van Antwoord, o.e. p. 4. 
82. Nota naar aanleiding van het eindverslag, o.e., p. 30. 
83. id., p. 10. 
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Samenvatting: 

In de sociaal culturele sector ontdekken we hetzelfde patroon van afhankelijkheid. 
De regeringsnotities blijven als uitgangspunt de buitenlandse arbeider definiëren als 

'nodig voor het funktioneren van onze ekonomie' (Nota Roolvink). 
In de Memorie van Antwoord wordt het gehele opvangsbeleid ten aanzien van de 

trekarbeiders gezien als een 'tegenprestatie' van de cC ten opzichte van zijn 'tijdelijke' 
gasten voor verrichte arbeid (pP). Zij moeten kunnen deelnemen op materiële en imma
teriële wijze aan onze samenleving. Voorts meent de Nederlandse regering dat het hele 
welzijnswerk zich rçoet richten op het vermijden van sociale spanningen tussen de pP 
en de pC. In deze visie heeft de cC voornamelijk het goed functioneren van de eigen sa
menleving voor ogen waar in conflicten vermeden dienen te worden. 

In de Memorie van Antwoord verfijnt de overheid haar doelgroepenbeleid tot dege
nen die over een in principe onbeperkte verblijfsduur beschikken (a). Hier is het inte
gratiebeleid ten volle van toepassing. Dan is er de groepering die onzeker is over zijn 
verblijfsduur (b); deze aarzelende houding werkt remmend op de integratie. Tenslotte 
zijn er de binnenkomers die de overheid binnen twee à drie jaar via het rotatiesysteem 
weer wil zien teruggaan (c). Hier is de integratie niet van toepassing. De illegalen wor
den in het welzijnsbeleid bewust genegeerd, omdat hun verblijf in de centrumnatie on
wettig is (d). 
Schematisch samengevat: 
(a) pP moet PC worden. 
(b) pP kan pC worden; keuze mogelijkheid open (via bicultureel onderwijs bijvoor

beeld). 
(c) pP moet pP blijven en dient binnen enkele jaren terug te gaan. 
(d) pP moet pP blijven en zo snel mogelijk terug naar P. 

In het huisvestingsbeleid wordt door de regering een aantal maatregelen uiteengezet 
die moeten garanderen dat de buitenlandse arbeider bij binnenkomst over redelijke 
'pensions' en zijn verplicht daarop toezicht te houden. Veiligheid is hierbij een belang
rijke norm. 

, De overheid kondigt in de Memorie van Antwoord aan dat zij door middel van de 
5 procent-regeling concentraties — men leze sociale spanningen — in de (oude) woon
wijken wil voorkomen. Deze regeling past geheel in het integratiestreven conflicten te 
vermijden en de confrontatie van beide 'periferieën' zo geruisloos mogelijk te laten ver
lopen (84). 

De scholing is aanvankelijk uitsluitend gericht op de behoefte van de Centrumnatie. De 
regering ziet ook geen mogelijkheden voor functieopleidingen. 
In de Memorie van Antwoord worden naast de alfabetiseringscursussen of Nederlandse 
taallessen ook vormingscursussen voor de buitenlandse functionarissen van de stich
tingen genoemd 'die een algemeen vormend karakter dragen' (85). Over het algemeen 
betreft het hier activiteiten die sterk op de 'behoefte aan een goed functioneren in de 
Centrumnatie staan gericht'. 

In de Nota op het Eindverslag treedt de overheid de buitenlanders tegemoet met bi
cultureel onderwijs, niet langer uitsluitend gericht op de behoefte van de Centrumnatie, 
maar ook op die van de Periferie, en wel vooral op de pP. Immers de aangekondigde 
84. Tegen dit streven verzette zich een groot deel van de publieke opinie hetgeen met name in 
Rotterdam en Amsterdam tot uitdrukking kwam toen beide gemeentebesturen zich op deze landelijke 
richtlijnen beriepen. 
85. Memorie van Antwoord o.e., p. 10. 
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maatregelen (subsidies) leiden tot onderricht in de eigen taal, godsdienst, geschiedenis 
enzovoort (86). Dit biculturele onderwijs kan een anti-perifere werking hebben. 

Pas in het Eindverslag wordt aandacht besteed aan de medische verzorging. 
De regering spreekt zich er voortdurend over uit dat ons land geen immigratieland is en 
dat de bevolkingsdichtheid en het nijpende woningtekort eigenlijk geen gezinshereni
ging toelaten. Zij acht de gezinsscheiding op zich een moreel kwaad, maar desondanks 
komt zij met een aantal restricties die in de uitvoering zoals we in deel één zagen op 
grote problemen stuiten. Ook hier spelen de belangen van de Centrumnatie een veel 
zwaardere rol dan die der marginalen. 
Eerst in de Nota op het Eindverslag deelt de regering mede het belang van de geestelijke 
verzorging te onderkennen, speciaal voor de moslimgroepen. Zij kondigt aan voor de 
laatste groepen bepaalde activiteiten en ruimten te willen subsidiëren. Hier heeft de re
gering — zij het betrekkelijk laat — oog voor de eigen noden van enkele minderheden, 
die overigens niet zonder veel druk van (buiten) parlementaire zijde tot stand is geko
men (87). 

Conclusie: 

Uit de in dit hoofdstuk aan de orde gestelde beleidsanalyse is de conclusie gerechtvaar
digd dat met name op economisch gebied de eenzijdige afhankelijkheidsrelatie van de 
pP ten opzichte van de Centrumnatie door de Nederlandse regering wordt onderkend 
en in haar beleid wordt bevestigd en bestendigd. Ook in de politieke, communicatieve 
en sociaal-culturele sector staan de belangen van de Centrumnatie centraal. Slechts het 
onderwijs (vooral aan buitenlandse kinderen) en in mindere mate de opvang en begelei
ding leveren aanzetten tot een afzwakking van de afhankelijkheid van trekarbeiders ten 
opzichte van de Centrumnatie. 

Het relatiepatroon van de buitenlandse arbeiders tot Nederland kan in het schema 
van J. Galtung na het voorgaande als volgt tot uitdrukking worden gebracht: 

Α. Ρ С cC richt zich 

rechtstreeks tot 

depP 

Na sluiting van de wervingsaccoorden en (grotere) bemoeienissen van de Nederlandse overheid wordt 
het cP ingeschakeld en ontstaat het volgende beeld: 

Β. Ρ С cC richt zich via 

/'"""r \ /^~I^\ c P t o t P p 

86. In de praktijk zal de onderwijskracht de facto bepalen of dit biculturele onderwijs via de cP of de 
pP gegeven wordt, gezien de grote belangstelling van ambassades en Mediterrane regeringen voor 
bezetting van deze posten (Zie onder meer 14.3). 
87. Zie deel twee, onder andere hoofdstukken 11 en 13. 
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Voor de constante grote groep van illegale trekarbeiders blijft de oude situatie van Verving' overeind. 

С Ρ С de pP richt zich 

Opmerkelyk is dat de relatiepatronen A en С in het Centrum-Periferiemodel bij J. Gal-
tung ontbreken. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in het gehele verschijnsel 'gast
arbeid' figuur В tot de normale gang van zaken wordt gerekend. Figuur A heeft zijn 
toepassing inmiddels verloren. Blijft de vraag aan Galtung waarom voor figuur С geen 
ruimte in zijn theorie is ingebouwd. 

Par. 5. DE SOCIALE ETHIEK VAN HET REGERINGSBELEID 

Het ordeningsprincipe dat de Nederlandse regering hanteert heeft verregaande gevolgen 
voor de interpretatie van de sociale werkelijkheid. Elk ordeningsprincipe heeft conse
quenties voor de interpretatie van een maatschappelijk verschijnsel. Elk ordeningsbe
ginsel verwijst tevens naar een model dat het sociale geheel op een 'comprehensive' 
wijze uitdrukt (88). In al deze modellen zitten betekenissen opgesloten van menselijke 
initiatieven en waarden (89). 

Hoe veelomvattend een ordeningsprincipe ook moge zijn, geen enkele ordening is ex
clusief of absoluut (90). Wat voor de één orde betekent, is voor de ander wanorde. Zo 
zal voor de Nederlandse regering het geheel van regels en voorschriften betreffende aan
komst en verblijf van buitenlandse arbeiders als een zinvol geheel van bestuurlijke orde 
worden ervaren. Daarentegen ervaart menig trekarbeider in dat geheel van voorschriften 
en regels een bureaucratische wanorde die hem het gevoel geeft op een zinloze wijze 
van het kastje naar de muur te worden verwezen. 

Voor de ethicus is het opsporen van waarde-implicaties van ordeningsbeginselen van 
de allergrootste betekenis. De sociale ethiek is een evaluatieve interpretatie van de 
praxis, en wel in het bijzonder van wat Winter als het 'intentionele karakter van die 
praxis' aangeeft (91). 
Laat ons nu nader onderzoeken welke stijlen en welk ordeningsprincipe in het geschre
ven en vastgelegde overheidsbeleid worden gehanteerd in het regelen van de sociale kwes
tie van de 'gastarbeid'. Wij zullen ons hierbij, om in het voorwoord genoemde redenen, 
door de uitgangspunten van Gibson Winter laten leiden. 

88. Cf. G. Winter, o.e. p. 201. 
89. J. Wild noemt in zijn 'Existence and World of Freedom' (Englewood Cliffs, 1963) deze modellen 
weerspiegelingen van ultimate horizons of meaning' waardoor menselijke initiatieven worden 
begrepen en geïnterpreteerd. Geciteerd in G. Winter, o.e. p. 201. 
90. Cf. G. Winter, o.e. p. 174: 'We insist in the present context only that every ordening principle is 
an imputation of values to the parts.' 
91. Zowel de sociale wetenschappen als de sociale ethiek belichten elk vanuit verschillende gezichts
punten de praxis: 'they are theories of practice. Practice is the middle term which integrates their 
contributions. The priority of practice in this inquiry is of a piece with the historical understanding of 
man and society, since the man of history is the man who is situated and engaged' (Winter o.e. p. 
261). 
De sociale wetenschappen en de sociale ethiek verhouden zich voor Winter als volgt tot elkaar: 'Social 
science is a theory of the conditioned character of practice'. Social ethics is evaluative interpretation 
of the intentional character of practice' (o.e. p. 262). 
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In genoemde regeringsdocumenten kan men de drie dimensiej van de sociale kwestie 
onderscheiden: de economische, de sociale en de politieke. Bij deze drie aspecten van 
de sociale werkelijkheid in het geschreven overheidsbeleid, valt op dat het economische 
een ondubbelzinnig overwicht heeft. De regeringsnota's vormen tevens de neerslag van 
departementale strijd, waar de belangen van ieder in de eindtekst voldoende moesten wor
den teruggevonden. Zo had het Ministerie van Sociale Zaken van oudsher de grootste in
vloed inzake de economische aspecten van de sociale kwestie. Het Ministerie van CRM 
was vervolgens voornamelijk verantwoordelijk voor de sociale paragraaf. Hèt Ministerie 
van Buitenlandse Zaken heeft tenslotte in de Memorie van Antwoord — op aandrang 
van de Kamer — de ontwikkelingsparagraaf voor haar rekening genomen. Het karakter 
van deze bijdrage was sterk politiek geprofileerd en weerspiegelde de politieke opvat
tingen van de toenmalige bewindsman J. Pronk. 

De economische organisatie van de gastarbeid, zoals de Nederlandse regering deze van 
eind 1968 tot 1978 voorstond, werd gekenmerkt door een 'behavioristische stijl'. 
Winter schrijft aan deze stijl een goed geregelde orde toe. Hoe meer de samenleving ge
ordend \s, des te meer is zijn identiteit gedetermineerd. 

Voor deze ordening staan de natuurwetenschappen model. De grondgedachte is die 
van de geconditioneerde respons; innerlijke betekenissen zijn weerspiegelingen van ex
terne krachten (92). Het 'project' is het product van de omstandigheden: 'Given suffi
cient facts, every discussion of values can be reduced to a calculation of facts' (93). 
Hier is geen ruimte voor een bijzonder gedrag dat de cultuur in de richting van nieuwe 
waarden stuurt (94). Het ordeningsprincipe is dat van de aanpassing aan externe om
standigheden. De economie met zijn objectieve systematisering maakt het behavioris
tische' model bijzonder voor toepassing geschikt. Routine is karakteristiek voor dit 
niveau (95). 

De schade die deze economische modellen aan de mens en de samenleving toebreng
en is groot. De mens wordt gereduceerd tot louter een product van zijn omgeving. Deze 
benadering miskent de transcendentie van de persoon en daarmee zijn creativiteit en ge
richtheid op de toekomst. Deze mechanistische balansbenadering miskent de ongelijk
heid in macht en de uitbuitende structuur die controle op de individu en de groep uit
oefent (96). 

De economische benadering van de overheid blijkt de zwaarste. Uit het voorafgaande 
is genoegzaam gebleken dat de situatie van de Nederlandse arbeidsmarkt het econo
misch beleid van de regering bepaalt. Weliswaar wordt het begrip 'arbeidsmarkt' niet ge
definieerd, maar uit de context van het woordgebruik mag afgeleid worden, dat hier in 
dezelfde zin 'arbeidsmarkt' wordt gehanteerd als in de Nota inzake Werkgelegenheid: 
'het verloop van arbeidsaanbod, werkgelegenheid en werkloosheid' (97). 

Het anonieme quantum buitenlandse arbeiders dat de Nederlandse overheid op de 
Nederlandse arbeidsmarkt toeliet, respectievelijk actief wierf, werd aanvankelijk be
paald door de internationale conjunctuur van vraag en aanbod. Daarna loopt de werk-

92. Het wekt dan ook geen verwondering dat bij deze grondgedachte het Pavlov-impulsen-experiment 
een prototypische funktie heeft (stirnuleer-response school'evenwicht tussen genot-pijn; principe van 
beloning-sttaf). 
93. id. o.e. p. 177 
94. id. o.e. p. 178: 'the future is simply a product of past conditioning'. 
95. id. o.e. p. 238. 
96. G. Winter: 'The damage done to person and society by the imposition of economic models on 
social morals in Western society during the past century is sufficient warning of the inadequacy of 
these models for direct application to social policy' (o.e. p. 238). 
97. NCB, 'Buitenlander en arbeidsmarkt', no. 4435/RW, Utrecht, p. 1. 
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gelegenheid terug en wordt de actieve werving stopgezet. De belangrijkste instrumenten 
die de regering daartoe in handen heeft, zijn de wervingsaccoorden en de wervings- en 
tewerkstellingsprocedures. De regering erkent dat de rijke landen 'het meeste voordeel' 
trekken van deze economische structuren en dat de buitenlandse arbeider het goed
koopste alternatief voor de Nederlandse economie is. Deze structuren worden nergens 
fundamenteel ter discussie gesteld. Aan het feit dat de Nederlandse samenleving op de 
korte termijn behoefte behoudt aan gastarbeid wordt niet getwijfeld (98). 

Beleidsdiscussies en maatregelen concentreren zich dan ook op de omvang van het 
verschijnsel gastarbeid. Deze gastarbeid is het product van de omstandigheden: vraag en 
aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het aanbod dient zich naar de vraag te rich
ten, respectievelijk aan te passen. 

Indirect spreekt de regering een ethische verontrusting uit door deze exploitatie van 
mensen een halt toe te roepen door bij wijze van tegenprestatie terugkeerprojecten, 
herstructurering en vermindering van protectionisme aan te kondigen. Een verontrus
ting die, zoals we zagen, niet tot een effectief beleid heeft geleid. 

Wij vatten samen: 
— de regering heeft een behavioristische stijl in haar beleid daar waar zij het mecha

nisch evenwicht op de arbeidsmarkt respecteert; 
— de economie is de sociale structuur die met deze stijl correspondeert; 
— het ordeningsprincipe dat hiermee correspondeert is de aanpassing aan externe om

standigheden; 
— de rechtvaardigheidsopvatting die de regering hier voor ogen staat is die van 'gelijke 

toegang en beloning voor prestatie'; 
— het karakter van de vervreemding die hier optreedt is dat van de uitbuiting (99). 

De sociale organisatie van het sociale fenomeen van de trekarbeid zoals de Nederlandse 
regering deze tot 1972 voorstond zou voor Winter op een functionalistisch model geba
seerd zijn (100). Het hiermee corresponderende ordeningsprincipe is veeleer dat van 
een 'functional adaption' dan dat van een 'adjustment to a given field of force' (101). 
Deze benadering blijkt bijzonder nuttig voor onderzoek van fysische processen. Elk 
lichaamsdeel van een mens heeft zijn functie. Exteme omstandigheden beïnvloeden het 
functioneren van de lichaamsdelen. Het natuurlijk evenwicht van het menselijk lichaam 
wordt als gegeven aangenomen. Toegepast op sociale processen impliceert dit 
het postulaat van 'equilibrium'. De waarden en nonnen van een gegeven economisch-
sociaal en politiek systeem worden niet ter discussie gesteld maar juist gezien als de be
slissende kriteria die bijdragen tot het evenwicht van dat systeem (102). 

De functionele theorie mag weliswaar een bruikbare methode zijn om sommige as
pecten van het sociale web te systematiseren, ze onderschat de waarde van con
flicten en protesten. Deze negatieve waardering van het conflict miskent de betekenis 
van het protest dat vaak fundamentele waarden uittoetst 'whereas the functional pers
pective organizes the social world entirely around established values' (103). Het functi-

98. Even lijkt het erop dat de Nederlandse regering in haar Memorie van Antwoord door herstructure
ring deze exploitatie van buitenlandse arbeiders wil afremmen of zelfs op de lange duur ongedaan 
maken. Reeds in de Nota op het Eindverslag draait zij deze toezeggingen terug. 
99. Zie de schema's bij J. Winter, o.e. p. 176 en 237. 
100. Dit jaartal baseren wij op de eerste raciale eruptie in de Afrikaanderbuurt te Rotterdam in de 
zomer van 1972. Kort daarop verscheen de Memorie van Antwoord waar de gastarbeid veel meer van
uit de belangen die met elkaar in conflict zijn, werd gepresenteerd. 
101. G. Winter, o.e. p. 182. 
102. id., o.e. p. 187. 
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onele principe is dan ook misleidend bij het evalueren van de betekenis van lopende 
processen (104). 

De ethiek die het gehele welzijnswerk tot de Nota Roolvink beheerst is de norm dat de 
buitenlandse arbeider slechts tijdelijk in Nederland zal егЫц еп. Ons land is geen im
migratieland. Nederlanders zijn een tolerant volk. Er werden geen spanningen gesigna
leerd tussen de allochtone en de autochtone bevolking (105). Van een minderheidspro
bleem was nog geen sprake. Het toenmalige welzijnswerk was gericht op individuele as
sistentie van de vreemdeling. 

De Nota Roolvink verschijnt in een periode dat ons land zich bewust wordt van het 
bestaan van deze sociale kwestie. De Nota onderstreept nog eens het tijdelijk karakter 
van het verblijf van de buitenlander dat gericht is op terugkeer. Het totale verschijnsel 
ziet men als semipermanent. Daarom dient het welzijnswerk zich te concentreren op 
groepswerk dat de eigen culturele identiteit van de buitenlander in staat houdt. Immers 
aanpassen aan de Nederlandse samenleving gaat gepaard met verlies van eigen cultuur. 
De Nederlandse regering spreekt zich dan uit voor inpassing van de buitenlander in de 
Nederlandse samenleving teneinde conflicten te vermijden en het individueel welzijn 
van de vreemdeling te bevorderen (106). 

Onderwijs, vorming en vakscholing dienen op deze inpassing in het Nederlandse ar
beidsproces gericht te zijn. De eenzijdigheid van deze opvattingen ligt in de overwaarde-
ring van de gerechtigheid van sociale instituties in ons land. De functionalistische bena
deringswijze gaat hiermee met de Nederlandse overheid voorbij aan overheersing, uit
buiting en discriminatie: 'the functional model has no real alternative to the status quo' 
(107). 

Vanuit deze benaderingswijze loopt de Nederlandse overheid over de belangentegen
stellingen heen die de sociale kwestie der gastarbeid zo sterk bepaalt. Wanneer het mo
ment van de keuze zich gaat aandienen en dus het politieke aspect uit de schaduwen 
treedt, lopen de functionalisten vast. 

En dat gebeurt ná de eerste rassenonlusten van 1972 in de daaropvolgende Memorie 
van Antwoord. 
In 1973 treedt het kabinet Den Uyl aan. De energiecrisis dient zich aan. De toenemen
de werkloosheid verontrust de Nederlandse bevolking. Men ontdekt nu dat ook veel 
buitenlandse arbeiders werkloos zijn. Sociale spanningen tussen autochtonen en al
lochtonen doen zich in verschillende oude wijken van de grote s'teden voor. De gezins
hereniging onder de trekarbeiders neemt toe evenals de behoefte aan aangepaste onder
wijs- en huisvestingsvoorzieningen (108). De politieke dimensie van het vraagstuk dient 

zich aan. 

103. id., o.e. p. 186. 
104. id., o.e. p. 190. De kem van de kritiek van Winter op dit model luidt: 'Equilibrium is a kind of 
harmony, it treats differentiation on the level of functions and scants the differentiation of 
perspectives, values, interests, and ultimate horizons in which the full richness and diversity of the 
Lebenswelt is being created. As a relative formulation of interdependance, the organic model is 
useful; as a total theory, it is quite inadequate for the social experiences of intentionality' (o.c ρ 
208). 
105. H.B. Entzinger merkt hierover op: 'De gemiddelde Nederlander merkte weinig van de 
"gastarbeider", die niet participeerde in het maatschappelijk leven buiten de arbeidssfeer', in Beleid 
en Maatschappij 1975 nr. 12. 
106. Nota Roolvink o.e., p. 10. 
107. G. Winter, o.e., p. 240. 
108. Zie deel één, de hoofdstukken 6.3 en 6.4. 
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Tegen-deze achtergrond geeft de Memorie van Antwoord de eerste voorzichtige aan
zetten tot een meer structurele analyse van het migratie-vraagstuk. 

In de Memorie van Antwoord verlaat de Nederlandse regering het standpunt dat de 
buitenlandse arbeiders een bufferfunctie bij de conjunctuurschommelingen op de Ne
derlandse arbeidsmarkt innemen. De aanvankelijke diep te-investeringen worden nu 'ge
richte diepte-investeringen'. 

Het is vooral hoofdstuk V van genoemde Nota die de tegenstellingen van belangen, 
de ongelijkheid en de bestaande afhankelijkheid in zijn analyse betrekt. Zoals wij eer
der meldden staat deze paragraaf van de toenmalige ontwikkelingsminister haaks op de 
andere onderdelen van de Nota (109). Zo wijst de Nota op de tegenstellingen tussen de 
economische korte termijnvoordelen enerzijds en de nadelen op sociaal-cultureel ge
bied anderzijds. Ook op micro niveau staan de lange termijn nadelen oftverzoenlijk 
tegenover de voordelen op korte termijn (110). 

Hier staan de voordelen voor de nationale economie van ons land gedurende een be
perkte periode tegenover de internationale arbeidsverdeling die noodzakelijk is 'om de 
economische positie van de ontwikkelingslanden te verbeteren' (111). De Nota onder
kent het 'ernstige probleem' dat de 'relatie van ongelijkheid en afhankelijkheid' voor de 
Mediterrane landen betekent en de gevaren die de migratie voor de bestendiging van 
deze relatie oplevert (112). Het is in feite de erkenning van het Noord-Zuid probleem 
of die van de voornoemde Centrum-Periferie relatie. Enkele maatregelen om deze af
hankelijkheidsrelatie af te bouwen worden weliswaar aangekondigd, maar zijn tot 1978 
niet uitgewerkt of uitgevoerd. Voorzover er wel tot uitvoering is overgegaan — hetgeen 
met name voor de zogenaamde terugkeerprojecten geldt —, is geen enkele effectief ge
bleken (113). 

Het bewustzijn van het 'afbouwen' van genoemde afhankelijkheidsrelatie zou men 
ook terug moeten vinden in de begrippen 'zelfwerkzaamheid' van diezelfde Memorie 
van Toelichting alsook in 'emancipatie' van de Nota naar aanleiding van het Eindver
slag. Deze termen blijken echter in zeer oppervlakkige zin gebruikt. Zelfwerkzaamheid 
(of self-reliance) is voor de regering het samen met Nederlanders (in geval van ontmoe
tingscentra ook wel zonder) trachten oplossingen voor problemen te vinden. Het be
treft hier a) het betrekken van buitenlanders in het werk van de besturen en activitei
tencommissies der regionale stichtingen; b) actief aandeel van de trekarbeiders in de 
buurtcomité's en wijkorganen; c) de eigen ontmoetingscentra dienen door de buiten
landse arbeiders zélf beheerd te worden (114). Bij de subsidie van 'emancipatorische' 
activiteiten van buitenlanders dient in principe alle subsidiëring via de officiële stich
tingen te lopen, aldus de Nota naar aanleiding van het Eindverslag (115). Het ligt voor 
de hand dat zelforganisaties van buitenlanders — bijvoorbeeld op syndicale of politieke 
basis — die critisch staan ten opzichte van het 'Stichtingswerk' tussen wal en schip val
len (onder andere KMAN, MAK). 

Het lijkt er op dat in de laatste benaderingswijze een zekere vorm van voluntarisme is te 
ontdekking omdat hier tegengestelde belangen tussen С en Ρ worden onderkend. In 
feite heeft de dominerende Centrumnatie de grootste voordelen. De periferie van de 

109. Zie Memorie van Antwoord, o.e., p. 13. 
110. id., p. 542. 
111. Cf. Memorie van Antwoord p. 23; alsook de Memorie van Toelichting, begroting Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 1974. 
112. Memorie van Antwoord p. 23. 
113. Zie p. 544, alsmede deel één, hoofdstuk 2. 
114. Memorie van Antwoord, o.e. p. 18, 19. 
115. Nota naar Aanleiding van het Eindverslag o.e. p. 40 v. 
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Centrumnatie voelt zich bij de toenemende werkloosheid niet alleen op de arbeidsmarkt, 
maar ook in de infrastructurele voorzieningen (in het bijzonder de huisvesting) be
dreigd (116). Het voluntaristische model is voor Winter verweven met begrippen als be
langen en macht. Hij noemt dit dan ook een bij uitstek politiek model om sociale pro
cessen te analyseren. Immers de vôluntarist houdt rekening met onverenigbaarheid van 
belangen en waarden in een maatschappij (117). De uitspraak dat ons land geen immi
gratieland is (met de daarbij behorende regeringsmaatregelen) is onverenigbaar met de 
belangen van de grootste groep individuele trekarbeiders. Zij vertonen immers de ten
dens tot definitieve vestiging. De overheid ontwikkelt een veelheid van maatregelen die 
deze tracht tegen te gaan of te voorkomen. 

Het voluntaristische model dat bijzonder geschikt is om beleid te evalueren, erkent 
de ongelijke kansen om deel te hebben aan verschillende mogelijkheden. Tevens ziet 
deze stijl in elke groep of structuur de tendens te heersen en uit te buiten, alsook erkent 
zij de ongelijkheden die binnen elke mogelijke waarde-overeenstemming verscholen lig
gen. Winter zegt hierover: Tie knows that a value-consensus can legitimize exclusion and 
discrimination' (117). Daarom is het voluntaristische model voor hem bijzonder geschikt 
om de sociale identiteit als een 'struggle for justice' te analyseren (117). Ondanks deze 
voluntaristische aanzetten blijft het een zwakke poging. In de analyse van de Memorie 
van Antwoord worden weliswaar nieuwe elementen door de regering aangebracht, maar 
de uitgangspunten blijven dezelfde. Alle maatregelen zijn en blijven eenzijdig gericht op 
het belang van de dominant door het aantal buitenlandse arbeiders te beperken en hun 
verblijfsduur te verkorten. De Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers die eind 1975 ver
scheen werkt dit uitgangspunt verder uit in concrete maatregelen. 

Conclusie: 

Het overheidsbeleid heeft een heterogene benadering van het migratievraagstuk. Wij 
ontdekten er zowel een behavioristische, functioneel-structurele als voluntaristische be
naderingswijze in, met ieder zijn eigen accenten op normen en waarden. 

De stelling in 'de sociale ethiek van dé Nederlandse overheid is x' is onhoudbaar. Men 
dient immers in dit beleid verschillende stijlen te onderkennen zoals ze in de econo
mische, sociale en politieke aspecten naar voren treden. 

Afhankelijk van elk dezer benaderingswijzen traden verschillende soorten vervreem
ding op. 

De intentionele stijl 

Uit het bovengenoemde zien wij een drietal verschillende benaderingen, zoals Winter 
die voor ons uiteenzette, impliciet en verbrokkeld in de overheidsdocumenten inzake 
trekarbeid terug. Geen der drie stromingen komt exclusief aan de orde. 

De moeilijkheid bij de laatste der drie behandelde approaches, namelijk die der 'be
langentheorie', ligt in de aanspraak die zij maakt op een meer rationeel begrip van de 
menselijke situatie dan zijn 'perspectival notion of reason' toestaat (118). Belangen 

1.16. G. Winter: 'For the interest theorist, power is domination and control; hence, possession of power 
one class or interest group will mean the subjugation of other groups' (o.e. p. 194). 
117. idem, o.e. p. 241. Winter concludeert: 'in many ways, it is a useful model for ethical analysis'. 
Hij verwijst hier tevens naar Reinhold Niebuhr in diens 'Nature and Destiny of Man', New York 1943. 
118. idem, o.e. p. 196. 
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of conflicten liggen ten grondslag aan de pragmatische strijd van alle dag. Hoe belang
rijk echter de menselijke strijd in de alledaagse wereld is en zeker binnen de politieke 
sector, men mag nimmer ongestraft het conflict tot hét universele principe van sociale 
processen maken. Hier ligt ook de beperking van de imperialisme theorie van J. 
Galtung. Immers, belangen en conflicten abstraheren een bepaalde dimensie uit het 
web van intentionaliteiten, waaruit de zelf-en-wereld correlatie is opgebouwd. Bij de 
conflicttheorie staan spontaniteit, strijd om heerschappij en belangen centraal (119). 
Maar er zijn ook andere dimensies in het spel zoals vrijheid, gelijkheid, broederschap, 
macht, de zorg voor, hopen, begrijpen, voelen, duiden en liefde. Teneinde voor die veel
heid van dimensies alle ruimte te scheppen binnen het netwerk van intentionaliteiten, 
voert Winter een vierde approach in namelijk de stijl van de intentionaliteit (120). De 
andere modellen hebben hun begrenzingen, ook al leggen ze bepaalde — en elk voor 
zich zeer relevante - aspecten van de alledaagse wereld bloot (121). Vooreen sociaal-
ethische analyse betekent de intentionele stijl 'that it provides a more concrete grasp of 
the many demensions of social experience and sets restrictions on the imperialism of 
the various models' (122). Voor Winter heeft de intentionele analyse zowel van doen 
met vrijheid als met macht, maar heeft tevens open oog voor de transcendentie : 'Its princi
pal contribution to the other models is its emphasis on man's constituting freedom as 
he struggles with value and meaning' (123). Hierin ligt het grote onderscheid met de 
eerder besproken,structurele-functionele modellen. 

Binnen deze intentionele stijl staat het historische karakter van het menselijk bestaan 
centraal ( 124). Een existentie die nooit boven de geschiedenis staat en er ook nooit 
volledig greep op krijgt. Wel kan de mens trachten vanuit zijn historische situatie greep 
op het universele te krijgen. 

Een belangrijk onderdeel van die geschiedenis, waarbinnen het menselijk bestaan is 
opgenomen, is voor ons de westerse geschiedenis, die sterk bepaald is door de joods-
christelijke traditie. Voor Winter zijn sleutelwoorden om deze traditie te typeren onder 
meer vrijheid, gelijkheid, macht en liefde: 'They form the ingredients of our historical 
expressions of justice' (125). 

Verschillen binnen deze westerse traditie ontstaan vooral door het verschil in na
druk, door de verschillende vormgevingen aan genoemde elementen en zeer zeker ook 
door de verschillende betekenissen die individu en groep aan deze elementen geven. 

119. idem, zie o.m. p. 191-197 en schema 3 op p. 176. 
hier tevens naar Reinhold Niebuhr in diens 'Nature and Destiny of Man', New York 1943. 
120. Zie hier over meer in R. Penninx en L. van Velzen 'Internationale Arbeidsmigratie', in Sunschrift 
124, Nijmegen 1977, p. 38-40, 'Zoals in het voorwoord vermeld, tracht de intentionele stijl via de 
fenomenologie de rijk geschakeerde sociale wereld te ontdekken. Tevens ziet zij zich de kritische 
taak gesteld zich tegen elke ideologie te weren die voor zich hét perspektief op de sociale wereld 
claimt'. Opgemerkt zij dat in deze benaderingswijze Winter een kruispunt van wetenschappen ziet 
zoals de psychologie van de intentionaliteit, de sociologie van de alledaagse wereld en de 
anthropologie van de gemeenschappelijke cultuur. Het zijn voor hem L. Binswanger, A. Schutz, 
O. Lewis en H. Garfmkel die allen tot een nieuwe stijl in het wetenschapsbedrijf hebben bijgedragen. 
121. Cf. G. Winter, o.e. p. 241. 
122. idem o.e. p. 242 
123. En verder concludeert de auteur '...intentional analysis accepts broad levels of typification in 
social organization but is concerned with variety and possibility on the personal and cultural level. 
The main deficiency, therefore, of the intentional analysis may often be its tendency to play down 
the determinism and uniformity in social identity; on the other hand, alternative models gloss over 
man's creativity' (o.e. p. 242). 
124. Ook al kunnen vandaaruit zich verschillende richtingen ontwikkelen zoals de existentiële analyse 
van J J*. Sartre die vooral de dynamische en subjektieve aspekten benadrukt. Max Scheler daarentegen 
legt het accent weer op de objektieve kanten van waarde-elementen. 
125. cf. G. Winter, o.e. p. 223. 
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Hierbij dient men ook te denken aan verschil in culturele tradities waar telkenmale an
dere klemtonen worden gelegd op de rol van de persoon, de groep en de samenleving, 
of op de meer objectieve structuren van de politieke orde (126). 

Deze intentionele stijl berust op het principe van 'sociality' in het communicatie pro
ces. In dit proces staat de 'Wij-relatie' centraal. Deze wij-relatie is 'the matrix of self-
actualization of the " I " as being-in-the-world, but it is a matrix of mutual dependence. 
We depend upon each other in the 'We-relation' for the confirmation of our being-in-the 
world. The possibility of actualization as self-in-the-world depends upon the intersub
jective experience of self and other in the 'we-relation' (127). 

De Wij-relatie is de spil waar alles om draait in de vervulling van ieders persoon-zijn 
en van de samenleving. Het verschijnt als de logos van de sociale werkelijkheid (128). 
Daarom is het nuttig deze Wij-relatie nader te analyseren en Gibson Winter op de voet 
te volgen. Tevens zullen wij binnen deze analyse de implicaties voor ons onderwerp 'de 
sociale ethiek van de Nederlandse overheid' telkenmale naar voren brengen. 

De Wij-relatie bestaat uit een driedelige structuur: (1) het gebaar als een zich bekom
meren om antwoord, (2) het vertolkend antwoord als openheid tot de ander en (3) het 
uitdrukkelijk verstaan als 'passion for unity' (129). Drie basis elementen van deze drie
voudige structuur zijn dynamiek, vorm en ЧіпіПсаІіе' (130). 

(1 ) Het gebaar ah een zich bekommeren om antwoord 

Het gebaar is de macht om de aandacht van iemand of van een groep op te roepen. Dit 
is het dynamisch moment in de Wij-relatie. 

Uit het gebaar ontspruit een 'staan tegenover de ander' hetgeen afstand inhoudt. Het 
gebaar is ook een uitdrukking van bedoelingen, het vorm geven aan gevoelens, ver
langens of wensen. 

Tevens is het gebaar een uitdrukking van afhankelijkheid ten opzichte van die ander. 
Men verwacht een antwoord, een relatievorming (unificatie). 

Wanneer we het gebaar als uitgangspunt nemen, blijkt het dynamisch element van de 
vrijheid en de macht om het gebaar te stellen overheersend (131). 

De vervreemding die in dit stadium van de sociale matrix optreedt is die der domi
nantie, een poging om de ander te controleren, om over hem te heersen, 'Hence, power 
as domination rather than invocation discloses man's estrangement from his essential 
•unity with the other'. In plaats van gelijkwaardige vrijheid is hier sprake van een eenzij
dige vrijheid, respectievelijk de macht om de ander te domineren (132). 

Het gebaar van de Nederlandse overheid in de directe zin des woords naar de arbeids
migranten ontbreekt. De Nederlandse regering heeft zich nimmer rechtstreeks tot de 
buitenlandse arbeiders gericht hetzij in de pers of in een radiotoespraak! Terwijl er toch 
zendtijd voor de regering is... terwijl er toch eigen programma's op radio en televisie in 
de eigen landstalen zijn. Waarom heeft geen enkele minister-president naar deze grote 
groepen minoriteiten ooit een gebaar uitgezonden, zodat zij gezien werden (133)? Zelfs 

126. cf. idem, o.e. p. 224. 
127. cf. idem, o.e. p. 96 v. 
128. cf. idem, o.e. p. 224. Deze Wij-relatie is tevens de telos van sociale structuren. 
129. cf. idem, o.e. p. 224. 
130. cf. G. Winter noteert hierbij: 'However, on the high level of the triadic structure, all three 
elements appear in each essential tendency but with a different dominance' (o.e. p. 225). 
131. idem, o.e. p. 224/225. 
132. idem o.e. p. 228. 
133. Zie hoofdstuk 5. 
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in haar bestuursstructuur heeft zij bij tal van kabinetsformaties de mogelijkheid gekre
gen een groter aandachtsveld in te ruimen voor de buitenlandse arbeiders (bijvoorbeeld 
in de vorm van een staatssecretariaat voor vreemdelingen). 

Welke initiatieven heeft de Nederlandse regering ooit ontwikkeld om de buitenlan
ders zelf rechtstreeks Ьц haar voorgenomen beleid te trekken? Slechts bij lagere over
heden kennen we inspraak-initiatieven (134). 

Slechts indirect heeft de Nederlandse regering over de hoofden van de Nederlandse 
volksvertegenwoordiging heen een gebaar gemaakt naar de trekarbeider. Dit geschiedde 
m de vorm van beleidsvoornemens (nota's) en wetsvoorstellen. De hoofdlijnen daarvoor 
waren uitdrukking van een zich in de loop der jaren ontwikkelend regeringsbeleid dat 
in toenemende mate een instrumentarium ter hand neemt om op de arbeidsmarktsitua
tie sturend te kunnen handelen (Sociale Zaken), alsmede op het terrein van de toene
mende sociale spanningen (CRM). De belangrijkste beleidslijnen waren bovendien aller
minst op de buitenlander afgestemd, maar voornamelijk op de bescherming en ontwik
keling van de nationale economie. Immers migratie was en bleef 'tijdelijk', ons land was 
vooral géén immigratieland, permanente vestiging diende zo veel mogelijk te worden 
tegengegaan; grotere controle op de tewerkstelling werd bevorderd, de verantwoorde
lijkheid voor het welzijnsbeleid werd zoveel mogelijk afgeschoven naar de plaatselijke 
overheden waar men hier en daar aarzelend naar inspraakmogelijkheden zocht. 

(2) het vertolkend antwoord als openheid naar de ander 
Hier overheerst het basiselement 'vorm in de bemiddeling van de bedoelingen van de 
ander door degene die antwoordt en naar degene die het gebaar maakt door middel van 
het geïnterpreteerde antwoord' (135). Ook hier is het element van unificatie aanwezig 
en wel in het voor-gegevene van het sociale geheel dat tot uitdrukking komt in gebaar 
en antwoord — 'the exteriority of expression and the intenority of understanding come 
together in interpretation' (136). 

Indien het dynamisch aspect van vervreemding dominantie is, is het vormaspect objecti
vering, dat wil zeggen het reduceren van de ander tot een ding. 

Het vertolkend antwoord ontsluit de structuur waardoor men in de wereld partici
peert. Het ontsluit ook het vermogen van die gemeenschappelijke symbolen waardoor 
men geroepen is om gelijkwaardig te delen in een wereld. Hoe dan ook de symbolen 
kunnen verworden tot ongelijkheid, uitsluiting en objectivering (137). 

Het onvoorspelbare karakter van de sociale existentie en de angst om onze afhanke
lijkheid van anderen, vindt een valse oplossing (vals omdat het volgens Winter het zijn 
van de vervreemde inperkt). Deze valse relatie verschijnt in de beperking, verkilling en 
controle van onze wereld (138). Op die manier worden onze categorieën stereotypen 
en verwordt de gelijkheid van een gemeenschappelijke wereld tot de ongelijkheid van 
een vernauwde en vervreemde wereld (139). 

134. Zie hoofdstuk 4,3. De inspraakinitiatieven van de bijzondere kamercommissie van buitenlandse 
werknemers zijn relatief laat op gang gekomen, met zonder druk van buitenaf en voornamelijk 
georganiseerd door het NCB Men kan dit dan ook moeilijk een daad of een gebaar van de 
Nederlandse regering noemen. 
135. cf. G. Winter, o.e. p. 225 'Thus, the expression of formas, gesture becomes intelligible form 
through the interpretative response, m elaboration of the interpreted response in language, the expres
sion of form becomes the medium of shanng in a common world and a common culture'. 
136. idem, o.c p. 226 
137 idem, о с p. 229. 
138 Cf idem. 
139. idem 
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De vervreemding in de Wij-relatie tussen de Nederlandse overheid en de groeperingen der 
trekarbeiders herkennen we in voornoemde structuur in de objectivering, het de ander 
tot een ding reduceren en in de uitsluiting. In toenemende mate zijn de belangen van de 
buitenlandse werknemers komen te staan tegenover die van de Nederlandse regering ( 140) 
De Nederlandse regering wierf op steeds meer georganiseerde wijze arbeidskrachten. De 
import van arbeid is het centrale thema van alle beleidsnotities. Maar de import van 
trekarbeiders, bracht ook mensen mee. De analyse van genoemde overheidsdocumenten 
toont aan hoe de buitenlandse arbeider gereduceerd is tot een ding en hoe het klimaat 
tussen de Nederlandse overheid en de arbeidende minoriteiten is verkild. De laatsten 
worden uitgesloten van een waarachtige dialoog. Zij zijn onderwerp van sterk econo
misch georiënteerde beschouwingen en debatten. 

De vervreemding treedt hier op in de vorm van de reductie van de mens tot arbeids
kracht. 

(3) Unificatie is het centrum van het verstaan van iemand's existentie. Dit betekent dat 
ook de vervreemding die hierin optreedt zeer indringend zal zijn. 

Unificatie is het zich nadrukkelijk eigen maken van het vertolkte antwoord door de
gene die het gebaar maakt. 

Deze wederkerigheid van perspectieven, bemiddeld door de ander (Wij-relatie) en ge
geven de continuïteit in het symbool, schept een sociale wereld (141). 

Onder de omstandigheden van vervreemding kan de unificatie van zichzelf en van de 
ander verworden tot uitsluiting, gegeven de afhankelijkheid van de ander. In elk geval 
verdwijnt voor Winter de gelijke macht van vrije zijnden die tot elkaar in een relatie 
staan 'of de één assimileert de macht van de ander of onderwerpt zich aan die macht' 
(142). 
Hier vinden we de beleefde afhankelijkheidsrelatie van de trekarbeiders ten opzichte 
van het centrum van de Centrumnatie. De macht van de buitenlander is vrijwel te ver
waarlozen. De Nederlandse regering vaardigt eenzijdig maatregelen uit en assimileert de 
existentie van de groep allochtonen aan de belangen van de dominant. Hier treedt de 
vervreemding op in de vorm van uitbuiting. 

Conclusie 

De centrale plaats die de Wij-relatie inneemt in de intentionele stijl, wordt de telos van 
de sociale structuren genoemd en de logos van de sociale werkelijkheid. Winter's ana
lyse van deze Wij-relatie in al zijn geledingen brengt ons in zijn toepassing op de relatie 
van de Nederlandse overheid en de arbeidsmigranten tot een verschraalde Wij-relatie. 

De verschillende soorten vervreemding die Winter ons voorhield naar aanleiding van 
zijn analyse vonden wij in de relatie overheid en buitenlandse arbeiders terug. 

Par. 6. DE VERANTWOORDELIJKHEID 

Nu wij de aard van de vervreemding van het overheidsbeleid nader geanalyseerd hebben 
rest de vraag: 'Wie is verantwoordelijk?' Het is in feite de vraag van de ethicus: 'La 
tâche du moraliste est de faire apparaître le choix, c'est-à-dire la responsabilité, là où 
140. Zie het uitstekende essay van R. Penninx en L. van Velzen, 'Internationale Arbeidsmigratie', 
Sunschrift 124, Nijmegen 1977, in het bijzonder p. 89-107. 
141. Cf. G. Winter, o.e. p. 226. 
142. idem, ox. p. 229/230. 
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était le destin' (143). Het is binnen onze parlementaire democratie moeilijk om slechts 
één persoon aan te wijzen die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het ge
voerde beleid inzake de trekarbeiders. Verschillende ministers wier portefeuilles bij 
deze sociale kwestie het meest in het geding waren, hebben de overheidsdocumenten 
getekend. Verschillende kabinetten hebben het buitenlandse arbeidersbeleid als hún be
leid gepresenteerd. Deze pohtieke presentatie van het beleid was telkenmale onderwerp 
van beraad in het parlement. Er is nog geen enkel kabinet over 'de buitenlandse arbei
ders in Nederland' gestruikeld. Hiermee bevestigt de volksvertegenwoordiging haar 
mede-verantwoordelijkheid. 

Voordat regering en kamer hun keuze maken, werkt de bureaucratie door middel 
van het voorwerk van de departementen. Daar wordt reeds rekening gehouden met be
langengroepen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties) en hun mogelijk oppostie. 

Voorstellen hebben vaak een lange ondoorzichtige weg afgelegd, voordat zij aan 
formele of politieke besluitvorming toe zijn. Ook deze laatste munt niet uit door een
voud en helderheid. De complexiteit van dit gehele proces is vaak zo groot dat menig 
burger het gevoel heeft dat hij op geen enkele wyze op de ontwikkelingen greep heeft. 
Op enkele pressiegroepen na geeft het beleid ten aanzien van de buitenlandse arbeiders 
van de laatste jaren — gelijk Ьц andere onderwerpen — een gevoel van overheerst te 
worden door 'een soort structuur die automatisch functioneert'. Het beleid komt hen 
die al of niet bij het besluitvormingsproces zijn betrokken voor als een soort 'noodzake
lijke wetmatigheid' of als een 'noodlot' (144). 

In de sociale ethiek werd tot voor kort het accent gelegd op de individuele keuze en 
de persoonlijke verantwoordelijkheid die ieder in die sociale wanorde heeft. Zonder aan 
het belang hiervan afbreuk te willen doen, is er nu veeleer sprake van een collectieve 
keuze vooral bij nationale beleidszaken. Het probleem is minder de wanorde, het is 
veeleer de orde. Ricoeur formuleert het als volgt: 'Le problème n'est plus celui du 
désordre et des réactions d'indignation qu'il appelle; c'est celui qui pose l'ordre: un 
ordre s'édifie sous nos yeux, par la prévision à court et à long terme, par toute reséau 
de décisions qui limitent plus ou moins le champ des évolutions et qui s'articulent de 
façon plus ou moins cohérente sur des projets d'évolution considérés comme probables 
ou souhaitables' (144a). Wij leven echter nog in het tijdperk van de 'dubbele moraal': 
'une morale privée et une morale de la communauté' (145). 

Deze orde die zich presenteert in beleid, planning en prognose komt tot stand via vele 
schakels: technokraten, specialisten, belangenorganisaties en politici (146). De orde die 
de Nederlandse regering echter heeft aangebracht in het buitenlandse arbeidersvraagstuk 
zit vol keuzemomenten, waar zeer velen rechtstreeks by betrokken zijn. Hoe meer 
interventies, hoe meer verantwoordelijkheid voor velen! 

Eerder in dit hoofdstuk trachtten wij vanuit het ordeningsprincipe, dat de Neder
landse overheid hanteert, de sociaal-ethische implicaties te registreren. Het is echter ook 
de taak van de sociale ethiek niet louter (evaluatief) te registreren, maar tevens de 
keuzemomenten te expliciteren die binnen het politieke besluitvormingsproces beslo
ten liggen. 

Bij elke beslissing zijn er alternatieven en prioriteiten. Bij de prioriteitskwestie doet 
zich telkenmale de vraag voor: waar willen wij uiteindelijk naar toe? Welke mens en 

143. P. Ricoeur, 'Prevision économique et choix éthique', in 'Esprit' 34 (1966), p. 179. 
144. idem. 
144a. idem, p. 180. 
145. idem, p. .181. 
146. P. Ricoeur: 'L'ordre descendant de l'exécution présente également toute une cascade de choix 
étages entre la puissance publique et les dernières unités économiques', o.e. p. 182. 
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maatschappijvorm leven in onze utopie? Deze vragen die ons doen vooruitzien (la pros
pective), trachten het toeval te reduceren (147). 

De keuzen, de prioriteiten, het gevoerde beleid, het prospectief en het perspectief 
dat de Nederlandse overheid voor ogen stond in haar beleid tot eind 1978 vatten wij in 
het hiervoIgende schema samen: 

MATERIE KEUZE PRIORITEIT 
(gemaakte 
keuze) 

PROSPECTIEF 
(de weg die wij 
bewandelen om 
bepaalde doelen 
te bereiken in de 
vorm van planning 
en prognose) 

PERSPECTIEF 
(doelen van het 
menselijk, i.e. eco
nomisch handelen) 
(148) 

1. bemoeienis >laissez-faire 
van de over
heid \beheers-

instrumenten 

na aanvankelijk 
vrij spel tussen 
werkgevers hier 
en buitenlandse 
arbeiders zoekt de 
Nederlandse over
heid beheers
instrumenten 

de nota's groei van de natio
nale economie 

2. Nederland ^immigratieland 
immigratie-, 
land \ g e e n immigra

tieland 

géén immigratie
land 

beleid richt zich 
op reguleren 
verblijfsduur 

de bevolkingsdicht
heid van Nederland 
verdraagt geen groot
schalige permanente 
vestiging 

3. verblijfsduur, 
zie p .476<^ 

, (semi)-permanent 

^tijdelijk 

4. welzijn 
zie p. 487 

/actief welzijns-
/ beleid 
"^passief 

keuze steeds duide
lijker voor kort ver
blijf, ondanks de 
praktijk van een 
steeds langere, ge
middelde ver
blijfsduur 

maatregelen en 
restricties: over
komst gezin, 'de 
premie', rotatie-
principe 

afschuiven van ver- subsidie aan ge-
antwoordelijkheden meenten en re-
naar lagere niveaus gionale stichtin

gen 

\ . 

categoriaal 
welzijnsbeleid 
integratie 

van de keuze van 
categoriale aanpak 
naar een opvang 
en begeleiding 
gericht op 
integratie 

de buitenlanders als 
roterend fenomeen 
gewenst voor natio
nale arbeidsmarkt, 
maar geen blijvers er
van maken 

sociale nood kan het 
best ter plekke wor
den aangepakt, con
gestieverschijnselen 
dient men te voor
komen 
de vreemdeling moet 
terug 

subsidiepolitiek: 
accent op groeps
werk dat de cultu
rele identiteit voor 
ogen houdt. 
Daarna inpassing van de vreemdeling moet 
de buitenlandse ar- in de samenleving 
beider in de Neder- worden opgenomen 
landse samenleving 
d.m.v. onderwijs, 
scholing en vorming 

147. idem p. 182. 
148. Zie A. Peperzak in zijn voortreffelijk vertaalde P. Ricoeur, 'Politiek en geloof', Utrecht 1968 
p. 99. 
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5. participatie -deelname aan 
zie p. 480 v. de besluitvor-

\

ming door de 
buitenlandse 
arbeider 
uitsluiting 

non-participatie 

periferie-
situatie 
ziep^Tl^ 

zie p. 487 v.« 

waardering; 

^bevestigen 

^tegenstroom 
(antiperifeer) 

arbeidskracht 

bevestiging 

arbeidskracht 

-gastarbeid is ver- arbeidsmarkt 
werpelijk 

"-gastarbeid is 
noodzakelijk 
kwaad 

toezeggingen voor terugkeer van de bui-
grondwetswijzigin- tenlandse arbeider 
gen kiesrecht 

bijdrage leveren tot 
overbrugging Noord-
Zuid kloof 

ontbreken emanci
patorische initiatie
ven en scheppen 
van een nieuwe 
kaste (149) 
prognose arbeids
markt staat cen
traal, waardoor plaats 
buitenlandse arbeiders 
steeds marginaler 
wordt. (150) 
Overheid ontdekt later 
niet arbeidskracht, 
maar tevens mensen ge
ïmporteerd te hebben 

werving gaat door verwerpelijk 

Welke verantwoordelijkheid dragen filosofen, theologen en opvoeders inzake het 
vraagstuk der 'gastarbeid' in een wereld waar vorming een steeds centralere plaats in
neemt (151)? 

Wij zouden daar een viertal taken in willen onderscheiden (152): 

1. Het doorzichtig maken van het vraagstuk der marginale arbeiders. Dat betekent dat 
zij die zich aan deze bewustmaking wijden, de vragen van keuzen, prioriteiten, ethische 
implicaties en de visie op de toekomst inzake deze sociale kwestie aan de orde 
dienen te stellen (Zie schema boven). De centrale vraag is of gastarbeid gewenst is 
of niet, welke belangen voor de individuele trekarbeider op het spel staan, voor de 
thuislanden en de Centrumnatie. Is gastarbeid verantwoord? Scheppen wij de margi
nalen van onze samenleving? Hoe werken wij aan het wegnemen van de oorzaken van 
deze migratie? 

149. Zie R. Penninx en L. van Velzen/'Kaste-vorming in Nederland', Den Haag 1976. 
150. id., in 'Internationale Arbeidsmigratie', Sunschrift 124, Nijmegen 1977, p. 41:'Het toekomst
beeld voor buitenlandse arbeiders in Nederland is bepaald niet rooskleurig, als bovengenoemde wet 
(Wet Buitenlandse Werknemers, sic) zal worden aangenomen. Naast de reeds bestaande wettelijke en 
feitelijke diskriminatie van de buitenlanders wat betreft hun rechtspositie in Nederland, huisvesting, 
onderwijs enz. zullen hun arbeidsmogelijkheden dan beperkt worden tot dat gedeelte van de arbeids
markt en die banen, die door anderen niet meer gewenst worden. Daarmee zal de wettelijke basis 
geschapen zijn voor het ontstaan van een onderlaag in onze 'demokratische' samenleving die voldoet 
aan de belangrijkste kenmerken van een kaste: het ontbreken van sociale en ekonomische mobiliteit, 
het gebonden zijn aan bepaalde beroepen en een andere kuituur.' 
151. Cf. P. Ricoeur o.e. p. 182: 'E me semble que nous entrons dans un monde où les problèmes 
d'éducation vont progressivement l'emporter sur les problèmes de revendication'. 
152. Deze ontlenen wij grotendeels aan P. Ricoeur zie p. 182-184 en p. 190-193. 
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2. Het leveren van aanzetten tot een planning en sociale organisatie met een zo groot 
mogelijk pluralisme. Daar moet plaats zijn voor etnische minderheden en trekarbei-
ders. Het behoud van de eigen identiteit mag in een dergelijke samenleving geen bron 
van sociale conflicten zijn. Welke rol speelt het latente racisme in deze neiging tot e-
galiseren? Waarom mogen de buitenlandse arbeiders niet hun eigen taal, gewoonten, 
godsdienst, familieleven en organisatievormen er op na houden? 
Actiegroepen, kerken en vakbewegingen hebben hier een grote taak. 

3. Het optimaal personaliseren van de abstracte en anonieme benaderingswijze zoals de 
Nederlandse overheid dit in haar beleid voorstaat. De sociale ethiek spoort aan tot 
humaniserende activiteiten in de grote stadswijken waar minderheden al of niet in 
ghetto's gehuisvest zijn. Hier ligt de mogelijkheid de marginalen te laten participeren 
in actiewerk of belangengroepen over concrete zaken zoals verbetering huisvesting, 
sluiting van slechte pensions, alfabetisatiecursussen, maatschappelijke dienstverlening, 
strijd tegen politieke intimidatie (Grijze Wolven, Amicales). Ricoeur noemt dit een 
'action personnalisante' (153). 

4. Het vorm geven aan de economische democratie. 
Zoals vroeger het accent op de individuele keuze lag, zo ligt deze thans op een col
lectief niveau. Dat betekent dat zo veel mogelijk mensen die belang hebben bij de 
keuzen die gemaakt worden, daarbij dienen te worden betrokken (154). Hoe moeten 
de buitenlandse arbeiders en hun organisaties betrokken worden bij de besluitvor
ming? Hoe dienen vakbeweging, kerken, actiegroepen en de publieke opinie 'klande-
stiene of oligarchische' besluitvormingen te voorkomen?: 'Comment élever au niveau 
du choix collectif la volonté de chacun et de tous' (155)? 

Hoe belangrijk de collectieve keuze ook is, zij sluit de individuele keuze die een ieder 
inzake de marginalen van onze samenleving kan maken niet uit. Daarover handelt ons 
slothoofdstuk. 

Par. 7. BELEIDSADVIEZEN 

Teneinde de participatie van de trekarbeider in zijn eigen lotgevallen — ongeacht of hij 
deze als orde of als wanorde ervaart — te bevorderen zouden wij de volgende beleids
maatregelen willen aanbevelen. 

1. De instelling van een staatssecretariaat voor vreemdelingenzaken. Haar taken dienen 
te bestaan uit: 
a. coördinatie van het gehele beleid om de heterogene en inconsistente bijdragen van 

de verschillende departementen tegen te gaan ; 
b. het opnemen van buitenlanders in de departementale diensten. 

2. De regering dient te streven naar snelle invoering van actief en passief kiesrecht op 
niveau van gemeenteraden, provinciale staten en de Tweede Kamer. Hierdoor zullen 

153. idem p. 190. 
154. Ricoeur is hierover sceptisch: 'A vrai dire, cette démocratie n'existç nulle part; nous ne connais
sons encore que des formes sauvages, si l'on peut dire, de la planification: rigidité des plans ici, isole
ment des spécialistes là, bureaucratie partout' zie p. 183. 
155. idem p. 183. 
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de buitenlanders een electoraal niet meer te verwaarlozen groep voor de politieke 
partijen worden en daardoor zullen hun belangen beter behartigd worden. 

3. Zolang dit kiesrecht er nog niet is - maar wellicht ook daarna - dient de Nederland
se regering een nationale adviesraad van buitenlanders op te richten die zich gevraagd 
of ongevraagd tot de Nederlandse regering kan richten. Deze raad zou rechtstreeks 
gekozen kunnen worden. Mochten hier organisatorische of politieke problemen zijn 
(Amicales, Grijze Wolven), dan kunnen democratische groeperingen van buitenlan
ders hun kandidaten naar voren schuiven. 

4. De Nederlandse overheid dient een subsidiepolitiek in het welzijnswerk na te streven 
waar de stem van de buitenlander zeer zwaar weegt. 

De regering zou financiële steun dienen te verlenen aan alle vormen van zelforgani
satie, evenals aan actie- en werkgroepen van Nederlanders en buitenlanders die er op 
gericht zijn de non-participatie van de trekarbeiders ongedaan te maken. Een subsidie
model van de Nationale Commissie Ontwikkelingssamenwerking (NCO) dient tot aan
beveling. Het blijft een open vraag of deze initiatieven van migranten niet binnen het 
mandaat van de huidige NCO vallen. Zo ja, dan dient de NCO haar gelederen te ope
nen voor deelname van de buitenlandse arbeider (zowel bestuurlijk als op werkgroe
penniveau). 

5. De Nederlandse regering dient een onderzoek in te stellen naar die activiteiten van 
ambassades uit de thuislanden die erop gericht zijn de participatie van haar onderda
nen in de Nederlandse samenleving tegen te gaan of die ernstig streven naar beïnvloe
ding van een politieke zienswijze. Er zijn hierover in de afgelopen jaren zoveel vragen 
van verschillende politieke partijen in de Kamer gesteld, dat de instelling van een bij
zondere kamercommissie geassisteerd door bekwame deskundigen overwogen dient 
te worden. 

Belangrijker dan op zich goede maatregelen van de overheid afzonderlijk af te dwingen, 
is het fundamentele recht toe te kennen aan de buitenlander mee te sturen in het beleid 
dat hijzelf voor ogen heeft (prospectief) en hem medezeggenschap te verlenen op het 
niveau van de collectieve keuze. 
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Hoofdstuk 18 

MARGINALEN VAN ONZE SAMENLEVING 

een fenomenologie van de 'gastarbeid' 

Onderdrukten, armen, gediskrimineerden zien een andere 
wereld en zien de wereld anders dan zij, die nooit aan den 
lijve ervaren hebben wat onderdrukking, armoede en gedis-
krimineerd zijn betekent. ' 

Deze studie wil ik eindigen met een bezinning over de allerarmsten in de Nederlandse 
samenleving (1). Het begrip 'allerarmsten' wordt veelvuldig gebruikt door de 
Nederlandse regering wanneer haar beleid inzake ontwikkelingssamenwerking voor 
parlement en publieke opinie wordt uiteengezet. De sociale filosofie van de kabinetten 
Den Uyl en Van Agt inzake het vraagstuk Noord-Zuid vindt zijn typering in haar doel
groepenbeleid 'de allerarmsten in de derde wereld', 'de armste landen, en de armste 
mensen en groepen van de ontwikkelingslanden' (2). Ook de grote particuliere organi
saties — bijvoorbeeld zij die aan het Medefinancieringsprogramma deelnemen — alsook 
missie en zending zijn permanent op zoek naar de allerarmsten ginds (3). 

Diezelfde overheid is er niet in geslaagd haar 'allerarmsten' in eigen land te 
ontdekken (4). Haar sociale filosofie mag dan wel op de zwakken (kansarmen, de lagere 
inkomensgroepen) van de Nederlandse samenleving gericht zijn, uit het voorgaande 
hoofdstuk is echter gebleken dat deze niet van toepassing is op de buitenlandse 
arbeiders. Het onduidelijke en inconsistente beleid en het ontbreken van fantasierijke 
maatregelen ter verbetering van de kwetsbare positie der trekarbeiders zijn de bewijzen 
dat onze regering deze allerzwaksten nog niet ontdekt heeft (5). 

Deze constatering behoeft geen verbazing te wekken. Immers, de ellendige levens
situatie van de 'gastarbeiders' kan niet uitsluitend abstract begrepen worden, maar 
vereist een kennismaking ter plekke en een gesprek met de Verworpenen der aarde' (6). 
Wie de concrete kennismaking ter plekke veronachtzaamt, kan nooit slagen in het ont-

1. Een bijzonder woord van dank is hier op zijn plaats aan Prof. F. Rosier, carmeliet en hoogleraar in 
Bogota, die mij door penoonlijke gesprekken tot deze publikatie bracht. Enkele gedachten uit dit 
hoofdstuk publiceerden wij in Wending, jrg. 32, no. 10, dec. 1977, p. 536-550. 
2. Zie de Memories van Toelichting voor 1977 en de jaren daarvoor. Bijv. in 'Internationale 
Samenwerking', no. 6. 1976, p. 210. 
3. Voor meer hierover Sj. Theunis, 'Kanttekeningen bij het medefmancieringsprogramma', in: 
Internationale Spectator, september 1976, p. 514. 
4. Naarmate door evaluaties en kritische geluiden uit het veld de bereikbaarheid van die allerarmsten 
werd aangevochten, vindt een langzame verschuiving in woordgebruik plaats. Men spreekt nu veeleer 
in de Memorie van Toelichting over de doelgroep of de arm(st)en. 
5. Zie hierover JJi. Ellemers 'Minderheden in Nederland: De opkomst van een " nieuw proletariaat" ', 
in 'Intermediair' 31-3-1978 p. 1. Hij ziet in de uiteenlopende schattingen van vreemdelingen in ons 
land en in de onvolgroeide statistieken een aanwijzing Voor de geringe institutionele aandacht die er 
in ons land voor dit soort problemen bestaat.' 
6. F. Fanon, De verworpenen der aarde, Amsterdam 1969. 
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werpen van een sociale filosofie die in zijn politieke vertaling krachtige maatregelen 
voorstaat ter bescherming en ontwikkeling van zyn allerarmsten op eigen grondgebied. 

De minister, de politicus, de ambtenaar en de sociaal werker die deze concrete 
kennismaking verwaarlozen, kunnen nooit slagen in waarachtige hulpverlening, omdat 
zij niet in staat zijn de rangorde van noden te onderkennen en te werken in tijds
perspectieven zoals de trekarbeider deze zelf ziet. 

Daar komt by dat mensen die louter buitenstaander blijven vele concrete problemen 
niet zien en een waarachtig gesprek met de marginale mens niet tot stand weten te 
brengen. De zeer weinigen in ons land die insider zijn (enkele sociaal-werk(st)ers en 
individuele Nederlanders, maar ook de buitenlandse arbeider zelf) hebben veel te 
weinig horizon om oplossingen in groter verband te zien. Het outsider en insider 
tegelijk zijn kan een groot voordeel zijn bij alle activiteiten die gericht zijn op de bevrij
ding van de in eenzijdige afhankelijkheidsrelaties verstrikte trekarbeider. 

Maar het van outsider insider worden is geen gemakkelijke onderneming. Kennis van 
taal en cultuur wordt zonder meer verondersteld. Maar ook kennis van de sociaal-
politieke kaart onder deze Nederlandse marginalen wordt vereist. 

Het is deze concrete dialectiek, die ter plaatse gemaakt moet worden, die geprefabri-
ceerde oplossingen van achter het groene laken van een regeringstafel niet kan gebruiken. 
Bij alle overheidsmaatregelen heeft het tot nu toe ontbroken aan: 

— concrete kennismaking ter plekke; 
— gesprek met deze marginale mens; 
— zelf-participatie van die allochtonen. 

De verantwoordelijke 'decision-makers' hebben zich in hun 'centrumpositie' verschanst 
en zijn daarom outsider bij uitstek gebleven (7). 

HET ZELF-BEELD EN ZELFBEWUSTZIJN VAN DE 'GASTARBEIDER' 

De concrete situatie van uitbuiting is objectief beschreven in deel één (8). Ook de 
Marokkaanse arbeider heeft in deel twee vele ervaringen aangedragen die aansluiten bij 
het in deel één geconstateerde, maar nu verrijkt met zijn eigen beleving van die 
exploitatie. 

In deze reflectie wil ik trachten de rol toe te lichten die het zelf-beeld speelt zowel 
bij de beleving van de marginaliteit als bij alle pogingen om zich 'sociaal omhoog te 
werken', zich te emanciperen, zich te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat de hulp
verlener en de wetenschapper bij zeer vele emancipatorische activiteiten gericht op de 
opheffing van de marginaliteit zich van dit zelf-beeld nauwelijks bewust zijn (9). 
Het beeld dat de menselijke persoon van zichzelf heeft, is het resultaat van vele 
factoren, waarbij ideologische en religieuze overtuigingen en het al of niet uitgesproken 
oordeel van het milieu een beslissende betekenis kunnen hebben. Ieder mens heeft een 
idee van zichzelf of een zelf-beeld, dat een belangrijke rol speelt in al zijn activiteiten. 
7. Het optreden van de staatssecretaris van Justitie, belast met vreemdelingenzaken Mej. E. Haars, 
inzake de regulering van het verblijf van een aantal illegalen ('De 182 Marokkanen') legt daar een 
sprekend getuigenis van af. 
8. Uitbuiting wordt hier gebruikt in de betekenis van 'eenzijdig voordeel van de sterkste in een 
afhankelijkheidsrelatie'. 
9. Het gaat hier uitdrukkelijk om activiteiten van de minderheden zelf die zich uit een achtergestelde 
situatie Omhoog' willen werken. Dat de dominant het subject van uitbuiting en discriminatie is, 
betekent dat tegelijkertijd dáár de oorzaken van het scheppen van minderheden gezocht dienen te 
worden. 
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Het is niet voldoende te 'weten' dat ik 'subject' ben van mijn kennis en van mijn 
handelen. Zelf-beeld heeft een betrekking op het subject zijn, maar men moet daarbij 
dan wel weten welk aspect van het subject in het spel is. 

Het begrip subject 

Het begrip subject — en ook de werkelijkheid ervan — zijn wel zeer elementaire groot
heden. Het subject is, om zo te zeggen, het centrale psychische punt van de persoon, 
maar daarmee is nog lang niet alles gezegd. Men kan ook de ontische en physieke 
aspecten ervan benadrukken. Men kan eveneens de levende gestalte subject noemen, 
maar daar gaat een ander subject-zijn aan vooraf. Het diepst wegliggende subject is 
drager van denken en handelen maar als zodanig heeft dit subject nog geen vlees en 
botten, nog geen gezicht of geestelijke activiteit. Het ligt ten grondslag aan alle 
wordingen en veranderingen van het subject in ruimere zin. Hoewel het ieder ogenblik 
wordt gecompromitteerd, blijft het op zichzelf neutraal of kan het zich van een voor
bijgaand compromis distantiëren. Het is bijna een abstracte reductie, althans abstract 
voor zover het weet af te zien van het concrete moment. In de werkelijkheid weet 
echter iedereen, dat hij als subject een gezicht heeft en een bepaald physiek voor
komen, een bepaalde graad van intelligentie en emotionaliteit die zichtbaar wordt en 
vele andere dingen. 

Het bewustzijn van al deze aspecten van het subject wordt zelfbewustzijn of zelf
beeld genoemd, hoewel deze twee realiteiten niet noodzakelijk samenvallen. Zo kan 
een mens zich marginaal zien (zelf-beeld), terwijl hij zeer bewust trots is (zelfbewust
zijn) (10). 

Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, kan reëel of fictief zijn. Het zelfbedrog speelt 
een belangrijke rol in de vorming van dit zelf-beeld. Men kan zelfs zover komen, dat 
men iedere relatie met de werkelijkheid zoals die in feite is, niet tot stand laat komen, 
respectievelijk verliest. Dit is vaak het geval met pathologische mensen. Als iemand bij
voorbeeld meent dat hij de president van de V.S. is, wordt de mogelijkheid om met hem 
te communiceren en hem ervan te overtuigen dat hij de president niet is, zeer gering. 
Minder excessief gesteld: de mens die een sterk opgeschroefd beeld van zichzelf heeft, 
is moeilijk aanspreekbaar voor een echt gesprek. 

Maar ook een tegengestelde vorm komt vaak voor. Als iemand bijvoorbeeld meent 
dat hij waardeloos is, dan wordt het wel bijzonder moeilijk hem ervan te overtuigen dat 
hij grote betekenis voor zijn 'Umwelt' heeft. 

Meerderwaardigheids- en minderwaardigheidscomplexen vormen ernstige hinder
nissen in de relatie tot de werkelijkheid. 

In de vorming van het zelf-beeld spelen vele factoren een rol, bijv. de fantasie van het 
subject, zijn eigen verwachtingen of verlangens en ook het positionele karakter van zijn 
milieu of eenvoudig wat het milieu aan iemand toeschrijft en toekent. Het subject iden-

10. Het zelf-beeld is zelfbewustzijn in contrast met zijn omgeving. Het beeld van mij tegenover mijn 
Umwelt heeft nog geen confrontatie met die Umwelt: het is veeleer een confrontatie met zichzelf. 
Een zelfreflectie. 
Het image is als een portret of als een spiegel. Een spiegel is nodig, om te zien hoe ik me moet kleden, 
scheren enz. Het begrip zelfbewustzijn is 'armer': een facticiteit namelijk dat ik er ben. Ik existeer in 
de zin- van Descartes: 'cogito, ergo sum'. Het zelf-beeld kan gepredomineerd worden door a. de 
omgeving en b. het 'ik' dat een krachtige persoonlijkheid is. 
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tificeert gemakkelijk de mening van het milieu ten opzichte van hem met zichzelf. Of 
deze publieke opinie reëel is of niet, is een andere kwestie. Als men een kind al te zeer 
inhamert dat het een sufferd is, gelooft het op den duur dat het dat werkelijk is en 
handelt het vervolgens dienovereenkomstig: het 'wordt' een sufferd. 

Als men de armen van Turkije, Tunesië en Marokko voortdurend inhamert dat zij geen 
verstand van de grote maatschappelijke vraagstukken hebben en dat hun leidende 
politici het zo goed mogelijk met hen voorhebben, geloven vele marginale mensen dit. 
Op den duur handelen zij volgens de eis zich niet met politiek te bemoeien. Dit wordt 
zeker nog versterkt door eventueel te nemen repressiemaatregelen. 

Sociale marginaliteit 

Terwijl het begrip 'marginaliteit' een academische uitvinding is, noemt de eenvoudige 
trekarbeider zichzelf slechts 'gediscrimineerde, uitgebuite, tweederangsburger of arm' 
(11). Het is belangrijk rekening te houden met de betekenis van de verschillende nuan
ces in het zelf-beeld van de trekarbeiders. Zijzelf zouden die nuances met andere namen 
aanduiden. 

Alle studies geven de opvatting weer dat het beeld van marginaal te zijn de armen 
wordt opgedrongen zowel vanuit het milieu waarin zij leven als vanuit de dominerende 
bevolkingslagen van de samenleving (12). 

11. Zie de protocollen in hfdst. 8 en 9. 
12. Zie onder meer A. Cordova 'Strukturelle Heterogenitat und wirtschaftliches Wachstum, Frankfurt 
1973. 
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Marginaliteit als zodanig heeft niet noodzakelijk iets te maken met armoede Iemand 
kan ook door zijn ideeën of gedrag zich marginaal opstellen ten opzichte van het milieu 
waaruit hij voortkomt (de kluizenaars, de hippie) In dit afsluitend hoofdstuk beperk ik 
mij vanzelfsprekend tot de problematiek van mensen met een a) zeer laag inkomen en 
met een zeer geringe mogelijkheid tot b) sociaal-politieke en c) culturele participatie 
aan onze samenleving 

Daarbij realiseer ik mij dat andere groepen die minderheid zijn met onder deze dne voorwaar
den vallen De Joodse minderheid in ons land behoort zeker niet tot de laagste inkomens-
categone De buitenlandse studenten beschikken over een beurs en hebben geprivilegieerde 
mogelijkheden om de Nederlandse cultuur te leren kennen Ook de categorie van de vluchte
lingen valt in zijn geheel met onder de genoemde entena, al zij toegegeven dat enkelen onder 
miserabele omstandigheden hier leven 

Emancipatorische bewegmgen, zoals onder femmisten en homofielen zijn waar te nemen, 
staan volop m de Nederlandse samenleving, gebruik makend van alle mogelijke middelen (pers, 
radio, t ν , pubhkaties, politieke discussies, enz ) ook al zal door het karakter van hun 
bewegmgen hier of daar nog wel eens een kanaal verstopt zijn 

Andere kwetsbare groepen zoals bejaarden die van hun uitkenng moeten leven, beschikken 
over kanalen waardoor ze deelhebben aan de Nederlandse besluitvorming (illustratief was de op-
nchting van een bejaardenpartij) en er worden faciliteiten - zij het nog onvoldoende -
geschapen tot participatie aan het culturele leven m engere zin 

De werkloze arbeider moet van een te laag mkomen met zijn gezin zien rond te komen, maar 
beschikt daarnaast als lid van een vakbond en politieke partij over tal van mogelijkheden zich te 
laten horen 

Ons stnkt hanteren van het begnpsmarginaal brengt met zich mee, dat waarschijnlijk alleen 
'zigeuners' en woonwagenbewoners, naast de trekarbeiders, als zodanig gedefinieerd kunnen 
worden Iromsch genoeg betreft het hier alle met sedentaire groepen (13) 

Deze marginaliteit van de 'gastarbeider' blijkt vele facetten te hebben, die het zelf-beeld 
van de mensen mede gestalte geven Het is duidelijk dat de economische marginaliteit 
aan de basis hgt van al deze facetten De voornaamste oorzaken ervan zijn geografisch 
isolement, werkloosheid, onderbetaling (vooral in de illegaliteit) of uitbuiting en wan
verhouding tussen mkomsten en kosten van levensonderhoud Immers, velen besteden 
vooral hun meest arbeidsintensieve jaren in het productieproces van het Westen Zelfs 
de minimuminkomens gaan vaak naar twee huishoudens hier (van de gehuwde of celi
batair) en ginds, zijn familie (vaak zijn gezin, anders ouders en verwanten) Voor hem
zelf ter Vrije besteding' blijft weinig over 

Als de mediterrane arbeider in onze landen door zijn vnj besteedbaar loon niet of 
nauwelijks toegang heeft tot de materiele en de culturele goederen van de samenleving, 

Sanchez, Luis Alberto— Urban growth and the Latin Amencan Hentage In Beyer, The urban explo
sion m Latin America (Verzamelwerk), New York, 1967 

Torres, Camilo— Urbanización y reforma urbana En Camflo Torres El cura que muñó en las guer
rillas, Ed Nova Terra, Barcelona 

Torres, Camilo- Las estructuras del subdes arrollo, Bogota, 1965 

13 Het is een te verdedigen stelling de Molukkers, Surinamers en Antillianen ook tot de marginalen 
van onze samenleving te rekenen Ook al hebben zij jundisch een sterkere positie dan de buitenlandse 
arbeiden, ¿ij participeren nauwelijks m de Nederlandse samenleving noch economisch, noch sociaal-
cultureel, noch politiek In elk geval de Molukkers beschikken over een inspraakorgaan en over een 
rntem sterke organisatieraad De Surinamers en Antillianen beschikken, zolang zij deel uitmaken van 
het koninkrijk, over stemrecht 
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zodat hij, althans feitelijk, aan de grens staat van slechte, eenzijdige voeding, van misera
bele huisvesting en van slecht gekleed gaan volgens onze opvattingen ; als bovendien zijn 
armoede en etnische herkenbaarheid hem een sociaal brandmerk bezorgt, zodat men 
meent hem te kunnen behandelen als een 'quantité négligeable'; als niemand hem ter 
zake verdedigt omdat hij de weg daartoe niet weet of niet kan betalen ;a/s hij met heel 
zijn milieu geen vertegenwoordigers heeft in de regering (terwijl getalsmatig zijn groep 
twee of drie maal de landelijke kiesdeler haalt), dan wordt een dergelijke iemand 
psychisch en existentieel gefrustreerd. Het beeld dat hij van zichzelf krijgt, is dat van 
'waardeloos'. Het kan zijn dat hij niet onder alle aspecten van marginaliteit tegelijk 
lijdt, maar voldoende is dat de buitenlandse arbeider te machteloos is om het meren
deel van zijn rechten gerespecteerd te krijgen, zodat hij marginaal genoemd kan 
worden. Machteloos betekent hier: 'buiten' de context van de levensdynamiek van het 
land staan, m.a.w. zich in de marge van de samenleving bevinden. 

In studies over marginaliteit benadrukt men vaak de economische frustraties zonder 
in details van de gevolgen van een dergelijke marginaliteit te treden. 

Een van die gevolgen is dat zeer veel Turkse en Marokkaanse arbeiders zich in de ver
krotte stadswijken vestigen (zie hoofdstuk 6, 3). Dit een geografische en huisvestings-
marginaliteit. Een dergelijke leefsituatie draagt op zichzelf reeds Щ tot het zelf-beeld 
van de bewoners van deze wijken. Het is een zelf-beeld, dat nog eens te meer ge
accentueerd wordt door de minachting van de hogere bevolkingslagen van de samen
leving. Vaak wordt een zekere ghetto-situatie nog in de hand gewerkt omdat zeer vele 
kamerverhuur(st)ders aan het plaatselijk MAI-bureau opgeven: 'geen vreemdelingen', 
'geen gastarbeiders'. Uit ervaring is mij bekend dat bij bepaalde bedrijven mensen die in 
dergelijke wijken wonen, worden geweerd. Dat wordt dan nog eens verscherpt door het 
'gastarbeider' zijn. Daarbij stond men heel concreet voor een merkwaardige laat
dunkendheid. De candidaten waren bekwaam en soms ook geschoold. Maar het beho
ren tot de categorie 'gastarbeider' impliceerde tevens een sociale marginaliteit (14). 

Menige buitenlandse arbeider schaamt zich ervoor te zeggen waar hij woont. Hij voelt 
niet slechts schaamte maar ook vrees. Zonder het zo te definiëren weet hij, dat hij 
sociaal gestigmatiseerd is door zijn huisvestingsmarginaliteit. Ook in zijn kleding, in zijn 
gezicht en in heel zijn voorkomen leeft de marginaliteit. Tengevolge daarvan wordt hij 
niet bediend op openbare terrassen. (Zijn landgenoten die tot de elite behoren daaren
tegen wel!) Gewoonlijk laat men hem wachten. Terwijl de normale samenleving vaak 
haar zaken regelt door middel van vriendschapsbetrekkingen, moet de marginale mens 
in de rij staan. De trekarbeider is ook hier gewend lang voor de loketten te moeten 
wachten. Niet slechts zijn uiterlijk voorkomen maar ook zijn manier van handelen is 
'ongeciviliseerd'. Zelfs met geld laat men hem niet toe tot plaatsen of bijeenkomsten 
ter verstrooiing. Zelfs de prostitutie, een Onvolmaakte nabootsing' van de huwelijks
gemeenschap, wordt hem op zeer vernederende wijze toegestaan of ontzegd (15). Het 
sociale leven met al zijn ingewikkeldheden is niet voor hem. 

14. Zie hierover de interessante bijdragen van F. Bovenkerk, 'Omdat zij anders zijn; patronen van ras-
discriminatie in Nederland', Amsterdam 1978. in het bijzonder de bijdragen van W. Bolle, H. van Dijk 
en D. Hetebrij. 'Discriminatie bij het verhuren van kamers aan gastarbeiders', p. 78-90; 
M. Valkonet-Vreeman, 'De "gesloten buurten" van Amsterdam', p. 58-77; F. Bovenkerk en 
E. Breuning-van Leeuwen, 'Rasdiscriminatie en rasvooroordeel op de Amsterdamse arbeidsmarkt', p. 
p. 31-57. 
Zie tevens J.J. van Hoof en A. Martens, 'Arbeidsmarkt en ongelijkheid', in Soc. Gids 1977,1-2. 
15. Sj. Theunis, 'Eenzaamheid schakelt immigranten sociaal uit', in Motief, jrg. 4, no. 7, 1978, p. 20. 
Zie ook Abdelwahab Bouhdiba, 'La sexualité en islam', Paris 1975, p. 22 en 112 v. 
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Sociaal-psychologische marginaliteit 

Een onmiddellijk gevolg van de sociale marginaliteit is de sociaal-psychologische margi
naliteit. Deze bestaat in de 'beleving' van objectieve situaties zoals die in deel één 
beschreven en in deel twee door de ondervraagden zelf ervaren werd. 

Soms hoort men zeggen dat de marginalen passieve en apathische mensen zijn die zich 
bij hun lot hebben neergelegd. Als zij de situatie inderdaad zonder meer zouden nemen 
zoals zij is, zou het kunnen zijn dat zij geen zelf-beeld bezitten dat is doortrokken van 
ellende. Dit zou dan betekenen dat zij zich van hun ellende niet bewust zijn. Een zelf
beeld sluit in ieder geval ook een contrast in. Demonstraties in o.a. Amsterdam na een 
brand waarbij vele Marokkanen waren omgekomen en Utrecht voor verbetering van de 
huisvestingssituatie, brachten duizenden op de been. Ook het beleid van de Nederlandse 
regering inzake de regularisatie van illegalen bracht vele malen groepen van trek-
arbeiders op de been in tal van plaatsen van ons land of op het Binnenhof. Het zijn 
sprekende bewijzen dat de marginale arbeider zich niet bij zijn lot neerlegt. 

In bepaalde sociale kringen meent men dat 'gastarbeiders' heel anders denken dan 
normale burgers. Mensen die een heel ander behoeftenpatroon kennen. Mensen die een 
geheel eigen wereld vormen waarbinnen zij gelukkig zijn. Het ware gewenst hen daarin 
te laten. Je weet nooit wat je los slaat als je hen uit dat isolement haalt. Het is zelfs de 
vraag of de 'normale' samenleving de dan eenmaal opgewekte verlangens zou kunnen 
bevredigen zonder extra lasten daarvan te ondervinden. 

In feite lijkt de meerderheid van de 'gastarbeiders' uit eenvoudige mensen te bestaan. 
Eenvoudig niet alleen in de betekenis van financieel minst draagkrachtigen, maar ook in 
de betekenis van bescheiden. Het zijn mensen zonder pretenties, met uitzondering van 
een kleine voorhoede die bewust voor een betere toekomst strijdt. Deze kleine 
— uiterst kostbare — voorhoede bestaat uit politieke en syndicale, formele en informele 
leiders (van wie enkelen in het tweede deel aan het woord kwamen) die niet aanvaarden 
wat hen als onrecht wordt opgedrongen. 

De burgerlijke wereld moet zich echter geen illusies maken over de passiviteit van de 
marginalen. Geen hoop meer hebben op een betere toekomst in het nabije verschiet is 
één ding en blind zijn met open ogen is iets anders. De marginalen zijn geen blinden 
met open ogen. Het is onmogelijk dat zij hun eigen economische kwetsbaarheid en 
sociaal-culturele afhankelijkheid niet zouden zien als in schrille tegenstelling tot de rijk
dom of de welstand die hen omringt. Het is onmogelijk psychisch waar te nemen 
zonder tegenstellingen. En hier wordt het contrast gevormd door de wereld van de wel
vaart. 

Er zijn veel aspecten in het leven waar het onmogelijk is te ontsnappen aan het be
wustzijn van zijn eigen marginaliteit. Het is onmogelijk zijn maagkwalen niet te 'voelen' 
als gevolg van eenzijdige voeding of psychische spanningen (16). Het is uitgesloten niet 
het gemak te Voelen' van een redelijke huisvesting, waar een eigen kamer met een eigen 
bed voor de marginale allochtone arbeider is. Het is onmogelijk zich niet slecht gekleed 
te 'voelen' onder de ogen van de burgerlijke maatschappij. De trekarbeider 'voelt' dat 
hij sociaal niet meetelt als hij in een lange rij moet wachten bij een van de vele bureau
cratische afwikkelingen waar de welgestelden nooit deel van uitmaken. Het is onmoge
lijk dat de 'gastarbeider' zich niet machteloos of weerloos 'voelt' in de verdediging van 
zijn rechten. De buitenlandse arbeider Voelt' de achterstelling in het gebrek aan onder-

16. Zie hfdst. 6, 5. 
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wijsmogelijkheden voor zijn kinderen (17). Ook Voelt' menigeen de onheuse behande
ling in de sector van de gezondheidszorg. Vooral ook Voelt' de moslim-trekarbeider de 
minachting voor zijn godsdienst, brandpunt vaak van zijn eigen culturele identiteit (18). 

Er is verschil van intensiteit in het psychische bewustzijn van zijn eigen marginaliteit, 
die kan verschillen van persoon tot persoon en van groep tot groep, maar men kan 
moeilyk beweren dat marginaliteit iets louter objectiefs is en niet iets dat als zodanig 
gevoeld of doorleefd wordt. De sociaal-psychologische marginaliteit is niet iets aparts 
tussen andere marginaliteiten. Zij is veeleer de beleving of het pijnlijk ondergaan van de 
verschillende typen van marginaliteit. Zo is er bijvoorbeeld de 'doorleefde' economische 
marginaliteit: 'Ze kijken wel naar je handen, nooit in je ogen' (19). Juist omdat men de 
marginaliteit 'ervaart', krijgt deze een sociaal psychologische dimensie. Zij is op de 
eerste plaats de armoede zoals deze op zichzelf geleden wordt en op de tweede plaats, 
maar niet minder sterk, is zij de armoede, doorleefd in vergelijking met en in tegenstelling 
tot de welstand van anderen, tot wie men weet niet te behoren, juist vanwege de 
marginaliteit. 

De sociaal-psychologische marginaliteit is ook de doorleefde sociale marginaliteit. Er 
zou een onmenselijke afstomping nodig zijn om het stigma niet te voelen ten gevolge 
waarvan men door de samenleving niet alleen niet aanvaard wordt, maar zelfs verstoten. 
Hetzelfde geldt voor de juridische, politieke en culturele marginaliteit, hoewel de be
wuste doorleving daarvan niet even sterk is in al haar nuances. De marginaliteit is als een 
levend organisme, waarvan men de verschillende aspecten en elementen afzonderlijk 
kan bestuderen zonder uit het oog te verliezen, dat zij deel uitmaken van een dynamische 
eenheid. Het kan zijn nut hebben deze opmerking te maken alvorens nog meer typen 
van marginaliteit aan te wijzen en aandacht te vragen voor hun invloed op het zelf
beeld van de persoon. 

Wat van belang is voor de verschillende aspecten, die in een analyse naar voren 
komen, is ook van belang voor activiteiten ten gunste van deze mensen. Juist daardoor 
worden vele activiteiten zo uiterst moeilijk, omdat men met zoveel aspecten rekening 
moet houden. 

De culturele marginaliteit 

Culturele marginaliteit wil zeggen dat men geen toegang heeft tot de normale en zelfs 
niet tot de fundamentele bronnen van deze hedendaagse cultuur. Zo hebben wij 
kunnen vaststellen dat er niet voldoende scholen met aangepast onderwijs voor de 
kinderen van migranten beschikbaar zijn (6, 4). Veelal zijn de ruimten die hen ter be
schikking staan sterk verouderd en de leermiddelen zeer gebrekkig. Vorming voor vol
wassen migranten ontbreekt nagenoeg. Taalonderricht geschiedt (nog) zeer onaangepast. 

Culturele marginaliteit heeft echter op veel meer betrekking dan op schoolopleiding en 
taalonderricht. De marginalen zijn niet in staat te denken of te handelen als 
zogenaamde 'beschaafde mensen'. Als men over een cultuur van de armoede spreekt en 
daarbij onder cultuur een geheel van normen, verwachtingen, waarden en doelstellingen 
verstaat die door de ene generatie aan de andere worden doorgegeven, dan ligt het voor 

17. Zie hfdst. 6,4. 
18. Zie hfdst. 8 en 9 de verschillende protocollen. 
19. Zie hfdst. 9, protocol van Ishak: 'Malheureusement même les patrons quand ils parlent d'un 
ouvrier étranger, ils préfèrent voir ses mains que de voir son visage. Us regardent sa production...' 
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de hand dat deze cultuur van de marginalen verschilt van die der weigestelden. Men kan 
ook waarnemen dat de welvarende samenleving een eigen 'lagere stand' heeft, die nog 
niet gerekend behoeft te worden tot de kaste der marginalen (20). Zo kan de cultuur 
van de Nederlandse ongeschoolde arbeider nog aanmerkelijk van die der migrerende 
marginalen verschillen. En dit behoeft niet uitsluitend op het allochtone karakter van 
de trekarbeider teruggebracht te worden, ook al speelt dit aspect een belangrijke rol. 

Door hun manier van zijn en door hun gebrekkige schoolopvoeding ginds en hier blijven 
de marginalen buiten de culturele dynamiek van hun land van herkomst én van hun 
'gastland' leven. Zelfs een groot deel van de moderne communicatiemiddelen raakt hen 
amper (21). De cultuur en de informaties die hen bereiken vinden bij hen slechts een 
gebrekkige antenne om op de juiste manier geïnterpreteerd te worden. De cultuur van 
de trekarbeiders in West-Europa is hoofdzakelijk de cultuur van een ghetto. Het gaat 
hier dan meer om de te lokaliseren krottenwijken der grote industriesteden of de woon
oorden buiten deze steden. Dit ghetto staat echter onder invloed van de samenleving als 
zodanig, die haar sporen in het zelfbeeld van de marginalen achterlaat. 

Wanneer men van mening is dat de marginaliteit haar eigen cultuur heeft, moet men het 
gevaar vermijden te denken dat deze cultuur niet beïnvloed wordt door de cultuur van 
de andere sociale lagen van de samenleving. Hoe marginaal mensen ook mogen zijn, zij 
kunnen zich niet onttrekken aan de invloed van de moderne communicatiemiddelen en 
van alles wat zij zien in de samenleving waarvan zij de marge uitmaken. De agressieve 
reclameuitzendingen in Marokko of Turkije of hier in West-Europa pompen hen ener
zijds waarden en statussymbolen in die veelal tot imitatie leiden, zodat afzetgebieden 
van de elite uit de centnimnatie vergroot worden. Deze nabootsing van de cultuur van 
andere bevolkingslagen betekent nog niet dat deze gewoontes in het eigen persoonlijk 
leven geïntegreerd worden. Voorzover mogelijk is er gewoonlijk sprake van een deel
name zonder innerlijke integratie. 

Anderzijds intensiveren deze geraffineerde reclameuitzendingen de marginaliteit 
door het contrast in één en dezelfde samenleving aan te tonen. Scherper dan zonder 
deze massamedia ervaart men wat men niet heeft. 

Het contrast wordt niet alleen duidelijk in de gebrekkige schoolopleiding, de deel
name aan, en de invloed van de moderne communicatiemiddelen, maar ook in het ont
breken van bijna alles wat in dienst staat van de ontwikkeling van de persoonlijkheid. 
Dit wordt aanschouwelijk in de bijna onmenselijke opeenhoping van migranten in 
pensions die in het spraakgebruik 'mensenpakhuizen' worden genoemd. In deze - en 
ook minder dramatische woonconcentraties — is weinig ruimte een privéleven te ont
wikkelen. Wat hen overblijft is de hardheid van het leven zelf (22). 

20. Zie hierover o.a. R. Penninx en L. van Velzen, 'Kastevorming in Nederland? Buitenlandse 
arbeiders in de Nederlandse economie, ontwikkelingen en beleid', Den Haag Remplod, 1976. Prof. 
J. Ellemers o.e. schrijft hierover 'Op het ogenblik zien .we al hoe in Nederland en andere 
Westeuropese landen een nieuw proletariaat aan het ontstaan is temidden van een betrekkelijk wel
varende bevolking in een rijke, weivoorziene 'verzorgingsstaat'. Het kan niet anders of dit moet op 
den duur aanleiding geven tot sterke gevoelens van achterstelling en gedeprivilegieerd zijn bij de 
betrokken bevolkingsgroepen. Deze achterstelling is niet alleen een kwestie van inkomensniveau, 
huisvesting en andere materiele voorzieningen, maar ook - en misschien vooral — een kwestie van 
zelfrespect, status in de maatschappij als geheel en kansen tot sociale stijging' (p. 5). 
21. Zie hoofdstuk i. 
22. Dit gebrek aan privacy wordt zeer indringend verwoord in de roman 'La réclusion solitaire' van 
Tahar Ben Jelloun, o.e. Bijvoorbeeld 'Dans cette chambre, je dois vivre avec le règlement et trois 
autres personnes: le blond aux yeux marron, le brun aux yeux rieurs, et le troisième est absent, il est 
hospitalisé, parce qu'il a mal dans la tête.' (p. 20). 
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Wat ontbreekt de marginalen in vergelijking met onze samenleving, waarvan zij de 
marge uitmaken? Een globale lijst zou er als volgt uit kunnen zien. 

De trekarbeider werkt in de minst aantrekkelijke bedrijfstakken. Zolang zijn verblijfs
vergunning nog niet definitief is, blijft hij in de voortzetting van zijn arbeid gevoelig 
voor conjunctuurschommelingen op de nationale arbeidsmarkt. De trekarbeider 
verricht praktisch uitsluitend ongeschoolde arbeid. Er treedt op vele plaatsen een 
zekere werksegregatie op. De marginale arbeider overkomen statistisch meer bedrijfs
ongevallen. Er is sprake van verschil in toepassing ац bijvoorbeeld de sociale 
verzekeringswetgeving. Bij dit alles mist de allochtone arbeider veelal zijn gezin en 
zeker zijn verwanten, terwijl hij de eerste jaren — en soms langer — in onzekerheid ver
keert of hij naar zijn moederland terug zal keren, (zie hoofdstuk 3). 

De trekarbeider mist elk actief en passief kiesrecht. Hij dient zich bovendien van 
politieke activiteiten te onthouden. De buitenlandse arbeider valt onder de vreemde
lingenwet, die zeer veel leemten vertoont, zodat hij door de verschillen in toepassing 
(uitwijzing) vaak in rechtsonzekerheid leeft (24). De controle en bemoeienis vanuit 
ambassades legt een sterke druk op het leven in vergelijking met die van de ingezetenen 
van onze samenlevingen. De juridische en politieke marginaliteiten liggen in een ernstig 
tekortschieten van de justitie met betrekking tot de belangen der marginalen. Formeel 
hebben zij praktisch dezelfde rechten als de leden van de normale samenleving, maar in 
feite is het of zij deze rechten niet hebben. Zij weten zichzelf niet te verdedigen en er is 
bijna niemand die het voor hen opneemt. Het leven van het land gaat zijn eigen gang 
buiten de wereld van de marginalen (25). 

*Ook in de communicatiemedia speelt de migrant hooguit een zeer marginale rol; zo 
heeft hij maar weinig invloed op de wekelijkse uitzendingen in de eigen taal. De NOS 
beschikt niet over inspraakkanalen en aldus blijft dit werk in handen van enkelen. Ge
brek aan voorlichting wordt alom geconstateerd (26). 

*Het officiële welzijnswerk mist een self-reliance aanpak en werkt daarom minder 
emancipatorisch dan in die takken van het geïnstitutionaliseerde welzijnswerk waar de 
participatie van de cliënt centraal staat. In de huisvesting heeft de trekarbeider de 
geringste keuze. In de medische behandeling weet men vaak geen raad met hem. En in 
onderwijs, vorming en vakscholing mist hij tal van kanalen tot deelname. 

Op zijn godsdienstige beleving weet de omringende samenleving niet in te spelen. 
Aarzelende steun bü het verkrijgen van een moskeeruimte, geen steun bij de aanstelling 
van imams (27). 
Wat ontbreekt is op zichzelf geen cultuur maar geeft wel gestalte aan het zelf-beeld ten 
opzichte van de omringende cultuur. Alles samengenomen kunnen deze mensen 
beschouwd worden als bezitloos in een veel meer omvattende betekenis dan alleen een 
economische. Zij genieten geen achting en hebben geen normale plaats in de samen
leving voor zichzelf en hun kinderen. Al hebben hun verkrotte huizen nog een dak, 

23. Zie hoofdstuk 3. 
24. Over de ondoorzichtigheid van de vreemdelingenwet, zie de belangwekkende dissertatie van 
A.H.J. Swart, 'De toelating en uitzetting van vreemdelingen', Kluwer Amsterdam 1978, in het 
bijzonder p. 510 v. 
25. Zie hoofdstuk 4. 
26. Zie hoofdstuk 5. 
27. Zie hoofdstuk 6. 
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sociaal gezien zijn zij dakloos. Zeer vaak worden hun activiteiten gecontroleerd met 
een soort achterdocht en laatdunkendheid, die een gevolg zijn van geprovoceerde 
oneerlijkheid. Zo onvrij zijn Zij, dat de politie er meer op uit is hen het leven lastig te 
maken dan om hen te verdedigen. De ontgoocheling van de marginalen, vooral van de 
migranten naar de grote stad, is niet slechts van materiële aard maar ook in hoge mate 
een psychische beleving. 

Zelfldentificatie 

Om in het zelfbewustzijn van de marginalen dieper door te dringen, dienen wij ook aan
dacht te schenken aan de zelf-identificatie van de individuen met de rol die zij zichzelf 
toekennen of waarvan zij zich bewust zijn. Zelfbewustzijn en zelf-identificatie liggen 
niet ver uiteen maar zelfbewustzijn omvat meer dan de identificatie met een rol. 

Als een arme zich de vraag stelt 'wie ben ik?', kan hij enige antwoorden geven van 
persoonlijke aard zoals 'ik ben een man of vrouw, een huisvader, een menselijk wezen 
van vijftig jaar', enz. Maar wat de achting betreft, die hij ontvangt van de samenleving 
buiten de milieus van de marginaliteit zou hij kunnen antwoorden: 'ik ben niets of nie
mand'. 

Als wij een ogenblik afzien van de verschillende nuances in marginaliteit kan gezegd 
worden, dat de mensen die onder deze categorie vallen, geen kans hebben om een vrije 
keuze te maken uit de mogelijkheden, die voor een mens van onze tijd bestaan om zich
zelf te verwezenlijken. Wellicht beter gezegd, de weinige mogelijkheden, die deze mensen 
hebben, blijven binnen de perken van de armoede zelf. Dit betekent, dat de arme, be
wust of onbewust zichzelf een plaats moet geven, een zelf-identificatie die in feite sa-
valt met zijn marginaliteit, ofschoon hij zich wellicht persoonlijk niet onder deze noe
mer plaatst. Zelfs onbewust boetseert deze marginaliteit de mentaliteit van de bewoners 
der verkrotte wijken. Als zij de vergissing zouden begaan te vergeten, dat heel hun wezen 
armoede uitstraalt, zouden zij een ernstige fout maken, die hun de nodige kwetsuren zou 
bezorgen, want in feite zijn zij gebrandmerkt door hun marginaliteit en zo kunnen zij 
zich niet in het officiële leven vertonen zonder overal afgewezen te worden. Zelfs op 
plaatsen die berekend zijn op een groot publiek, zoals supermarkten, trekt hun aanwe
zigheid de aandacht van de politie of detectives. De officiële samenleving aanvaardt hen 
niet en wijst hen de deur, waardoor zij zich wellicht ondoordacht en impulsief waarde
loos voelen, van geen betekenis en bovendien nog verdacht. 

Een sociale rol heeft invloed op het zelf-beeld van de persoon. Wanneer wij dit iets aan
dachtiger bekijken, kunnen wij vaststellen dat de meeste sociale rollen in een samen
leving 'sociale relaties' met zich meebrengen en deze betekenen op hun beurt een 'stem' 
in de samenleving, die de marginale mens in feite niet heeft. 

In deze context wordt het woord 'in feite' afschuwelijk. Op papier heeft — zoals we 
eerder zagen - de migrantenarbeider rechten, maar 'in feite' worden vele officiële 
rechten in de werkelijkheid niet gehonoreerd en wordt er niet aan beantwoord (28). 

De marginale mens ervaart voortdurend zijn minderwaardigheid. Wanneer het over 
hem gaat, kan men lege beloften doen, een probleem van zich afschuiven met een 
vriendelijk woord. Weldadigheid of paternalistisch van uit de hoogte op de mensen 
neerzien kan deze ervaring van minderwaardigheid nog versterken. Wanneer iemand 
zich minder waard voelt, wordt hij zeer gevoelig voor laatdunkendheid, die zich uit in 

28. Zie de artikelen van F. Bovenkerk o.e. en idem J. de Graaf, 'Vooroordeel, discriminatie en ethiek' 
(nog niet gepubliceerd). 
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een blik, in een intonatie van de stem, in een gebaar of in een Vergeten'. Deze ervaring 
van sociale minderwaardigheid draagt bij tot de vorming van het zelf-beeld van de 
marginalen. 

Sociale relaties, die tevens een rol in de samenleving betekenen, veronderstellen, dat 
een individu zich bewust is van zijn sociale identiteit. Maar buiten het milieu van de 
armoede heeft de marginale mens geen andere identiteit dan die van een quantité 
négligeable. Daarom kan hij buiten zijn milieu niet antwoorden op de vraag 'wat ben je?' 
en als hij het toch doet, laat men hem gewoonlijk links liggen. 

Deze ervaring van niet meetellen in de samenleving is hard, maar het ergste is dat zij 
op den duur niet slechts een individu, maar duizenden mensen lam legt. Verscheidene 
buitenlandse arbeiders zijn zich ervan bewust 'niet mee te tellen' (29). Zij onderkennen 
bepaalde instanties of persoonlijkheden die zich willens en wetens van de 'gastarbeiders' 
zouden willen ontdoen. De vreemdelingenangst van James Schwarzenbach met zijn 
'Initiative pour la protection de la Suisse' tot drie maal toe is geen geïsoleerd 
verschijnsel in Europa. Nederland kent zyn volksunie (30). 

Sociale status 

Heel weinig individuen uit de marginale milieus hebben echter een rol in de officiële 
samenleving (31 ). De meesten van hen hebben hooguit een bescheiden rol in hun eigen 
milieu van ellende. Men zou echter kunnen spreken van een collectieve rol van de 
marginale bevolking als geheel met betrekking tot de rest van de maatschappij. Als er 
geen fundamentele rechten in het spel zijn, zou men kunnen zeggen, dat deze rol 
bestaat in het tot last zijn van de welvarenden. Zijn er echter wel rechten in het spel 
dan betekenen zij tevens een uitdaging. In beide gevallen kan men hen ook als een 
gevaar beschouwen. Maar noch last noch gevaar mag het eigenlijke motief zijn om zich 
te willen inzetten voor het bereiken van een meer harmonieuze samenleving. Een rol 
beantwoordt niet slechts aan bepaalde verwachtingen maar impliceert ook een bepaalde 
achting. Dit betekent, dat een rol op zichzelf ook een bepaalde 'waarde' heeft. Maar als 
wij deze combinatie toepassen op de wereld van de marginalen, storten wij ons in een 
moeras van problemen. De waardering voor de armen van de kant der welvarenden is 
gewoonlijk negatief (in de concrete werkelijkheid, niet zozeer in sociaal bekommerde 
salongesprekken). Maar dit is op zijn minst een paradox. Hoe kan men spreken over een 
negatieve waarde? Een dergelijke combinatie schijnt in tegenspraak te zijn met het 
authentieke begrip waarde. 
Als de staat van marginaliteit en ellende geen minachting of laatdunkendheid met zich 
meebrengt van de kant van de beter gesitueerden, dan roept zij vaak medelijden op, dat 
vol kan zijn van negatieve trekken, wanneer het niet gaat om medelijden in de ware zin 
van het woord, d.w.z. samen lijden op voet van gelijkheid of op dat niveau in het lijden 
van anderen delen. Het 'niet' beschikken over de goederen van deze aarde of het 'niet' 
in staat zijn zich op te werken tot een hoger levensniveau, schijnt een omgaan met 
beter gesitueerden op voet van gelijkheid onmogelijk te maken. Staat men persé tegen-

29. Hierover leze men de roman van de Marokkaanse psychiater Tahar Ben Jelloun, 'La plus haute des 
solitudes', Paris 1977. 
30. Zie hoofdstuk 4, alsook F. Bovenkerk, A. Douwes, M. Cloudi en J. van Velzen, 'De verkiezings-
aanhang van de Nederlandse Volksunie' in 'Omdat zij anders zijn', o.e. p. 103-118. 
31. Men zou hier de arbeidsmarkt van kunnen uitzonderen, maar ook daar behoren zij tot de onderste 
laag. 
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over iets minderwaardigs? Als dit woordje 'niet' zou ontbreken dan zou er geen reden 
zijn tot medelijden. Een authentiek 'mede'-lijden, dat zich identificeert, moet er zich 
minstens van bewust zijn dat de negatie, die ligt in het 'niet', tot de mogelijkheden van 
ieder menselijk bestaan behoort. Maar afgezien van medelijden — hoe dit begrip ook 
geïnterpreteerd moge worden - kan gezegd worden, dat men de marginalen over het 
algemeen niet respecteert. Een vorm van niet respecteren is een poging zich van hen af 
te maken. Op tal van plaatsen is deze ervaring in deel twee door veel Marokkanen ver
woord. 

De trekarbeider is in onze Westerse samenlevingen gestigmatiseerd door zijn ellende, 
niet slechts vanwege de elementen die hem frustreren bij gebrek aan middelen om tot 
zelfverwerkelijking te komen, maar ook ten gevolge van het waardeoordeel dat de rest 
van de samenleving in negatieve zin over hem tot uiting brengt. 

Inertie en apathie 

Economische kwetsbaarheid ligt ten grondslag aan alle andere vormen van marginaliteit 
die hiervoor zijn aangegeven, en is niet een gebrek aan talenten (32). Afgezien van een 
bepaald percentage marginalen wier sociale status men zou kunnen toeschrijven aan 
pathologische oorzaken of aan gebrek aan talent, vormt de meerderheid van de margi
nalen een menselijke reserve van begaafdheid. 

In het geval van de Marokkaanse arbeiders in West-Europa kan men stellen dat zij af
komstig zijn uit een land waar de democratie is vastgelopen, zo ze al ooit heeft bestaan. 
Hun massaal vertrek ten koste van vele persoonlijke offers is het sprekendste bewijs, dat 
de economische middelen en het vermogen van de bestaande kaders in Marokko, om 
hen perspectieven te bieden voor een betere toekomst op korte of lange termijn, ont
breken. 

32. De term marginale bevolkingsgroepen wordt vooral op de 'barrios marginales' van Latijns-Amerika 
toegepast (favelas, barriadas, callampas, tugurios, limonadas). De eigenschappen die aan deze bewoners 
worden toegeschreven, beperken zich niet uitsluitend tot de krottenwijken, maar zijn ook van toepas
sing op bewoners van andere gebieden o.a. platteland: Les 'marginaux' sont devenus aussi les étemels 
déshérités de la société latino-américaine' ('La notion de marginalité' in 'Sept thèses erronées' van 
R. Stavenhagen p. 100). 
Sommige auteurs betrekken de term marginaal uitsluitend op mensen die zelfs van het hele klasse
systeem zijn uitgesloten. Ze bestaan gewoonweg niet: economisch zijn ze niet alleen zonder 
werk, maar ze zijn zelfs 'inemployable' (o.e. p. 103). Stavenhagen merkt echter op dat vele studies 
over marginaliteit zich meer op de definitie van het woord hebben toegespitst en minder op de vraag 
of er voor een niet-participerende bevolking mogelijkheden voor een sociale participatie bestaat die 
het bestaande sociaal-ecomisch systeem kan veranderen. Het is duidelijk dat de definitie marginaal 
weinig univoque is. Stavenhagen: 'Il n'est donc pas très utile de savoir qui est ou n'est pas marginal à 
un moment donné. Tel que nous l'empoyons ici, le terme de marginalité définit bien plutôt un 
concept structural, analogue à celui de "classe sociale" (avec lequel il est certainement apparenté). 
Mais si le populations marginales sont, par définition, celles qui ne participent pas au système 
économique et politique en place, il est certain que n'importe quelle forme de participation sociale de 
leur part transformerait automatiquement leur condition marginale' (o.e. p. 104). 
Bij de buitenlandse arbeider kan men lang redetwisten of zijn positie op de arbeidsmarkt marginaal 
genoemd mag worden. Sommigen menen dat hij er een duidelijke functie vervult. Recente studies van 
F. Bovenkerk en J.J. van Hoof en A. Martens, maar ook van R. Penninx c.s. en Castles en Kosack 
nemen deze stelling wel in. Stavenhagen concludeert dan ook dat men dit begrip niet al te dogmatisch 
mag hanteren wil het operationeel blijven. 'Il existe, en effet, des classes sociales qui peuvent être 
considérées dans les structures actuelles comme plus ou moins "marginalisées" ' (O.e. p. 105). In deze 
zin hebben wij in dit hoofdstuk de term marginaliteit gebruikt en toegepast op de meest gemarginali
seerden, de nieuwe kaste van onze samenleving. 
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Wanneer zij eenmaal in Europa zijn gearriveerd, blijken hun economische middelen 
groter te zijn dan die van de thuisblijvers. Zonder daar wonderen van te v&rwachten, ge
zien het feit dat thuisblijvers afhankelijk zijn van dit inkomen, is er sprake van een ob
jectieve verbetering. Maareen louter economische verbetering die geen werkelijke mede
zeggenschap in de ontwikkeling van de samenwerking als geheel biedt of de mensen 
daartoe niet stimuleert, brengt de marginale mens niet veel verder. Een louter materiële 
verbetering — hulp is hier onjuist woordgebruik, omdat de trekarbeider deze zelf moet 
'verdienen' — js een fictieve oplossing die de bestaande spanningen nog groter kan 
maken in de vorm van een existentiële frustratie. Dit is een andere, tot hier toe nog niet 
vermelde, vorm van marginaliteit. 

Bewust of onbewust lijden de marginalen aan een existentiële frustratie in tegenstel
ling tot de zelfverwerkelijking van de rest van de samenleving. Aan dit begrip existen
tiële marginaliteit kan men verschillende inhouden geven. 

Immers, geen enkel mens kan zichzelf in dit leven volkomen verwezenlijken. Men 
moet genoegen nemen met de 'condition humaine' van dit concrete bestaan. 

Dit is een existentiële ongenoegzaamheid, die eigen is aan de grootheid van.de mens, 
waarin ervaren wordt dat dit aardse bestaan geen enkele volkomen bevrediging geeft. 
Alle gelukservaringen zijn fragmentarisch en voorbijgaand. Een dergelijke ongenoeg
zaamheid echter staat ons niet voor ogen bij het begrip existentiële marginaliteit, want 
zij is immers aan iedere mens — arm of rijk — eigen. Een wegzinken in de illusie van 
gedeeltelijke vreugde die men als volkomen en permanent beschouwt, is mogelijk, al 
blijft de vraag: 'voor hoe lang?' 

De existentiële frustratie in verband met de marginaliteit heeft echter betrekking 
op een niet kunnen verwerkelijken van persoonlijke behoeften en ambities die niet 
buiten het bereik van de moderne mens liggen, maar wel buiten het bereik van de 
marginalen. Men zou bijvoorbeeld kunnen menen dat geen enkele omstandigheid een 
mens verhindert lief te hebben. Maar er bestaan wel degelijk omstandigheden waarin de 
liefde wel bestaat of ontstaat, maar waarin geen materiële mogelijkheden bestaan om 
deze menswaardig te beleven. Hierbij valt te denken aan de trekarbeiders die gescheiden 
van vrouw en kinderen hier in het Westen voor kortere of langere tijd werken. Zeker 
voor de moslims onder hen betekent deze scheiding een crisis in liefdesrelaties. De 
sexuele ethiek van deze grote groepen marginalen is sterk gericht op het geslachts
verkeer binnen het huwelijk (nikâh). Zij wordt zelfs als de essentie van het bestaan 
gezien, van daar de koranieke verachting voor het ongehuwd, celibatair zijn (33). Of 
zoals een woord van de profeet luidt: 'Trouwen is het vervullen van de helft van zijn 
godsdienst' (34). Deze existentiële frustratie wordt in het Westen nauwelijks onderkend. 
Zelfs de prostitutie, een Onvolmaakte imitatie' van de huwelijksgemeenschap, wordt 
hen op zeer vernederende wijze ontzegd (35). Hoe diep dit alles ingrijpt in het bestaan 
33. J. Abdelwahab Bouhdiba, o.e. p. 22, 112 en 113. 
34. . Ahmed al Fashni, 'Kitâb 1. majâliss al sanya, sharh' al arb în alnawawya', Cairo 1299h, p. 95. 
35. Sj. Theunis, 'Eenzaamheid schakelt immigranten sociaal uit', in Motief, jrg. 4, no. 7, 1978, p. 20. 
Zie ook Abdelwahab Bouhdiba, 'La sexualité en islam', Paris 1975, p. 22 en 112 v. 
De psychiater Tahar Ben Jelloun schrijft in zijn 'La plus haute des solitudes' de veelvoorkomende 
klacht van impotentie toe aan de marginale situatie van de trekarbeider: '...L'angoisse de l'impuissant 
magrébin est liée à son impression de devenir non seulement étranger a l'ordre établi, mais inutile et 
sans fonction aucune à l'intérieur de cet ordre' (o.e. p. 113). De prostitutie biedt geen oplossing voor 
de 'blocage sexuel'. Het primaat van de geslachtelijkheid gegeven vanuit zijn patriarchale cultuur is 
gericht op het huwelijk en de voortplanting. Mag men van een immigrant verwachten deze oude 
patronen radicaal te wijzigen in zijn woon- en werksituatie? 
Tahar Ben Jelloun. 'Un travailleur émigré, qui doit déjà affronter, en tant que prolétaire, 
l'exploitation et l'aliénation, qui doit se battre souvent contre le racisme et la solitude, peut-il en plus 
mener le combat contre l'ordre moral et la tradition de sa propre société, alors que la remise en cause 
de cet ordre est déjà par elle-même diffìcile?' (o.e., p. 114). 
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van deze moslimmarginalen hoop ik in een andere studie binnenkort aan te tonen (36). 
Van een existentiële frustratie kunnen we ook spreken wanneer duidelijk aanwezige 

talenten in een individu eenvoudigweg geen kans krijgen zich te ontwikkelen. Te 
zelfdertijd hebben de beter gesitueerden daar geen ernstige problemen mee. Zo kan 
gewezen worden op de taalbegaafdheid van de Marokkanen die zeer snel een vreemde 
taal aanleren. Het talent van het woord treft men bij alle mediterrane volkeren aan in 
hun volkstheater, in hun muziek en in hun sensibiliteit voor kunst in het algemeen (37). 
Hoeveel Spaanse en Portugese arbeiders kennen in ons land beter de musea dan de 
gemiddelde Nederlander? Ook sportprestaties mogen niet onvermeld blijven. De margi
nalen in onze samenleving krijgen niet veel gelegenheid al deze talenten te ontwikkelen. 
Deze existentiële marginaliteit is een pijnlijke innerlijke marginaliteit, die door alle 
andere vormen van marginaliteit heenloopt. Zij is voor betrokkenen tot objectieve 
werkelijkheid geworden, d.w.z. niet steeds in dezelfde mate bewust doorleefd en soms 
zelfs gedoemd om in het latente weg te zinken. 

Het komt mij voor dat deze existentiële marginaliteit zich in hoge mate manifesteert in 
de zogenaamde inertie en apathie van de marginalen, die mij een gevolg lijken van alle 
frustraties samen. Zij is geen aangeboren eigenschap maar een existentiële verlamming 
door oorzaken van buiten. Men zou kunnen zeggen dat de inertie schijn en werkelijk
heid tegelijkertijd is. De spankracht van de zelfverwerkelijking is meer inherent aan het 
individu dan de inertie, welke een gevolg is van het feit dat alle wegen naar sociale pro
motie doodlopen, afgezien van enige bevoorrechte uitzonderingen (38). 

36. Zie ook de boeiende dissertatie van A. Eppink, 'Familierelaties en persoonlijkheidsontwikkeling in 
Marokko. Een onderzoek naar referentiekaders en denkpatronen met betrekking tot familie, vriend
schap en sexualiteit', aan de Universiteit van Amsterdam, 1977. 
37. Zie o.a. de schrijvers: 
Abdel Kebir Khatibi, 'La mémoire tatoué ', Denoël 1971. 
Rachid Boudjedra, 'La Répudation', Denoël 1969. 
Driss Chaïbi, 'La Civilisation, ma mère', Denoël 1972. 
Tahar Ben Jelloun, 'Harrouda*, Denoël 1973. 
Tahar Ben Jelloun, 'La Réclusion Solitaire', Denoël 1973. 
Abdelhamid Benhedouga, 'Le Vent du Sud', Algiers 1974 (Ned. vert. 'De Wind uit het Zuiden', Wereld
venster/NOVIB, Baarn 1977). 
Abdelhamid Benhedouga, 'La fin d'hier', Algiers 1977. 
Emile Ajar, 'La vie devant soi', Parijs 1975 (Ned. vert. 'Een heel leven voor je', Amsterdam 1976). 
Ook zijn er de laatste jaren een vrij groot aantal films en tv-programmas gemaakt, handelend over de 
rol van de gastarbeiders in de Europese maatschappij. Over de wijze waarop omgang van gastarbeiders 
met Europese vrouwen wordt beoordeeld maakte de Duitse cineast Fassbinder een indringende 
situatieschets in Alle Turken heten Ali (Angst essen Sehlen auf). 
De laatste tijd echter worden — al dan niet met Westerse steun — ook films gemaakt over dit thema 
door cineasten uit de landen waar 'gastarbeiders' vandaan komen. De Tunesische regisseur Naceur 
Ktari vervaardigde in 1978 een opzienbarende film over de manier waarop een groep Tunesische 
gastarbeiders door een deel van de bevolking in een Parijse voorstad behandeld worden. De film opent 
met een sequentie in Tunesië op een arbeidsbuvau. Een groep arbeiders die op het punt staan naar 
Parijs te vertrekken wordt door de directeur van het arbeidsbureau toegesproken. 'Gedraag je netjes, 
wees beleefd, stee] niet, want jullie vertegenwoordigt Tunesië in het buitenland, jullie zijn ambassa
deurs van Tunesië in Frankrijk'. 
'Les Ambassadeurs', is een indringende film omdat de Tunesische cineast ons zelf de spiegel 
voorhoudt. Ook andere films van mediterrane cineasten. 
38. Hier zij opgemerkt dat het verblijf in het buitenland van een trekarbeider wel bijdraagt tot een 
hogere waardering van zijn status ten opzichte van de achterblijvende familieleden en dorpsgenoten. 
Het genot van deze ervaring is slechts beperkt tot de vakanties van de trekarbeider en na definitieve 
terugkeer kan verondersteld worden dat deze gevoelens van respect wegslijten door de loop der tijd, 
vooral als er geen nieuwe werkkring met redelijk inkomen gevonden wordt. A. Bel Hadj Zekri en 
H.J.M. Mennen wijzen ons in hun onderzoek in Tunesië dat één van de redenen om te emigreren de 
verwerving van aanzien is bij de achterblijvende gemeenschap ('Attitudes et aspirations des émigrés 
face au retour', Remplod, Tunis 1977). 
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Inertie die geen innerlijke pathologie tot oorzaak heeft, maar die voort komt uit uiter-
Іцке omstandigheden, is een aanklacht Een aanklacht tegen de structuren van onze 
samenleving en de heersende publieke opinie van de dommant Met andere woorden 
inertie is 'het lot dat momenteel een aantal mensen wordt aangedaan', dat de 
onmiddelhjjce uitdrukking is van de structuren waartegen de sociale ethiek zich 
verzet (39) Het is een ernstige fout de inertie van de marginalen te zien als een primair 
gegeven en eventueel zelfs als de eigenlijke oorzaak van hun ellende (40) Het is met 
alleen een fout maar ook een veel voorkomend argument om zich van een serieuze 
inzet ten behoeve van de marginalen af te maken of aan structuurverandenngen te 
werken die hun 'self-reliance' met blokkeert 

Zoals gezegd is de mertie gewoonlijk slechts een façade, waarachter vaak 
bovenmenselijke inspanningen schuil gaan om het hoofd elke dag boven water te 
houden Het is een inertie, welke slechts gencht is tegen de 'officièle' samenleving, 
waaruit de marginalen als het ware verstoten zijn of waar ze met toegelaten worden 
Een mens zonder de mogelijkheid tot een normale zelfverwerkelijking wordt een exis
tentieel lamgelegd mens, gewoonlijk niet vanwege een aangeboren gebrek aan kracht en 
talent, maar vanwege het met reèel en volwaardig functioneren van de samenleving 
waartoe hij behoort 

Hier ligt een taak voor elk individu Want naast de collectieve beslissingen die о a 
achter de regeringstafel worden genomen (zie hoofdstuk 17) hefeft iedere burger nog 
steeds zijn eigen verantwoordelijkheid in de keuze de vreemdeling af te stoten of op te 
nemen, in te kapselen of aan te spreken, te assimileren of in zijn waarde te laten (41) 

Het is terecht dat de sociale ethiek steeds meer nadruk legt op het collectieve karak
ter van beslissingen Het toont aan dat er 'boven-individuele verbanden' bestaan in 
machts- en bezitsverhoudingen die wij structuren noemen Maar ook de ik-gij verhou
ding blijft object van de ethiek Het betreft hier de individuele keuze voor de armen, de 
marginalen van onze samenleving 

Wie kiest voor het menselijk contact en het elementaire gesprek, ziet de buitenlandse 
arbeider in plaats van hem te negeren Hij kiest niet alleen voor de out-cast van onze 
samenleving maar vermenselijkt en vemjkt ook zichzelf door dit contact Immers 'de 
dialoog is inderdaad de meest volgroeide gestalte van de overwinning op de angst voor 
de ander en voor het anders zijn van de anderen' (42) 

39 Ρ Ricoeur, 'Politiek en Geloof', о с , ρ 164 
40 F Bovenkerk merkt m zijn publikatie Omdat zij anders zijn' op, wanneer hij suggesties voor het 
bestnjden van rasdiscnmmaüe aandraagt dat een therapeutische oplossing ons vaak verder brengt 
Bovenkerk 'Het theoretisch gezichtspunt dat er aan ten grondslag ligt, brengt ons m zoverre verder, 
dat men de oorzaak van discnrmnatie zoekt bij degenen, die zich eraan schuldig maken en niet bij de 
betrokken minderheden, die er het object van zijn ' (о с , ρ 198) 
41 Zie hierover het verhelderende artikel van J de Graaf, oc 'Wanneer m een organisme, bijvoorbeeld 
het menselijk lichaam van buiten een vreemd element, bijvoorbeeld een splinter binnendringt, dan rea
geert het organisme met verschillende vormen van afweer Allereerst zal het organisme het vreemde ele
ment proberen uit te drijven de splinter wordt afgestoten Is de splinter erg diep binnengedrongen, dan 
is er de kans dat hij wordt ingekapseld, er komt een harde ring omheen en daarbuiten blijft het orga 
nisme zijn eigen gang gaan Het is ook mogelijk, dat het vreemde element door het lichaam wordt gere-
sorbeerd, het is met uitgesloten, maar men vindt het ook niet meer terug Zo reageren ook samenlevin
gen en culturen op het binnendringen van het vreemde en andere Het wordt afgestoten, uitgedreven 
of vervolgd Lukt het niet of maar ten dele, dan wordt het ingekapseld en tot een soort ghettobestaan 
veroordeeld, een leven in een reservaat, dat geduld wordt, maar het moet apart blijven De derde moge
lijkheid heet assimilatie men dwmgt het vreemde om op te gaan in het eigene' (о с ρ 8) 
42 cf idem, о с , ρ 9 
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De individuele keuze voor de marginale mens impliceert niet alleen de affirmatie van 
zijn bestaan (door gesprek, contact e.d.), maar tevens een radicale opstelling om de 
oorzaken van het kwaad in de sociaal-economische en politieke structuren te 
bestrijden. Hier breekt het moment van de collectieve keuze aan, en het wordt hoog 
tijd dat óók de buitenlandse arbeider zelf daarbij betrokken wordt. Nu is het woord 
van Abdel helaas van kracht: 'Toen ik in Nederland kwam, had ik werk, maar ik kon 
met niemand praten.' 

528 



SUMMARY * 

The present study on the subject of foreign workers in the Netherlands divides into 
three different parts. In part one, 'Migrant workers in the Netherlands', we have been 
trying to marshal the many aspects of the social phenomenon 'foreign labour', known 
from many existing literary sources, by systematically explaining them. The 'non-impe
rialism theory' of the Norwegian polemologist Johan Galtung has proved to be a good 
instrument for this purpose. At the same time we have supplemented his theory both 
for the interaction (pP - cC) and as regards the cultural dependence relations {cf. part 
two). The immigrant worker in the Netherlands can be said to have a mostly one-sided 
dependence relationship with regard to the Centre nation as well as with regard to the 
centre of the Periphery. This dependence relationship has here been discussed on all 
levels, both in relation to the individual and to the group life of the different kinds of 
migrant workers: the economical, political, legal, communicative and socio-cultural 
relationships. In spite of objections which have been raised against Galtung's theory 
formation, it is our opinion that his theory may be applied with great profit to the 
Mediterranean migration. Our choice for his theory is based on five reasons: 

— the relation of Galtung's theory to the problem of development. The foreign worker 
is an integral part of this problem; 

— his differentiation of national and international aspects. Migrant labour takes place 
between two countries and has repercussions both in the migrant's homeland and 
the host country; 

— his premiss of a positive approach to the conflict. The exploitation of the foreign 
worker places us ipso facto in a conflict situation; 

— the dependence relationship has not been investigated by him on an economic level 
alone, but he deals with other levels as well, such as for instance the cultural level. 
Especially this factor, 'das Verstehen'oithe Mediterranean worker, has been neglec
ted so far; 

— Galtung's mistrust of 'science-imperialism' leaves scope for the phenomenological 
method to be employed in part two. 

A quantification of the number of foreign workers has been undertaken in chapter 2. 
We have not restricted ourselves to the Netherlands in this case, but we have tried to 
record relevant data from other countries in Western Europe as well. Apart from this, 
we have given data for the town of Utrecht separately, because this fourth town of our 
country has been accorded special attention in the case studies of part two. 

On January 1st, 1978 the number of foreign workers in the Netherlands (including 
women and children) was с 200.000. They are mostly concentrated in the Western 
part of the country (for 65,8 percent); more precisely, predominantly in the four 
largest towns, Amsterdam (24.640), Rotterdam (27.230), The Hague (9.985) and 
Utrecht (9.726). The most important groups of migrants are Turks, Moroccans, Span
iards and Italians. The number of family reunifications has strongly increased in the 
last few years among all nationalities. This points to a tendency towards a more perma
nent residence in the Netherlands. 

* Onze bijzondere dank gaat uit naar mevrouw drs. G. van der Meer, die voor de verta
ling zorg droeg. 
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It appeals from the study of literature that all authors accept the economic causes 
and consequences of migrant labour, but at the same time highly divergent explana
tions and evaluations of this come to light. 

a. In nationally orientated research an economic non-dependent relationship presents 
itself. Here migration is the point of intersection of supply and demand on the interna
tional labour market. This category of authors are mainly positive in their views on 
labour migration, because in their opinion, it forms a contribution to the national eco
nomic growth of both the countries of origin of the workers and the host countries. 
Both parties profit by labour migration. Consequently, migration is a form of develop
ment aid. 

b. In an international framework of analysis, or rather in the capital-critical approach, 
the economic dependence relationship of the poor in respect of the rich countries is 
accentuated. On the one side there is scarcity of capital and a surplus of labour poten
tial. On the other side a concentration of capital is formed, which exceeds the supply 
of labour force on the national market. Because of lack of employment, the Mediterra
nean labourers are dependent on the industrialized western countries. This capital-
critical approach considers migration to be in the first place subservient to the factor of 
capital, c.q. the employers in the receiving countries. In spite of this, migration may 
bring a few positive effects with it. Temporary emigration should mean development 
for the emigration countries (among other things because of vocational training). The 
solution of the problem must be found in an international division of labour. 

c. In the marxist-socialist framework of analysis, migration results from, and is a 
condition of the economic capitalist system. Inportation of labour is exclusively for 
the benefit of the elite of the centre nations and is a pure disadvantage to the mass of 
the peripheral nations. Migration delays the development of the poor countries and 
strengthens the central position of the rich ones. The international class solidarity can 
break this economic dependence relationship by class warfare alone (chapter 2.1 and 
chapter 2.2). 

The foreign worker originally served as a buffer in the upward and downward move
ments of the Dutch labour market, but he has become more and more indispensable, as 
a group, for the Dutch economy, also in recession periods. 

He remains totally dependent on the national labour market, however, and he belongs 
to the lowest stratum of society. The foreign labourers occupy the lowest jobs in trade 
and industry, especially in seasonal work (horticulture), cleaning business, brick-works, 
catering trade and dock work. 

The migrant worker's dependence with respect to his centre nation notably finds ex
pression in the so-called recruitment agreements on which he cannot exercise any in
fluence at all. The recruitment agreement is an 'elite-agreement': between the Dutch 
government and that of the migration country. In this agreement the 'buyer' is the 
stronger party because of his socio-economic position and his Centre function (3.4). 

All that has been said about the economic dependence of the legally recruited worker 
is ipso facto true to a much higher degree for the illegal immigrant. He is all but rightless 
in the Dutch society (3.5). At the places of work a higher percentage of industrial acci
dents is found among migrant workers than among indigenous workers (3.6). 

Coupling migration to development cooperation is dangerous, as the negative effects 
of labour migration outweigh the positive ones, especially with regard to the group of 
migrant workers, and even more so when it is a long-term question. This also applies to 
the migration countries as such. 

The re-emigration projects started in the Netherlands have taken hardly any effect. 
They aimed too much at individuals, not at the development of the region of origin. 
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The Dutch research team of Remplod advocates development cooperation rather in the 
form of 'employment projects' for those who stayed behind with low wages or without 
an income. The supposition that migration should be a form of development coopera
tion belongs to the realm of fancy. 

In political, police- and legal questions as well, the migrant workers feel their depend
ence with regard to the cC and cP. The legislation on aliens forms one of the most com
plicated and least transparent groups of laws in our country, clearly drafted by bureau
crats. This legislation has been designed especially for the 'defense' of the interests of 
the Dutch citizens, and is not in the interest of the large groups of migrant workers. 
This is reflected, among other things, in the sections dealing with restriction of obliga
tions, where it looks as if we wish to pocket the gains, but not to bear the charges of 
the alien's stay among us. 

In this connexion we have found that no alien at all, irrespective of his residence 
qualifications, has any legal security in this respect. Not only is the legal position of the 
alien a very weak one in the Aliens' Working Permits Act, but in the bill on Employ
ment of Foreign Workers which has been introduced, it has even become weaker rather 
than stronger. In any case this bill increases the alien's dependence with respect to his 
employer, the regional labour exchange (GAB) and the aliens' registration office. 

Apart from the legal inequality, there is also a 'de facto inequality' under the present 
legislation. 

Notions like 'public peace' and 'public order', 'national security' or 'general interest' 
too, may be used as motives for revoking or refusing renewal of a residence permit (i.a. 
art. 12, 17,21). 
On a national level there is no question (yet) of granting active or passive voting rights 
to the alien. Only for voting on a municipal level has a bill been introduced, which has 
not yet passed both Chambers three years after its introduction. In this instance, too, 
the centre of the Centre nation has shown little interest in its marginals from the Peri
phery countries. 

As the aliens' registration office has a great latitude of action, because of the insuffi
cient and obscure legislation, the alien's fear of this body is great. Moreover, the inte
rest shown by this office for political activities does nothing to diminish the aliens' 
distrust, and it certainly does not induce an attitude of independence in the migrant 
worker. 

The embassies and consulates also show an interest in the political activities of their 
subjects during their stay abroad. The Dutch authorities have made hardly any investig
ations into these activities yet, and they have not taken any measures to check and 
restrict them. 

The Dutch society offers few and insufficient opportunities to the foreign worker to 
participate in the taking of decisions in this society. 

Advisory councils and migrant councils are stingy extras when political rights of the 
migrant worker are lacking. Even after a stay of more than five years in our country 
they remain second-rate citizens. 

The trade-unions have not succeeded in breaking the social inequality of the aliens in 
the Netherlands, nor has the legislation made any contribution towards this. Action 
groups, on the other hand, though small in number, have made a significant contribu
tion to the signalizing of injustice and social inequality. In many respects they represent 
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the conscience of a society which, in its legislation and in the enforecement of its laws, 
consolidates and confirms the marginal position of the foreign worker (chapter 4). 

Again, in the field of communication the alien experiences his dependence. He is very 
sparsely admitted to the communication media (television, broadcasting), to address 
himself to his compatriots or to the Dutch people. There is no active participation in 
the programmes 'of their own' which are now finally produced. In interpreting services, 
too, the Dutch authorities have proved to show little interest. On the other hand, the 
aliens have succeeded in creating an extensive and varied press of their own by means 
of bulletins written by themselves (chapter 5). 

In chapter 6 the socio-cultural dependence relationship is investigated. In spite of many 
years of hard work and of important incidental initiatives, institutionalized welfare 
work has not yet developed into a spearpoint which could break through the one-sided 
dependence relationship of the migrant worker. The Ministry of Culture, Recreation 
and Social work (CRM) refuses" to subsidize critical organizations formed by the aliens 
themselves (6.1). Reunification of families presents great problems to the migrant wor
kers, and many obstacles have to be surmounted, sometimes with great trouble (for in
stance the providing of suitable housing accomodation). 

Little attention has been paid in studies and research to the experience of emancipa
tion by women. They are doubly handicapped, as women, and as migrants. Neverthe
less, no clear initiatives can be observed for a policy which recognizes and counteracts 
the one-sided position of dependence of the alien woman (6.2). 

Beside the problem of the labour market, that of housing is the most serious one. As 
elsewhere in Western Europe, aliens are forced to find accomodation mainly on the 
private housing market. Because of the many problems attached to this, a great number of 
aliens have come to live in a geographic ghetto in the run-down areas of the large towns. 
This fosters marginality and stands in the way of participation in the Dutch society (6.3). 

In comparison with other sectors of governmental policy, not a few things have been 
achieved in the field of Schooling, Education and Vocational Training. There are many 
facilities for nursery classes and primary schools especially. Particularly during the 
government period of Den Uyl-Van Kemenade, this policy has even been placed in a 
framework showing some vision. The bicultural structure of the education of children 
of migrant workers, however, will have to be thought and worked out much more tho
roughly. Much study and research is needed; many facilities for this will probably be 
necessary, also when bicultural education must have consequences for the education of 
Dutch-speaking children (6.4). 

When the workers are recruited, medical qualifications are dictated one-sidedly by 
the Centre nation. These measures are taken in the interests of a proper functioning of 
the labour process and of public health in the Netherlands. However, the provisions of 
the receiving country stop at the point where the specifically characteristic problems of 
the culturally different minority in a diaspora situation begin. For instance, the wholly 
characteristic psychosomatic pattern of complaints of the Mediterranean patient comes 
to mind in this connexion (6.5). 

In this pattern of dependence religion is missing. J. Gattung mentions it, without ela
borating it further. There is hardly any literature either in the Netherlands on this aspect 
of the migrant worker's life. Elsewhere in Europe the situation is more satisfactory in 
this respect (chapter 7). 

In the second part 'Muslim workers in the Netherlands', the religious-cultural aspect of 
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the Moroccan worker is the formal object of research. The Moroccans are the most ty
pical group of'guestworkers' in the Netherlands. The eleven protocols of interviews have 
therefore been restricted to this nationality. The people chosen for interviews represent 
an adequate selection with regard to age, training, region of origin, legal or illegal resi
dence, married or unmarried people, leader qualities, etc. These interviews are focused 
on the place religion takes, and the role it plays in their lives (chapters 8 and 9). By 
means of analyses of the contents of the interviews, data are discovered on the subjects 
of the place Islam takes in the interviewed person's life (9.1), the function of the mosque 
(9.2), the role of the imam (9.3), how the muslims look on the Christians (9.4), their 
socio-political attitude (9.5) and some data concerning their interest in politics (9.6). 

In all Western European countries the growing number of muslims has not gone un
noticed. This is witnessed by recent research. In England and France, where there are 
more intellectuals among the muslims than in Germany, Belgium or the Netherlands, 
sharp conflicts have arisen, but there have also been important initiatives to set a dialo
gue going between minorities and the dominant population. From a comparison of 
figures valid for our country it may be concluded, in spite of differences among the 
sources, that: 
— many muslims have settled down permanently in the Netherlands; 
- in spite of their number, their position is clearly that of a minority. The fact that 

they are divided among themselves on national lines, and that they belong to differ
ent juridical theological schools, as well as their dispersal over the whole country, 
label the muslims as a 'minority in Dispersion' (chapter 10). 

Islam in the Netherlands is revealed, not only in the data yielded by demographic 
figures, but also in visible institutions like mosques and schools (cf. 11), spiritual leaders 
(cf. 12), in their publications and in their discussions with the Christian communities 
in our country (cf. 13), and naturally in their own socio-cultural organizations, as 
well as in their political activities or group forming, as far as these exist (cf. 14). 

Investigation into the need of muslims for a mosque, leads to the conclusion that every
where in the country there is a cry for places of worship. The desire for a place of wor
ship or a mosque in many cases mobilizes muslims (for instance into holding demonstra
tions), and stimulates them into organizing themselves (in foundations such as 'the 
Mosque', etc.). 

Sometimes the different muslim nationalities take joint action, or they make use of 
the same place of worship. More often, however, it appears that particularly Moroccans 
and Turks prefer to have separate places of worship for permanent use. The struggle for 
a mosque leads to friendly contacts with the Dutch society (e.g. in action groups, with 
churches, etc.). The muslims often show themselves injured by the lack of understand
ing, the long wait, and the bureaucratic structures that confront them in their striving 
after a mosque. 

The Dutch government discovered the religious needs of the muslims relatively late 
after pressure from members of parliament and particularly from the muslim groups 
themselves. 

Consequently the government cautiously developed initiatives in 1977 for financial 
support of premises for religious purposes. 

The money assembled so far for the foundation of places of worship and mosques for 
muslims have come from collections among the muslims themselves, from contribu
tions by Dutch private persons or institutions, from contributions from the oil-producing 
countries, and recently also from subsidies by the Ministry of Culture, Recreation and 
Social Work (cf. chapter 11 ). 

Once muslim groups have settled, prayer leaders (often in the possession of the ho-
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norary title 'hajj') or imams appear on the scene. Around the term 'imam' a babel of 
tongues prevails, both among the muslims and among the Dutch who have (professional) 
dealings with them. If people would keep in mind that the only task the imam has is to 
lead in prayer, a good deal of this confusion would be cleared away. The terms of 
imam and 'spiritual leader' do not denote synonymous concepts. For that matter, the 
notion of 'spiritual leader' in Islam is very problematical. Those spiritual leaders who 
come to the Netherlands from Morocco or sometimes from Turkey, do not come as 
imams. What sometimes happens is that the Moroccan government sends some scholars 
(shaykhs) to the Netherlands, especially on the occasion of Ramadan, to give some lec
tures on religious problems. The Dutch government refuses to subsidize the imams in 
any way, on the ground of the separation of Church from State which prevails in Wes
tern society, in contrast with the practice in the Islamic states (cf. chapter 12). 

In chapter 13 the contacts between muslims and Christians in the Netherlands have 
been charted. 

Neither on a theoretical nor on a practical level are meetings and discussions between 
adherents of the two world religions a matter of course. In various cases Christian theo
logians and church leaders have refused to take part in a dialogue. On the level of the 
local parishes, too, everywhere in the country one finds that people consider the mus
lims to be objects of missionary activities. Many parishoners wonder why money is be
ing collected for the mission in Islamic countries, whereas there is no proselytism 
among the muslims living among them. If often proves to be the case that, irrespective 
of certain theological conceptions, there is no knowledge of Islam, which is often 
described in stereotypes and caricatures. In contrast with this rejection of any form of 
dialogue with the muslims, we find that a growing number of theologians contribute 
towards a better mutual understanding. In this they are guided by the international 
church leaders in Geneva and Rome, who have taken up the dialogue with the non-
Christian religions in the last decade. In both great Christian churches we also find that 
attention is being paid to the migration problem as such. In practice this means that 
institutions are established which, among other things, pay attention to the Muslim 
migrants in Europe (Migrant workers, CCMW, and Pastoralis Migratorum Cura). Publi
cations are issued and research is developed on the subjects of the migration problem 
and the position of the Muslim countries in various European countries. 

In the Netherlands initiatives have been taken to further the dialogue, both on an 
interreligious level (JCM), and on the level of church organizations (the Dutch Mission 
Council, Pax Christi, Cura Migratorum, PCMW). Two experts, islamologists, have been 
given a special appointment by the churches in our country to equip the local parishes 
for contacts with muslim minorities. 

Muslim labourers do not take part in these practical activities, perhaps because their 
schooling is insufficient and their cognitive knowledge of their own religion is slight, 
but also because they are hampered by living in a diaspora situation. Apart from occa
sional personal contacts, the muslims who live and work in a foreign country under 
difficult socio-economical and political circumstances will manifest themselves sooner 
as a group. The most important planes of activities where Christians and Muslim groups 
meet each other are the strife for places of worship for the Muslims, the furtherance of 
schooling (in the islamitic religion) and the creation of conditions for practicing the 
islamitic religion (ritual slaughtering, the granting of leave of absence for religious 
feasts). 

In the socio-political field as well, as for instance in the Utrecht advisory council of 
aliens, the interest in religious matters has proved to be strong. All religious items, 
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especially the need for a mosque, are regularly brought up for discussion by the Moroc
can and Turkish muslim members (14.1). 

The Moroccans in the Netherlands are politically organized on a very limited scale. 
No Moroccan political parties or trade unions are active as such. There are two Moroc
can groups which have ties with the political organizations which have been set up in 
France, namely the MAK with Option Révolutionnaire' and KMAN with the AMF (As
sociation des Marocains en France). In the course of the years the KMAN has developed 
more and more into a point of crystallization of Moroccan politically-minded activists. 

All activities of both groups are dominated by the urge to awaken the consciousness 
of their compatriots. In this connexion the permanent actions among the Moroccan 
migrant workers, which are directed against the influence of consulate, embassy and 
Amicales, are especially notable. Both organizations emphasize that Islam is misused by 
those in power (consulates, imams and Amicales) as an instrument for control and sup
pression. The two groups do not reject Islam as such, but they object the misuse that is 
made of it by 'right-wing political forces'. They themselves have no very clear notion of 
how a relation might be achieved between their political activities and the religious 
needs of their Moroccan compatriots. 

In Muslim circles in the Netherlands the discussions on the social, political and eco
nomic significance of Islam which occupy the centre of attention among modern Mus
lims, have hardly penetrated {cf. chapter 14.2). As for the activities of the 'Amicales', 
it has appeared that they are trying to make as many people as possible join their or
ganization in the Netherlands, with the support of the authorities in Morocco and their 
consular representatives in this country, under the label of 'cultural activities' and 'pro
motion of the members' interests'. Each member of the Amicales receives a kind of 
identity card, which is a means of obtaining favourable arrangements from the Centre 
of the Periphery. 

The Amicales try to assert their influence in the Dutch society by domination of, and 
infiltration into the Netherlands' Broadcasting Foundation, NOS (radio and television 
programmes for Moroccans), in the Foundations, especially through their Moroccan 
functionaries, and in the mosque (groupwork). They also try to do this through the 
teachers (of religion) and the ritual butchers. Numerous groups in the Dutch society 
have protested against the working methods and objectives of the Amicales. Local 
authorities, too, have sometimes openly rejected them. On a national level, however, 
no steps have been taken to call a halt to the activities of the Amicales, in spite of 
several requests to this effect in parliament (14.3). 

On the basis of the field work described in part two, where sources, data and interviews 
have been assembled systematically for the first time in the interest of a Dutch 'islamo-
graphy', recommendations for a policy to be followed by the churches are offered to 
them in chapter 1S : 
— the foundation of a study centre 'relationship Christians-Muslims'; 
— a better spreading of information among the Christian communities; 
— the foundation of an 'interreligious council' after the English model; 
— advisory plans for the financing of mosques, imams and islamitic religious teaching; 
— the designing of common prayer services for special occasions (e.g. mixed marriages). 
From the second part of the present study it clearly appears that religion occupies a 
much more important place than Galtung has given to it in his theory, or than the 
Dutch society awards to it. 

In the third part 'Marginal population groups in the Netherlands' thepolicy of the Dutch 
government with respect to its foreign employees has been analysed. The object of 
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research is the policy formulated in governmental notes (chapter 16). We have limited 
ourselves to these documents, because here the national government presents its overall 
vision on the problem of the foreign workers to the representatives of the people. 
From this study it appears that we are justified in concluding that, particularly in the 
economic sphere, the one-sided dependence relation of the pP in respect of the Centre 
nation is recognized by the Dutch government, and is confirmed and continued in its 
policy. 

In the political, socio-cultural and communication sectors, too, the interests of the 
Centre nation have been given priority. Education alone (especially to foreign children), 
and to a lesser degree the reception and guidance of the foreign workers, help to make 
a start towards a lessening of the dependence of migrant workers in respect of the 
Centre nation (17.1-4). 

In a socio-cultural approach to this policy it appears that it has been built on inconsis
tent values and norms. The government approaches the migration problem with a hete
rogeneous policy which reveals the different ways in which the various ministries deal 
with it. We discovered a behaviourist, a functional-structural, as well as a voluntarist 
style, each with its own accents on norms and values. 

The proposition, 'the Dutch government's ethics are x' is untenable. After all, one 
can distinguish various styles in the government's policy, as these present themselves 
in this policy's economical, social and political aspects (17.5). In our evaluation we 
have based ourselves on the studies of the North American ethicist Gibson Winter. 
Depending from each of these methods of approach, different kinds of alienation be
came visible (17.5). 

As far as the intentional style of approach is concerned, it should be remarked that the 
'we-relation', inherent in this style, has been called the telos of the social structures and 
the logos of social reality. When we apply Winter's analysis of this 'we-relation' in all its 
aspects to the relationship between the Dutch government and the migrant workers, 
our conclusion must be that this 'we-relation' is a deformed one. We have recognized 
the different kinds of estrangement, propounded to us by Winter on the basis of his 
analysis, in the relationship between the authorities and the migrant workers (cf. 17.5.6). 

Chapter 17 ends with a number of recommendations for a policy to be adopted by the 
Dutch government (cf. 17.7). In order to promote participation of the migrant worker 
in structures governing his own fate, we are making the following suggestions: 

1. The establishment of an under-secretaryship for aliens' affairs. Its terms of reference 
should be. 
a. coordination of governmental policy, to counteract the heterogeneousness and in

consistency of the contributions offered by the different Ministries, 
b. incorporation of foreigners into the departmental services. 

2. The government should strive after a speedy introduction of active and passive voting 
rights for foreign workers on the level of Municipal Councils, Provincial States, and 
the Second Chamber. This will make the aliens an electoral group which the political 
parties cannot afford to neglect any longer, so that their interests will be promoted 
in a better way. 

3. Until these voting rights come into force — but perhaps also afterwards — the Dutch 
government should establish a national advisory council of aliens who may address 

536 



themselves, asked or unasked to do so, to the Dutch government, in the same way as 
the South Moluccan community in the Netherlands. This council could be chosen 
directly. If this should cause organizational or political problems (Amicales, Grey 
Wolves), democratic groups of aliens should be enabled to bring their candidates for
ward. 

4. The Dutch government should promote a subsidizing policy in welfare work, in which 
the alien should have a very important voice. The government should give financial 
support to all forms of selforganization and to action- and working groups of Dutch 
people and aliens which aim at ending the non-participation of the migrant workers. 
A subsidizing model of the National Commission for Development Cooperation 
(NCO) could serve as a pattern. The question remains open, whether these initiatives 
of migrants do not come under the competency of the present NCO already. If so, 
then the NCO should open its ranks for participation by the foreign worker (on a 
committee level and on a level of working groups). 

5. The Dutch government should make an enquiry into the activities of embassies of 
the aliens' home countries, which are directed towards opposing participation of their 
subjects in the Dutch society or towards influencing them strongly in accordance 
with their own political views. In the past years so many questions have been put in 
the Chamber by members of different political parties, that the setting up of a spe
cial parliamentary commission, assisted by able experts, should be considered. 

More important than wresting separate measures from the government which are good 
in themselves, would be to grant the alien the fundamental right to take part in the for
mation of the policy he has in view himself (prospectively), and to give him a voice on 
the level of collective choice. 

We have ended the present study with a reflection on the whole problem, as a first 
effort to come to 'a phenomenology of migrant work' (chapter 18). In this we have 
been guided by the statement pronounced by the Utrecht ethicist J. de Graaf. 'Those 
who are suppressed, poor, discriminated against, see a different world, and see the world 
differently from those who have never experienced the reality of being suppressed, 
poor and discriminated against'. The Dutch governmental policy fosters marginalization. 

Finally, among other things, an extensive bibliography, references to reports of discus
sions in the Second Chamber and written questions regarding aliens' affairs, as well as 
a petition by Muslims to members of the Second Chamber, can be found in an appendix. 
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BIJLAGE Α. TRANSCRIPTIE ARABISCH 

De hier gebruikte transcriptie is gebaseerd op F.J. Ziadeh en R.B. Winder, 'An Introduc
tion to Modem Arabic', Princeton 1958, chapter 1. Voor enkele marokkaanse woor
den op R.S. Harrell, 'A Dictionary of Moroccan Arabic: Moroccan English', ed. George
town University 1966. 

im van letter 

hamzah1 

bâ' 
tá' 
thä' 
jïm 
hâ' 
khi' 
dal 
dhâJ 
râ' 
zâ' or zây 
sin 
shïn 
sâd 
dâd 
ta' 
zâ' 
'ayn 
ghayn 
fa' 
qâf 
kâf 
lâm 
mïm 
nun 
hä' 
wâw 
yi' 

symbool 

» 
C J 

О 

О 

С 
С 
с 
i 

i 

J 
j 

LT 

* 
a> 
J> 
\> 
1, 

L 
I 
<J 
J 
ù 

J 
r 
j 
β 

J 

«=? 

transcriptie 

* 

Ь 
t 
th 

j 
h 
kh 
d 
dh 
г 
ζ 

s 
sh 

Ç 

4 
t 
ζ 

ι 
gh 
f 

q 

к 
1 
m 
η 

h 
w 
У 

De in het Nederlands gangbare woorden zijn zoveel mogelijk gehandhaafd zoals bijvoor
beeld moslim, islam, koran, imam, salat, maraboet, en eigennamen: Ali, Mohammed 
enz. 
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BIJLAGE В. TABELLEN: SPREIDING BUITENLANDSE ARBEIDERS IN NEDER
LAND 

Tabel I 
Gegevens verstrekt door de Stichtingen Buitenlandse Werknemers. 

moslims per regio. 
Turken Marokkanen datum 

1. Assen 
2. Hengelo 
3. IJsselstreek 
4. Gelderland 
5. Midden-Nederl. 
6. Gooi- en Eeml. 
7. Amsterdam 
8. Beverwijk 
9. Haarlem 

10. Gouda 
11. Dordrecht 
12. Den Haag 
13. Rotterdam 
14. Breda 
15. Eindhoven 
16. Tilburg 
W.Heerlen 
18. Zeeland 

geen opgave 
1149 
357 

1875 
geen opgave 

2730 
11491 

1038 
1124 
3768 
1436 

ca. 5000 
9225 
4380 
3363 
1173 
4714 

438 

9113 
4590 
7193 

3369 
9287 
4687 
2278 
1527 
3779 

ca. 7000 
29123 

5679 
6425 
2746 
2624 

993 

/l/'78 
/l/'78 
/l/'78 

/1Г78 
/l/'78 
/8/'77 

η m 
ПП8 
Hins 
Ι9Π8 
/l/'78 
/l/'78 
/l/'77 

l/7/'78 
[/l/'78 
/l/'77 

Tabel II 
Ministerie van Justitie 

CIJFERS PER REGIO, per 1 januari 1976. 

Marokkanen 

1. Assen 
2. Hengelo 
3. Deventer 
4. Arnhem 
5. Midden-Nederl. 
6. Gooi- en Eeml. 
7. Amsterdam 
8. Beverwijk 
9. Haarlem 

10. Gouda 
11. Dordrecht 
12. Den Haag 
13. Rotterdam 
14. Breda 
15. Eindhoven 
16. Tilburg 
17. Heerlen 
18. Zeeland 

652 
1061 
285 

1463 
5603 
2324 

geen opga 
870 
785 

3033 
1088 
3636 
3936 
1981 
2650 

849 
4104 

348 

Turken 

1356 

8483 

4213 

6175 

4013 

3155 

4172 

1755 

1394 

2997 

4824 

14686 

2165 

5574 

2432 

2296 

686 

totaal 

2008 

9544 

4498 

7638 

9616 

5479 

5042 

2540 

4427 

4085 

8460 

18622 

4146 

8232 

3281 

6400 

1034 



Kaart III 
S W 
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BIJLAGE С. 
WERVINGSACCOORD NEDERLAND-MAROKKO 

11 (1969) Nr. 1 

TRACTATENBLAD 
VAN H E T 

K O N I N K R I J K DER NEDERLANDEN 
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В. TEKST 

Overeenkomst tussen het КопіпкгЦк der Nederlanden en het Konink
rijk Marokko betreffende de aanwerving en de tewerkstelling van 

Marokkaanse werknemers in Nederland 

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en 

De Regering van het Koninkrijk Marokko, 

Gezien de vriendschappelijke betrekkingen die tussen beide landen 
bestaan, alsmede hun beider belangen op het gebied van de arbeids
voorziening, 

Erkennende dat het in het belang van beide landen is de tewerk
stelling van Marokkaanse werknemers in Nederland te bevorderen, 

Verlangende de voorwaarden van aanwerving en tewerkstelling als
mede de arbeidsvoorwaarden van de Marokkaanse onderdanen in 
Nederland te regelen, 

Zijn als volgt overeengekomen: 

Algemene Bepalingen 

Artikel 1 

Terzake van de aanwerving en de tewerkstelling van Marokkaanse 
werknemers in Nederland zijn bevoegd: 

aan Marokkaanse zijde, „Ie Service de la main d'oeuvre du 
Ministère du Travail et des Questions Sociales" te Rabat, hierna te 
noemen „de Dienst"; 

aan Nederlandse zijde, het Directoraat-Generaal voor de Arbeids
voorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
te Leidschendam, hierna te noemen „het Directoraat-Generaal". 

Artikel 2 

1. Opdat de bevoegde Marokkaanse autoriteiten tijdig de nodige 
voorzieningen kunnen treffen en aan de aanvragen kunnen voldoen 
verstrekt het Directoraat-Generaal aan de Dienst inlichtingen over de 
geraamde behoeften aan Marokkaanse werknemers van het Neder
landse bedrijfsleven. De Dienst kan het Directoraat-Generaal op de 
hoogte brengen van het totale aanbod van Marokkaanse werknemers. 

2. Het Directoraat-Generaal verschaft bij inwerkingtreding van 
deze Overeenkomst ter zake van de algemene loon- en arbeidsvoor
waarden, de sociale voorzieningen, alsmede over de levensomstan
digheden, alle inlichtingen die kunnen strekken tot voorlichting van de 
betrokken werknemers. 
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3. Deze inlichtingen dienen in het bijzonder alle gegevens te be
helzen betreffende het gemiddelde loon en de gemiddelde arbeidsduur 
in de verschillende sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven, als
mede betreffende de bedragen die wegens belastingen, premies voor 
sociale verzekeringen enz., worden ingehouden op het loon, alsmede 
alle inlichtingen betreffende prijzen en kosten van levensonderhoud 
in het algemeen. Aanvullende inlichtingen zullen worden verstrekt in 
geval van belangrijke veranderingen of op verzoek van de Dienst, 
evenals wijzigingen die betrekking hebben op de toelatingsvoorwaar
den en op de bepalingen betreffende de gezinshereniging. 

Aanwerving en tewerkstelling 

Artikel 3 

1. Rekening houdende met de overeenkomstig artikel 2 verstrekte 
inlichtingen geeft het Directoraat-Generaal aan de Dienst kennis van 
de aanbiedingen van werk der Nederlandse werkgevers. 

2. De aanbiedingen van werk dienen nauwkeurige inlichtingen 
te behelzen omtrent de aard, de soort en de duur van het werk, het 
bruto- en nettoloon, de arbeidsvoorwaarden alsmede omtrent de 
mogelijkheden van huisvesting en voeding der werknemers en alle 
overige noodzakelijke en nuttige aanwijzingen. 

3. Indien een aanbieding van werk voor de Dienst aanvaardbaar 
is treft zij de nodige maatregelen om hieraan met spoed bekendheid te 
geven, met de voor de betrokken werknemers van belang zijnde ge
gevens en inlichtingen. 

Artikel 4 

De leeftijdsgrenzen waarbinnen Marokkaanse werknemers werk in 
Nederland kunnen krijgen, zijn als volgt vastgesteld: 

van 21 tot 35 jaar voor ongeschoolde werknemers; 
van 23 tot 45 jaar voor geschoolde en gespecialiseerde werknemers. 
Deze leeftijdsgrenzen kunnen worden gewijzigd voor op naam aan

gevraagde werknemers of, in bijzondere gevallen, in onderling overleg 
tussen de Dienst en het Directoraat-Generaal. 

Artikel 5 

1. De Dienst draagt zorg voor het onderzoek naar de gezondheids
toestand der kandidaten die zich voor tewerkstelling in Nederland 
aanbieden. De Dienst stelt een onderzoek in naar de vakbekwaam
heid van de kandidaten en terzake van andere door het Directoraat-
Generaal gestelde bijzondere voorwaarden. 
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2. De uitslag van dit onderzoek, waaraan iedere kandidaat zich 
dient te onderwerpen wordt vermeld op in gezamenlijk overleg vast
gestelde formulieren. 

3. De Dienst draagt er zorg voor, dat werknemers die niet be
schikken over een blanco uittreksel uit het strafregister of van wie het 
slechte morele of maatschappelijke gedrag bekend is, niet worden 
voorgedragen. 

4. De selectie met betrekking tot de vakbekwaamheid van de kan
didaten dient te worden uitgevoerd op basis hetzij van lichamelijke 
geschiktheid, hetzij van het arbeidsverleden van de kandidaten, hetzij 
van getuigschriften inzake de opleiding die zij hebben ontvangen, ter
wijl rekening wordt gehouden met de bijzondere voorwaarden van de 
aanbiedingen van werk. 

5. De lijst van geschikt bevonden kandidaten alsmede de voor elk 
van hen ingevulde formulieren worden door de Dienst aan het Direc
toraat-Generaal gezonden. 

Artikel 6 

1. Het Directoraat-Generaal kan een delegatie naar Marokko zen
den die belast is met de eindselectie van de door de Dienst voorge
dragen kandidaten. 

2. Om genoemde delegatie - die zich zowel duurzaam als tijdelijk 
in Marokko kan ophouden - in staat te stellen op snelle en doeltref
fende wijze het noodzakelijke onderzoek te verrichten stelt de Dienst 
in de in onderling overleg aan te wijzen selectieplaatsen aan de dele
gatie lokaliteiten en andere voor haar werkzaamheden nodige facili
teiten ter beschikking. 

Artikel 7 

Het Directoraat-Generaal doet zo spoedig mogelijk aan de Dienst 
een lijst van definitief aanvaarde kandidaten toekomen. 

Artikel 8 

1. Voor iedere werknemer die definitief voor tewerkstelling in 
Nederland is aangenomen, zendt het Directoraat-Generaal de Dienst 
een arbeidsovereenkomst, ondertekend door de werkgever en gesteld 
in de talen van beide landen, overeenkomstig een in onderling overleg 
vastgesteld model, waarin de onderscheiden rechten en verplichtingen 
van de werkgever en de werknemer zijn vastgesteld. De arbeidsover
eenkomst dient door de werknemer voor zijn vertrek uit Marokko te 
worden ondertekend. 

2. De overeenkomst wordt in viervoud opgemaakt, één exemplaar 
is bestemd voor de werkgever, één voor de werknemer, en twee voor 
de Dienst. 
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3. De geldigheidsduur moet duidelijk in de arbeidsovereenkomst 
worden vermeld. Zij is in principe tot twaalf maanden beperkt. 

Artikel 9 
1. De werknemer moet in het bezit zijn: 
a) van een document dat inlichtingen bevat nopens zijn burger

lijke staat en de in leven zijnde kinderen die te zijnen laste 
komen. Een copie van dit document wordt aan de bevoegde 
Nederlandse instantie gezonden. 

b) van een blanco uittreksel uit het strafregister, als bedoeld in 
artikel 5, of bij gebreke daarvan, van een officiële verklaring 
van goed en zedelijk gedrag; 

c) van een document waaruit blijkt dat hij het medische onder
zoek, als bedoeld in artikel 5, met gunstig gevolg heeft onder
gaan. 

2. Na de ontvangst van de arbeidsovereenkomst, bedoeld in 
artikel 8, dragen de Marokkaanse autoriteiten er zorg voor dat de 
werknemer in het bezit wordt gesteld van alle vereiste documenten, 
met name een paspoort waarvan de geldigheidsduur ten minste één 
jaar bedraagt. 

Voorts moeten deze werknemers in het bezit zijn van een visum 
geldig voor Nederland, genoemd „machtiging tot voorlopig verblijf". 
Deze machtiging wordt kosteloos verstrekt door - of vanwege -
de bevoegde Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoor
diger in Marokko door middel van het stellen van een aantekening 
in het paspoort. 

Artikel 10 
1. De Dienst draagt er zorg voor, dat de aangeworven werk

nemers aanwezig zijn op de met het Directoraat-Generaal overeen
gekomen data en plaatsen van vertrek naar Nederland. 

2. Het vervoer van de vertrekplaatsen naar Nederland wordt 
geregeld en betaald door het Directoraat-Generaal. 

3. De afreis van de geworven werknemers dient zo mogelijk 
plaats te vinden op de dag van hun aankomst op de plaats van 
vertrek. 

Artikel 11 
Na aankomst in Nederland van de in dienst genomen werknemers 

verlenen de bevoegde Nederlandse autoriteiten zo spoedig mogelijk 
alle faciliteiten ter verkrijging van de benodigde werk- en verblijfs
vergunningen. 

Artikel 12 
1. Uitsluitend in gevallen, waarin de arbeidsongeschiktheid van 

de werknemer bij de uitoefening van zijn werk duidelijk blijkt, kun-
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nen de Nederlandse werkgevers weigeren de arbeidsovereenkomst 
met een door het Directoraat-Generaal of de delegatie aangeworven 
werknemer voort te zetten. In die gevallen dienen de Nederlandse 
arbeidsbureaus zich te beijveren aan de betrokkenen een met hun 
vakbekwaamheid overeenkomende betrekking aan te bieden. 

2. In geval van contractbreuk door de werknemer, welke door 
de Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau gerechtvaardigd 
wordt geacht, heeft de werknemer, onverminderd de rechten die hij 
krachtens de Nederlandse wetgeving kan doen gelden, de mogelijk
heid een nieuwe overeenkomst met een andere onderneming te 
sluiten. 

3. In geval van contractbreuk door de werkgever, welke door de 
Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau niet gerechtvaardigd 
wordt geacht, heeft de werknemer, onverminderd de rechten die hij 
krachtens de Nederlandse wetgeving kan doen gelden, de mogelijk
heid een nieuwe overeenkomst met een andere onderneming aan te 
gaan, of indien hij zulks wenst, te worden gerepatrieerd op kosten 
van de werkgever. In deze gevallen verleent het Directoraat-Generaal 
hem de nodige medewerking. 

4. In geval van overgang naar een andere onderneming, welke 
in gemeenschappelijk overleg tussen de betrokken partijen tot stand 
is gekomen, wordt het nieuwe contract in de plaats gesteld van het 
oude. 

Artikel 13 
1. De kosten van de in artikel 5 bedoelde selectie zijn voor 

Marokkaanse rekening; hieronder zijn begrepen de kosten van de 
medische keuring en het onderzoek naar de vakbekwaamheid van 
de werknemers, de reiskosten van de werknemers van hun woon
plaatsen naar de plaatsen waar de onderzoeken plaats vinden en de 
kosten van hun voeding en onderdak gedurende het verblijf in de 
selectieplaatsen. 

2. De kosten van bijzondere medische keuringen en van een 
bijzonder onderzoek naar de vakbekwaamheid komen voor rekening 
van de Nederlandse partij wanneer de keuring of het onderzoek 
wordt verricht door of op verzoek van de Delegatie. 

3. De kosten der werkzaamheden van de Delegatie komen voor 
rekening van de Nederlandse partij. 

Artikel 14 
Het Directoraat-Generaal zendt rechtstreeks, onder overlegging 

van een copie aan de Ambassade van het Koninkrijk Marokko, aan 
de Dienst lijsten van de in Nederland in het kader van deze overeen
komst aangekomen werknemers, met opgave van het adres van de 
werkgever en het eerste adres van iedere werknemer. 
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Artikel 15 

1. Indien geen delegatie naar Marokko wordt gezonden, zendt 
het Directoraat-Generaal de aanbiedingen van werk rechtstreeks aan 
de Dienst toe. 

2. In dat geval is het bepaalde in de artikelen 4, 5, 8, 9, 12, 13 
en 14 van overeenkomstige toepassing. 

3. De Dienst zal zorg dragen voor een zo snel mogelijke afhan
deling van deze aanvragen. 

4. In dit geval wordt het vervoer van de vertrekplaatsen naar 
Nederland geregeld door de Dienst. De reis- en verblijfkosten worden 
door het Directoraat-Generaal aan de Dienst terugbetaald na ont
vangst van de desbetreffende nota's en facturen. 

Algemene Arbeidsvoorwaarden 

Artikel 16 

1. De Marokkaanse werknemers worden in Nederland tewerk
gesteld op dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van 
de betaalde vakanties) als die welke voor de Nederlandse werknemers 
gelden, en wel volgens wettelijke bepalingen, collectieve arbeidsover
eenkomsten, beroepsgebruiken en plaatselijke gewoonten. 

2. Zij genieten dezelfde rechten en dezelfde bescherming als de 
Nederlanders zowel wat de toepassing van de wetten inzake arbeids-
hygiëne en arbeidsbescherming, als wat de huisvesting betreft. 

3. Zij genieten de voordelen die de Nederlandse wetgeving inzake 
sociale zekerheid (met inbegrip van de kinderbijslag) toekent aan 
Nederlandse werknemers, voorzover zij voldoen aan de in deze wet
geving gestelde voorwaarden. 

4. De Nederlandse autoriteiten dragen er zorg voor, dat deze 
bepalingen worden toegepast en zien er in het bijzonder op toe, dat op 
het ogenblik van aankomst van de werknemer in Nederland de aan-
wervingsvoorwaarden met deze bepalingen in overeenstemming zijn. 

5. Bij arbeidsgeschillen kunnen de Marokkaanse werknemers een 
beroep doen op de bevoegde administratieve of gerechtelijke autori
teiten in Nederland en zulks onder dezelfde voorwaarden als die welke 
voor Nederlanders gelden. 

Artikel 17 

1. De Marokkaanse werknemers die in Nederland werkzaam en 
gevestigd zijn kunnen zich door hun gezin doen volgen vanaf het 
ogenblik waarop zij gedurende twee jaar hebben gewerkt en op voor-
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waarde dat zij beschikken over een door de Nederlandse autoriteiten 
als normaal beschouwde huisvesting voor hen en hun gezin. Het gezin 
bestaat uit de echtgenote en de minderjarige te zijnen laste komende 
kinderen. 

2. De Nederlandse Regering en de Nederlandse werkgevers zijn 
de in Nederland werkzame Marokkaanse werknemers behulpzaam 
bij het vinden van dezç huisvesting op normale voorwaarden. 

3. De Marokkaanse autoriteiten verlenen aan deze gezinnen alle 
faciliteiten om het grondgebied te verlaten. De Nederlandse diplo
matieke en consulaire vertegenwoordigers verschaffen de vereiste 
visa en faciliteiten. 

Artikel 18 

De Marokkaanse werknemers kunnen het totale bedrag van hun 
spaargelden naar Marokko overmaken binnen het kader van de in 
Nederland geldende wettelijke regelingen. 

Artikel 19 

1. De bevoegde Nederlandse autoriteiten en de Nederlandse 
werkgevers verschaffen aan de Marokkaanse werknemers alle nood
zakelijke hulp teneinde hen vertrouwd te maken met de nieuwe om
geving waarin zij zich bevinden, vooral in de beginperiode van hun 
tewerkstelling. 

2. Alle geëigende maatregelen worden door de bedrijven genomen 
om de werknemers geleidelijk aan te passen aan de werkzaamheden 
die zij zullen moeten verrichten en om hun alle nodige inlichtingen 
te geven wat betreft de bestaande beloningstelsels en het indienen van 
eventuele klachten. 

3. De bevoegde autoriteiten van beide Overeenkomstsluitende 
Partijen zullen alle initiatieven van maatschappelijke en godsdienstige 
organisaties, zowel Nederlandse als Marokkaanse, die ten doel heb
ben aanpassing van de Marokkaanse werknemers te vergemakke
lijken, welwillend in overweging nemen en bevorderen. De samen
werking tussen de hierboven genoemde Marokkaanse en Neder
landse organisaties zal eveneens worden vergemakkelijkt. 

4. Op verzoek van de werknemer en met toestemming van de 
werkgever kunnen de wettelijk vastgestelde Nederlandse feestdagen 
worden vervangen door officiële Marokkaanse feestdagen. 

Artikel 20 

1. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal de werknemer 
Nederland verlaten, tenzij zijn arbeidsovereenkomst verlengd wordt 
of tenzij hij met goedkeuring van de Nederlandse autoriteiten een 
andere betrekking aanvaardt. 
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2. In geval van sluiting van een nieuwe overeenkomst zal het 
verzoek tot verlenging van de werkvergunning worden ingediend 
hetzij door de werkgever hetzij door de werknemer. 

3. Bij beëindiging of verbreking van de arbeidsovereenkomst 
komen de kosten van repatriëring ten laste van de Nederlandse werk
gever. Deze kosten komen echter voor rekening van de werknemer, 
indien de verbreking het gevolg is van een door hem begane ernstige 
fout, of indien de werknemer de arbeidsovereenkomst om niet gerecht
vaardigde redenen heeft beëindigd; het is de taak van het arbeids
bureau binnen welks gewest zich de plaats van tewerkstelling be
vindt, terzake de beslissing te nemen. 

4. Indien de arbeidsovereenkomst, als bedoeld in artikel 8, wordt 
verlengd, neemt de werkgever, als de werknemer zijn vakantie in 
Marokko wenst door te brengen, de kosten van de heen- en terugreis 
voor zijn rekening. Bij verdere verlengingen van de arbeidsovereen
komst verliest dit voorrecht zijn verplicht karakter. Als de verlenging 
plaats heeft, zonder dat de vakantie in Marokko wordt doorgebracht, 
komen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst de kosten van 
repatriëring voor rekening van de werkgever, mits de repatriëring 
plaats heeft binnen twee weken na beëindiging van de arbeidsover
eenkomst. 

Slotbepalingen 

Artikel 21 

De bevoegde Marokkaanse autoriteiten treffen alle vereiste maat
regelen om het reizen naar Nederland te verhinderen van werk
zoekende Marokkanen, die niet in het kader van deze Overeenkomst 
zijn aangeworven. 

Artikel 22 

De Marokkaanse Regering zal de Marokkaanse onderdanen die 
zich in Nederland bevinden en aan wie het uit hoofde van de Neder
landse vreemdelingenvoorschriften niet of niet langer is toegestaan 
in Nederland te verblijven te allen tijde zonder formaliteiten toelaten. 
Genoemde Regering zal de afgifte van reisdocumenten en van de 
transitvi'-a benodigd voor de terugicis naar Marokko, bevorderen. 

Artikel 23 

1. Er wordt een Gemengde Commissie ingesteld bestaande uit 
ten hoogste drie vertegenwoordigers van iedere Partij. Iedere af
vaardiging kan door deskundigen worden bijgestaan. 

2. De Gemengde Commissie is belast met: 
a) het toezicht op de uitvoering van deze Overeenkomst. Zij 

tracht de moeilijkheden, die uit de toepassing van deze Over-
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eenkomst kunnen voortvloeien, uit de weg te ruimen en er een 
oplossing voor te vinden voorzover tussen de Dienst en het 
Directoraat-Generaal geen overeenstemming is bereikt. Zij 
kan zich bovendien bezighouden met vraagstukken van alge
mene aard betreffende de aanwerving en de tewerkstelling in 
Nederland van Marokkaanse werknemers. Zij doet aan beide 
Partijen voorstellen inzake de door haar in behandeling ge
nomen aangelegenheden. 

b) het voorstellen, in voorkomende gevallen, van wijzigingen van 
deze Overeenkomst. 

c) het doen van voorstellen nopens de aanpassing van de voor
waarden vervat in deze Overeenkomst en die welke voor
komen in de multilaterale overeenkomsten die later tussen 
beide Regeringen kunnen worden gesloten. De Commissie kan 
nuttige suggesties doen, teneinde de samenwerking tussen 
Marokko en Nederland op het terrein dat door deze Overeen
komst wordt bestreken te verbeteren. 

3. De Gemengde Commissie stelt haar interne organisatie en 
haar werkwijze vast. Haar vergaderingen zullen afwisselend in 
Marokko en Nederland plaats vinden op verzoek van de ene of 
de andere Partij. 

Artikel 24 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is deze Overeen
komst alleen van toepassing op het in Europa gelegen grondgebied 
van het Koninkrijk. 

Artikel 25 

De Nederlandse Regering bevordert dat de door deze Overeen-
kom„t verleende rechten en voorzieningen aan de in Nederland werk
zame Marokkanen worden uitgebreid tot de Marokkaanse werk
nemers die eerder zijn binnengekomen. 

Artikel 26 

Alleen door de Marokkaanse en Nederlandse Regeringen aange
wezen vertegenwoordigers of andere behoorlijk tot dit doel ge
machtigde personen kunnen Marokkaanse werknemers voor Neder
landse bedrijven aanwerven. 

Artikel 27 

1. Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag van haar 
ondertekening. 

2. Zij is van kracht voor de tijd van een jaar en zal van jaar tot 
jaar stilzwijgend worden verlengd, behoudens opzegging door een 
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van beide Overeenkomstsluitende Partijen langs diplomatieke weg 
tenminste drie maanden voor de datum van verval. 

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe be
hoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend. 

GEDAAN te 's-Gravenhage, de 14 mei 1969, in tweevoud in de 
Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk 
authentiek. 

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, 
(w.g.) J. LUNS 

Voor de Regering van het Koninkrijk Marokko, 
(w.g.) BENSALEM GUESSOUS 

551 
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O. INWERKINGTREDINO 

De bepalingen van de Overeenkomst zijn ingevolge artikel 27, 
eerste lid, op 14 mei 1969 in werking getreden voor een periode van 
één jaar. Zij zullen ingevolge artikel 27, lid 2, van jaar tot jaar stil
zwijgend worden verlengd. 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, gelden de bepalingen 
van de Overeenkomst ingevolge artikel 24 alleen voor Nederland. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
J. LUNS. 



BULAGE D. VRAGEN INZAKE BEMOEIENIS INLICHTINGENDIENST NAAR AC
TIVITEITEN VAN BUITENLANDERS, GESTELD IN DE GEMEENTERAAD VAN 
UTRECHT 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Vragen van mevrouw M.M. VersnelSchmitz 
en de heren drs. J.M. Theunis, J.J. van der 
Star, R. Braams en B.J. Schreuders 
(Ingekomen 29 augustus 1973) 

In de recente zitting van de migrantenraad donderdag 23 augustus j.I. heeft één der leden 
gevraagd of het juist is dat twee leden van de migrantenraad, nadat deze door de burge
meester van Utrecht was geïnstalleerd, door de politie voor 'een gesprek' zijn uitgeno
digd. 
Deze twee leden hebben dit bevestigd en verklaard dat de positie van de buitenlandse 
arbeider aan de orde is geweest, de politieke gezindheid van henzelf en anderen, de 
Stichting Midden Nederland, de Stichting 'De Moskee' e.d. 
Deze desbetreffende leden verblijven reeds vele jaren in ons land en zijn tot hun benoe
ming in de migrantenraad nimmer voor een dergelijk onderhoud bij de politie uitgeno
digd. 

1. Is het juist dat het initiatief tot een dergelijk gesprek in de onderhavige kwestie van 
de politie is uitgegaan en dat bovenvermelde onderwerpen aan de orde zijn geweest? 

2. Geschieden 'deze oriënterende gesprekken' op grotere schaal onder vreemdelingen in 
onze stad? 

3. Indien vraag 1 (en 2) bevestigend is beantwoord, kan het College ons dan meedelen 
wie de opdracht tot de betreffende gesprekken hebben gegeven? 
Is het College van mening dat er aanleiding tot dergelijke gesprekken bestond? Ên zo 
ja, welke zijn dan de redenen geweest? 

4. Is het College met ons van mening dat dit soort kontakt tussen leden van de migran
tenraad en de politie met uiterste voorzichtigheid dient te geschieden omdat de 
vreemdeling zich hierdoor in zijn vrijheid ernstig beknot kan voelen, en hij tevens in 
een daglicht van onbetrouwbaarheid en verdenking wordt geplaatst? 

5. Kan het College garanderen dat leden van de migrantenraad niet individueel voor al
gemene zaken, hun kiezers betreffende, door de politie zullen worden benaderd? 

Antwoord van de Burgemeester 
(Verzonden 11 januari 1974) 

1. Deze vraag kan ik bevestigend beantwoorden. 

2 en 3. De politie heeft voor haar taakuitoefening zowel op het terrein van de openbare 
orde als op dat van de opsporing van strafbare feiten en daarnaast op het gebied van 
de uitvoering vanbepaalde wetten, waaronderin het bijzonder de Vreemdelingenwet, 
behoefte aan goede informatie. Deze informatie wordt in overwegende mate inge
wonnen door het voeren van gesprekken met allerlei personen, die geacht kunnen 
worden op grond van hun maatschappelijke en als gevolg daarvan vaak ook politieke 
aktiviteit over die informatie te beschikken. 
Het hebben van een bepaalde nationaliteit speelt hierbij op zichzelf geen rol. In de 
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gemeente Utrecht wonen en werken ruim 10.000 personen van ongeveer 70 verschil
lende nationaliteiten. Aangezien in het verleden is gebleken, dat politieke gebeurte
nissen in het land van herkomst van invloed zijn op de rust onder de hier te lande ver
blijvende personen uit een dergelijk land, is het voeren van informatieve gesprekken 
met buitenlanders met het oog op de normale taakvervulling van de politie een voor 
de hand liggende taak. 

Het merendeel van deze gesprekken ontstaat spontaan tijdens bezoeken aan de vreem
delingendienst van de politie. In enkele gevallen, waaronder de door de vragenstellers 
bedoelde, is sprake van het uitnodigen van bepaalde vreemdelingen. 

Uit vorenstaande blijkt dat de hier bedoelde gesprekken voortvloeien uit de algemene 
taakopdracht welke de politie op grond van artikel 28 van de politiewet * heeft. Er 
is in dit geval geen gerichte opdracht van hogerhand gegeven. 

4. De politie betracht steeds grote voorzichtigheid in haar contacten met alle vreemde
lingen. Bij het voeren van bedoelde gesprekken is in het geheel geen sprake van een 
'verhoorsituatie' ; zij vinden plaats in gebruikelijke werkvertrekken en niet in de zoge
naamde verhoorruimtes. Van intimidatie of een andere niet geoorloofde techniek is 
geen sprake. De vreemdeling behoeft zich derhalve niet in zijn vrijheid beknot te voe
len; hü wordt niet in een daglicht van onbetrouwbaarheid en verdenking geplaatst. 
Een positieve zijde van deze contacten is voorts dat de vreemdeling het besef krijgt 
dat de politie niet alleen een controlerende doch ook een beschermende functie ver
vult. Veel vreemdelingen hebben deze ervaring niet. 

5. Deze garantie kan niet worden gegeven omdat het onder bepaalde omstandigheden 
in het algemeen belang dan wel in het belang van individuele personen wenselijk zou 
kunnen zijn informatie te verkrijgen. Aan een uitnodiging voor een gesprek behoeft 
echter geen gevolg te worden gegeven. 
Overigens zij hieraan toegevoegd dat het in het onderhavige geval geheel toeval is dat 
de politie met twee leden van de migrantenraad heeft gesproken. 

Volledigheidshalve voeg ik hierbij de tekst van de vragen van het kamerlid Roethof 
en de daarop door de Minister van Binnenlandse Zaken, mede namens de Minister 
van Justitie, gegeven antwoorden betreffende hetzelfde onderwerp. 

* Artikel 28 Politiewet: 

De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeen
stemming met de geldende rechtsregelen te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving 
van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen, die deze behoeven. 



BIJLAGE E. TWEETAL BRIEVEN VAN DE MIGRANTENRAAD INZAKE BEËINDI
GING VAN HET EXPERIMENT 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders, Stadhuis, Utrecht. Utrecht, 31-10-78. 
uw kenmerk 64.296 MAV+J ons kenmerk MR.78.213 
onderwerp: financiële afwikkeling na vertrek sekretaris/penningmeester. 

Geacht College, 

Naar aanleiding van Uw schrijven met bovengenoemd kenmerk kunnen wij U het vol
gende mededelen. 

Uiteraard hebben wij als verantwoordelijk bestuur tijdig die maatregelen getroffen die 
o.a. in Uw brief staan vermeld. Dit i.v.m. het ontslag van de heer van Keulen als funktio-
naris van de S.S.W.U., gedetacheerd bij de Stichting Migrantenraad, en de opschorting 
van de aktiviteiten van de raad. Hoewel alles wyst in de richting van opheffing van de 
Stichting Migrantenraad moeten wij U er toch op wijzen dat dit statutaire besluit nog 
niet is gevallen. Bovendien heeft U ons niet formeel medegedeeld dat de subsidie aan de 
Migrantenraad per 1 november wordt ingetrokken. Immers de Gemeente Utrecht is onze 
direkte subsidiegever en deze subsidie is toegekend middels een raadsbesluit. Ons heeft 
alleen de mededeling bereikt dat de huidige sekretaris ontslagen zou worden per 1 no
vember 1978. Wij betreuren het overigens ten zeerste dat dit besluit tot ontslag is geno
men zonder dat hierover met onze voorzitter of het bestuur kontakt is opgenomen. Bo
vendien is dit plotselinge ontslag in strijd met eerder gemaakte afspraken tussen de wet
houder Mevr. Velders-Vlasblom en ons. 

In theorie is het dus niet onmogelijk dat het bestuur besluit de Stichting niet op te hef
fen en mogelijk een nieuw subsidieverzoek voor 1979 in zal dienen. Hierover hopen wij 
spoedig uitsluitsel te geven. 
Indien wij overgaan tot liquidatie zal een voorstel tot besteding van het batig saldo U 
bereiken. Zo'n voorstel dient statutair door de Gemeenteraad te worden goedgekeurd. 

Het is onmogelijk van vandaag op morgen alle aktiviteiten te staken. Dit dient op een 
verantwoorde wijze te geschieden. Wij zijn echter op onverantwoorde wijze van onze 
mankracht beroofd. Bovendien heeft U nog geen alternatief aangedragen voor de funk-
ties die de Migrantenraad heeft vervuld. 

Aan een verantwoorde afbouw en mogelijke liquidatie гцп kosten verbonden. Wij gaan 
er van uit dat de diverse kosten die zijn gemaakt na de CRM-datum van 1 oktober en 
nog na 1 november gemaakt worden i.v.m. de noodzakelijke afwikkeling uit het lopende 
budget kunnen worden betaald. Het lijkt ons daarom verstandiger om per 31 december 
1978 een balans te produceren en eenjaarrekening over 1978. 

Doordat de heer van Keulen tot op heden nog geen passende nieuwe werkkring heeft 
gevonden, heeft hij zich bereid verklaard als vrijwilliger een verantwoorde afwikkeling 
mogelijk te maken. Dit houdt o.a. in dat hij tot nader order als sekretaris en penning
meester van het bestuur zal blyven funktioneren. Helaas kunnen wij hem geen tijdelijk 
dienstverband aanbieden. 

Naast deze formele en zakelijke benadering van een aantal zaken kunnen wij U ter infor
matie nog mededelen dat wij het pand Voorstraat 6 bis per 1 december zullen verlaten. 
Voor een ontruiming zullen wij uiteraard zorg dragen. 
Met de afdeling Comptabiliteit is een afspraak gemaakt m.b.t. het beheer van de finan-
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ciële bescheiden en het maken van een concept-balans en jaarrekening. 
Na het verlaten van het huidige adres zal ons postadres het pand van de SSWU zyn. Zo
wel debiteuren als crediteuren zijn ingelicht over de door ons genomen stappen. 
Eveneens met de SSWU vindt overleg plaats i.v.m. de overname van het archief en de 
dokumentatie. 

Wij hopen U naar voldoening te hebben ingelicht en hopen U spoedig te berichten inza
ke de besluitvorming over de toekomst van onze stichting. 

Hoogachtend, 
het bestuur van de Stichting Migrantenraad, 
namens deze, 
Drs. J.J.A.M, van Keulen. 
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht. Kopie aan 
de Kommissie M.A.V.E. en J., Utrecht, 18 december 1978. 
uw kenmerk ons kenmerk MR. 7 8.2 5 2 
onderwerp: afwikkeling zaken m.b.t. stichting migrantenraad. 

Geacht College, 

In aansluiting op onze brief van 31-10-78 en de reeds mondeling verstrekte informatie, 
doen wij U nu nadere mededeling over onze besluitvorming inzake de toekomst van de 
Stichting Migrantenraad. 

Na rijp beraad heeft het bestuur de volgende besluiten genomen: 
1. De Stichting Migrantenraad zal in principe worden opgeheven; 
2. De opheffing zal pas worden geëffektueerd als de Gemeente Utrecht nadere voorzie

ningen heeft getroffen voor een alternatief voor de Migrantenraad; 
3. Tot het tijdstip van effektuering neemt het Dagelijks Bestuur van de Stichting de be-

belangen waar en handelt lopende zaken af; 
4. Het Dagelijks Bestuur verzoekt het Gemeentebestuur betrokken te worden bij de uit

werking van mogelijke alternatieven. 

Toelichting: 

Het besluit van de Minister van CRM om per 1 oktober 1978 de subsidie aan het expe
riment migrantenraad te staken heeft o.a. geleid tot het ontslag van de full-time sekre-
taris. Hierdoor is de migrantenraad onthoofd en in feite lamgelegd in zijn werk. Hoewel 
van de zijde van de gemeente ons nog niet is medegedeeld dat zij de subsidie aan de 
Stichting Migrantenraad intrekt, gaan wij ervan uit dat het Gemeentebestuur niet bereid 
of in staat is uit eigen middelen met name de personeelskosten te betalen. 
Het bestuur is echter geenszins bereid om in deze situatie zonder meer de stichting op 
te heffen. Berichten, als zou de raad reeds ter ziele of opgeheven zijn moeten wij tegen
spreken. Het bestuur wil voorkomen dat er een gat valt in de belangenbehartiging tussen 
een verscheiden van de raad en de start van een mogelijk alternatief. Er is teveel opge
bouwd om nu, door het vastlopen van de onderhandelingen met de Stichting B.W. Mid
den-Nederland en het intrekken van de CRM-subsidie, in een vacuum teloor te laten 
gaan. Als bestuur zullen wy naar vermogen en met bescheidenheid waar mogelijk de 
zaken afwerken. Anderzijds zullen wij pogen een bijdrage te blijven leveren in het stre
ven naar een nieuwe struktuur van belangbehartiging van de buitenlandse werknemer in 
Utrecht. De huidige werkwijze en struktuur vertoonde fouten, door ons zelf openhartig 
aangegeven in diverse verslagen en brieven. Juist uit deze fouten is lering getrokken mid
dels de door ons geformuleerde voorstellen. Ons is echter de tijd niet gegund en de mo
gelijkheden ontbraken om het experiment aan te passen. Het zou onverantwoordelijk 
zijn de oude struktuur af te breken zonder iets nieuws op te bouwen. 

Het verheugt ons, dat door de Gemeenteraad, tijdens de laatste begrotingsbehandeling, 
een motie is aangenomen die in feite onze wensen onderstreept en daarnaast wijst op 
de eigen verantwoordelijkheid van het Gemeentebestuur voor het welzijn van de buiten
landse werknemer. Wij hopen dat deze motie een steun voor U zal zijn bij het komende, 
reeds lang verlangde gesprek met de Minister van CRM. Overigens is een door ons op 
hetzelfde tijdstip gedaan verzoek om een onderhoud met de Minister nooit beantwoord. 
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Dit versterkt bij ons alleen maar bepaalde, bij U bekende, vermoedens t.a.v. het beleid 
van het ministerie in deze. 

Onze bezorgdheid t.a.v. het huidig funktioneren van de Stichting B.W. Midden-Nederland 
blijft groot. Nog dagelijks worden wij gekonfronteerd met een beleid van de stichting 
wat niet demokratisch tot stand is gekomen. Met name de grootste groeperingen, de 
marokkanen en de turken, worden niet betrokken Ь'ц de beleidsbepaling. De hulpverle
ning door bepaalde medewerkers wordt door vele cliënten als partijpolitiek-gekleurd er
varen. Ook in diverse persorganen verschijnen steeds meer berichten die onze klachten 
bevestigen. Zelfs is er op dit moment een streven van genoemde stichting te bemerken 
om d.m.v. zeer onwaardige praktijken invloed te krijgen op los van de stichting ontstane 
zelforganisaties van buitenlandse werknemers. 

Wij achten het daarom van zeer groot belang dat de verantwoordelijkheid van het Ge
meentebestuur verder gaat dan het pleiten van een raad bij de stichting. Naast de zorg 
voor nadere invulling van taak en doelstelling van zo'n raad in overleg met stichting en 
het ministerie, blijft de relatie stichting - gemeente nog een open vraag. 
Daarom pleiten wij voor een participatie van het Gemeentebestuur in de beleidsbepaling 
van de stichting en de verantwoordelijkheid in de besteding van de overheidsgelden die 
de stichting ontvangt. Dat zou kunnen door het plaatsnemen in bestuur of een raad, of 
het benoemen van bepaalde mensen daarin. 

Voorts achten wij het van groot belang dat nader onderzocht wordt in hoeverre, als al
ternatief of naast zo'n geplande raad, het zinnig is te streven naar een kommissie ex. 
artikel 61 van de Gemeentewet (mogelijk zelfs voor deelgebieden van het beleid zoals 
onderwijs en huisvesting). 

Los hiervan of gekombineerd hiermee kan voorts worden gedacht aan een Gemeentelijk 
Bureau Buitenlanders (of Minderheden), dat tot taak heeft binnen het gemeentelijk ap
paraat een en ander te koördineren, en dat anderzijds een ombudsfunktie en voorlich
tende taak kan vervullen naar de buitenlanders toe. 
Over deze koördinatie is al een en ander gepubliceerd in rapporten van de V.N.G. en de 
Raad van Europese Gemeenten. 

Wy hopen dat U kunt instemmen met deze interpretatie van de aanduiding 'gemeente
lijke verantwoordelijkheid'. Wy zien het als onze taak in deze fase nog mee te denken 
en nog gesprekspartner te zijn van het Gemeentebestuur. 

Als gevolg van het bovenstaande heeft het bestuur van de Stichting Migrantenraad, in 
afwyking van eerder genoemde brief, besloten niet per 1 december 1978 de huur van 
de kantoorruimte aan de Voorstraat 6 bis te beëindigen. Het opgeven van deze ruimte 
zou op dit moment de belangenbehartiging schaden en een verantwoorde afwerking van 
lopende zaken onmogelijk maken. Wy гцп van mening dat, zeker de komende maanden 
nog, deze ruimte noodzakelijk blijft. 
Een en ander brengt mede met zich mee dat er ook na 1 januari 1979 nog kosten zullen 
worden gemaakt, al zullen wij deze kosten beperken tot het hoogst noodzakelijke. De 
maandelijkse kosten ramen wij op ongeveer f. 700,—, waaronder valt: huur, gas, water, 
electriciteit, telefoon, administratiekosten en belastingen. Wij hopen en verwachten dat 
deze interimperiode niet langer dan 6 maanden zal bedragen. Wij zullen daarom voor 
1979 alsnog een begroting ter subsidiëring indienen ter dekking van deze kosten. 
Dit zou geen konsequentie voor de gemeentebegroting 1979 hoeven te hebben, daar dit 
bedrag kan worden gedekt door onze huidige liquide middelen. 
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Gaame vernemen wij Uw reaktie op bovengenoemde besluiten ende toelichting daarop. 

Met vriendelijke groet, 
voor het bestuur, 

Mr. F.J.A. v.d. Velden, 
voorzitter, 

Drs. J.J.A.M. van Keulen, 
sekre taris. 
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BÜLAGE F. VERTALING VAN НЕТ PROTOCOL VAN ABDEL 

ABDEL 

Je woont nu verscheidene jaren in Nederland. Sinds welk jaar? 
Sinds 1965. 
En je hebt al die tijd gewerkt, zonder te stoppen, buiten de vakanties? 
Ja. 
Je bent geboren in Nador? 
Ja, dat is juist. 
En je hebt daar altijd gewoond? 
Ja. 
Welke taal wordt er in Nador gesproken, buiten het Arabisch? 
Spaans. 
Spreek jij Spaans? 
Nee. 
Maar je spreekt goed Frans. 
Ja, maar niet veel. 
Waar heb je Frans geleerd? 
In Algerije en in Parijs. 
Ben je lang in Algerije geweest? 
Ja, ik heb vijftien jaar in Algerije gewoond. 
Waarom ben je daar naartoe gegaan? 
Ik heb daar gewerkt. 
Waarom ben je uit Algerije weggegaan? 
Er was daar niet meer veel werk. Ik ben toen naar Parijs gegaan, van 1961 tot 1965. 
En in Parijs heb je Frans geleerd? 
Ja. 
Waarom ben je van Parijs naar Nederland gekomen? 
Ik werkte goed en verdiende ook goed bij mijn baas. Ik had gehoord dat Nederland een 
democratisch land was, voor de arbeiders en voor iedereen. Ik dacht by mezelf: daar 
wil ik naar toe. 
Toen ik aankwam in 1965, merkte ik dat dat waar was, dat het echt democratisch was. 
Ik had werk, maar ik kon met niemand praten. 
Heb je al die tijd in Utrecht gewoond? 
Ja. 
Denk je dat er verschil is tussen het werken in Parijs en hier in Utrecht? Wat heeft jouw 
voorkeur, Parijs of Nederland? 
Ik wil wel iets zeggen, maar ik weet niet wat ik wel of niet kan zeggen. Frankrijk of 
Nederland . . .? 

Maar voor mijzelf, ik vind het in Nederland beter. Alleen, toen ik gezond was werkte 
ik hard en verdiende goed. In 1965-1966 verdiende ik ƒ244,— per week, bruto, en 
hield ik ƒ 184,— over. En ik vond Nederland echt beter dan Parijs. De eerste week na 
mijn ongeluk kreeg ik van het GAK ƒ141,— per week. Ik weet niet of dat van de baas 
kwam of van de verzekering. 

Daarna, vanaf juni 1969 tot november 1971 hield de verzekering op en kreeg ik nog 
maar ƒ90,— per maand. Toen ben ik op een dag naar Justitie gegaan en na acht 
maanden kreeg ik ƒ 2.770,— en kreeg ik ƒ 115,— per week. 

In september wilde ik op vakantie om mijn kinderen te bezoeken. Ik ging naar het 
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Arbeidsbureau, waar ze mij een briefje gaven en ze zeiden me dat ik nog drie maanden 
moest blijven. Bij de specialist vertelden ze met hetzelfde: drie maanden blijven. Maar 
ik ben teruggekeerd. 
Wat is volgens ¡ou het verschil tussen de Nederlanders en de Marokkanen? 
De Nederlandse arbeiders zün goed. Wij werken samen als broeders en wy eten samen 
als broeders. Het is een volk dat brood geeft aan de arbeiders en aan de vreemdelingen. 
Heb je nooit een verschil ontdekt tussen de arbeiders in Marokko en in Nederland7 

Ik heb nooit in Marokko gewerkt, maar ik heb nooit haat meegemaakt onder de 
Nederlanders. 
Begrijp je de Nederlanders? Want er is een verschil in cultuur en gebruiken in Marokko 
en in Nederland. 
Wat het eten betreft, zoals de groenten en het vlees en het fruit, is er wel verschil. De 
Nederlandse kip bijvoorbeeld is niet hetzelfde als de Marokkaanse. Hetzelfde geldt voor 
de groenten, de tomaten, de sla. 
Is het Nederlandse vlees ook anders dan het Marokkaanse? 
Nogal. Als je vlees braadt in Marokko, dan ruikt dat heel goed. Voor het slachten 
zeggen we ook drie maal 'Bismillah Allah akbar'. 
Waarom zeggen jullie dat? 
Omdat mijn Heer en Mohammed, het gebed - 'de zegen zij over hem' — ons dit 
gegeven hebben. Wij mogen geen vlees en geen kip en geen konijn eten dat niet ritueel 
geslacht is. Maar hier eten we zonder rituele slachtingen en leven we buiten de wet. 

We vroegen de geleerden: kunnen we dit eten of niet? En ze zeiden: 'Eet en stel geen 
vragen!' 
Je leeft nu onder heel andere mensen, met een andere godsdienst. Wat is dat voor een 
godsdienst? 
Ik weet het niet, ik ken hun godsdienst niet — katholiek — ik weet het niet. 
Wat denk je dat een katholiek is? Als je daar bijvoorbeeld thuis in Marokko over wilt 
vertellen, wat zegje dan? 
De katholieken — voorzover ik weet — volgen zij de weg van onze heer Jezus. Maar 
onze heer Jezus erkent Mohammed. Waarom geloven de katholieken dan niet, dat er 
geen God is buiten God en dat Mohammed God's gezant is, zoals wij in Jezus geloven? 
In de Koran staat dat de katholieken behoren tot de 'Mensen van het Boek'. 
'Mensen van het Boek' — Wij zijn broeders; wij hebben allemaal één vader en één 
moeder. Onze moeder is Eva en onze vader is Adam. 

Allemaal . . . de Fransen, de joden, de Italianen, de moslims, wij allemaal. Maar wij 
volgen allemaal onze eigen weg. En de mooiste weg is die van Mohammed, ons aller 
vader. 
In de Koran wordt gesproken over het volk Gods en over de mensen van het Boek. Wie 
zijn zij? 
Hij die gelooft in het Boek, dat is hij die vast tijdens de ramadan en die iedere dag bidt 
en in Mohammed gelooft. Daarvóór zijn er driehonderdvierentwintig profeten geweest. 
Neem even aan dat je een dochter hebt, die wil trouwen. Laat je haar dan trouwen met 
een christen? 
Nee. 
En als je een zoon hebt, die met een christen-vrouw wilt trouwen, is dat mogelijk? 
Ja. 
En als je nu een zoon hebt, die met een vrouw wilt trouwen, die helemaal niet in God 
gelooft? Is dat geoorloofd? 
Ja. Volgens onze wet kan hij met haar trouwen, maar moet hij haar bekeren tot de 
Islam. Als zij dat niet wil, dan blijft ieder op zyn eigen weg. Behalve als het een jodin 
is. Als die zich niet bekeert zal híj niet met haar trouwen. 
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In Nederland heb je de katholieke godsdienst. Heb je ooit gehoord van het woord 
"protestant'? 
Nee. 
Ben je weleens in een kerk geweest? 
Nee, nooit. 
Kom je weleens bij Nederlandse families, gezinnen op bezoek? 
Ja, dat wel.. . Maar we spreken nooit over godsdienst, of over cultuur. 
Waarom niet? 
Nou, ik heb het er weleens over gehad, dat er Nederlandse vrouwen zijn die moslim 
zijn, die met Marokkanen getrouwd zijn. 
Als je Nederlanders ontmoet en je wilt hun iets vertellen over de islam en de Koran — 
Wat zegje dan dat het woord Koran betekent? 
Ik heb de Koran niet gelezen. Ik kan lezen noch schrijven. 
Hoe heb je dan de Koran leren kennen? 
Dat was toen ik klein was, op de koran-school. Het was verboden om de Koran uit te 
leggen aan diegenen die niet konden lezen. Je mag de woorden niet veranderen; dat is 
verboden voor wie niet kan lezen. 
Wie heeft dat verboden? 
Dát heeft God gedaan. 
Ik ben een geïnteresseerde christen en ik heb de Koran ook gelezen. Nu is de Koran 
verdeeld in sura 's. Hoe heb jij de Koran geleerd, per sura of per frizb? 
Per hizb. Ik ken de sura's alleen om te bidden. 
Wat gebruik je in de salat? Ken je al-Fätiha? 

Reciteer je vaak uit de Koran? Bijvoorbeeld iedere dag? 
'De Lof aan Allah, de Heer der wereldwezens. De Barmhartige Erbarmer. De Heerser op 
de Dag des Gerichts. U dienen wij en U vragen wij om bijstand. Leid ons langs het 
rechtgebaande pad. Het pad dergenen, wie Gij Uw weldaden schenkt; over wie geen 
toom is en die niet dwalen. Amen' (s. 1,2-7). 

Een andere sura: 'Bij de zon en haar oplichting . . . etc. (s. 91 ) 
Is het niet moeilijk voor je om in een land als Nederland en in een stad als Utrecht, 
waar geen moskee is, naar de imam te kunnen luisteren? Is er een imam in Utrecht? 

Hoe bid je; alleen of met een groep? 
Er is er wel één, maar ik weet zijn naam niet. Hij werkt — Ik bid altijd alleen. 
Heb je nooit de behoefte gevoeld om naar een koran-uitleg te luisteren? 
Jawel, jawel! 
Als er nu bijvoorbeeld een mogelijkheid was om een moskee te bouwen, zou je dat een 
goed idee vinden ? 
Natuurlijk, zonder twijfel. 
In de gemeenteraad is eens voorgesteld om een oude kerk aan de moslims te geven. Zou 
je die kunnen gebruiken als moskee? Kun je er de salat verrichten? 
Ja . . . dat is mogelijk. 
Maar nu zijn er bijeenkomsten van Marokkanen. Ben je daar wel eens naar toegeweest? 
Nee. 
Waarom niet? 
Ik wist er niets van. Maar ik heb er wel eens gebeden. Maar dat was bij de häjj. 
Als ik als christen nu eens wil weten wie Allah is, volgens de Koran, hoe zou jij me dat 
uitleggen? Waarom bestaat God eigenlijk? 
Voor jou is het niet moeilijk. Als een Fransman of een Engelsman of Spanjaard met 
heel zijn hart en heel zijn geloof drie keer zegt: 

Ik belijd dat er géén God is behalve Allah en dat Mohammed zijn profeet is, dan 
komt hij in het Paradijs. Voor jullie christenen is het niet moeilijk. Maar voor ons 
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omdat wij de weg van Allah en Mohammed volgen. Maar wij bewandelen niet het 
'rechtgebaande pad'. Wij wijken af van de weg, omdat God en zijn Profeet ons het 
drinken verboden hebben. 
Drink jij wel eens alcohol? 
Ik? Nee — ! Wij mogen niet drinken en niet gokken. Wij mogen ook niet liegen. 
Ik ken veel Marokkanen in Utrecht die alcohol drinken en kaart spelen. Wat vind je 
daarvan? 
Oh, die zie ik ook wel eens. Waarom ze dat doen? Omdat wij afdwalen van de weg. 
Omdat het zo moeilijk is voor ons. 
Maar ak ik hun persoonlijk vraag: 'Waarom drinken jullie?' Dan zeggen ze: 'Waarom 
niet'. Het staat wel in de Koran, maar ze zeggen: 'Hoe bewijs je dat God bestaat?' Wat 
zeg jij dan tegen hen om te bewijzen dat God bestaat? 
Het is onze wet, dat wanneer van een moslim ontdekt wordt dat hij alcohol drinkt of 
kaart speelt, dan wordt hun dit verboden. Gaat hij dan toch door, dan zeggen we niets 
meer tegen hem, behalve: 

Vrede zij over je! Wanneer iemand eet tijdens de ramadan, dan zouden wij hem 
moeten stenigen, als de politie dat zou toelaten, tenminste. 
Wanneer ik zo iets hoor is dat voor mij altijd moeilijk te begrijpen. God is toch diegene 
die van de mensen houdt. Die de hemel en aarde geschapen heeft. Hij heeft alles 
geschapen en heerst over alles. Hoe verklaar je dat? 
Wanneer wij sterven blijft er niemand over behalve God. We zullen nog een tweede keer 
leven ergens waar geen politie zal zijn, en geen president — enzovoort —. Bijvoorbeeld, 
een mens die op aarde altijd rechtvaardig is geweest moet mij betalen. Wanneer hij 
goede daden heeft gedaan, dan betaalt hij mij daarmee. Iedereen wordt door de ander 
betaald. 

De zon zal dan neerdalen uit de zeven hemelen. Er zal geen zon meer zijn. Het vlees 
zal van het hoofd tot de voeten van de botten vallen. Wij hebben allemaal een rivier van 
zachtheid of muskus, en hij die in zijn leven goed gewerkt heeft mag hieruit drinken. 
En wij hebben een plaats die de straat is, of de rivier, of de zee, of —, of —. 

Ik heb de Koran niet gelezen. Er is een draad waar wij overheen moeten lopen. Hij 
die altijd goed heeft gewerkt in zijn leven kan passeren, maar hij die niet gewerkt heeft 
in zijn leven, of die heeft gestolen, of die nooit gebeden of nooit gevast heeft, of niet in 
God en Mohammed gelooft, die valt in de hel en in het Vuur. Wie passeert komt in het 
Paradijs, wie valt in het Vuur. De Profeet weet hier niets van, maar wanneer hij hoort 
dat er iemand gevallen is, dan haast hij zich naar het Vuur en bevrijdt er veertig en 
brengt zijn dienaren van het Vuur naar het Paradijs. Wanneer hij veertig joden heeft, 
haalt hij ze weg uit het Paradijs en gooit ze in de hel. 
Over de ramadan. Vast jij gedurende ramadan ? 
Ja. 
Maar er zijn er die niet vasten. Waarom? 
De Satan was in het Paradijs en op een dag deed hij zijn werk niet goed. Toen gooide 
God hem uit de hel en zette hem helemaal alleen in de hel. Toen vroeg hij aan God: 
'Waarom laat je mij helemaal alleen in de hel?'Hij zei: 'Breng jij maar, wie mij wil 
volgen, want dat zijn mijn vrienden. Wie zijn werk doet, is mijn vriend'. En God zei: 
'Zo zij het! Wie jou volgt behoort aan jou'. Wie zegt dat God niet bestaat of wie steelt, 
of wie niet vast in de ramadan, die behoort aan de duivel. De duivel zit in het hart van 
ieder mens om daar te fluisteren. 

'Zeg: Ik zoek toevlucht bij de Heer der mensen. - De Koning der mensen. De God 
der mensen. Voor het kwaad van de inblazer, de achtersluiper. Die inblaast in de 
borsten der mensen, Zowel de djinn als de mensen'. 

Niemand kan Satan zien als hij de borsten der mensen binnengaat en in de harten 
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fluistert: 'Waarom zou je vasten? Je moet stelen en niet geloven'. En dat doet hij 
allemaal om meer vrienden te krijgen. 
Wat betekent ramadan? 
Tijdens de ramadan is aan de Profeet de Koran met de salat en de vasten geopenbaard. 
Aan het einde van de ramadan is de zakut. Waarom? 
Dat weet ik niet.. . , omdat ik niet kan lezen. We vasten dertig dagen en de dag daarna 
is er feest. We breken dan de vasten om te eten, want dan mag het weer. Dan geven we 
de zakät, bijvoorbeeld geld of graan of iets anders. Als je 500.000 franc hebt, dan geef 
je daar iets van. 
Welke zijn de andere feesten? 
Het Geboortefeest, de dag waarop Mohammed geboren werd. 
Wat is volgens jou het belangrijkste feest? 
Het Geboortefeest. Iemand die het niet begrijpt zegt: 'het Grote Feest' maar ik zeg: 
'het Geboortefeest'. 
Je bidt iedere dag en je reinigt jezelf. Waarom wil God dat je jezelf reinigt? 
De salat is de steun van d"e godsdienst. De reiniging is bedoeld om de geest te reinigen. 
En als er geen water is? 
Als er geen water is dan kun je een steen gebruiken; maar alleen als er geen water is, of 
als het een oude man betreft. 
Wat is de besnijdenis en wat is de bedoeling daarvan? 
Die is verplicht voor iedereen. Als. je niet besneden bent, ben je geen moslim. 
Waarom wil God dat? 
Dat weet ik niet. 
Er zijn in Nador veel wall's. Wie zijn dat? 
Een wall is iemand die goed doet en die God dient, die daarvoor van God de zegening 
krijgt. 
Wat is dat, de zegening? 
Dat is de kracht. 
Heb ik die zegening ook? 
Dat weet ik niet. 
En jij? 
Dat weet ik niet. Ik heb ze niet en jij hebt ze niet. 

Ik ken een wall die zich al veertig, vijftig, zestig jaar onthoudt. En hij bidt en vast en 
leeft enkel voor God, God, God. 

Hij slaapt niet en hij rust niet. Toch komen de wall's niet voor in de Koran en in de 
geschiedenis. 
Wat is het verschil tussen een wa/Г en een Maraboet? 
De Maraboet bidt niet en vast niet en gelooft niet in Mohammed of in God. 
Er zijn in de Islam in Marokko broederschappen, die Maraboets heten. 

Wie is de koning van Marokko, hoe heet hij? 
Zijn naam is Mülay al-Hasan. 
Is Mülay al-Hasan een wall? 
Ja. 
Waarom ? 
Zijn dynastie bestaat uit wall's. 
Dus het wali zijn is erfelijk? 
Je hebt de wall en je hebt de sharïf en de sharif is hoger dan de wall. De sharif is 
verwant met de familie van de Profeet. 
Dus Mülay al-Hasan is een nakomeling van de Profeet? 
Ja. 
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De koning is een belangrijk man in Marokko, nietwaar? 
Precies. 
Ik herinner me, dat toen ik je land bezocht hoorde dat de plattelandbewoners tegen de 
koning zijn. 
Nee —. Op dit moment is er geen enkele partij tegen de koning. Op het platteland is 
men niet zo politiek. 
Waarom denk je dat het niet mogelijk is dat ik naar het Paradijs ga? 
Dat is niet goed voor jou. Alle Europeanen, Italianen, Fransen, Duitsers kunnen in het 
Paradijs komen, wanneer zij zich wenden tot de weg van Mohammed. 
De weg van Mohammed is goed, maar is de weg van Jezus dan niet goed? 
Onze heer Jezus is goed, want hij getuigt van Mohammed. Als de christenen ook 
zouden getuigen van Mohammed dan was het goed. Dan zou er geen verschil zijn. Onze 
heer Mozes was een jood. Waarom getuigen de joden niet over Mohammed! 

God heeft gezegd: Als iemand niet van Mohammed getuigt, ben ik niet bij hem. Dan 
is God voor hem geen vader, geen moeder, geen broer. Maar hij heeft dan wel nog één 
kameraad: Mohammed. 

565 



BULAGE G. 'MOSLIMS IN NEDERLAND. De memorie antwoordt niet . . . ' 

De religieuze problematiek van buitenlandse werknemers vormt uiteraard een facet van 
de toale problematiek rond de arbeidersmigratie. 

Voor Nederlanders is zij weinig opvallend; er zijn spectaculairdere zaken als huis
vesting en gezondheidszorg. Voor concrete behoeften en tekorten kunnen concrete en 
logische (?) en in geld uit te drukken voorzieningen worden getroffen. Het immateriële 
welzijn is moeilijker benaderbaar, maar daarom niet onbelangrijk. 

Volgens ons is dit probleem voor veel buitenlanders een kernprobleem. Een serieuze 
poging tot oplossing daarvan kan - niet alleen voor de moslims, maar ook voor de 
Nederlandse samenleving — van grote betekenis zijn. 

De in 1970 gepubliceerde regeringsnota over buitenlandse werknemers bevatte op 
pagina 13 de volgende passage: 

Geestelijke verzorging is eveneens een onderwerp dat de aandacht heeft. Met name ten 
behoeve van de zielzorg van de rooms katholieke buitenlandse werknemers, meestal van 
Italiaanse en Spaanse origine, is een aantal aalmoezeniers werkzaam. 

Voor degenen, die een andere godsdienst zijn toegedaan, zoals de moslims, wordt 
eveneens getracht aan de behoeften van geestelijke verzorging, zich uitend o.a. in het 
onderhouden van bepaalde rites en gebruiken, tegemoet te komen. Dit stuit soms nog 
op moeilijkheden omdat men in Nederland tot nu toe nauwelijks met de Islam werd 
geconfronteerd. 

Naar aanleiding van deze passage hebben leden van de Tweede Kamer in december 
1970 als volgt hun gedachten over dit onderwerp geformuleerd (voorlopig verslag, 
pagina 20): 

Zeer vele leden (lees: KVP en CHU — JT) beschouwden met de bewindslieden de 
geestelijke verzorging van de buitenlandse werknemers als een inderdaad specifiek 
vraagstuk / /. 

De buitenlandse werknemers en hun gezinnen hebben naar de mening van deze leden 
recht op een aan hun wensen beantwoordende geestelijke verzorging in het land dat 
hen heeft aangetrokken en zij menen dat, vooral ook gelet op de bijzondere omstandig
heden waaronder Nederland het op prijs stelt dat zij hier verblijven, die verzorging ook 
naar behoren financieel mogelijk moet worden gemaakt, ook al zou dit een speciale 
vorm van subsidiëring moeten betekenen. 

De hier aan het woord zijnde leden denken daarbij aan subsidiëring van aalmoeze
niers en tot de dienst geordende predikanten of zij nu afkomstig zijn uit de landen van 
herkomst, dan wel voor de geestelijke verzorging van de hier verblijvende buitenlandse 
werknemers ter beschikking worden gesteld door de hier te lande bestaande kerkge
nootschappen waaraan de betrokken werknemers zich verbonden gevoelen. Zij dachten 
daarbij evenzeer aan geestelijke verzorgers behorend tot de veelvuldig onder de buiten
landse werknemers voorkomende mohammedaanse religie en daarnaast ook aan wel
licht noodzakelijke subsidiëring in de kosten van ruimtelijke voorzieningen, gebouwen 
etc. die voor de beleving van deze religie wellicht noodzakelijk moet worden gereali
seerd. Ook daarover zouden zij gaarne de visie van de bewindslieden vernemen. 
Verschillende leden (lees: ARP — JT) wilden, juist tegenover de buitenlandse werk
nemers, die veelal in een moeilijke situatie verkeren als gevolg van totaal andere leef
gewoonten, de noodzaak van het scheppen van mogelijkheden tot geestelijke verzorging 
met nadruk beklemtonen. 
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De realisering van de gewenste mogelijkheden baart echter nogal zorgen Niet alleen 
wat de financiële perspectieven betreft — deze leden nemen aan dat de overheid hier 
zeker subsidie wil verlenen en ontvingen hierover gaarne nadere informaties — maar 
meer nog vanwege de praktische consequenties 

Hoe worden in de praktijk de vragen van bijvoorbeeld Turkse arbeiders om een eigen 
moskee enz opgelost ? 

Vreemd genoeg gaat de memorie van antwoord geheel voorbij aan deze vragen en 
aanbevelingen. 

In de hele nota worden de onderwerpen cultuur en godsdienst nauwelijks genoemd, 
laat staan dat er concrete maatregelen worden voorgesteld 

Vandaar dat enkele moslims en niet-moslims (Turken, Marokkanen en Nederlanders) 
wat ervanngen, feiten en ideeën op een njtje hebben willen zetten in dit artikel Wie 
weet is het een steuntje in de rug voor die 'zeer vele' en die Verschillende' leden van de 
Tweede Kamer als ze bij het Kabinet opnieuw de belangen van de ruim 70 duizend 
moslims in Nederland willen verdedigen 

Moslims in Nederland 

Door de immigratie van tienduizenden Marokkanen, Turken, Tunesiers, Pakistani, In
donesiers en Sunnamers heeft de Islam, eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis, op 
grote schaal m Nederland haar intrede gedaan. 

Zeker een half procent van de bevolking van Nederland heeft thans een islamitische 
achtergrond 

Wat is het gevolg7 

Duizenden mensen zoeken tevergeefs in hun omgeving naar een ruimte waar zij geloofs
genoten kunnen ontmoeten, waar zij hun religieuze plichten kunnen vervullen en van 
waaruit zij, gesterkt in hun eigen geloof, de confrontatie aan kunnen met een totaal 
nieuwe omgeving 

De vraag om eigen religieuze en culturele centra wordt steeds duidelijker gesteld en ook 
gehoord. In enkele steden worden plannen gemaakt voor de inrichting van een moskee 

In de loop der jaren zijn er wat trefpunten ontstaan Hier en daar is een zaaltje 
beschikbaar gekomen of heeft een stichting voor buitenlandse werknemers, buiten de 
eigen opdracht om en eigenlijk tegen de voorschriften van de overheid in, een gebeds
ruimte ingericht. 

Ondanks alle inspanningen en verzuchtingen is er op dit moment met één ruimte die 
met een beetje goede wil moskee genoemd kan worden, dit in duidelijke tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de buurlanden Duitsland en België 

De kleine moskee in Den Haag, die opgericht is door vertegenwoordigers van de 
ahmadiya-beweging, wordt door de overgrote meerderheid van de moslims met erkend 
Deze groepering is te zien als een uiterst liberale secte binnen de Islam, terwijl 99% van 
de moslims in Nederland tot de orthodoxe Soenm-nchting behoort 

Talloos zijn de praktische problemen waarmee moslims in Nederland geconfronteerd 
worden 
— geen ruimte voor het vrijdagsgebed en voor andere samenkomsten, 
— geen voorzieningen voor het vemchten van de ntuele wassingen, 

567 



— geen tijd en ruimte voor de gebeden op het werk; 
- geen mogelijkheden voor rituele slachtingen, studie, Islam-onderwijs voor kinderen 

enz. 
Voor het leven van alle dag vormt de Fikih (plichtenleer) een belangrijke basis. Een 

moslim toont zich een gelovige door het nakomen van zijn verplichtingen. 
Hij volgt de Islam (= overgave) als hij in al zijn handelen toont, dat hij een eerbiedige 

houding inneemt ten opzichte van zijn schepper. 
De gewetensnood waarin moslims in Nederland worden gebracht is groot. Proble

men, houdingen en verhoudingen van moslims onder elkaar en ten opzichte van Neder
landers zijn hier vaak toe te herleiden. In het algemeen reageert de Nederlandse samen
leving met weinig begrip, kennis en respect (gelukkig zyn er gunstige uitzonderingen). 

Zodra de moslim-arbeider, onbekend met het Nederlandse leven en denken, enigszins 
in staat is zyn Nederlandse collega's en buurtgenoten te verstaan, komt hij tot de voor 
hem ontstellende ontdekking dat er niemand is met wie hij over voor hem essentiële 
zaken kan praten. Hij is gewend dat het geloof overal een grote rol speelt. Hij praat er 
over, beleeft het samen met zijn omgeving en wil zich verrijken met de kennis en 
inzichten van anderen. Hier stuit hij vaak op een muur van onbegrip. Niet zelden wordt 
hij in zijn wezen gekwetst en voorwerp van dwaze grappen. Moslims vragen steun aan 
de overheid voor het opzetten van religieuze en culturele activiteiten, maar de overheid 
rekent het terrein van de religie niet tot haar verantwoordelijkheid. Zij is niet bereid 
religieuze activiteiten of voorzieningen daarvoor financieel te ondersteunen. Zoals zij 
zich gedraagt ten opzichte van Nederlandse kerken en religieuze groeperingen stelt zü 
zich op ten opzichte van moslim-groeperingen. 

Vragen om hulp beantwoordt zij afwijzend of schuift ze door naar de kerken; deze 
weten op hun beurt ook een adres: de bedrijven, of ze gaan zich bezinnen op de relatie 
tussen het Christendom en de Islam..., de bedrijven geven hetzelfde 'niet thuis' op 
een enkele gunstige uitzondering na. 

Ervaringen 

Hieronder volgen drie impressies van Turkse kinderen. Hun ouders behoren tot een 
groep van Turken in Utrecht die uit eigen middelen een bescheiden maar uiterst inten
sief gebruikte gebedsruimte hebben aangekocht en ingericht. 

Het zijn reacties op de vraag hoe moslims de Nederlanders en de Nederlandse samen
leving zien. 

Meisje van 12 jaar 

Sommige Hollanders doen goede dingen, sommige slechte. Als we van de moskee ko
men of aL· we er heen gaan, zeggen de Nederlandse kinderen: kom ¡e van het carna
val? Van de vrienden en vriendinnetjes op school heb ik geen slechts ondervonden, 
maar van de straatkinderen heel veel. Ik ben over alle Nederlanders niet tevreden. 

Jongen van 13 jaar 

Wij zijn vandaag met de school naar de bossen geweest, we verzamelden mooie dingen 
van de bomen, de Hollanders wilden ze uit m 'η handen pakken, maar ik heb ze niet 
gegeven. Ik heb de Hollanders altijd slecht bevonden, in het bijzonder heb ik nog nooit 
iets goeds van de kinderen op straat, maar ook die van mijn klas ondervonden. 
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Meisje van 14 jaar 

Van de Hollanders heb ik veel goeds, maar in vele situaties ook veel slechts ondervon
den. 

Het goede: ik ga naar school en het komt vaak voor dat ik niets weet van de stof 
daar, soms ook wist ik het al. Als ik het nog niet weet legt de lerares het uit, totdat ik 
het begrijp. Als ik zeg dat ik het nog niet begrijp zeggen ze: je hebt gelijk, ik ken ook 
geen Turks, daarna herhalen ze het nog eens en geven voor die les huiswerk. Toen ik 
naar de lagere school ging, kende ik geen woord Nederlands, men heeft per dag een 
kwartier of een halfuur besteed om mij Nederlands te leren. Als iets, bijv. een woord 
erg ingewikkeld was en ik het niet kon uitspreken lachten ze niet, maar zeiden altijd 
dat ik moest werken om het te leren. In onze buurt heeft de dochter van een buurman 
en hijzelf ons vaak geholpen met het invullen en lezen van papieren die we kregen, ook 
hebben ze de nodige winkels enz. aan ons gewezen. 

Het slechte: we trekken voor Allah's aangezicht lange kleding aan en bedekken ons 
hoofd, ze schreeuwen dan op straat: heb je het niet erg warm, brand je niet in die 
kleding en trekken aan onze hoofddoek en proberen onze rokken naar beneden te 
trekken. 

Als ze er niet in slagen zeggen ze dat we gek zijn. Wij branden al van de hitte, terwijl 
we haast niets aan hebben, jullie hebben het nog koud terwijl je je hoofd zo strak hebt 
omwikkeld. 

Ze lachen en bespotten ons; als we zeggen, dat het vuur van de hel heter is, zeggen ze 
dat zij toch niet verbrand worden en dat hun godsdienst iets dergelijks niet voorschrijft. 

Steeds als ze ons op straat zien, fluiten ze en vragen of er carnaval is, of ze zeggen 
dat ze het koud hebben en imiteren ons. Als mode vinden ze onze jurken wel iets en 
vragen de klasgenoten waarom we zo niet naar school komen. Maar aan de andere kant 
lachen ze ons uit, en bij kooklessen klagen ze ons aan bij de leraressen als we geen 
varkens- en paardevlees eten en noemen ons daarom gek of hersenloos. De zuster 
wordt niet kwaad omdat ze de reden kent, maar legt toch achter onze rug uit dat de 
moslims slecht zijn. Dat de lerares om de reden vraagt en ons helpt kunnen de anderen 
niet verdragen en ze zeggen dat ik toch dat eten moet klaarmaken op het examen of 
dat ik anders blijf zitten. Maar we zullen ze uitleggen dat de Islam goed is. 

Isa Erik is de Turkse voorganger van de 'Islam Merkezi Vakfi' (het Islamitische Cen
trum in Utrecht). Van hem is de volgende (vertaalde) beschouwing. 

'Hoe moet men een buitenlandse gast behandelen?' 

Iemand die geen respect betoont zal geen respect ondervinden. Eenieder die anderen 
acht zal van hen de aandacht trekken en altijd als goed herdacht worden. Zeer waar
schijnlijk zal hijzelf een gelijke behandeling ondergaan. Dit is een maatstaf die we 
kunnen hanteren. 

Als we als mensen van een ander land er de aandacht op ons kunnen vestigen, door
dat we respect tonen voor onze medemensen en als wij als buitenlanders ook hetzelfde 
zouden kunnen ondervinden, dan wordt dat in ons land ook op deze manier bekend. 

Een buitenlander heeft veel meer zorgen aan zijn hoofd dan iemand van de plaatselijke 
bevolking. 

Aan de ene kant heeft hij het verlangen naar zijn land, gezin en kinderen en ander
zijds heeft hij de zorgen voor zijn eigen onderhoud. 

Om zo iemand een lachend gezicht te tonen en met hem zijn problemen in groeps-
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verband te bespreken, waarbij dus buren en mede-arbeiders deelgenoot worden in die 
zorgen, is een mooie activiteit van mensen die tenslotte op het hoogste plan en met een 
mooi voorkomen geschapen zijn. 

Maar als het tegenovergestelde het geval is en als bijvoorbeeld een buitenlander — 
met het hoofd vol problemen — vergissingen maakt en naar aanleiding van feiten ter 
grootte van een maanzaadje een behandeling ondergaat als van iemand die fouten als 
meloenen maakt, dan zou dat de nooit toegestane handeling zijn van sterfelijke mensen 
in een zeer betrekkelijke wereld, die zich zelf alleen onbemind willen maken. 

In een Qur'anregel staat Allah's woord: 'Wij hebben de zonen van Adam edeler dan 
alle schepselen geschapen, in esthetische verhoudingen, met een reine geest en begrip en 
een mogelijkheid tot communicatie om zodoende elkaar op Onze (GodsHeiding te 
wijzen. Ook hebben wij hun manieren geleerd om zich over land, over zee en in de 
lucht voort te bewegen, zodat ze hiermee geen moeilijkheden behoeven te hebben'. 
Maar dit hoeft geen reden te zijn voor degene die vliegt om de mensen op de grond niet 
meer te zien. Nooit moet men deze eigenschappen, mogelijkheden tot uitvinden en 
vooruitgaan als van zichzelf weten, dit alles is door een Schepper gegeven, maar de 
Nederlanders vergeten hun Schepper. Men is als bezitter van zoveel gunsten verplicht op 
een bepaald peil te leven, niet alleen materieel, maar ook naar aanleiding van alle bij 
zijn geboorte verkregen goddelijke gunsten moet men geestelijk een volwaardig leven 
proberen te leiden. Dit kan de grondsteen vart een samenleving zijn. Men moet goed 
begrijpen, dat een grove behandeling op een gastarbeider minstens tweemaal zoveel 
indruk maakt als op een inwoner. 

Dit wil dus zeggen dat men van gasten alle fouten met goed moet vergelden en dat 
men dit beginsel boven alles moet stellen om de duizenden buitenlanders die voort
durend met hun landen communiceren enigszins positief bericht over hun werk en 
leefomstandigheden te laten overbrengen. 

'Allah schenkt absolute goedheid aan Zijn dienaren en schenkt ieder van Zijn voor
ziening'. 

Er is geen enkele reden om elkaar kleiner of groter te zien dan we zijn. 
Vóór ons hebben mensen geleefd die negenhonderd jaar oud zijn geworden maar ook 

zij zijn vergeten en als men hun vroeg bij het sterven hoe zij het achter hen liggende 
leven zagen, antwoordden zij, dat ze het als twee deuren zagen, door de ene waren ze 
het binnen gekomen en door de andere stonden ze op het punt te vertrekken. 

Daarom moeten wij met ons veel kortere leven proberen begrip voor elkaar te 
nebben en elkaar een lachend gezicht laten zien. 

Omdat men beambte op een kantoor is hoeft men een gastarbeider geen aparte 
behandeling te geven. 

Omdat men winkeljuffrouw in een warenhuis is hoeft men een gastarbeider geen 
aparte behandeling te geven, evenmin omdat men een uniform aan heeft, politie is, of 
wat voor officiële functie ook heeft. 

Het lijkt net of functies uitsluiten van 'mens' zijn. 
Buren hebben nog niet één dag gevraagd of ik honger had en geen enkele keer mijn 

hongerige maag gevuld, toch schelden ze ons uit voor hongerige uitvreters en dergelijke. 
Hoe kunnen zij weten dat we honger hebben terwijl ze de waarde van brood niet eens 
kennen? 

In Nederland loopt men met zijn volledige sexleven te koop, maar als wij buiten
landers naar vrouwen kijken die in kleding lopen waar ze hun eigen vrouwen alleen 
mee in hun slaapkamers zien, dan zijn het 'smerige buitenlanders' die broeierig kijken. 

Het is ons tot op heden niet gelukt een gesprek op peil met mede-arbeiders in 
fabrieken aan te knopen. Voor ons is het normaal over Godsdienst en waardevolle 
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dingen te spreken die ons leven uitmaken, al deze dingen -worden bespot en door de 
grollenzeef gedrukt. 

Al hun woorden hebben betrekking op geslachtsorganen en hun activiteiten hiermee, 
ook hun kinderen hebben alleen beschikking over die woorden. 

De bedoeling van de Schepping van de mens is kontakt zoeken met — nader komen 
tot — de Schepper. Zolang men zich daar niet in eerste instantie mee bezig houdt, zal 
het voor de schepselen uiterst moeilijk worden met elkaar samen te leven. 

Als laatste impressie een reactie en suggestie van Abdulwahid van Bommel. Hij is een 
Nederlandse moslim die een aantal jaren in Тигкце heeft gestudeerd en nu een belang
rijke steun is voor de Turkse gemeenschap in Utrecht. 

Een opvallend punt bij 'hulp' aan buitenlanders in onze samenleving is, dat zich onmid
dellijk mensen 'in functie'hiervoor gaan inspannen. De 'vreemdeling'wordt vanachter 
een loket, een bureau of in afstand scheppende officiële kleding toegesproken, vriende
lijk en begrijpend. Zoals men gedurende eeuwen vanuit bepaalde gevoelens gekoloni
seerd heeft, gaat men op dezelfde voet verder in de eigen samenleving: de grote blanke 
medicijnman buigt zich over de pygmee. 

Zelfs als het met de beste bedoelingen gebeurt, hebben Nederlanders bij het helpen 
van buitenlanders dezelfde moeilijkheden in het ¡eggen van contacten als zij onderling 
hebben. 

Het helpen van elkaar moet uit de sfeer van specialisatie gehaald worden. Het is nu 
te veel in handen van officiële instellingen die te weinig van de buitenlanders afweten. 
Het is absoluut noodzakelijk dat grote groepen mensen, die daartoe bereid zijn, gaan 
samenwerken in alle buurten van grote steden met hoge concentraties van buitenlan
ders. Er zijn geen maatschappelijk werkers en tolken nodig die als specialist alles 
zouden moeten weten, als mensen terugkeren tot elkaar en zichzelf door werkelijk 
'buurman ' te zijn voor zijn vreemde buurman. 

De 'hulp' in de Islam is die van mensen die vlak naast elkaar leven, die elk moment 
'ik ben jij is hij' kunnen zeggen. Zij zijn als stenen uit één muur. 

Een van de belangrijkste punten in 'hulp aan elementen, vreemd aan onze samen
leving' is de samenstelling van een soort intercultureel receptenboek. Dit receptenboek 
kan tot stand komen door een groep mensen samen te stellen waarin de elementen 
'inwoner' en 'vreemdeling' gelijk vertegenwoordigd zijn en waarbij de voorwaarde ge
steld wordt, dat beide elementen volkomen openhartige zelfkritiek, plus kritiek op 
elkaar leveren om na het vaststellen van al dan niet gemeenschappelijke ziektes een 
deur te openen naar gezamenlijke behandeling. 

Zelfwerkzaamheid 

Zelfwerkzaamheid van groepen moslims moet positief benaderd en gestimuleerd wor
den. Te vaak worden initiatieven veronachtzaamd of zelfs gedwarsboomd. 

Als voorbeeld van zelfwerkzaamheid volgt de tekst van een publicatie van de Stich
ting de Moskee. Deze Stichting is opgericht door Marokkanen in Utrecht. Zij zoekt in 
samenwerking met Turken en islamieten van andere nationaliteiten en gesteund door 
de Utrechtse Migrantenraad een moskeeruimte in Utrecht. 
Tot nu toe helaas tevergeefs. 

Onder de moslims in Nederland en in de landen van herkomst wordt geld geworven 
voor dit doel. 
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Inmiddels heeft ook de Ikor ('Wilde Ganzen') in een week tijds door een radiocom-
pagne 16 duizend gulden voor dit doel bijeengebracht. 

Een opmerkelijk resultaat. Jammer genoeg waren er veel negatieve en boze reacties. 
Voor velen betekent een moskee in Nederland een bedreiging van het Christendom. 
Hulp van kerkelijke zijde voor een moskee is voor een aantal nederlanders nog een 
moeilijke zaak. 

Stichting 'de moskee' 

('U kunt geen liefdadige worden, zolang и niet wegschenkt waar и veel van houdt': de 
Heilige Qur'aan) 

Aan alle moslims in Nederland en 
aan hen die contact met hen hebben 

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen, dat er een stichting is opgericht met de naam 
STICHTING 'DE MOSKEE'. 

Deze stichting werd op 29 januari 1973 opgericht en op 31 januari werd zij inge
schreven in het openbaar stichtingsregister te Den Haag, onder nr. 38.316. 

De stichting stelt zich ten doel de moslimgemeenschap in Nederland te dienen en om 
moslims in geestelijke en wereldse aangelegenheden bij te staan. 

De eerste actie waarmee de stichting haar programma opent is het zoeken van een 
geschikte ruimte voor een moskee in Utrecht, in welke plaats een groot aantal moslims 
woont. 

Het project zal gefinancierd worden met giften die overal ingezameld zullen worden, 
waarna deze moskee zal zijn als een vrucht waarvan het zaad aan alle mensen uitgedra
gen zal worden. Zij zal daarbij het uitgangspunt zijn voor maatschappelijke en culturele 
activiteiten. Als de mogelijkheden zich gunstig ontwikkelen, zullen de diensten en 
activiteiten uit de volgende punten bestaan: 
— het geven van advies bij problemen op het gebied van geloof en het naleven van de 

wetten van de Islam (plichtenleer); 
— het aanleggen van een begraafplaats voor overleden moslims, daar het begrafenis

ritueel in de Islam aan een aantal voorschriften gebonden is; 
— het zoeken naar de mogelijkheid om een bureau te openen waar moslimarbeiders 

terecht kunnen met problemen op hun werk; 
het vormen van een komitee waarin vertegenwoordigers uit alle moslimgroeperingen 
(Pakistanen, Turken, Marokkanen, Indonesiërs) zitting zullen hebben, om eenheid te 
bewerkstelligen bij onderwerpen als de data van de belangrijke Moslimfeestdagen, de 
gebedstijden, ritueel slachten, het vrijdagsgebed enz. . . . 

— het scheppen van de mogelijkheid voor de besnijdenis van kinderen; 
— het zoeken van een schoollokaal of gebouwtje dat als kindercrèche dienst kan doen 

omdat vele moeders de hele dag werken; 
— het openen van een bibliotheek, uitgeven van een maandelijks blad of tijdschrift, het 

organiseren van godsdienstige en culturele lezingen die leiding en verlichting voor de 
toehoorders inhouden; 

— het bevorderen van onderlinge kennismaking en hulpverlening van moslims, onver
schillig van welke nationaliteit, het verstevigen van contacten met vertegenwoordi
gers van verschillende religies hetgeen tot een vruchtbaar begrip en samenwerking 
kan leiden; 

— het oprichten van groepen met het doel zich bezig te houden met Islamitische kunst, 
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met theater en het vertonen van films; 
— het verlenen van advies bij het organiseren van sportevenementen; terwijl ook ge

dacht kan worden aan het verzorgen van toeristische excursies voor natuurstudie, het 
bezoeken van eikaars centra in alle Nederlandse steden en het bezoeken van heilige 
plaatsen. 

— het bezoeken van gevangenissen en ziekenhuizen om met opwekkende woorden de 
geestelijke verzorging ter hand te nemen; brieven te schrijven voor de analfabetische 
moslimbroeders en te trachten een betere verstandhouding te bewerkstelligen tussen 
de patiënten en de doktoren en verplegend personeel, daar er vooral met taal-
moeilijkheden gekampt wordt. 

Broeders, vrienden en sympathisanten: 

Dit programma kan alleen verwezenlijkt worden met uw steun en bijstand. 
'Het doet er niet toe hoeveel men geeft voor God's zaak, Hij zal zeker het meervou

dige terugschenken' 
'Wie ter grootte van een atoom goed deed, zal dit zeker aanschouwen' 
'Wie een huis voor Allah bouwt, voor hem bouwt Allah een prieel in het paradijs' 
Mede door uw gewaardeerde hulp hopen wij u spoedig een uitnodiging tot een 

bezoek aan onze Moskee te kunnen zenden. 
Wij zijn zo vrij om hieronder ons postgironummer te vermelden: 

Postrekening nr. 2904391 t.n.v. Stichting DE MOSKEE UTRECHT 

Voorlopig adres en telefoon, 
zaterdagmiddag tussen 2 en S uur: 
Oude Gracht 270, Utrecht 
tel.:030-311501 

Het Bestuur van de 
STICHTING 'DE MOSKEE' 
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BULAGE H VINDPLAATSEN VAN DISCUSSIES EN VRAGEN IN DE KAMER INZAKE НЕТ 
VRAAGSTUK VAN BUITENLANDSE ARBEIDERS TOT HET ZITTINGSJAAR 1977/1978 

BUITENLANDSE 

WERKNEMERS 

I N D E 

HANDELINGEN 

ZITTING '62/'63 

Arbeid 

Migratie 

Aantal, nationaliteit en ervaring II В 6900, hoofdst XI, nr 7,blz 8,nr 9,blz 22,H,blz 3491-2, 
3529 (Min ) , ! bl 3287,3320 21 (Mm ) 

Griekenland en Portugal Werving ongehuwde arbeiders ι vjn woningnood II В 6900, hoofdst XV, 
nr 12, bl 8,nr 13, bl 20,11 bl 3404,3420 (Ss ) 

Keuring I В 6900, hoofdst XV, nr 63,bl 9,nr 63a, bl 13 
Lonen en andere arbeidsvoorwaarden. Faciliteiten II В 6900, hoofdst XV, nr 12, bl 8, nr 13, 

bl 19 
Politieke betrouwbaarheid II В 6900, hoofdst XV, nr 12, bl 8,nr 13, bl 19 
Problemen m b t overkomst van gezinnen Huisvesting Bnef aalmoezeniers II В 6900, hoofdst XV, 

nr 12, bl 8,nr 13, bl 19, II, bl 3385,3392,3396,3401,3404,3420 (Ss ), 3421 (Ss ),3429 I 
В 6900, hoofdst XV, nr 63, bl 4,nr 63a, bl 5,1 bl 3234,3258 (Ss ) 

Selectie met inschakeling van werkgevers Resultaten Voorlichting II В 6900, hoofdst XV, nr 12, 
bl 8,nr 13, bl 19 II bl 3397,3421 (Ss ) 

Spaanse vrouwelijke arbeidskrachten II В 6900, hoofdst XV, nr 12, bl 8, nr 13, bl 20, II bl 
3402, 3421 (Ss), 3430,1 bl 3234,3258 (Ss ), 3260,3261 (Ss ) 

Spanjaarden Moeilijkheden te Rotterdam II bl 3397,3401, 3421 (Ss ) 
Toelatingsbeleid II В 6900, hoofdst VI, nr 8, bl 5,nr 10, bl 10,11 bl 2080,2086,2098,2107 

(Min), 2108 
Wervingsinspanning II В 6900,hoofdst XV,nr 12,Ы S.nr 13,bl 20,11 bl 3385,3421 (Ss) 
Wervingskosten II В 6900,hoofdst XV,nr 12,bl 8,nr 13,bl 19 
Vnj Verkeer arbeidskrachten tussen de E E G landen Verruiming II В 6900, hoofdst XV, nr 2, 

bl 33, nr 12, bl 15, nr 13, bl 35,11 bl 3380,3392,3402,3416, (Min ) 
E E G en O E S O landen Werving is Italie en Spanje II В 6900,hoofdst XV,nr 2,bl 2, 16,nr 

12,bl 8,nr 13,bi 19 
Wervingsovereenkomsten met Griekenland en Portugal II В 6900, hoofdst XV, nr 2,bl 16, nr 12, 

bl 8,nr 13,bl 19 

Maatschappelijk werk 

Migratie Buitenlandse werkkrachten Begeleiding in het kader van de inter-Europese migratie Subsi
die II Ы С 3040, С 3041 (Min ) 
Huisvesting en gezinsmoeilijkheden II bl С 3041, С 3042 (Min ), С 3043 (Min ) 
Spanjaarden Mogelijkheden voor gehuwde vrouwen in verzorgende beroepen II bl С 3041, С 

3042 (Min ),I В 6900,hoofdst XVI.nr 53, bl 8,nr 53a, bl 7,1 bl 3112, 3115, 3124 (Mm ) 
Voorlichting m de landen van herkomst II bl С 3041, С 3142 (Mm ), Ι В 6900, hoofdst XVI, 

nr 53, bl 8,nr 53a, bl 7,1 bl 3115 

Internationale samenwerking 

Sociale zekerheid Gelijkheid van behandeling eigen onderdanen en vreemdelingen II В 6900, hoofd
st XV, nr 2, bl 3 ? 

574 



Mijnwezen. Arbeidersvraagstukken 

Buitenlandse arbeidskrachten. II. B. 6900, J, nr. 6, bl. 3,4; II. bl. 3355,3358, 3366 (Min.)., 3367; I. 
B. 6900, J. en K., nr. 57, bl. 7; nr. 57a, bl. 7; I, bl. 3170,3171. 

Veiligheidsvoorschriften in het Nederlands, II. B. 6900, J.,nr. 6,bl. 3,4; 11^1.3355,3366-7 (Min.), 
3369 (Min.). 

Verdragen 

Arbeidsverdragen 

6937. Migratieovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, op 28 mei 
1962 te Santiago de Chile gesloten (Voorl. mededeling). 

II. Brief van de Minister van Buitenl. Zaken, B. nr. 1; - Ingekomen en aann. voor kennisgeving 16 
okt. 1962, bl. 136. 

I. Ingekomen en aann. voor kennisgeving 16 okt. 1962, bl. 29. 
6989 (R 311 ). Akte van wijziging van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, op 22 juni 

1962 te Genève tot stand gekomen (Voorl. mededeling). 
7007. Migratie-overeenkomst, op 28 mei 1962 te Santiago de Chile tussen het Koninkrijk der Neder

landen en de Republiek Chili gesloten (Stilzwijgende goedkeuring). 
II. Brief van de Minister van Buitenl. Zaken, B. nr. 1 ; - Ingekomen 8 jan. 1963, bl. 396; - Aann. voor 

kennisgeving 29 jan. 1963, bl. 583. 
I. Ingekomen 8 jan. 1963, bl. 122. 
7014. Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Intergouverne

mentele Commissie voor Europese Migratie, vervat in een notawisseling van 25 juni/30 november 
1962 (Geen goedk. vereist). 

II. Brief van de Minister van Buitenl. Zaken, B. nr. 1; - Ingekomen 8 jan. 1963, bl. 396; - Omtrent 
de behänd, is geen besluit genomen. 

I. Ingekomen en aann. voor kennisgeving 8 jan. 1963, bl. 121,122. 

Sociale verdragen 

7069. (R 328). Verdrag betr. de gelijke behandeling van onderdanen en vreemdelingen op het gebied 
van de sociale zekerheid, op 28 juni 1962 te Genève tot stand gekomen (Voorl. mededeling). 

II. Brief van de Minister van Buitenl. Zaken, B. nr. 1; Ingek. en aann. voor kennisgeving 26-2-'63, 
bl. 199. 

Vreemdelingen. Zie ook Verdragen (Sociale verdragen), B. 7069. 
7163. Ontwerp van wet Nieuwe regelen betreffende: a. de toelatingen uitzetting van vreemdelingen; 

b. het toezicht op vreemdelingen die in Nederland verblijf houden; с de grensbewaking (Vreemde
lingenwet). 

II. Kon. boodschap; ontw. van wet; mem. van toel., B. nis. 1-3; - Van de indiening is geen kennis 
gegeven. 

Buitenlandse werknemers en hun gezinnen. Toelatingsbeleid. Zie Arbeid (Migratie). 
Italianen. Moeilijkheden in Alkmaar tussen de daar werkende Italianen en enige woonwagenbewo

ners. II. bl. 3352. 
Vrouwen buitenlandse arbeidskrachten. Zie Arbeid (Migratie) (Buitenlandse werknemers). 
Wetgeving. Coördinatie bepalingen ten aanzien van onderdanen lid-Staten E.E.G. II. B. 6900, hoofd-

st .VI.nr.S.bl^nr. 10,bl.3. 
Nieuwe Vreemdelingenwet. II. B. 6900, hoofdst. VI, nr. 2, bl. 6; nr. 8, bl. 2; nr. 10,bl. 3; II. bl. 2080, 

2086,2096,2101 (Min.); I. B. 6900, hoofdst. VI, nr. 48, bl. 5; nr. 48a, bl. 2,7; I.bl. 2138,2151, 
2157,2162 (Min.). 

Werkgroep Vreemdelingenwet. Samenstelling. II. B. 6900, hoofdst. VI, nr. 8, bl. 2; nr. 10, bl. 3. 
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ZITTING '63 

Arbeid 

Werkgelegenheid 

7258 Ontwerp van Wet Regelen met betrekking tot het vemchten van arbeid door vreemdelingen 
(Wet arbeidsvergunningen vreemdelingen) 

II Ingekomen 31-7'63, bl 65 Kon boodschap, Ontw van wet, Mem ν Toelichting В nrs 1 3 — Ge
steld in handen van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, bl 125 Het ver
slag der commissie is niet uitgebracht 

Verdragen 

Algemeen 

7014 Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Intergouvernemen
tele Commissie voor Europese Migratie, vervat in een notawisseling van 25 juni/30 november 1962 

II Aann voor kennisgeving 6-6-'63, bl 20 

Sociale verdragen 

7237 Verdrag, op 17 december 1962 te Madnd gesloten, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Spaanse Staat inzake Sociale Zekerheid, met slotprotocol 

II Ingekomen 2-7-'63, bl 52, —Bnef van de Minister van Buitenlandse Zaken, В nr 1, Aann voor 
kennisgeving 31 7-1963, bl 69 

I Ingekomen 2-7 1963, Ы 111 

Vreemdelingen 

7163 Ontwerp van Wet Nieuwe Regelen betreffende a) de toelating en uitzetting van vreemdelingen, 
b) het toezicht op vreemdelingen, die in Nederland verblijf houden, c) de grensbewaking (Vreem-
delmgenwet) 

II Ingekomen 6-6-'63, bl 10 — Gesteld in handen van de Vaste Commissie voor Justitie, Ы 26, het 
verslag der commissie is nog met uitgebracht 

ZITTING ·63/'64 

Arbeid 

Migratie 

Zie ook Maatschappelijk Werk (Algemeen) 
Bnef van de Minister van Maatschappelijk Werk t g ν het Verslag van dne studieconferenties over 

intra-Europese migratie 
I Ingenomen en aann voor kennisgeving 15 okt 1963, bl 31 
Italianen en Spanjaarden II В 7400,hoofdst XV, nr 2,bl 13,11 bl С 31, С 34 
Positie in ons land, huisvesting en kosten II bl С 32, С 33, С 34,1 280, 307 (Ss) 
Yoego-Slavische, Gnekse en Portugese arbeiders II В 7400, hoofdst XV, nr 2, bl 13,11 bl С 31, 

С 34 
E E G Artt 6 en 9 van het В В A Invloed E E G verdrag op verbodsbepalingen II Ы С 420, С 422 

(Mm ) С 424 (Min) 
Harmonisatie op sociaal gebied Contact Europese Commissie met de sociale partners II bl С 421, 

С 422 (Min ), С 423 (Min ) 
Huisvesting en gezinshereniging voor buitenlandse arbeiders II bl С 421, С 423 (Mm ) 
Massale migratie en individuele migratie II bl С 421, С 423 (Mm ) 
Vnj verkeer werknemers binnen de Gemeenschap Ontwerp verordening Europese Commissie II В 

7400, hoofdst XV, nr 2, bl 33,11 bl С 34, С 35, С 42 (Mm ), С 420 С 421, С 423 (Min ), I bl 
280, 307 (Ss ) 
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Migratie van arbeidskrachten naar gebieden met minder welvaart. I, bl. 457. 

Werkgelegenheid 

7258. Ontwerp van wet Regelen met betrekking tot het verrichten van arbeid door vreemdelingen 
(Wet arbeidsvergunning vreemdelingen). 

II. Verslag B. nr. 4; - Nota n.a.v. het verslag, B. nr. 5 ; - Nota van wijziging, B. nr. 6; - Aann. van het 
ontw. van wet zonder ber. en zonder hoofd, stemming 29 jan. 1964, bl. 1180. 

I. Ingekomen 4 febr. 1964, bl. 251 ; - Benoem, comm. van rapp., bl. 304; - Eindverslag, B. nr. 62; 
Aann. van het ontw. van wet zonder ber. en zonder hoofd, stemming 18 febr. 1964, bl. 325. 

De wet is vastgesteld 20 febr. 1964 (Stb. 72). 
Brief van de Minister van Sociale Zaken en V. t.g.v. het door het Internationaal Arbeidsbureau opge

stelde tweede rapport met betrekking tot de werkgelegenheidspolitiek. 
I. Ingekomen en aann. voor kennisgeving 6 mei 1964, bl. 759. 
Vreemdelingen. Wet inz. verrichten van arbeid door vreemdelingen. Vervanging van verouderde wet

geving II. B. 7400, hoofdst. XV, nr. 2 bl. 14. 

Werving van buitenlandse arbeidskrachten, II. B. 7400, hst. XV, nr. 2, bl. 13; II. bl. С 31, С 32, С 33 
С 34; II. I. Ы. 280,306(Ss.), 307(Ss.). 

Maatschappelijke werkers bij centrale en regionale bureaus in het buitenland t.b.v. buitenlandse werk
nemers (Migratie); II. B. 7400, hst. XVI, nr. 10, bl. 4; nr. 13, bl. 6; II. bl. 384,391. 

Arbeid 

Maatschappelijk werk - algemeen 

7400. Brief van de Minister van Maatschappelijk Werk t.g.v. het boek 'Rural migrants in urban set
ting' (В. hst. XVI, nr. 9) 

II. Ingekomen en aann. voor kennisgeving 15-10- '63, bl. 134 
I. Ingekomen en aann. voor kennisgeving 15-10-63, bl. 311. 

Migratie. Buitenlandse werknemers. Aanstelling van maatschappelijke werkers bij centrale en regionale 
bureaus in het buitenland. II. В 7400, hoofdst. XVI, nr. 10, bl. 4; nr. 13, bl. 6; II. bl. 384, 391. 

- Activiteiten van het particulier initiatief. Ontmoetingscentra. II. B. 7400, hoofdst. XVI, nr. 
13, bl. 6, 7; II. bl. 384. 

- Huisvesting in caravans te Enschede. I. B. 7400, hoofdst. XVI, nr. 57, bl. 6;nr. 57a, bl. 7; I. 
bl. 355, 410 (Min.). 

- Maatschappelijke begeleiding. Subsidie. II. B. 7400, hoofdst. XVI, nr. 2, bl. 8, 9; nr. 10, bl. 
4; nr. 13, bl. 6; II. bl. 422 (Min.); I. B. 7400, hoofdst. XVI, nr. 57, bl. 6; nr. 57a. bl. 7. 

- Spreiding in kleine aantallen. II. B. 7400, hoofdst. XVI, nr. 10, bl. 4;nr. 13, bl. 6. 
- Surinaamse en Antilliaanse werknemers. I. B. 7400, hoofdst. XVI, nr. 57, bl. 6; nr. 57a, bl. 

7;I. bl. 355,410 (Min.). 
- Vakantieregelingen. II. B. 7400, hoofdst. XVI, nr. 10, bl. 4; nr. 13, bl. 6. 
- Voorlichting door de arbeidsbureaus en de pers van de landen van herkomst. II. B. 7400, 

hoofdst. XVI, nr. 10,bl.4;nr. 13,bl. 6;II. bl. 391, 422 (Min.), 430,431 (Min.). 

Mijnwezen. Arbeidsvraagstukken 

Buitenlandse arbeidskrachten. Werving. II. B. 7400, J, nr. 5, bl. 5,6; II, bl. 511. 
Joegoslaven. II. B. 7400, J, nr. 5, bl. 6; II, bl. 505,553. 
Prestaties. II. B. 7400, J. nr. 5, bl. 6. 

EEG 

Europese samenwerking - economische samenwerking 

Italië. Invoer van kapitaalgoederen in Italië in plaats van aantrekken van Italiaanse arbeiders. II, bl. 
С 422, С 423 (Min.). 
Kredieten. Verstrekking van grote internationale kredieten. II, bl. С 419, С 420 (Min.) 
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Sociale Verzekering 

Algemeen 

E.E.G. 
Europees Wetboek voor Sociale Verzekeringen. II. B. 7400, hoofdst. XV, nr. 22, Ы. 6,7, 33. 

Harmonisatie sociale verzekeringen in E.E.G.-landen. Etappegewijze doorvoering. II. B. 7400, 
hoofdst. XV, nr. 2, Ы. 33; nr. 22, Ы. 6, 33; II. bl. С 62, С 63 (Min.), С 64 (Min.); I. bl. 301 (Min.). 
Werknemere die door een beroepsziekte zijn getroffen. Regeling II. В. 7400, hoofdst. XV, nr. 2, bl. 
33. 

Ziekteverzekering 

7443. Ontwerp van wet Regeling van de vergoeding van premien ten behoeve van geneeskundige ver
zorging in Spanje van gezinsleden van hier te lande werkzame Spaanse werknemers. 

II. Ingekomen 3 okt. 1963, bl. 91;— Kon. boodschap; ontw. van wet; mem. van toel., B. nrs. 1 -3; 
- Gesteld in handen van de vaste Comm. voor Sociale Zaken en V., bl. 136; Verslag, B. nr. 4; -
Nota n.a.v. het verslag B. nr. 5; Aann. van het ontw. van wet zonder ber. en zonder hoofd. 
stemming 3 dec. 1963, bl. 717. 

I. Ingekomen 10 dec. 1963, Ы. 167; - Benoem, comm. van rapp., bl. 197; - Eindverslag, B. nr. 39; 
Behänd., bl. 211 ; • Aann. van het ontw. van wet zonder hoofd, stemming 11 dec. 1963, bl. 211. 

De wet is vastgesteld 13 dec. 1963 (Stb. 558). 

Volksgezondheid 

Internationale samenwerking 

E.E.G. Migratie werknemers. Medisch-hygiënische voorwaarden. 
Keuring in het land van herkomst. II. B. 7400, hoofdst. XV, nr. 22, bl. 10, 11 ; I. B. 7400, hoofdst. 

XV,nr.51,bl. 12;nr.51b,bl. 16. 
Buitenlanders. Niet-economisch gebondenen. I. B. 7400, hoofdst. XI, nr. 85, bl. 11 ; nr. 85a, Ы. 29. 

Preventieve gezondheidszorg 

Tuberculosebestrijding buitenlandse arbeiders, controle II B. 7400 Hoofdstuk XV 2, bl. 29. 

Volkshuisvesting 

Arbeidsvraagstukken, buitenlanders, niet-economisch gebondenen, I B. 7400 Hoofdst. XI nr. 85, bl. 11 ; 
nr. 85, bl. 11;пг85а,Ы.29. 

Verdragen 

Arbeidsverdragen 

7574. Overeenkomst, op 22 november 1963 te Lissabon ondertekend, tussen het Koninkrijk der Ne
derlanden en de Portugese Republiek inzake migratie, aanwerving en tewerkstelling van Portugese 
arbeiders in Nederland (Geen goedk. vereist). 

II. Ingekomen 4 maart 1964, bl. 1465; - Brief van de Minister van Buitenl. Zaken, B. nr. 1 ; - Aann. 
voor kennisgeving 8 juli 1974, bl. 2320. 

I. Ingekomen en aann. voor kennisgeving 25 febr. 1964, bl. 350. 
7604 (R403). Arbeidsverdrag nr. 118, op 28 juni 1962 te Genève tot stand gekomen, betreffende de 

gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale 
zekerheid (Stilzwijgende goedkeuring). 

II. Ingekomen 14 april 1964, bl. 1590; - Brief van de Minister van Buitenl. Zaken, B. nr. 1 ; - Aann. 
voor kennisgeving 28 april 1964, bl. 1672. 

I. Ingekomen 7 april 1974, bl. 639. 
7732. Algemeen Administratief Akkoord op 16 april 1964 te Madrid ondertekend met betrekking tot 

de wijze van toepassing van het op 7 december 1962 te Madrid ondertekende Verdrag tussen het 
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Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat inzake sociale zekerheid 
II Bnef van de Minister van Buitenl Zaken, В nr 1, — Van de indiening is geen kennis gegeven 
I Ingekomen en aann voor kennisgeving 8 sept 1964, Ы 1192 

Vreemdelingen 

7163 Ontwerp van wet Nieuwe regelen betreffende a de toelatingen uitzetting van vreemdelingen, 
b het toezicht op vreemdelingen die m Nederland verblijf houden, с de grensbewaking (Vreemde
lingenwet) 

II Nota van verb , В nr 4, - Voorl verslag, В,nr 5, —Mem van antw , В nr 6 ,-Nota van wijz , В 
nr 7, Gewijz ontw van wet, В nr 8, Verslag mondeling overleg, tevens eindverslag, В nr 9, 
— Nota η a ν het eindverslag, В nr 10, - Tweede nota van wijz , В nr 11, Nader gewijz ontw 
van wet, В nr 12, Bnef van de Minister van Justitie, В nr 13, Derde nota van wijz , В nr 
14, Amendementen, В nis 15-21, - Ontw van wet, zoals het luidt nade daann tot en met 24 
juni 1964 aangebrachte wijzigingen, В nr 22, - Wijzigingen, voorgesteld door de Regering in over
leg met de vaste Commissie voor Justitie, В nr 23, Behänd,bl 2199,2235,2253, Aann van 
het ontw van wet zonder hoofd stemming 30 juni 1964, bl 2254 

I Ingekomen 7 juli 1964, bl 1089, Benoem comm van rapp , bl 1103, Het verslag der com
missie is niet uitgebracht 

Vreemdehngenwet II В 7400 Hoofdst VI, nr 2, bl 6, 7 II, bl 363 

ZITTING '64l'65 

Arbeid 

Algemeen 

Internationale samenwerking 

EEG Dupliceren van werkzaamheden m E E G - en Benelux-verband II bl С 688, С 600 (Min ), 
С 691 (Min) 

Sociale zekerheid Aanvaarden van minimumnormen II В 7800, hoofdst XV, nr 2,bl 39 
- Gelijke behandeling eigen onderdanen en vreemdelingen Verdrag II В 7800, hoofdst XV, nr 2, 

39 
Ontwikkelingslanden Werkgelegenheidspohtiek II В 7800 hoofdst XV, nr 2, bl 39 

Migratie 

Arbeidscontracten, die discriminatie kunnen inhouden t a ν Nederlanders II bl С 680, С 684, (Ss ), 
1 bl 612, 645 (Ss) 

Geestelijke verzorging I В 7800, hoofdst XVI nr 99 bl 4, nr 99a, bl 5 
Geslachtsziekten Zie - Volksgezondheid - (Preventieve-geneeskunde) 
Gezondheidstoestand II bl С 452 (Mm ) 
Gneken, Turken en Joegoslaven II В 7800, hoofdst XV, nr 2,Ы 22,46,11 bl С 684 (Ss ) 
Huisvesting II bl С 677, С 681 (Ss ), С 682,1 В 7800, hoofdst VI, nr 73, bl 3,nr 73a, bl 4,1 bl 

540,543, 553 (Min ) 
— Caravankampen. II Ы С 452 (Min ) 

Inpassing m de Nederlandse samenleving I В 7800, hoofdstuk XVI, nr 99, bl 4,nr 99a, bl 5 
Interdepartementale Commissie Begeleiding Buitenlandse Werknemers II В 7800, hoofdst XVI, nr 

2 bl 8,1 В 7800, hoofdst XVI, nr 99, bl 4,nr 99a bl 5 
Italianen en Spanjaarden II В 7800, hoofdst XV, nr 2,bl 22,46,11 bl С 677, С 681 (Ss ) 
Maatschappelijke hulp II В 7800,hoofdst XVl.nr 2,bl 8,bl C451,793 
Malta en Portugal II В 7800, hoofdst XV, nr 2,bl 46 
Sociale verzekering arbeiders en hun gezinnen, ook wanneer deze zonder arbeidsvergunning zijn bin

nengekomen II bl С 677, С 680, С 681 (Min) 
Süchting Bijstand Buitenlandse Werknemers II В 7800, hoofdst XVI, nr 2, Ы 8, II bl С 452 

(Mm) 
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Vestiging in Nederland II Ы С 680, С 681 (Min) 
Voorlichting II Ы С 451, С 452 (Min) 
Vormingsactiviteiten in het buitenland Selectie en cijfers Kosten II В 7800, hoofdst XV, nr 2,bl 

С 523,(Ss),С 680,С 683 (Ss) 
Е.Е G Sociale zekerheid migrerende arbeiders Uitvoering verordeningen nr 3 en 4 II В 7800, 

hoofdst XV, nr 2,bl 42 
Vergunningen Wet arbeidsvergunningen vreemdelingen Procedure II В 7800, hoofdst XV, nr 2, 

bl 43 

Arbeidenbescherming 

Overwerk Buitenlandse arbeidskrachten ingeschakeld bij de aanleg van het aardgasbuizennet II, bl 
С 684, С 686 (Ss ) (Zie ook II, aanh bl 57) 

Arbeidsbemiddeling 

Buitenlandse arbeidskrachten Werkvergunningen I В 7163, nr 7a, bl 6 

Werkgelegenheid 

Internationale ontwikkelingen Invloed op nationale arbeidsmarkten II В 7800 hoofdst XV, nr 2, 
bl 21,II,C513,C515,C520(Min),728 

Buitenlandse arbeidskrachten Uitwijzing Spaanse gehuwde vrouwen Telegram van het bestuur van de 
Landelijke Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers I bl 312 

Mijnwezen 

Arbeidskrachten Tekort II, bl C341, C342 (Mm ) 

Buitenlandse arbeidskrachten Werving II, bl C341,C342 (Min ), C344 

Volksgezondheid 

Preventieve gezondheidszorg 
Geslachtsziekten, toename bij buitenlanders, II В 7800 hoofdst XV, nr 2,bl 35,11, Ы C477, C478 

(Ss) C479(Ss)>I,bl 619,620,645 (Ss ), 650 (Ss), 652 
Tuberculosebestrijding Keuring buitenlandse arbeiders II, bl C477,C479,1,bl 610, 620, 645 (Min ) 

650 (Ss), 652, 657 (Ss) 
-Overzicht II, В 7800, hoofdst XV, η r 2,bl 35,I,bl 609,620 

Verdragen 

Arbeidsverdragen 

7958 (R 455) Arbeidsverdrag nr 118, op 28-6 '62 te Geneve tot stand gekomen betreffende de gelijk
heid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale zeker
heid (Stilzwijgende goedkeuring) II, Ingekomen 2-2-'65, bl 959, - Brief van de Minister van Bui
tenlandse Zaken, B, nr 1,- Aann voor kennisgeving, l-3-'65,bl 1270 I, Ingekomen 2-2-'65,bl 
355 

7883 Overeenkomst, op 19 8 '64 te 's Gravenhage ondertekend tussen het Koninkrijk der Nederlan
den en de Turkse Republiek, betreffende de migratie, de aanwerving en de tewerkstelling van Turk 
se arbeiders (Geen goedkeuring vereist) 
II Ingekomen 10-ll-'64, Ы 354, - Brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (de 

Block), В, nr 1, Aann voor kennisgeving 2-2 '65, bl 1004 
I Ingekomen en aann voor kennisgeving 10-11-'64, bl 113 
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Sociale verdragen 

7732 Algemeen Administratief Akkoord op 16 apnl 1964 te Madnd ondertekend met betrekking tot 
de wijze van toepassing van het op 7 december 1962 te Madnd ondertekende Verdrag tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Spaanse Staat inzake sociale zekerheid (Voorl mededeling) 
II Ingekomen 16 sept 1964, bl 9, Aann voor kennisgeving 2 febг 1965, Ы 1004 

8176 Overeenkomst, op 27 juni 1963 te Brussel ondertekend, tussen de bevoegde Nederlandse en 
Duitse autoriteiten betreffende de toepassing van artikel 73, lid 4, artikel 74, lid 5 en artikel 75, 
lid 3, van Verordenmg nr 4 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap inzake de 
sociale zekerheid van migrerende werknemers 
11 Brief van de Minister van Buitenl Zaken, В nr 1, Van de indiening is geen kennis gegeven 
I Ingekomen en aann voor kennisgeving 7 sept 1965, bl 889 

8185 Overeenkomst, op 27 juni 1963 te Brussel ondertekend, tussen de Nederlandse en de Italiaanse 
autoriteiten, betreffende de toepassing van artikel 75, lid 3, van Verordenmg nr 4 van de Raad van 
de buropese Economische Gemeenschap inzake de sociale zekerheid van migerende werknemers 
II Bnef van de Minister van Buitenl Zaken, В nr 1, - Van de indiening is geen kennis gegeven 
I Ingekomen en aann voor kennisgeving 7 sept 1965, Ы 889 

Vreemdelingen 

163 Ontwerp van wet Nieuwe regelen betreffende a de toelating en uitzetting van vreemdelingen, 
b het toezicht op vreemdelingen die in Nederland verblijf houden, с de grensbewaking (Vreemde-
Imgenwet) 

Huisvesting, Telegram van de Landelijke Stichting, Bijstand Buitenlandse Werknemers II, bl 929 
Vestiging Toename aantal in verband met krapte op de arbeidsmarkt II, B, 7800, hoofdst VI, nr 2, 

bl 9 
Vreemdelingenwet Voorbereiding uitvoering II, В 7800, hoofdst VI, nr 2, Ы 9 

ZITTING ·65/*66 

Arbeid 

Algemeen 

Brief van Tom Bollini m b t het verlenen van werkvergunningen aan buitenlandse arbeidskrachten 
artisten en musici bij buitenlandse circussen I, bl 1058 

Migratie 

Buitenlandse arbeiders Bedrijfsvestiging in de landen diede arbeiders leveren II, bl C594 
Deelneming landelijke commissies II, В 8300,hoofdst XVI, nr 7,bl 15,nr 10,bl 27 
E E G Vrijmaking van het verkeer binnen de gemeenschap en sociale zekerheid Intemationalisermgs-

proces II, В 8300, hoofdst XV, nr 2,bl 27,28,I,bl 683,709 (Ss) 
Gevaar van beperking diepte-investenngen II, bl C590, C593 (Ss ) 
Huisvesting II, В 8300, hoofdst XV, nr 2, bl 22, hoofdst XVI, nr 7,bl 15, nr 10, bl 26,11 bl 

C590, C591, C592 (Ss ), C593 (Ss ), C595 (Min ), C596, 995,1002, 1041 (Ss ), 1047, 1088, 1095 
(Min), I В 8300, hoofdst XVI, nr 124, Ы 9, nr 124a,bl 12,1, bl 682, 684, 709 (Ss ), 733, 
739,775 (Ss) 

Huwelijksproblemen Voorlichting II, В 8300, hoofdst XVI, nr 2,bl 15,1, В 8300, hoofdst XVI, 
nr 124,bl 9-10,nr 124a,bl 12,I,bl 733-4,775 (Ss ) 

Interdepartementale commissie Coördinatie van het beleid II, Ы C590, C592 (Ss ), C594 (Ss ), 1073 
1096 (Ss ) 

Kennisneming van Nederlandse democratische staatsinstellingen in opvangcentra of recreatiegelegen-
hedcn II В 8300, hoofdst XVI, nr 7,bl 15,nr 10, bl 27 

Keuring op t b с , geslachtsziekten enz Fonds voor degenen die met t b c het land kunnen binnenko
men II, bl C590,C591,C592,C593(Ss),C594,I,bl 682,684,709 (Ss ), 710 (Ss ) 

Kwaliteit van aangeboden werkzaamheden II, bl C594, C595 (Ss ) 
Landelijk commissariaat voor buitenlandse werknemers II, bl C591, C593 (Ss ), C594, C595 (Ss ) 
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Maatschappelijk werk. Bijstand. II, В 8300, hoofdst XVI, nr 2,01.15. 
Medische verzorging Over laten komen van buitenlandse artsen. I, B. 8300, hoofdst. XVI, nr. 124 Ы. 

40, nr. 1243,01 12 
Noord-Limburg Situatie ι vjn. vreemde arbeidskrachten. II, bl C592, C593 (Ss ), C594, C595 (Ss.), 

1088, 1095 (Min) 
Opvang en voorlichting. II, В. 8300,hoofdst. XVI, nr. 2, bl 15,1, В 8300, hoofdst. XVI, nr. 124, bl 

9,nr. 124a, bl. 12 
Verblijfsvergunningen en werkvergunningen. Aantallen II, B. 8300, hoofdst. XV, nr 13, bl. 2, II, Ы 

C590, C592, C593 (Ss ), C594 
Voeding. I, bl 682,709 (Ss ), 710 (Ss ) 
Vrij verkeer arbeidskrachten. Sociale zekerheid II, В 8300, hoofdst XV, nr. 2,bl. 27, 29, II, bl. C66 

(Ss) 
Werving Officiële werving en werving aan de poort II, B. 8300, hoofdst XV, nr. 2, bl. 19, II, bl 

C590, C591, C592, C593 (Ss.), C594,1096 (Ss.) 
— Arbeidsvoorwaarden en sociale opvang Toelatingsnormen. II, B. 8300, hoofdst. XVI, nr. 7, bl. 

15, nr. 10, bl 26, II, bl 995, 1002, 1041 (Ss.), 1047,1, В 8300, hoofdst XVI, nr 124, bl. 9; 
nr. 124a, Ы 12,I,bl 733,739, 775 (Ss.) 

Echtgenoten en kinderen Zie - Buitenlandse werknemers (werving). 

Werkgelegenheid 

Buitenlandse arbeiders I, bl 91, 104, 110,131 (Mm.) Zie ook Volksgezondheid (Algemeen) 
Sociale voorzieningen, buitenlandse arbeiders. II, B. 8300, milj nota, nr. 1, bl. 68. 

Mtjnwezen-arbeidersvraagstukken 

Buitenlandse arbeidskrachten Aanvrage om steun door de Mijmndustneraad Η, В 8424, nr. 6, bl. 3. 
D A F -bednjf. Vestiging in Zuid-Lunburg in samenwerking met de Staatsmijnen. II, B. 8424, nr. 2, 

bl 30, nr. 6,bl 14,15 

Volkshuisvesting 

Arbeidsvraagstukken 

Buitenlanders in de Nederlandse bouwnijverheid II, В 8300, hoofdst XI, nr. 2, bl. 4 

Verdragen 

A rbeidsverdragen 

8176. Overeenkomst op 27 juni 1963 te Brussel ondertekend, tussen de bevoegde Nederlandse en 
Duitse autoriteiten betreffende de toepassing van artikel 73, lid 4, artikel 74, lid 5 en artikel 75, 
lid 3 van verordening nr. 4 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap inzake de 
sociale zekerheid van migrerende werknemers 
II Ingekomen 22 sept 1965, bl 10, - Aann.voor kenmsg 2 febr 1966, bl. 1185 

818S Overeenkomst op 27 juni 1963 te Brussel ondertekend, tussen de Nederlandse en de Italiaanse 
autoriteiten, betreffende de toepassing van artikel 75, lid 3, van Verordening nr 4 van de Raad van 
de Europese Economische Gemeenschap inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers. 
II Ingekomen 22 sept. 1965, bl. 10,-Aann voor kenmsg. 2 febr 1966, bl 1185 

8323 Overeenkomst, op 30 mei 1963 te Brussel ondertekend tussen de bevoegde Nederlandse en 
Franse autoriteiten, betreffende de toepassing van artikel 43, alinea (d) van de Verordening nr. 3 
van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap inzake de sociale zekerheid van migre
rende werknemers 
II. Bncf van de Ministervan Buiten! Zaken, В nr. 1, - Ingekomen 5 okt 1965, bl. 98, Aann 
voor kenmsg 2 febr 1966, bl 1185 
I Ingekomen en aann. voor kenmsg 5 okt 1965, bl 21. 

8332 Overeenkomst, op 12 juli 1962 te Brussel ondertekend, tussen de bevoegde Nederlandse en 
Franse autoriteiten betreffende de toepassing van artikel 43, alinea (d), van Verordening nr 3 van 
de Raad van de Europese Economische Gemeenschap inzake de sociale zekerheid van migrerende 
werknemers 
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II Bnef van de Minister van Buitenl Zaken, В nr 1, - Ingekomen 13 okt 1965,01 211,-Aann 
voorkenmsg 2 f eb г 1966, bl 1185 
I Ingekomen en aann voor kennisgeving 26 okt 1965, bl 40 

8423 Protocol, op 6-9-'65 te 's Gravenhage ondertekend, tot wijziging van de op 6-8-1960 gesloten 
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Ita 
haanse Republiek betreffende de aanwerving en de tewerkstelling van Italiaanse arbeiders in Neder
land 
II Bnef van de Minister van Buitenlandse Zaken, В nr 1, Ingekomen 15-12-'65,bl 905, Aann 
voor kennisgeving 2-2-1966, bl 1186 
I Ingekomen en aann voor kennisgeving 21-12-'65,bl 199 

Vreemdelingen 

Aantal vreemdelingen Π, В 8300, hoofdst VI, nr 2, bl 14 
Buitenlandse arbeidskrachten (en hun gezinnen) II, В 8300, hoofdst VI, nr 2, bl 14, II, bl C34, 

C35 6 (Min), 62,1, В 8300,hoofdst VI,nr 81,bl 6,nr 81a, bl 9 
Toelatingsbeleid Cntenum I, В 8300,hoofdst VI, nr 81, bl б.пг 81a, bl 9,1, bl 323, 363 (Mm) 

Turken Uitlatingen van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en V over Turkse werknemers m 
Nederland II, Aanhangsel, bl 567 

Illegaal verblijf (o a Chinezen) II, В 8300, hoofdst VI, nr 2,bl 15 
Marokkanen Religieuze bezwaren van in ons land verblijvende Marokkanen tegen het nuttigen van 

vlees afkomstig van slachtdieren II, Aanhangsel, bl 563,783 
Spanje Moeilijkheden Spaanse ex-geestelijken bij het verlaten van hun land Ι, В 8300, hoofdst 

VI nr 81, bl 6,nr 81a, bl 9 
Vreemdelmgenwet II, В 8300, hoofdst VI, nr 2, bl 14, II, bl C33,I,bl 323,363 (Min ), 365 

Onderwijs 

Europese school 

Italiaanse kinderen Moeilijkheden I,bl 639,672 (Ss) 

Vreemdelingen 

Benelux 

Rechtshulp Vreemdelingenrecht Harmonisatie II, В 8300, hoofdst VI, nr 2,bl 4 

ZITTING 'бб/'б? 

Arbeid 

Migratie 

Buitenlandse arbeidskrachten II, В 8800, hoofdst XV, nr 2, bl 2, 3, nr 16, bl 2,nr 18,bl 7,11, 
bl 319, 667, 669, 673,682,726(Ss), II, Aanhangsel,bl 299,1, В 8800,hoofdst XV.nr 77,bl 
3,1,bl 201 209,256(Ss) 

Buitenlanders die op eigen initiatief Nederland binnenkomen II, В 8800, hoofdst XV.nr 16, bl 2, 
nr 18, bl 8 

Consequenties arbeidsmarktsituatie voor deze groep Nota II, В 8800, hoofdst XV, nr 16, bl 2,nr 
18,Ы 7,II,bl 667, 669,673,726 (Ss) 

Huisvesting o a m woonoorden Werkgroep deskundigen Arbeidsvergunning bij zekerheid van huis 
vesting II, В 8800, hoofdst XV.nr 2, bl 32, nr 16, bl 2,nr 18,bl 7,II,bl 683,726(Ss) I, 
В 8800,hoofdst XV.nr 77,bl 3,1,bl 201,257 (Ss ), 264,271 (Ss ) 

Interdepartementale commissie mz aanstelling, toelating, tewerkstelling en opvang II, В 8800, 
hoofdst XV, nr 2,bl 31 
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Mijnindustrie, Werving buitenlanders II, В SSOO.hoofdst XV, nr 16, bl 2,nr 18, bl 7 
Toelatingsbeleid ι vjn werkgelegenheid II, В 8800,hoofdst VI, nr 12, bl 2,11 bl 871 
Tuberculose besmetting Bestrijding en eventueel wettelijke voorschriften II, В 8800, hoofdst XV, 

nr 16, bl 2,nr 18, Ы 7,8 
Werving en tewerkstelling Gegevens II, В 8800, hoofdst XV nr 2,bl 31,I,bl 201 

Internationale samenwerking 

EfcG Vnj verkeer van arbeidskrachten II, В 8800, hoofdst XV, nr 2,bl 50 
Vrij verkeer van werknemers en hun sociale zekerheid II, В 8800, hoofdst XV, nr 2, bl 49 

O E S O Buitenlandse arbeidskrachten Permanent Comité onderzoek te voeren beleid II, В 8800, 
hoofdst XV, nr 2,bl 49 
Comité voor arbeidskrachten en sociale aangelegenheden Doorlichting beleid en apparaat der lid

staten II, В 8800, hoofdst XV, nr 2,Ы 49 
Raad van Europa 

Europees statuut voor migrerende arbeiders en versnelde beroepsopleiding Contact met de O E С D 
II, В 8800, hoofdst XV, nr 2, bl 48 

Europese code inzake sociale zekerheid II, В 8800, hoofdst XV, nr 2,bl 48 

Maatschappelijk werk 

Buitenlandse werknemers 

Gezondheidszorg II, В 8800, hoofdst XVI, nr 2,bl 22 
Huisvesting, opvang en begeleiding Taak gemeentebesturen en instellingen II, В 8800, hoofdst XVI, 

nr 2,bl 19,22,nr 10,bl З.пг 13,bl 6 
Volkshuisvesting, buitenl werkn , tewerkstelling II, В 8800, hoofdst XIII, nr 2,bl 15 

Verdragen 

Arbeidsverdragen 

8915 (R 562) Verdrag (nr 122) op 9 juli 1964 te Genève door de Internationale Arbeidsconferentie 
in haar 48e zitting aangenomen, betreffende de werkgelegenheidspohtiek (Stilzwijgende goedkeu-
nng) 
II Ingekomen 15-ll-'66, Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, В nr 1, - Aann voor 

kenmsg 14-12-'66,bl 403 
I Ingekomen 8-11-'66, bl 49 

Sociale verdragen 

8684 Verdrag, op 4 apnl 1966 te Ankara ondertekend tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 
republiek Turkije inzake sociale zekerheid (stilzwijgende goedkeuring) 
II Ingekomen 21 9-'66,bl 42, - Aann voor kennisgeving 21-9-,66,bl 47 

9008 Verdrag, op 12 oktober 1966 te 's-Gravenhage ondertekend tussen het Koninkrijk der Neder
landen en de Portugese Republiek, inzake sociale zekerheid (Voorl mededeling) 
II Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, В nr 1, - Ingekomen en aann voor kennis

geving 21-2'б?, bl. 1170 
I Ingekomen en aann voor kennisgeving, 24-1-'67, bl 194 

Vreemdelingen 

Aantal vreemdelingen m Nederland II, В 8800, hoofdst VI, nr 2, bl 20 
Nieuwe vreemdelingenwet II, В 8800, hoofdst VI, nr 2,bl 19-20 

Europese samenwerking 

Algemeen 

E E G onderdanen,Verbhjfsvoorschnften II,В 8800,hoofdst VI,nr 2,bl 20 
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Politieke samenwerking - Raad van Europa - Vreemdelingenrecht. II, B. 8800, hoofdst. VI, nr. 2, 
bl. 20. 

ZITTING '67 

Arbeid 

Migratie 

Buitenlandse werknemers. Bevoordeling. II, bl. 90,100 (Min.), 124. 
Brief van P. Schutte, te Venlo, m.b.t. de tewerkstelling. I, bl 419. 
Tewerkstelling. II, Aanhangsel, bl. 405. 
Turkse arbeidskrachten. Arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen. II, Aanhangsel, bl. 95. 

Werkgelegenheid 

Arbeidsmarktbeleid. Behoud arbeidsplaatsen voor Nederlanders. Minder import buitenlandse arbeids
krachten. II, bl. C104, C109 (Min.), Cl 11, Cl 13. 

Verdragen 

Sociale verdragen 

3036. Verdrag, op 12 oktober 1966 te 's-Gravenhage ondertekend tussen het Koninkrijk der Neder
landen en de Portugese Republiek, inzake sociale zekerheid (Stilzwijgende goedkeuring). 
II. Ingekomen 1 maart 1976, bl. 17; - Aann. voor kennisg. 19 april 1967, bl. 39. 

Vreemdelingen 

Europese samenwerking 

Vrij verkeer van personen (Europa). II, bl. C57, C58, CS9 (Min.). 

Paspoorten 

Benelux — Afschaffing grenscontrole met behoud van controle op buitenlandse werklozen. II, bl. C59 
C60 (Min.). 

ZITTING '67/,68 

Arbeid 

Buitenlandse arbeidskrachten 

Aanwerving buitenlanders i.p.v. Nederlandse werknemers door twee taxi-ondememingen. II, Aanhang
sel, bl. 217. 

Commissariaat voor buitenlandse werknemers. II, bl. S79 (Min.). 
Griekse huis voor Griekse werknemers. Sluiting. I, B. 9300, hoofdst. XVI, nr. 55, bl. 6;nr. 55a,bl.ll. 
Huisvesting in Amsterdam. II, Aanhangsel, bl. 925,1397. 
Huwelijk met Nederlandse vrouwen. I, B. 9300, hoofdst. XVI, nr. 55, bl. 6; nr. 55a, bl. 11 ; I,bl. 409. 
Indienstneming bij een textielfabriek in Borne, in plaats van werkloze Nederlandse arbeidskrachten. 

II, Aanhangsel, bl. 1863. 
Interdepartementale commissie en sub-commissie van de Commissie van Bijstand en Advies. II, B. 

9300, hoofdst. XV, nr. 2, bl. 22; II, bl. S 79 (Min.). 
Samenwerking met de desbetreffende instanties in de landen van herkomst. I, B. 9300, hoofdst. XVI, 

nr. 55, bl. 5;nr. 55a,bl. 10. 
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Toelatingsbeleid. Zie Vreemdelingen (Vreemdelingenwet). 
Turken. Werving. II, B. 9300, hoofdst. XIII, nr. 24, Ы. 2. Zie ook Vreemdelingen. 

Aantrekken van Turkse gastarbeiders i.p.v. Nederlandse arbeiders door de Twentse textielfabrieken 
II, Aanhangsel, bl. 1543. 

Financiële gevolgen van gepleegde misdrijven. II, Aanhangsel, bl. 157,165. 
Werkvergunning tijdens heersende werkloosheid. II, Aanhangsel, bl. 129. 
Werving en tewerksteUing. II, B. 9300, hoofdst. XIII, nr. 24, Ы. 2; hoofdst. XV, nr. 2, bl. 3, 20, 22; 

II, bl. S 78, S 79 (Min.), 855.1, Ы. 521,524, 525, 535-6 (Min.), 538 (Min.). 
Beëindiging tewerkstelling. I, Ы. 711. 
Brieven van W. Dubois e.a., te Rotterdam. II, Ы. 409,2711. 

Internationale samenwerking 

Internationale Arbeidsorganisatie (I.L.O.). Activiteiten. II. В. 9300, hoofdst. XV. nr. 13, bl. 58. 
Financiële vraagstukken. Verdeelsleutel contributies leden o.a. van ontwikkelingslanden. II, B. 

9300, hoofdst. XV, nr. 2, bl. 45. 
Gastarbeider. II, B. 9300, hoofdst. XV, nr. 2, bl. 45. 

Maatschappelijk werk 

Buitenlandse arbeiders. II, B. 9300, hoofdst. XVI, nr. 2, bl. 15. 

Sociale verzekering 

Kinderbijslag 

Buitenlandse arbeiders. II, bl. SI6, SI8 (Min.). 

Sociale voorzieningen 

Buitenlandse arbeiders. II, B. 9300, hoofdst. XV, nr. 41, bl. 3. 

Volksgezondheid 

Preventieve gezondheidszorg 

Doorlichting buitenlandse arbeiders. II, bl. T41,T42 (Ss.). 

Sociale verdragen 

9541. Administratief akkoord, op 14-6-1967 te 's-Gravenhage ondertekend, tussen de Nederlandse 
Minister van Sociale Zaken en V. en de Turkse minister van Arbeid met betrekking tot de wijze van 
toepassing van het op 54-1966 te Ankara ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Neder
landen en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid. 
II. Ingekomen 2-4-,68, bl. 1682; Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, B. nr. 1; Aanne

ming voor kennisgeving 27-6-'68> bl. 2790. 

Vreemdelingen 

9666. Nota inzake de vreemdelingenwet. 
II. Ingekomen 3 sept. 1968, bl. 2848; - Geleidende brief en nota, B. nrs. 1-2; - Omtrent de be

handeling is geen besluit genomen. 
Aantal vreemdelingen. II, B. 9300, hoofdst. VI, nr. 2, bl. 19-20. 
Grieken. Activiteiten van functionarissen van het Griekse Ministerie van Openbare Veiligheid m.b.t. 

de in ons land verblijvende Griekse staatsburgers. II, Aanhangsel, Ы. 155,297. 
Asielverlening aan Griekse gevangenen, die aan tuberculose lijden. II, Aanhangsel, bl. 457. 
Terreurgroep in Nederland, die zich bezig houdt met liquidatie van tegenstanders van het huidige regi

me. I, Aanhangsel, bl. 167. 
Vreemdelingen, die met de justitie in aanraking zijn geweest. Houding van de vreemdelingenpolitie. II, 

Aanhangsel, bl. 359. 
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Vreemdelingenwet. Beleid. Buitenlandse arbeidskrachten. II, Ы. CS 1,685,699 (Min.). 
Toepassing nieuwe voorschriften. II, B. 9300, hoofdst. VI, nr. 2, bl. 19; II, bl. C51, C52 (Min.), 

C54 (Min.), 680,698 (Min.), 701. 

ZITTING '68/'69 

Arbeid 

Buitenlandse werknemers 

Koopvaardij, tewerkstelling buitenlandse arbeiders. II, bl. T71, T72 (Min.), T73 (Min.), T74, 1309, 
1319, 1366 (Min.), 1367 (Min.), 1389, 1394,1402 (Min.), 1403 (Min.). 

Nota inzake werkgelegenheidssituatie. II, B. 9800 hoofdst. XV, nr. 2, bl. 6, 26, 27; II, bl. T71,T72 
(Min.). T73 (Min.), T74 (Min.), 1342, 1352, 1367 (Min.), 1396, 1399, 1400, 1407 (Min.); I, bl. 
600,632 (Min.). 

Migratie 

Europees statuut voor migrerende werknemers. II, B. 9800, hoofdst. XV, nr. 2, bl. 60, 64. 

Internationale samenwerking 

EEG, Arbeidsverhoudingen o.a. vrije emigratie. II, B. 9800, hoofdst. XV, nr. 2, bl. 63; II, bl. T73 
(Min.), 1300. 

Arbeidsvoorziening. Regeling inz. voorrang van de nationale arbeidsmarkt. II, B. 9800, hoofdst. XV, 
nr.2,bl. 64. 

Communautair sociaal beleid. II, B. 9800, hoofdst. XV, nr. 2, bl. 61, 62; II, bl. T29, 1300, 1361 
(Min.), 1387, 1400 (Min.). 

Europees Sociaal Fonds. II, B. 9800, hoofdst. XV, nr. 2, bl. 64; nr. 21, bl. 3; II, bl. 1300. 
Raad van Europa. Bijeenkomst Ministers van Arbeid der lidstaten. II, B. 9800, hoofdst. XV, nr. 2, 

Ы.60. 
Discriminatie op grond van nationaliteit. Opheffing. II, B. 9800, hoofdst. XV, nr. 2, bl. 59, 60. 
Harmonisatie van de nationale wetgevingen en praktijken. II, B. 9800, hoofdst. XV, nr. 2, bl. 59, 60. 
Migrerende werknemers en vluchtelingen. Wettelijke en administratieve maatregelen. II, B. 9800, 

hoofdst. XV, nr. 2, bl. 60. 
Sociale normen en hoger welvaartspeil. II, B. 9800, hoofdst. XV, nr. 2, bl. 60. 

Rechtsbijstand buitenlandse gastarbeiders 

Kosteloze bijstand. II, B. 9800, hoofdst. VI, nr. 12, bl. 4, nr. 13, bl. 5; II, bl. 1244, 1261, 1267,1286 
Commissie Schreuder, samenstelling II, bl. 1247,1286 (Min.). 
Honorering. II, B. 9800, hoofdst. VI, nr. 12, bl. 4; nr. 13, bl. 5; II. bl. 1246. 
Min- en onvermogenden. II, B. 9800, hoofdst. VI, nr. 2, Ы. 3; nr. 12, bl. 4; nr. 13, bl. 5; II, bl. 

1247, 1261,1267,1286 (Min.); I, B. 9800, hoofdst. VI, nr. 91, bl. 2; nr. 91a, bl. 2; I, Ы. 456. 
Systeem der toevoegingen. II, B. 9800, hoofdst. VI, nr. 12, bl. 4; nr. 13, bl. 5; II, Ы. 1244. 

Europese samenwerking 

Politieke samenwerking 

(Raad van Europa). - Strafrecht. Gastarbeiders. Criminaliteit. Studie sub-comité van het Comité 
Europeen pour les Problèmes Criminels. II, В. 9800, hoofdst. VI, nr. 2, bl. 8. 

Maatschappelijk werk 

Buitenlandse werknemers. II, B. 9800, hoofdst. XVI, nr. 2, bl. 20; nr. 7, bl. 19; nr. 10, bl. 31; I, B. 
9800, hoofdst. XVI, nr. 124, bl. 4; nr. 124b, bl. 8; I, bl. 835, 836,844-5 (Min.), 864. 

Analfabetisme, cursussen I, bl. 835, 845 (Min.). 
Huisvesting. II, B. 9800, hoofdst. XVI, nr. 7, Ы. 19; nr. 10, bl. 31 ; I, bl. 835, 844 (Min.). 
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Studiebeurzen voor begaafde kinderen van buitenlanders I,bl 835, 845 (Min) 
Verblijfsvergunningen, coördinatie en communicatie m het beleid. Generaal pardon voor illegaal ver

blijf I bl 835,836, 845 (Mm), 864 

Sociale verzekering 

Kinderbijslagwet 

Buitenlandse arbeidskrachten II, bl 1303 

Volkshuisvesting 

Woningbouw (bouwprogramma) 

Migratie-element bij woningbouwprogrammenng II, bl LI 7 (Mm) 

Verdragen 

Arbeidsverdragen 

10233 Overeenkomst, op 14 mei 1969 te 's Gravenhage ondertekend, tussen het Koninkrijk der Ne
derlanden en het Koninkrijk Marokko betreffende de aanwerving en de tewerkstelling van werk
nemers in Nederland (Geen goedkeuring vereist) 
II Ingekomen 9 sept 1969, bl 3746, Bnef van de Ministervan Buitenl Zaken, В nr 1, Om

trent de behandeling is geen besluit genomen 
I Ingekomen en aann voor kenmsg 26 aug 1969, bl. 987 

Sociale verdragen 

9879 Administratief Akkoord, op 1 mei 1968 te Lissabon ondertekend, met betrekking tot de wijze 
van toepassing van het op 12 oktober 1966 te 's-Gravenhage ondertekende Verdrag tussen het Ko
ninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek inzake Sociale zekerheid (Geen goedkeuring 
vereist) 
II Ingekomen 15 oktober 1968, bl 444, - Bnef van de Minister van Buitenl Zaken, В nr 1, -

Aann voor kenmsg 5 maart 1969, bl 2072 
I Ingekomen en aann voor kenmsg 22 oktober 1968, bl 44 

Vestigingverdragen 

7487 Voorbehouden bij het Europees Vestigingsverdrag 
II Aanvulling bijz comm , bl 117,- Mem van antw en bijl, В nrs 3-4, - Emdverslag, В nr 5, 

Brief van de Ministers van Buitenl Zaken en van Verkeer en W , В nr 6, - Behänd , bl. 
2427 32, Aann voor kenmsg 20 maart 1969, bl 2432 

Vreemdelingen 

9666 Nota inzake de Vreemdelingenwet 
II Voorl verslag B, nr 4 , - M e m van antw , В , nr 5,-Eindverslag, В nr 6, - Moties, nrs 7-10 

Brief van de Minister van Justitie, В nr 11, - Behänd, bl 2638^9, 2666-76, 2778-80, -
Aann voor kenmsg 13 mei 1969, bl 2780 

Akdemir, M Arbeidsduur in Nederland Il.bl 587 
Internationale rechtshulp in strafzaken Strafrechtelijke bejegening II В 9800, hoofdst. VI, nr 12, 

bl 9,nr 13,bl 13,II,bl 1244-5,1276(Mm) 
Portugezen Telegram van de Stichting Universitair Fonds voor Academische Solidariteit, te Amster

dam, betr onvoorwaardelijke toelating van Portugezen m ons land II, bl 2491 
Uitleveringswet Aantal m strafgcstichten en inrichtingen verblijvende vreemdelmgen II, В 9800, 

hoofdst VI, nr 2,bl 9 
Vreemdehngenwet Nota overhel gevoerde beleidjl, В 9800, hoofdst VI, nr 2, bl 20,1, bl 450. 
Motie van mej Goudsmit с s betreffende de vrijheid van meningsuiting voor vreemdehngen (B 9666, 

nr 8) Ingediend bl 2675 - Verworpen, Ы 2780 
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ZITTING '69/70 

Arbeid 

Buitenlandse werknemers 

10504 Nota buitenlandse werknemers 
II Ingekomen 27 jan 1970, bl 1833, - Bnefvan de Ministervan Sociale Zaken en V en nota, В 

ms 12, Verslag hoorzitting, В nr 4, Gesteld in handen van een bijz comm.bl 2155,— 
Benoem bijz comm , bl 2555, - Aanvulling, bl 2856, Het verslag der commissie is met uit
gebracht 

Aantal buitenlandse werknemers II, В 10300, Milj nota, nr l,bl 8 
Huisvesting van gastarbeiders Bnef van het actiecomité der gezamenlijke buurtverenigingen in de ge 

meente Schimmert II, Ы 4543 
Repatnèrmg en aantrekken van andere arbeidskrachten II,bl N8, N9, N14, N16 (Min ), N19 (Min ) 
Veiligheid en bescherming Motie van het gewest Friesland van de Ρ ν d Α , II, Ы 2931 

Internationale samenwerbng 

Europees Statuut voor migrerende en jeugdige werknemers II, В 10300, hoofdst XV, nr2,bl 55, 
hoofdst XVI, nr 2,bl 31 

Migratie 

Buitenlandse arbeidskrachten II,В 10300,hoofdst XV,nr 2,bl 30,II,bl 1819,1827,1841,1875 
(Mm ), 1881 (Mm ), 18834 (Min ), T34, T35 (Min ), I, bl 681,682, 683, 692 Zie ook Maatschap 
pehjk Werk (Organisatie) (Opbouwwerk) 

Maatschappelijk werk 

Organisatie 

Opbouwwerk Categoriaal opbouwwerk II, В 10300, hoofdst XVI, nr 2,bl 21 
Buitenlandse werknemers Huisvesting II, В 10300, hoofdst XVI nr 2,bl 21,II,bl 1561 (Mm), I 

В 10300, hoofdst XVI, nr 74, bl 4, nr 74a, bl 7,I,bl 490, 510, 522 (Min), 534, 535, 536 
(Min) 

Opbouwwerk in bijzondere situaties I, В 10300, hoofdst XVI, nr 74, bl 3 (nr 74a, bl 6 
Opleiding Kadercursus II В 10300, hoofdst XVI, nr 2,bl 18 

Onderwijs 

Basisondenvi/s (gewoon) 

Buitenlandse werknemers Leerplichtige kinderen II, В 10300, hoofdst VIII nr 2,bl 17 
Spaanse kinderen Bevoegdheden leerkrachten II bl H66, H67 (Ss ) 
Toelating extra leerkracht II, bl H66,H67,H67-8 (Ss ) 
Vorm van onderwijs II, Ы H67, H68 (Ss ) 

Ontwikkelingssamenwerking 

Buitenlandse arbeidskrachten Ontwikkehngsaspekt И, Ы 2195,2257,2272 (Min ) I bl 889,924-5 
(Mm),928,929,935 6(Min) 

Sociale verzekering 

Algemeen 

EEG Sociale zekerheid migrerende arbeiders II, В 10300, hoofdst XV nr 2,bl 56 
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Verdragen 

Arbeidsverdragen 

10223 Bnef van de Minister van Buitenlandse Zaken betreffende de overeenkomst, op 14 mei 1969 
te 's Gravenhage ondertekend, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, 
betreffende de aanwezigheid en de tewerkstelling van Marokkaanse werknemers in Nederland 
II Aann voor kennisgeving, 17 febr 1970, bl 2285 (zie bijlage C) 

10633 Overeenkomst, op 9 maart 1970 te Belgrado tot stand gekomen, tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Zuid Slavie inzake de regeling en de te
werkstelling van Zuidslavische werknemers in Nederland (Geen goedkeuring vereist) 
II Ingekomen 28 apnl 1970, bl 3196, - Omtrent de behandeling is geen besluit genomen 
I Ingekomen en aann voorkennisg 12meil970,bl 824 

10629 Overeenkomst, op 13 september 1966 te Athene gesloten, tussen het Koninkrijk der Neder
landen en het Koninkrijk Griekenland inzake onderscheidenlijke sociale zekerheid, ziekte- en moe 
derschapsverzekenng en de aanwerving, de plaatsing en de tewerkstelling in Nederland van arbeids 
krachten (Stilzwijgende goedkeuring) 
II Ingekomen 21 apnl 1970, bl 306, - Bnef van de Mmister van Buitenlandse Zaken, В nr 1, 

Aann voorkennisg 20mei 1970,bl 3384 
I Ingekomen en aann voorkennisg van 12 mei 1970, bl 824 

Vreemdelingen 

Aanhouding II, bl 488 9 (Mm ), 496,497,498,499 (Mm ) I,bl 196, 228 (Min ) 
Beneluxverband Overleg II, В 10300, hoofdst VI, nr 2,bl 19 
Bescherming buitenlanders in Nederland Zie Buitenlandse Dienst 
Centrale hulpdienst vreemdelingen Motie-Goudsmit Piketdienst II, В 10300, hoofdst VI, nr 18, 

bl l , I I ,b l 408,433 (Min), 450 1,453 (Min ),D19,D21,D23 (Min ),D25 
Europees Vestigingsverdrag II, В 10300, hoofdst VI, nr 2,bl 20 
Formulieren Uitreiking Vertalmgen II, bl D18,D20, D23 (Mm ) 
Gastarbeiders en andere vreemdelingen m huizen van bewaring, gevangenissen en in psychopatenasiels 

Moeilijke positie Taalbarrière II, bl 381,437 (Mm) 
Kaap Verdianen Toepassmg vreemdelingenwet t a ν m ons land diegaal verblijvende personen II, В 

10300, hoofdst VI, nr 23, bl l-2,II,bl D20, D24 (Mm ), D26, D27, D28 (Mm ) 
Uitwijzing uit Nederland Telegrammen, enz II, bl 3561 

Niet-Europeanen en kleurlingen I, bl 201, 231 (Mm) 
Nota inzake de Vreemdelingenwet II, В 10300,hoofdst VI, nr 2,bl 19,II,bl 381,408,432 (Mm ) 
Paspoorten Verstrekking II, bl D20,D24(Mm) 
Portugezen en Tsjechen Verschil m behandeling II, bl D20-1, D22, D23 (Min ), D25 (Mm ), D26, 

D27 (Min ) , D28 (Mm ) 
Portugezen Uitwijzing uit Nederland van twee Portugezen Bnef van het Angola-Comité II, bl 107 
Toelatingsbeleid II, bl 388, 432 (Min ), 445, 447, D17-8, D19, D21, D23 (Min ) 

Vreemdelingenadviescommissie II, bl D22 
Visumplicht voor verblijven van ten hoogste dne maanden (w o Zuid-Slavie) II, В 10300, hoofdst 

VI, nr 2,bl 20 
Voorlichting Vouwblad II, bl D18, D19, D20, D23 (Mm), D25 (Mm ), D27 (Min ), D28 (Mm ) 
Vreemdelingenbeleid en maatschappelijke begeleiding van gastarbeiders Brief van het gewest Fnes-

land van de Partij van de Arbeid I, bl 773 
Vreemdelingendienst Instructie hulp aan vreemdelingen II, bl 388, 408 9, 432 (Min ), 451, 453 

(Min), Dl 8 
Werknemers Vnje verkeer Richtlijn 68/360/EEG, И, В 10300, hoofdst VI, nr 2,bl 20 

Moties Goudsmit es. — inzake het oprichten van een "centrale hulpdienst voor vreemdelingen" (B 
10300, hoofdst VI, nr 1 8 ) , - Indiening en behänd ,bl D25 

- betreffende de reorganisatie van de Buitenlandse Inlichtingendienst en de wenselijkheid van het in
winnen van buitenlandse inlichtingen onder de verantwoordelijkheid van de Mmister van Algemene 
Zaken (B 10558, nr 3), Ingediend bl 3099, - Verworpen met 64 tegen 41 stemmen, bl 3209 
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Politie 

Amsterdam. Mishandeling van gevangenen vreemdelingendienst. Brief van A. Schmidt. I, Ы. 88. 
Antillenhuis. Optreden politie. II, Ы. D36, D37 (Min.). 
Vreemdelingenpolitie Amsterdam. Beschuldiging mishandelingen. II, Ы. D36, D37 (Min.). 

Europese samenwerking 

Politieke samenwerking (Raad van Europa). 
Vreemdelingenrecht. Inlichtingen aan de rechter. II, B.10300, hoofdst. VI, nr. 2, Ы. 6. 

ZITTING '70/71 

Arbeid 

Buitenlandse werknemers. II, hoofdstuk XV, 2133, 2138, 2144, 2193 (Min.), 2205.1, 748, 749, 750, 
788 (Min.). 

Ekonomische Zaken. 

Buitenlandse werknemers, II, hoofdstuk XIII, 902. 

Maatschappelijk werk 

Buitenlandse werknemers. II, hoofdstuk XVI, 1031, 1071 (Min.), 1098; I, 464, 465,469,470,476, 
488 (Min.), 489 (Min.). 

Huisvesting 

Bouwvakarbeiders, buitenlandse werknemers, I, hoofdstuk XI, 336,370 (Min.). 
Buitenlandse werknemers. II, 307, 319. 

Vreemdelingen 

Commissie. II, hoofdstuk VI, 633, 657 (Min.), 658 (Min.). 
Rechten. I, hoofdstuk VI, 220, 229 (Min.). 
Toelatingsbeleid. II, hoofdstuk VI, 632, 640, 657 (Min.), 658 (Min.), 700, 701, 702, 704, 705, 708, 

711 (Min.). 

ZITTING '71/72 

Motie van mej. Goudsmit es. betr. een centrale hulpdienst voor vreemdelingen in Openbare Com
missievergadering 234-70, gedrukte stukken 69/70, no. 103000, Hoofdst. IV, no. 18. Openbare 
behandeling 2e kamer 3,4, 5-11-70, Motie verworpen. 

BUITENGEWONE ZITTING 71 

Buitenlandse werknemers 

10501. Nota buitenlandse arbeidskrachten. 
II. De openbare vergadering heeft niet plaatsgehad. 

10504. Brief van de Minister van Sociale Zaken en V., t.g.v. een rapport inzake de huisvesting van bui
tenlandse werknemers (B. nr. 6). 
II. Ingekomen 29 juni 1971, Ы. 130; - Omtrent de behandeling is geen besluit genomen. 

10504. Brief van de Minister van Sociale Zaken en V., t.g.v. het rapport van een onderzoek verricht 
bij de Italiaanse, Spaanse, Turkse en Marokkaanse arbeiders hier te lande (B. nr. 7). 
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II Ingekomen 29 juni 1971, Ы 130, Omtrent de behandeling is geen besluit genomen 
11179 Brief van de Minister van Sociale Zaken en V , inzake tewerkstelling van buitenlandse werkne 

mers in Nederland 
II Omtrent de behandeling is geen besluit genomen 

Brief van de Minister van Sociale Zaken en V , t g ν de Gids inzake de regelmg van tewerkstelling van 
zuid-Slavische werknemers in Nederland 
I Ingekomen en aann voorkenmsg 25 mei 1971, bl 13 

Bnef van de Minister van Sociale Zaken en V , houdende een korte uiteenzetting omtrent de geldende 
procedure bij weigering van een arbeidsvergunning ten behoeve van een buitenlandse werknemer 
I Ingekomen en aann voor kennisg 25 mei 1971, Ы 13 

Onderzoek van het beleid van politieke partijen tav buitenl werknemers, bnef Ie jaars werkgroep 
afd politicologie aan de VU te A'dam II, Ы 151,1, bl 40 

Verdragen 

Arbeidsverdragen 

11391 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden 3 en de Republiek Tunesië inzake de 
aanwerving in Tunesië en de tewerkstelling in Nederland van Tunesische werknemers (Geen goed
keuring vereist) 
II Ingekomen 3 augustus 1971, bl 149, - Omtrent de behandeling is geen besluit genomen 
I Ingekomen en aann voorkenmsg 24 augustus 1971, bl 38 

Arbeid 

Buitenlandse werknemers II, hoofdstuk XV, 1622, 1625, 1627, 1633, 1635, 1636, 1644, 1759(Min), 
1760 (Mm ), 1785, 1788, 1789, 1796(Min ), U 23, U 24, U 27(Mm ), U 28(Mm ), I, Verslag, Nota 
η a ν Verslag, 2,1, bl 950,966 (Mm ) 

Mobiliteit (BW's) Hoofdst XV, verslag mondeling overleg (26), bl 5 

Sociale verzekeringen 

Buitenlandse werknemers II, hoofdstuk XV, 1624, 1625, 1775 (Ss ) 

Maatschappelijk werk 

Buitenlandse werknemers II, hoofdstukXVI, 910,916,917,924,925,936,937,952 (Mm ), 959 (Min ), 
961 (Min ), 962 (Min ), 989, 990, 993,997, 1010 (Min ) 

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 

Buitenlandse arbeidskrachten Arbeidsmarkt (woningbouw) II, hoofdstuk XI, M 3, M 4, M 6 (Mm ), 
M 14 (Mm ), M 24, M 26 (Min ), I, 622, 625 (Min ), 640 (Min ) 

Wonmgvoorzienmg, buitenlandse werknemen I, hoofdstuk XI, Verslag, bl 1, Nota η a ν Verslag, bl 
2,1, bl 195, 202, 204, 209 (Min ), 219, 220 (Min ) 

Economische Zaken 

Buitenlandse werknemers I, hoofdstuk XIII, 993 

Vreemdelingenbeleid 

II,hoofdstukVI,555, 557,638(Ss),647,648,659(Ss),I> Verslag , bl 3,Notanav Verslag, , 
bl 4,1, bl 233, 234, 245, 247, 248, 280 (Ss ), 281 (Ss ), 282 (Ss ), 283 (Ss ), 287, 289, 290,292 
(Ss ). 293 (Ss ) 

Asielrecht II, hoofdstuk VI, 559, 638 (Ss ), 639 (Ss ), I, 245, 246, 283 (Ss ) 
Buitenlandse werknemers, I, hoofdstuk VI, bl 248, 281 (Ss ) 
Illegale BW's, II, hoofdstuk VI, 566 
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Onderwijs 

Buitenlandse werknemers II, hoofdstuk VIII, 1823, 1896, 1911 (Mm) Verslag mondelmg overleg 
(36), bl 6, 7. 

Maatschappelijk werk 

Portugese vluchtelingen II, hoofdstuk XVI, 910, 1011 (Mm ), 1012 (Mm ) 

Buitenlandse Zaken 

Buitenlandse arbeidskrachten Joegoslavië I, hoofdstuk V, 1041 

Buitenlandse werknemers. 

II 236 1,25,28 

Buitenlandse werknemers 

11,236,1,25,28 

Vreemdelingenbeleid 

1,26, 58, 82 (Mm ), 90,97 (Mm ). 

Discriminatie bij regelingen. 

I, hoofdstuk III, 333, 334,355 (Mm ), 356 (Min ), 357 

ZITTING 7 2 

Arbeid 

Buitenlandse werknemers 

10504 Nota Buitenlandse Werknemers 
II Omtrent de behandeling is geen besluit genomen 

Aantal II, В 12000, mdj nota.nr I b i 14,II,bl 280 (Mm) 
Arbeidsvergunmngen vreemdehngen Vervangend wetsontwerp II, В 12000, hs XV, nr 2 bl 26 
Behoefte II, В 12000, hs XIII, nr 2,bl 3 
Beleid И, В 12000, Mdj nota, II bl 199,280 (Min ), 329 (Min ), I, В 12000, Mdj nota, I bl 43 
Geldige arbeidsvergunningen naar nationaliteit II, В 12000, hs XV, nr 2,bl 27 
Huisvesting II, В 12000, Mdj nota, II, bl 199,228,316,1, В 12000, Milj nota, I Ы 69 
Immigratie Buitenl werknemers II, В 12000, hs XV, nr 2,bl 4,26 
Landelijke Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers II, В 1200, hs XVI, nr 2, bl 27 

Positie m Nederland Rapport II, В 12000, hs XVI, nr 2,bl 26 
Problematiek И, В 12000, hs XVI nr 2,bl 26 
Tolkdiensten t b ν buitenlandse werknemers II, В 12000, hs XVI, nr 2,bl 26 
Werkvergunningen Overzicht II, В 12000, hs 15, nr 3,bl 5 
Wet Buitenlandse Werknemers 1972 II, В 12000, hs XVI, nr 2, bl 27 
'World Employment Programme' Internationaal Arbeidsbureau II, В 12000,hs XV, nr 2,bl 32 

Werkgelegenheid 

Werkeloosheid Buitenlandse Werknemers II, В 12000, hs XV, nr 2, bl 27 



Europese samenwerking 

Economische samenwerkingE.E.G. 

Sociale Zekerheid. Migrerende werknemers. II, B. 12000, hs. XV, nr .2 , bl. 34. 

Maatschappelijk werk 

Algemeen 

Buitenlandse werknemers. Sociaal-culturele begeleiding. Heffing bij werkgevers. II, B. 12000, Milj. no
ta, nr. l ,bl . 81 . 

Volksgezondheid 

Algemeen 

Fellows. Buitenlandse studenten in Nederland. II, B. 12000, hs. XVII, nr. 2, bl. 30. 

Vreemdelingen 

11500 Verslag van een mond. Overleg van de vaste Commissie voor Justitie met de Ss van Justitie in
zake het vreemdelingenbeleid (B. hs. VI, nr. 15). 
II, aanname voor kennisgeving 19 okt 1072, bl. 487. 

ZITTING ·72/·73 

Arbeid 

Buitenlandse werknemers 

Aanbevelingen problematiek Raadgevende vergaderingvan de Raad van Europa. II, B. 12000, hs. XV, 
II. bl. 345 

Beleid. II, bl. 1586. 
Algemeen. II, B. 12000, hs. XV; II. bl. 559 (Min.). 
Raad van de arbeidsmarkt. II, B. 12000, hs. XV; II. bl. 517 (Min.). 

Buitenlandse arbeiders. Illegalen. II, B. 12000, hs. XV; II. bl. 345,347. 387. 
Cijfers. II, B. 12000, hs. XV; II, bl. 518 (Min.). 
Generaal pardon. Illegalen. Eenmalig. II, B. 12000, hs. XV; II. bl. 345, 517 (Min.). 
Heffingenwet buitenlandse werknemers. II, B. 12000, hs. XVI; II. bl. 774 (Min.). 
Huisvestingsbeleid. II, B. 12000, hs. XV; II. bl. 518 (Min.). 
Nota Buitenlandse Werknemers. II, B. 12000, hs. XV, II. Bl. 345, 517 (Min.), 552, 556 (Min.). 
Toelating Heffingenwet. II, B. 12000, hs. XV; II. bl. 387. 
Vergunningenbeleid. II, B. 12000, hs. XV; II. bl. 518 (Min.), 555. 
Voorlichting. Loon- en arbeidskwesties. II, B. 12000, hs. XV; II. bl. 345, 517 (Min.). 

ZITTING 7 3 / 7 4 

Arbeid 

Buitenlandse werknemers 

Aantal werklozen II, B. 12600, hs. XV; nr. 2, bl. 27. 
Aanwezigheid. Invloed vraag en aanbod. II, B. 12600, hs. XIII; nr. 2, bl. 20; II, bl. 997 (Min.). 
Beleid. II, B. 12600 hs. XV; nr. 2, bl. 27,28; nr. 6, bl. 1 ; nr. 12, bl. 7; II, bl. 744. 
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Rotterdamse gemeenteraad, II, В. 12600, hs. XV; II, Ы. 756,757. 
Huisvesting. II, B. 12600,hs. XI; II, Ы. 1044,1054,1545 (Ss.), 1586 (Ss.). 
Invloed op investeringsniveau. II, B. 12600, hs. XIII, II, bl. 971 (Min.). 
Landelijke Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers. 

zie maatschappelijk werk (Algemeen). 
Opbouwwerk. Zie maatschappelijk werk (Organisatie). 
Tewerkstellingsvergunning. Machtigingswet. I.B. 12600, hs. XV; I. bl. 534 (Min.). 
Verblijfsduur. II, B. 12600, hs. XV; II. bl. 861,874 (Min.). 
Vraag naar buitenlandse arbeidskrachten. Ontwikkeling. II, B. 12600, hs. XII, nr. 2, bl. 6. 
Wet arbeidsvergunningen vreemdelingen. Koopvaardij uitgesloten toepassing. II, B. 12600, hs XII; II. 

bl.2295. 

Migratie 

Migrantenraad in Utrecht. II, B. 12600, hoofdst. XVI, nr. 2, bl. 32. 

Werkgelegenheid 

Arbeidsverdeling. Internationaal. Invloed ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. II, B. 12600, hoofdst. 
XIII; II, bl. 886,972 (Min.). 

Arbeidsverdeling, zie ook Internationale Samenwerking (Algemeen). 

Maatschappelijk werk 

Algemeen 

Landelijke Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers. II, B. 12600, hoofdst. XVI, nr. 2, bl. 32,33; 
nr. 23, bl. 15. 

Organisatie 

Opbouwwerk. Buitenlandse werknemers. II, B. 12600, hoofdst. XVI, nr. 23, bl. 16. 

Onderwijs 

Voortgezet onderwijs 
Financiële kwesties 

Studietoelagen voor kinderen van buitenl. werknemers. Il, B. 12600; hoofdst. VIII, nr. 7, bl. 2. 

Beroepsonderwijs 

Algemeen 

Lager beroepsonderwijs. Extra leraren voor kinderen buitenl. gastarbeiders. II, B. 12600, hoofdst. 
VIII, nr. 15,bl .7. 

Vreemdelingen 

Aantal in Nederland verblijvende. Overzicht. II, B. 12600, hoofdst. VI, nr. 2, bl. 28; nr. 3, bl. 44,45, 
46 ,47,48,50. 

Gastarbeiders. Illegale gastarbeiders. Strafvervolging tegen werkgevers. II, B. 12600, hoofdst. VI; II, 
bl. 704,833 (Ss.). 

Gastarbeiden. Statuut. Il, B. 12600, hoofdst. VI, nr. 2, bl. 28; II, bl. 725,833 (Ss.). 
Gastarbeiders. Uitzetting na ondergaan straf. II, B. 12600, hoofdst. VI, nr. 2, bl. 703,833 (Ss.). 
Gastarbeiders. Welzijn, Conferentie te Bonn. II, B. 12600, hoofdst. VI, nr. 2, bl. 28. 
Gastarbeiders. Welzijnsverdragen. Betekenis. II, B. 12600, hoofdst. VI, nr. 13,bl. 4. 
Gezinshereniging. II, B. 12600; hoofdst. VI, nr. 13, bl. 4. 
Verblijfsvergunning. WW-uitkering. II, B. 12600, hoofdst. VI, nr. 13, bl. 4. 
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ZITTING 7 4 / 7 5 

Arbeid 

Buitenlandse werknemers 

Zie ook Europese samenwerking (economische samenw ) en EEG Landbouw (Arbeidsvraagstukken) 

Aanbhjfpremies II, В 10504, II, bl 574,576 
Aanpassmgs en verdraagzaamheidsprobleem I, В 13100, milj nota, I, bl 142 
Aantal werknemers maximum per bedrijfstak Gevolgen II, В 10504,11 bl 541,543,552,563,565, 

582,622(Min),623 (Mm) 
Afvoer van deze arbeiders en werving' II, В 10504, II, bl 777 8 (Min ), 780 (Min ), 788 (Mm ) 
A O W-premie restitutie bij vertrek II, В 10504, II, bl 759,761,778 (Min ) 
A O W -premie Terugbetaling Zie Sociale verzekering (ouderdomsverzekenng) 
Arbeidsinspectie Tewerkstelling II, bl C693,C696 (Min ) 
Arbeidsongeschiktheid, zie Sociale verzekeringen 
Arbeidsplaatsen, Niet beschikbaar voor Nederlanders II, В 13100, II, bl 352,1903 
Arbeidsvergunning Zie Vreemdelingen (Wet arbeidsvergunning vreemdelingen) 
Begeleiding bewustwordingsproces Sociaal en politiek II, В 10504, II, bl 535,538,556,567,583, 

632 (Min ), 633 (Min ), 635 
Behoefte II В 12757,11 bl 5691,5692,5693,5696,5792 
Beleidsparticipatie van stichtingsbesturen en directies II В 10504,11 bl 556, 557, 585, 634 (Mm ) 
Beleidsvoornemens Financiering II В 10504,11 bl 536,540,551,558,559,563,566 
Beroepskeuze voorlichting Adviezen II bl C675 
Bonus van ƒ 5 000, -aan voorgoed uit ons land vertrekkende arbeiders II В 10504,11 bl 756,771, 

773, 778 (Min ), 788 (Min ), 790 (Min ) 
Conferentie Rome Regels vnje verkeer binnen EEG II bl C685, C687 (Min ), C688 (Mm ) 
Dienstverlenende hulp aan landen van herkomst bij terugkeerarbeiders II В 10504, II bl 756, 762, 

770, 771, 773, 774, 778 (Min ), 788 (Min ), 792 (Min ) 
EEG regelingen II В 10504,11 Ы 762, 765, 770, 779 (Min ), 780 (Mm ), 784 (Min ), 790 (Mm ), 

791 (Min), 795 (Mm) 
Financiële steun Zie maatschappelyk werk (Bijstandswet) 
Gastarbeiders II В 13100,11 bl 324,441,469 
Geestelijke verzorging Zie ook Volksgezondheid (Geestelijke Volksgezondheid) 
Geestelijke verzorging II В 10504,11 bl 757, 762, 765, 766, 768, 793 (Min ), 794 (Min) 
Geestelijke verzorging Bouw gebedsruimten en moskeeën en steun aan kerkewerk II В 10504,11 bl 

758, 773, 794 (Min ) 
Gezinshereniging II В 10504 II bl 536,537,538,547,551 
Gezondheidscentrum Financiering II, В 10504, II, bl 761,763,779 (Ss ) 
Handhaving Noodzakelijkheid Ι, В 13100, nul] nota, І,Ы 88 
Herstructurenngsnota II, В 10504, II, bl 629,630 
Huisvesting Zie Volkshuisvesting (Algemeen) en (Woningbouw) (Algemeen) 
Huisvesting Centraal advies voor welzijnsbehartiging II В 10504, II, bl 757, 759, 762, 763, 766, 
767,768,774,778 (Min ), 788 (Min ), 796 (Min ), 797 (Min ) 
Huisvestingskosten Financiering II, В 10504, II, bl 558,559 
Huisvesting Verantwoordelijkheid werkgevers Criteria II, В 10504, II, bl 537,538,542,557,562, 

564, 574, 577, 579, 621 (Min ), 623 (Min ), 624 (Min ), 626 (Min ), 643 (Ss ), 644 (Ss ), 645 (Ss ) 
Illegaal werkenden Situatie in het Westland II, В 10504, II, bl 776,784 (Mm) 
Illegale werknemers II, bl C703 
Illegaal verblijvende arbeiders Strafsanctie tegen werkgevers II, В 10504, II, bl 760,761,762,763, 

764,772,776, 777, 779 (Min ), 784 (Ss ), 789 (Min ) 
Illegale buitenlandse werknemers Strafbaantcllmg (Wet Economische Delicten) II, В 10504, II, bl 

535, 542, 543, 552, 568,618 (Min ), 622 (Min ) , 641 (Ss ) 
Illegaal aanwezige arbeiders wegens politieke situatie in hun land II, В 10504, II, bl 763, 764 
Immigratiebeleid II, В 11279,11^1 2048 
Immigratie gastarbeiders Toename Ι, В 13100, milj nota,I, bl 73 
Integratie II, В 10504,11 bl 536, 549, 556, 558, 636 (Min ) 
Introductieperiode II, В 10504, II, Ы 761,767, 770,772,778 (Min ), 779 (Ss ) 
Juridische positie Zie Vreemdelingen 
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Kiesrecht EEG statuut II, В 10S04, II, bl 757 
Kinderbijslag Verantwoordelijkheid Marokkaanse regering II, В 10504,11, bl 772 
Kinderbijslag Zie ook Sociale verzekering 
Lonen Zie Lonen (Hoge lonen) 
Loon-en werksituatie Verbetering II, В 13318,11 bl 3865 
Loonsomheffmg I,B 13100, hoofdst XV.I.bl 477 (Min ) 
Loonstructuur Zie Lonen 
Loonstructuur II bl 2509,2525 (Min ),2527 (Mm) 
Loonverhoudmg Nederlandse en vreemde werkkrachten en arbeidsomstandigheden II, В 10504, II 

bl 763,769,780 (Min ), 781 (Min ), 782 3 (Mm ) 
Maximum aantal per bednjf И,В 10504,11,bl 759,760,762,771,773,775,778(Min),785 (Ss ), 

786 (Min ), 787 (Min ), 788 (Min ), 789 (Mm ) 
Medische begeleiding Zie Sociale verzekenng (ziekteverzekering) en Volksgezondheid (Algemeen) 
Medische informatiekaart Invoering II, В 10504, II,bl 761,778 (Min) 
Middellandse Zeelanden Immigratie И, В 13318, II, bl 3898,3899 (Mm ), 3901, 3902 
Migrantenraad en andere stichtingen Samenstelling bestuur Subsidie II, В 10504, II, bl 765,772, 

773,776,792 (Min) 
Mobditeit II, В 10504, II, bl 759, 760, 762, 771, 778 (Min ), 786 (Min ), 787 (Min ), 788 (Mm ) 
Nederlands Centrum Buitenlanders II, В 10500, II, bl 535,537,538,539,557 
Nieuwsberichten uit wervmgslanden via Radio en TV Zie Omroepwezen (Algemeen) 
Nota II В 13100, hoofdst XV, И, bl 1915 
Nota buitenlandse werknemers II, В 10504, II, bl 535, 617 (Min ), 629 (Min) 
Nota bijzondere woonbehoeften И, В 10504, II, bl 558,559 
NotaRoolvink II, В 10504, II, Ы 535 
Nota Verordeningen Brussel II, Ы C685, C687 (Mm ) 
Onderwijs II, В 10504, II, bl 764,765,772,773,776,779 (Min ), 788 (Min ) 791 (Ss) 
Onderwijs Kinderen Experimenten I,B 13100, hoofdst XV,I,bI 478 (Min ) 
Onderwijsvoorzieningen Zie Onderwijs (Algemeen) 
Ongevallen Vedigheidsvoorschnften II, В 10504, II, bl 545,546,618 (Mm ), 619 (Min ) 
Opbouwwerk Zie Maatschappelijk werk (Organisatie) 
Opleiding Projekten Middellandse Zeelanden Avondcursussen Ι, В 13100, hoofdst XV, I, bl 477 

(Min) 
Politieke vorming II, В 10504,11^1 776 
Rapport van de sektie Sociale Vragen van de Oecumenische Raad van Kerken m Nederland II, В 

10504, II, bl 539 
Rechtsbijstand en maatregelen na veroordeling tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraf И, В 10504, II, 

Ы 760 
Rijksdienst voor de buitenlandse werknemers Instelling als grotere coördinatie И, В 10504, II, bl 

756 
Rijnmond Beperking werving II, В 13110, nr 2,11, bl C132(Min) 
Scholing Voorlichting Nederlandse taal Ι, В 13100, hoofdst XV,I,bl 429,430 
Sociaal beleid Zie Sociale voorzieningen 
Stakingsrecht II, В 10504,11, bl 577 
Staking bij Philips II, В 10504,11^1 769,779 (Mm) 
Stichtingen Buitenlandse Werknemers II, В 10504, II, bl 553 
Subsidieregelingen II, В 10504, II, bl 757 
Taalprobleem Zie Onderwijs (Algemeen) 
Terugkeer naar eigen land I, bl 1046,1078 (Mm ) 

Tewerkstellingsvergunning Arbeidsvergunning Relatie И, В 10504,11, bl 543 
Tewerkstellingsvergunning Doel Criteria II, В 10504, II, bl 541,542,543,545,549,552,565,574 

582, 583,622 (Min ), 626 (Min ), 640 (Ss ), 641 (Ss ) 
Toelating Beperking Ι, В 13100, hoofdst XV, I bl 477 (Min ) 
Toelating en tewerkstellingen Wetsontwerp II, В 10504, II, bl 563,564 
Toelatingsbeleid Ι, В 13100, hoofdst XV.l.bl 429 
Toelatingsbeleid Criteria Zie Vreemdelingen 
Tolkens pools II, В 10504, II, bl 765 
Turken-mishandelmg И, В 10504, II, bl 769,770 
Uitzettingsbeleid Zie Vreemdelingen 
Verblijfsduur II, В 10504, II, bl 762 
Verblijfsvergunning Zie Vreemdelingen (Vreemdelingenwet) 



Vergunning. Permanente vergunning voor hen die hier langer zijn. Werk- en verblijfsvergunningen. II, 
B. 10504; II, Ы. 760,761,762,763, 764,768,769,771,772,773,775,777,780-1 (Min.), 784-5 
(Min.), 786 (Min.), 787 (Min.), 788 (Min.), 789 (Min.), 795 (Min.), 796 (Min.). 

Verhoor door B.V.D. Interpellatie-Theunis. II, bl. 5220,5224-5. 
Vertrekbonus (Oprotpremie')-Elsen. Gevolgen. II, B. 10504; II, bl. 536, 537, 541, 542, 549, 550, 

551, 552, 554, 563, 564, 574, 576, 626 (Min.), 627 (Min.), 630 (Min.). 
Voorlichting aan Nederlandse volk. II, B. 10504; II, bl. 546, 547, 556. 
Voorlichting. Media. II, B. 10504; II, bl. 792 (Min.). 
De tussenhaven te Amsterdam. II, B. 10504; II, bl. 767,795 (Min.), 797 (Ss.). 
Vreemdelingencirculaire. Zie Vreemdelingen. 
Welzijnswerk. Zie Maatschappelijk werk (Algemeen). 
Werkgelegenheidsproblemen. Zie Ontwikkelingssamenwerking. 
Werkgevers Buitenlandse werknemers van de Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt van Noord-Hol

land. Interimrapport. II, B. 10504; II, bl. 548, 549,551. 
Werkloosheidsuitkering. II, B. 10504; II, bl. 764,772. 
Werkloosheid in eigen land m.b.t. vreemde arbeiders. II, B. 10504; II, bl. 777,782 (Min.), 783 (Min.), 

784 (Min.), 790 (Min.). 
Werving. II, B. 13100, hoofdst. XV; II, bl. 2103. 
Werving. Stopzetting. II, B. 13318; II, bl. 3901-2,3958 (Min.). 
Wervingsovereenkomst buitenlandse werknemers. Gevolgen. II, B. 10504; II, bl. 535, 565, 566, 585, 

586,619 (Min.), 624 (Min.), 640 (Min.). 
Wervingsovereenkomst. Introductieperiode. II, B. 10504; II, bl. 547,554,619 (Min.). 
Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering. II, B. 10504; II, bl. 764, 779 (Min.). 
Wet Werkloosheidsverzekering. Criteria. Zie Sociale Verzekering. 

Migratie 

Buitenlandse werknemers. Zie Arbeid (Buitenlandse werknemers). 
Migrerende werknemers. Aktieprogramma. Italiaans memorandum. II, bl. C685, C687 (Min.), C688 

(Min.). 

Landbouw 

Arbeidsvraagstukken 

Buitenlandse werknemers. Loontoeslag. II, B. 11262; II, Ы. 3748,3749,3772 (Min.). 

Lonen 

Buitenlandse werknemers. Hoge lonen voor onaantrekkelijk werk. II, B. 13318; II, bl. 3906. 
Buitenlandse werknemers. Loonstructuur. II, B. 10504; II, bl. 544, 545, 550, 561, 619 (Min.). 

Europese samenwerking 

Economische samenwerking (EEG) 

Buitenlandse werknemers. Toetreding, afremming. I, bl. 1023. 

Maatschappelijk werk 

Algemeen 

Buitenlandse werknemers. Welzijnswerk. II, B. 10504; II, bl. 554, 555, 556, 574, 583, 616 (Min.), 
624 (Min.), 626 (Min.), 632 (Min.). 

Bijstandswet 

Buitenlandse werknemers.. Financiële steun. II, B. 10504; II, bl. 544. 
Buitenlandse werknemers. Wetsontwerp. II, B. 10504; II, Ы. 566. 
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Organisatie 

Opbouwwerk. Buitenlandse werknemers. II, B. 10504; II, bl. 540, 585,632 (Min.). 

Omroepwezen 

Algemeen 

Buitenlandse werknemers. Nieuwsberichten uit wervingslanden op radio en TV. II B. 10504; II, bl. 
547. 

Onderwijs 

Algemeen 

Buitenlandse kinderen. Bi-cultureel onderwijs. II, B. 13240; II, bl. C732, C760, C761 (Min.). 
Buitenlandse werknemers. Onderwijsvoorzieningen (bi-cultureel), II, B. 10504; II, bl. 548, 553, 554, 

555, 561, 564, 568, 569, 579, 584, 636 (Min.), 637 (Min.). 639 (Min.). 
Buitenlandse werknemers. Taalprobleem. II, B. 10504; II, bl. 555, 562, 571, 579,619 (Min.). 
Leerplicht. Partiele Leerplicht. Buitenlandse kinderen. II, B. 10504; II, bl. 570, 571,636 (Min.), 639 

(Min.). 
Leerplichtwet. Registratie buitenlandse kinderen. II, B. 10504; II, bl. 570,636 (Min.). 

Basisonderwijs. Gewoon. Leerkrachten 

Buitenlandse leerkrachten. Concentratie scholen. II, B. 13100, hoofdst. VIII; II, bl. 1199. 

Basisonderwijs. Kleuteronderwijs. Algemeen 

Buitenlandse werknemers. II, B. 10504; II, bl. 569,638 (Min.). 

Ontwikkelingssamenwerking 

Werkgelegenheid. Uitbreiding mediterrane landen vestiging arbeidsintensieve industrie. I, B. 13100, 
hoofdst. XV; I, Ы. 420. 

Algemeen 

Buitenlandse werknemers. Beleid. II, B. 10504; II, bl. 544, 545. 
Terugkeerprojecten. H, B. 10504; II, bl. 565, 566. 
Tunesië en Turkije. Hulp aan de thuislanden van de buitenlandse werknemers. II, B. 10504; II, bl. 760 

en 790 (Min.). 
Werkgelegenheid. Uitbreiding mediterrane landen vestiging arbeidsintensieve industrie. I, B. 13100, 

hoofdst. XV; I, bl. 420. 
Werkgelegenheidsproblemen. II, B. 10504; II, bl. 540,543, 544,562. 

Sociale verzekering 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Buitenlandse werknemers. Relatie met verblijfsvergunningen. Uitkeringen. II, B. 10504; II, bl. 544, 
552. 

Kinderbijslagverzekering 

Buitenlandse werknemers. Uitbetaling na verificatieperiode. II, B. 10504; II, bl. 546, 552,619 (Min.). 

Ouderdomsverzekering 

Buitenlandse werknemers. Teruggave betaalde A.O.W.-premies. II, B. 10504; II, bl. 541, 542, 546, 
552,619 (Min.), 627 (Min.). 
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Werkloosheidsverzekering 

Buitenlandse werknemers. Criteria Wet Werkloosheidsvoorziening. II, B. 10504; II, bl. 546, 552. 
Buitenlandse werknemers. Uitkering WWV. II, B. 10504; II, bl. 576, 579, 641 (Ss.). 

Ziektevenekering 

Buitenlandse werknemers. II, B. 10504; II, bl. 546,554. 

Volkshuisvesting 

Woningbouw (Algemeen) 

Huisvesting. Buitenlandse arbeiders. II, B. 13025; II, bl. C202, C206, C228. 

Vreemdelingen 

Arbeidsvergunning Vreemdelingenwet. II, B. 10504; II, bl. 565, 566,576,583, 584. 
Buitenlandse werknemers. Uitzettingsbeleid. II, B. 10504; II, bl. 553, 640 (Ss.). 
B.W. Vreemdelingenwet jegens werkstakers. II, B. 10504; II, bl. 577,642 (Ss.). 
Vreemdelingencirculaire m.b.t. buitenlandse werknemers. II, B. 10504; II, bl. 764, 784-5 (Ss.), 795 

(Ss.). 
Werkgroep Rechtsbijstand. Zie Buitenlandse werknemers (Uitzettingsbeleid). 
Rechtsbijstand Vreemdelingen. Wetsontwerp. II, B. 10504; II, bl. 544, 553, 556, 574, 584,641 (Ss.), 

642 (Ss.). 
Toelatingsbeleid. Criteria. II, B. 10504; II, bl. 541, 542, 543, 544, 545, 550, 553, 554, 558, 565, 581, 

584,640 (Ss.). 
Vreemdelingenwet. Verblijfsvergunning. II, B. 10504; II, bl. 543,552, 553,578,641 (Ss.). 

Volksgezondheid 

Algemeen 

Buitenlandse werknemers. Beleid. I, 10504, bl. 537, 543, 564 (Ss.). 
Buitenlandse werknemers. Medische begeleiding. Financiering. II, B. 10504; II, bl. 546, 554, 556, 

579,584,585. 
Buitenlandse werknemers. Medische begeleiding. Tolkenpools. Financiering. II, B. 10504; II, bl. 556, 

579, 621 (Min.), 633 (Min.). 
Buitenlandse werknemers. Medische informatiekaart. II, B. 10504; II, bl. 546,622 (Min.). 
Buitenlandse werknemers. TBC onderzoek consultatiebureaus. II, B. 10504; II, bl. 546, 585, 619 

(Min.), 622 (Min.). 

Geestelijke Volksgezondheid 

Buitenlandse werknemers. Gebedsruimten en moskeeën. Financiële steun. II, B. 10504; II, bl. 539, 
540, 557, 573, 635 (Min.). 

ZITTING 75/76, eerste kwartaal 

Arbeid 

Buitenlandse werknemers 

Aantal. Rem op toevloed. II, B. 13600, hoofdst. XV, II, bl. 1471. 
Beleid. Coördinerend orgaan. II, B. 13600, hoofdst. XV; II, bl. 1450,1629 (Ss,). 
Illegale werknemers. I, B. 13600; I, bl. 183. 

Vreemdelingendiensten. Melding. II, bl. 463,464. 
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Regularisatie. Bewijsmiddelen. Zie ook Vreemdelingen. II, bl. 2135-6,2136-7 (Ss.), 2137-42, 2143-
7 (Ss.), 2243. 

Tolkenpools. Il, B. 13600, hoofdst. XV,; II, bl. 1450,1629 (Ss.). 
Wervingsbeleid. I, B. 13600; I, bl. 171,198 (Min.). 

Kieswet en verkiezingen 

Actief kiesrecht. Buitenlanders in Nederland. Draagwijdte. II, B. 13600, hoofdst. VII; II, bl. 287, 307 
(Min.). 

Volkshuisvesting 

Huur 

Gastarbeiders. Betalingsverplichtingen werkgevers. Verscherping. II, B. 13493; II, bl. C3, Cl 8. 

Bouwkosten 

Stichtingskosten. Woonruimte gastarbeiders. II, B. 13493; II, bl. 870,943 (Ss.). 

Woningnood 

Woningbehoefte. Gastarbeiders. Alternatief voor pensionbedrijven, woekerprijzen. II, B. 13493; II, 
bl. 877,944 (Ss.), C3, C12 (Ss.), C13 (Ss.). 

Vreemdelingen 

Regularisatieregeling. Illegale buitenlandse werknemers. II, B. 13600, hoofdst. VI; II, bl. 350, 352, 
353,370,379,392 (Ss.), 393 (Ss.), 410,415,429 (Ss.), 430 (Ss.), 431 (Ss.). 
Beroep schorsende werking. И, В. 13600, hoofdst. VI; II, bl. 353,392 (Ss.), 393 (Ss.). 
Bewijsmiddelen. II, В. 13600, hoofdst. VI; II, bl. 350, 352, 353, 370, 392 (Ss.), 411, 415, 430 

(Ss.), 431 (Ss.). 
Invloed op werkloosheidscijfers. II, В. 13600, hoofdst. XV; II, bl. 1527 (Min.). 
Verlenging aanmeldtermijn. II, В. 13600, hoofdst. VI; II, bl. 353, 393 (Ss,), 410, 411,430 (Ss.), 

431 (Ss.). 
Verlenging aanmeldtermijn. Motie-Van der Lek c.s. II, B. 13600, hoofdst. VI; II, bl. 411,430 (Ss.), 

431 (Ss.). 
Subsidie F2-functionaris voor Moslims. II, B. 13600, hoofdst. XVI; II, bl. 1147, 1175. 
Verblijfsvergunning. Passende huisvesting en arbeidsplaats. II, B. 13473, R990; 13467; 13482; II, bl. 

497. 
Overzicht aanvragen en weigeringen. Omissie. II, B. 13600, hoofdst. VI; II, bl. 350,412. 

ZITTING '75/·76, tweede kwartaal 

Arbeid 

Buitenlandse werknemers 

Immigratie van gastarbeiders. Afremming. II, B. 13535; II, bl. 3747; I, bl. 477,478, 528 (Min.). 
Scholing. Verplichting tot halve of hele dag per week. I, bl. 478. 
Terugkeer. Studie in OESO-verband. II, bl. C673, C674 (Min.). 

Wederaanpassingsfonds Raad van Europa. II, bl. C673, C674 (Min.). 
Vakbeweging. Zie Vakbeweging. 
Werklozen. Verblijfsvergunning. Zie Vreemdelingen. 
Werkvergunning. Paspoort. Aantekening ontbreken vergunning. II, bl. C667, C668 (Min.). 

Strafbaarstelling werkgever. Dienstverband zonder vergunning. Zie Vreemdelingen (Gastarbeiders). 
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Scheepvaart 

Zeescheepvaart 

Werkgelegenheid. Buitenlanders. Wet Arbeidsvergunningen Vreemdelingen. II, B. 13600, hoofdst. XII, 
II, bl. C574, C578, C579, C580 (Ss.), C582 (Ss.), C587. 

Vakbeweging 

Buitenlandse werknemers Coördinatie vakbonden en stichtingen II, bl. C672, C674 (Mm ), C677 
(Min.). 
Organisatiegraad. II, bl. C672, C674 (Mm ), C676, C677 (Min.). 

ZITTING 7 5 / 7 6 , derde kwartaal 

Maatschappelijk werk 

Algemeen 

Migratie. Centraal Bureau Uitvoering Vestigingsbeleid Parkinson-effect II, В. 13254; II, bl. C1054, 
C1060, C1062, C1064, C1072, -3, -4, Cl 173, A (Min.). 

Migratie 

Cijfers aantal migranten. II, B. 13254, II, Ы CI054 (Min.), Cl 175 
Religieuze bijeenkomsten Rapport 'Behoeftenonderzoek Moslems'. II, В 13254, II, Ы C1058, 

C1063, C1074, -5, Cl 166, Cl 174 (Mm.) 
Remigratie Hervestigingsfonds. Motie-Staneke. II, B. 13254, nr 16; II, bl Cl 169, Cl 171 (Min), 

C1175. 
Kosten. Overheveling naar ontwikkelingssamenwerking. II, В 13951, II, bl. 4826 

Marokko 

Naturalisatie Marokkanen tot Nederlander Houding Marokkaanse autoriteiten II, В 12837, II, bl 
4097,4104 (Ss ), 4107,4109 (Ss.). 

ZITTING 75/76, vierde kwartaal 

Arbeid 

Arbeidsbemiddelmg 

Buitenlandse werknemers Interregionale bemiddeling. II, B. 13682, II, bl. 5298. 

Buitenlandse werknemers 

Zie ook - (Werkgelegenheid) (Arbeidsmarkt), - (Arbeidsbemiddeling), Ondernemingen (Heffingen), 

Kieswet en verkiezingen (Gemeenteraden). 
Adviesraden Landelijke en regionale adviesraden. Bijdragen vorming beleid Jaarverslag. II, В 13682, 

II, bl. 5296, 5334 (Mm ), 5341,53534 (Mm.). 
Arbeidscontract. Eigen taal. II, B. 13682, II, bl. 5298, 5333 (Min ), 5356. 
Belgische wetgeving. Vieijang termijn. II, В 13682,11, bl. 5346. 
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Algemeen 

Alternatieven Zie — (Buitenlandse werknemers) (Ongeschoolde arbeid) 
Centraal advies Zaken m b t buitenlandse werknemere II, В 13682,II,Ы 5295,5334(Mm) 
Dienstverband Illegaal Overtreding II, В 13682, II, bl 5387-8 (Ss ) 

Economisch delict II, В 13682, II, Ы 5312,5323,5337 (Min), 5340 (Ss) 
Gelijke behandeling mannen en vrouwen II, B. 13682, II, bl 5392 
Gezinshereniging Werknemer met binden aan wervmgsovereenkomst Amendement Alben II, В 

13682, nr 19,II,bl 5372, 5373 (Min ) 
Hoogovens Wervingsbeleid II, В 13682, II, bl 5311, 5314, 5320, 5321, 5334(Min ), 5356(Min) 
Huisvesting Spreidmgsbeleid Rotterdam Gerechtelijke uitspraak. II, В 13254, II, bl 5211, 5237 

(Mm) 
Inlenen tijdelijke arbeid Zie ook — (Werkgelegenheid) (Inlenen tijdelijke arbeid) 
In-en uitlenen arbeidskrachten II, В 13682, II, bl 5391 
Kastevorming Zie ook - (Werkgelegenheid) (Arbeidsmarkt) (Buitenlandse werknemers) (REM-

PLOD rapport) 
Mobiliteit Promotiekansen Aantasting Motie-Barendregt II, В 13682,11, bl 5297-8,5301,5303, 

5305, 5308, 5310, 5322, 5327 (Min), 5331 (Mm), 53334 (Min), 5337 (Min), 5342, 5343, 
5346,5348, 5349,5350,5360 (Mm ), 5371 
Zweeds scholensysteem buitenlandse werknemers II, В 13682, II, bl 5312, 5313, 5347, 5359 

(Min) 
Verbetering Relatie vergunningenbeleid en werkloosheid Amendement Van der Lek II, В 13682, 

nr 23,II,bl 5371, 5372-3 (Min) 
Nota Buitenlandse werknemers Opleiding II, В 13682, II, bl 5299, 5306, 5327 (Min ), 5336 (Min ), 

5341,5343 
Ongeschoolde arbeid Zie ook (Werkgelegenheid) (Arbeidsmarkt) (Raad voor de arbeidsmarkt) 

Alternatieven Vuü werk II, В 13682, II, bl 5298,5299,5300,5310,5311,5313,5316,5318, 
5319, 5327 (Mm ), 5330 (Min ), 5333 (Mm ), 5340, 5341, 5349, 5350,5351, 5353 (Mm ) 

Denemarken Situatie Scandinavische migranten Π, В 13682, II, bl 5316, 5335 6 (Min ), 5349, 
5359 (Min ) 

Openbaarheid circulaires Gewijzigde instructiesysteem en betrekken hulpverleningsorganisaties en 
rechtskundigen И, В 13682, II, bl 5308, 5310,5335 (Min ), 5344 

Terugkeer Zie Europese samenwerking (Politieke samenwerking) (Raad van Europa) (Europese Vesti
gingsfonds) 

Tewerkstelling vergunning Aanvraag door werknemer en werkgever Amendement-Albers II В 13682, 

11 bl 5310, 5312, 5318, 5369, 5371 (Min) 
Bezwaar en beroep Art 17 Amendement-Van der Lek II В 13682, nr 24, bl 1,11 bl 5377, 

5378-9 (Ss ), 5385-6 (Ss ), 5402 
Verband met verblijfsvergunning Art 24 Amendement-Van der Lek. II В 13682, nr 28, Ы 1,11 

bl 5389, 5390, 5392(Min) 
Verlenging verblijfsvergunning Hoofdverblijf Amendement-Van der Lek II В 13682, nr 30, bl 1, 

nr 33,11 bl 5298, 5301,5303, 5304, 5312, 5319, 5333 (Min), 5335 (Min), 5338 (Ss), 5339 
(Ss ), 5342, 5347, 5353, 5355 (Min ), 5360 1 (Mm ), 5363-4 (Ss ), 5365 (Min ), 5366, 5368 (Ss ) 

Voorkoming illegaliteit Arbeidsplaats vervuld door werving II В 13682, II bl 5296, 5297, 5298, 
5299, 5300, 5302, 5305, 5307, 5310, 5313, 5316, 5317, 5318, 5328 (Min ), 5330 1 (Min ), 5333 
(Min ), 5337(Mm ), 5344, 5345, 5359 (Min ), 5364 (Ss ) 

Trekarbeid Afname omvang Industnalisatieprojecten in landen om Middellandse Zee II В 13682, 
II bl 5321 
Twee procent Nederlandse bevolking II В 13682,11 bl 5299,5315,5320 

Vergunningen Afwezigheid Strafbaarstelling Art 19 
Amendement Van der Lek II В 13682, nr 32, bl 1,11 bl 5385-6 (Ss) 
Automatische omzetting Amendement-Van der Heem-Wagemakers Art 18 II В 13682, nr 25, bl 

1,11 bl 5379, 5380, 5381 (Min) 
Ondernemingen Bijzondere positie reeds in Nederland aanwezige buitenlanders II В 13682,11 bl 

5296, 5297, 5299, 5300, 5304, 5308, 5309, 5317, 5318, 5319, 5331-2 (Min ), 5335-7 (Min ) 
Soort arbeid Amendement Van der Heem-Wagemakers II В 13682,nr 22,bl 1,11 bl 5301,5302, 
5303,5304,5305,5307,5310,5312,5313,5314,5315,5316, 5322,5328-30 (Min), 5333-5 (Min), 
5338 (Min ), 5358-9 (Mm ), 5369 (Mm ), 5370 

Permanente vergunning of verklaring Art 18 Amendement-Van der Heem Wagemakers II В 13682, 
nr 26, bl 1, II Ы 5307, 5331-2 (Min ), 5380, 5381 (Min ), 5382, 5384, 5385 (Mm ), 5391 
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Promoties Hoger gewaardeerde arbeid Amendement-Van Dam II В 13682, nr 12,11 bl 5371,5372 
(Min) 

Vijfjarige termijn Art 18 Amendement-Van Dis II В 13682, nr 35, bl 1,11 bl 5379,5380,5381, 
5382-3 (Mm ), 5400 
Vaste vergunning en gebjkstelhng met autochtonen op arbeidsmarkt Amendement-Albers II В 
13682, nr 13, bl 1,11 bl 5297-8, 5301, 5309, 5312, 5314, 5316, 5318, 5319, 5330 (Min ), 5337 
(Mm ), 5340, 5341, 5342, 5343, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5355-6 
Vaste vergunning en gelijkstelling met autochtonen op arbeidsmarkt Amendement-Albers II В 
13682, nr 13, bl 1,11 bl 5297-8, 5301, 5309, 5312, 5314, 5316, 5318, 5319, 5330(Mm), 5337 
(Min ), 5340, 5341, 5342, 5343, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5355-6 
(Min ), 5357, 5359-63 (Min ), 5365,5366,5367, 5368,5371, 5382(Mm ), 5384,5400, 5401, 5403 

Vrouwenarbeid Overgangsmaatregel en regeling positie vrouwelijke buitenlandse werknemers II В 
13682,11 bl 5308, 5339 (Ss ), 5344 

Werkloosheid Zie ook Regeringsbeleid (Voorlopige Wetenschappelijke Raad) (Rapport nr 7) 
Hoge percentage II В 13682,11 bl 5306, 5308, 5313, 5340(Ss) 

Wervingslanden Werkloosheid in wervingslanden Rapport WRR II В 13682,11 bl 5308 
Wilton Fijenoord Aantrekking afgewezen door ondernemingsraad II В 13682,11 bl 5358 (Min ) 

Internationale samenwerking 

Internationale Arbeidsconferentie Genève Tractaat art 3 Gelijkheid buitenlandse en eigen werkne
mers II В 13682,II,bl 5314,5336(Min) 

Internationale Arbeidsorganisatie Zie Wetgeving (Arbeid buitenlandse werknemers) 

Werkgelegenheid 

Arbeidsmarkt Buitenlandse werknemers Aantal arbeidsvergunningen Arbeidsreserve II, В 13682, 
II, bl 5305-6 
REMPLOD-rapport Kastevorming in Nederland II, В 13682, II, bl 5304, 5308, 5316, 5335 

(Min) 
Cijfers Man vrouwverdeling II, В 13943, II, bl C1209 10,C1217(Ss) 
Raad voor de arbeidsmarkt Studie ongeschoolde arbeid II, В 13682, II, bl 5298, 5328 (Min) 
Vrouwen Achterstand II, В 13943, II, bl Cl 177, Cl 182 (Min ) 
Inlenen tijdelijke arbeid Wet beschikkingsstelling arbeidskrachten. Instituut koppelbazen II, В 

13682, II, bl 5364, 5365 (Mm ), 5391-2 (Min ) 

Wetgeving 

Arbeid buitenlandse werknemers Doelstelling Zie ook Europese samenwerking (Politieke samenwer
king) (Algemeen) (Raad van Ministers) (Resoluties sociaal actieprogramma) 
Uitbreiding rechtsbescherming en beperking werving II, В 13682, II, bl 5295,5296,5298,5302, 

5303, 5305, 5307, 5315,5317, 5327 8 (Mm ), 5344, 5389 (Ss ) 
Europees Sociaal Handvest Art 18 II, В 13682, II, bl 5302, 5306, 5309, 5335 (Min ), 5342,5344, 

5345,5349,5365,5403 
Inwerkingtreding wet Geldigheid bmnenkomende werknemers Amendement-Van der Lek II, В 

13682, nr 29,ІІ,Ы 5391,5402 
Sluiswerking II, В 13682, II, bl 5301, 5303, 5303, 5318, 5319, 5320, 5322, 5336 (Mm ), 5342, 

5351, 5360 (Min), 5380 
Verdrag Internationale Arbeidsorganisatie I L O nr 143 over migrerende werknemers II, В 13682, 

II, bl 5302,5305,5306,5309,5319 
Verklaring rechten van de mens II, В 13682, II, bl 5314, 5336 (Min ), 5349 
Voorlichting II, В 13682, II, bl 5335 (Min ), 5344, 5358 (Min ) 
Wetsontwerp Motie 1974 II, В 13682, II, bl 5317 

Arbeidsvergunning vreemdelingen Wet II, В 13682, II, bl 5301, 5306, 5328 (Min ), 5344, 5346, 
5353,5356 (Mm ), 5364 (Ss ), 5379, 5380 

Wet beschikkingstelling arbeidskrachten Zie - (Werkgelegenheid) (Inlenen tijdelijke arbeid) 

Eurooese samenwerkine EEG 

Arbeidsvoorziening Samenwerkingsovereenkomsten met Magreb-landen (West Arabische landen) II, 
В 13682, II, bl 5309,5335 (Min), 5344, 5403 
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Politieke samenwerking. Algemeen 

Raad van Ministers. Resoluties sociaal aktieprogramma. 

Rechtsbescherming migrerende werknemers. II, B. 13682; II, Ы. 5307, 5319, 5365. 

Raad van Europa 

Europese Vestigingsfonds. Terugkeer buitenlandse werknemers. II, B. 13682; II, bl. 5306, 5309. 

Kieswet en verkiezingen 

Gemeenteraden. Buitenlandse werknemers. Aktief en passief kiesrecht. II, B. 13682; II, bl. 5307. 

Ondernemingen 

Heffingen. Buitenlandse werknemers. Voorzieningen. II, B. 13682; II, bl. 5300, 5301, 5342. 

Ontwikkelingssamenwerking 

Beleid. Nationale Raad van Advies. Advies Gastarbeiders signaleert brain-drain van arme naar rijke lan
den. II, B. 13682; II, bl. 5321, 5322. 

Vreemdelingen 

Toelating en uitzetting. Wet 13 jan. 1965. II, B. 13682; II, bl. 5314. 
Vreemdelingenbesluit. Art. 47. Verschil in behandeling naar sexe. II, В. 13682; II, bl. 5308, 5365 

(Ss.), 5392. 
Vreemdelingenwet. Wijziging. Politie en vreemdelingendiensten. Werving. Amendement-mw. Van der 

Heem-Wagemakers. II, B. 13682; II, bl. 5302, 5320, 5338-9 (Ss.), 5342, 5350, 5353, 5360 (Min.), 
5364-5 (Ss.), 5368 (Ss.), 5378-8 (Ss.), 5382 (Min.), 5386-7 (Ss.), 5389 (Ss.), 5393 (Ss.). 

ZITTING 76/77, eerste kwartaal 

Arbeid 

Arbeidsbescherming 
Buitenlandse werknemers 

Zie ook Volksgezondheid (Algemeen) (Gezondheidszorg). 
Conjuncturele arbeidsreserve. II, 14100, Milj.nota, II, bl. 298, 317. 
Gezinsleden. Toelating tot Nederland. Voorwaarden. II, 14100, hoofdst. VI; II, bl. 618 (Ss.). 
Illegaal verblijf. Zie Vreemdelingen. 
Intimidatie door landgenoten. Amicales en Grijze Wolf. II, 14100, hoofdst. VI; II, bl. 551,604 (Ss.). 

Volksgezondheid 

Algemeen 

Buitenlandse werknemers. Tolkensysteem. II„ 14100, hoofdst. XVII; II, bl. 1241,1264, 1265, 1408 
(Ss.), 1409 (Ss.). 

Vreemdelingen 

Zie ook Vluchtelingen. 
Beleid. Geïntegreerd beleid. Nota. II, 14100, hoofdst. VI; II, bl. 548, 551, 569, 602-3 (Ss.), 607, 618 

(Ss.). 
Illegaal verblijf. Regularisatie. II, 14100, hoofdst. VI; II, bl. 551, 575-6,604 (Ss.). 
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Vrouwen 

Buitenlandse werknemers. Achtergebleven vrouwen. Positie in eigen land. II, 14030; II, Ы. C168, 
C175 (Min.). 

Buitenlandse werknemers. Dochters. Positie in Nederland. II, 14030; II, bl. CI68. 
Vrouwen. Huishoudelijke voorlichting. II, 14030; II, bl. C170, C175, C176 (Min.). 

Positie in Nederland. II, 14030; II, bl. C168, C169, C170, C171 (Min.). 
Turkse vrouwen in Utrecht. Opvang kinderen. II, 14030; II, bl. C171 (Min.). 
Voorlichting aan buitenlanders en Nederlanders. UNESCO-Commissie. II, 14030; II, bl. C170, C172 

(Min.). 

ZITTING '76/77, tweede en derde kwartaal 

Arbeid 

Buitenlandse werknemers 

niégale werknemers. I, 14100, hoofdst. VI; bl. 407,472 (Ss.), 473 (Ss.). 

Werkgelegenheid 

Ingeleend personeel. Joegoslaven. II, 14352; II, bl. C556, C606-7 (Min.), C618 (Min.). 

Onderwijs 

Algemeen 

Buitenlandse kinderen. Aantal. Onderzoek. Extra schooltijden. II, 14100, hoofdst. VIII; II, bl. 2707, 
2741 (Mm.), 2811,2823,2839 (Min.), 2856. 
Toewijzing extra leerkrachten. II, 14100, hoofdst. VIII; II, bl. 2664,2692. 

Vrouwen 

Colloquium. Vrouwen van buitenlandse werknemers. II, 13130; II, bl. 3165,3168, 3205 (Ss.), 3218 
(Min.). 

Europese samenwerking 

Economische samenwerking 

Vrij verkeer werknemer. Gastarbeiders. II, 14119; Il.bl. C20,C21,C23 (Min.), C26 (Ss.), C28 (Ss.). 

ZITTING '77/'78, eerste kwartaal 

Buitenlandse politiek 

Vreemdelingen. Toelating en verblijf. Criteria. II, 14006; II, bl. 86,97, 110 (Ss.) 111. 

ZITTING '77/78, tweede kwartaal 

Arbeid 

Arbeidsbescherming 
Buitenlandse werknemers 

Nota Buitenlandse Werknemers. Nationaal Vreemdelingenbeleid. II, 14800, hoofdst. XVI; II, bl. 
1684,1737 (Min.). 
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Positie Invloed Europees Soraaal Handvest II, 14800, hoofdst. XV, II, bl 1239, 1244, 1245, 1250, 
1324,1328 (Min.). 

Vreemdelingen 

Algemeen 

Illegaal verblijf Buitenlandse werknemers. Strafbaarstelling werkgevers Regulansatieregelmg II, 
14800,hoofdst. VI, II,bl 1511,1516,1520,1574(Min ), 1578 (Ss), 1585 

SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN 

Aanwijzingen 

Alle schriftelijke vragen zijn in het aanhangsel op de handelingen vermeld. Zij zijn schnf-
tehjk gesteld en schriftelijk beantwoord en kunnen om deze reden geen plaats krijgen 
in de handelingen, die een woordelijk verslag bevatten van alle besprekingen in de Eerste 
respectievelijk Tweede Kamer. 

Mondelinge vragen, d.w z. mondeling gestelde en beantwoorde vragen vindt men dus 
wel in de handelingen. 

— By schriftelijke vragen betekent 11,2013 2e kamer, aanhangsel, blz. 2013. 
— Bij mondelinge vragen betekent 11,4045 2e kamer, handelingen, blz. 4045. 

In de eindredactie van de vragen wordt geen rubricering aangebracht, er wordt vaneen 
chronologische volgorde gebruik gemaakt 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '62Γ63 

— Beleid Neder. reg. inz. afgifte verbi, vergunningen aan vreemdelingen, Baeten, II, 2013 
Boeten, II, 2013. 

— Joegoslavische mijnarbeiders, terugzending wegens medische afkeuring, Goedhart, II, 
2019. 

— Uitwijzing van een vreemdeling, die in het huis van bewaring in Rotterdam verblijft, 
Lankhorst, II, 2049 

— Door de directie van de staatsmijnen verleend ontslag aan Spaanse arbeiders, Bakker, 
Tans, II, 3111,3112. 

— Maatsch. Werk. Moeilijkheden in Alkmaar tussen Italianen en woonwagenbewoners, 
Nederhorst, II, 3352 (Mondelinge handeling.) 

— Sociale verzekering Uitvoering soc verz. wetten t a v migrerende arbeiders, Neder
horst, II, 3477 (Mondelinge handeling ) 

— Arbeidsbemiddeling In ons land verblijvende buitenlandse werknemers Gegevens, 
Nederhorst, II, 3103-3105. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '63/'64 

— De aktiviteiten van N V. LOG te 's-Gravenhage en de particuliere arbeidsbemiddeling 
in het buitenland in het algemeen, Van Son en Van Maenen, I, 371. 
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— Sociale zekerheid Wijziging fcEG -verordening betreffende migrerende werknemers, 
Vredehng, 11,221. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '64/'65 

— Edgar da Silva Franco, uitwyzing van de Portugees, I, 45. 
— Vergunningen voor overwerk door de arbeidsinspektie aan de Nederlandse Pijplei

ding Constructie Combinatie t.b.v. de aanleg van een aardgasleiding, Brandsma, II, 
57. 

— Wenselijkheid van radio-uitzendingen in de Turkse taal t b v. Turkse arbeiders, Engel-
bertink,\\, 127, 175 

— Ontslagverlening aan Turkse arbeiders door een woningbouw fabriek, Jager, II, 183 
— Uitwijzing Portugees dSF, Scheos, II, 253. Begunstiging uitwisseling jeugdige werk

nemers binnen de E.E.G., Nederhorst, II, 273 
— Het niet toelaten van de Spanjaard S M., Boeten, II, 283. 
— TBC-bestnjding, mogelijk besmettingsgevaar door buitenlandse werknemers, Oele, II, 

341. 
— Arbeidsbescherming, buit. arb. krachten, Huisvesting, Van Lier, II, 373, 397 
— Arbeidsbemiddeling, Tewerkstelling buit arb. кг., Burggraaf, Slotemaker de Bruine, 

11,377,457. 
— Spaanse arbeiders, terugsturen van vrouw en kinderen die niet over zelfstandige 

woonruimte beschikken, Schuyt, Van Rijckevorsel, mevr Singer-Dekker, II, 147. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '65/'66 

— Toename aantal Noordafnkaanse arbeiders werkgelegenheid, vergunningen m.b t. 
hun gezondheidstoestand, Kranenburg, I, 21, 47 

— Vreemdelingen, Uitzetting van gezinsleden van een tweetal in Nederland werkzame 
Italiaanse arbeiders, Berkhouwer, II, 45, 54 

— Religieuze bezwaren van Marokkanen tegen vlees afkomstig van slachtdieren, 
S ν d. Ploeg, II, 563, 783. 

— Misstanden op huisvestingsgebied Turkse werknemers, Van Hoogendorp, II, 567 
— Uitwijzing Portugees A.J. Ncvcs Boura, Scheps, II, 1157. 
— Buitenlandse werkzoekenden, Onderzoek naar gezondheidstoestand (o a t b c te 

Tilburg), Leibrand, Vis, II, 925 
— Sociale verzekering. Buitenlandse arbeidskrachten. Verhoging premie in verband met 

groter t.b.c.-nsiko, S van der Ploeg, II, 163. 
— Adoptie Grieks kind Gkagkzara door Nederlands echtpaar, Van Dis, II, 663 
— (Rassenvraagstuk) Uitlatingen mevrouw W in het 'Institute of Social Studies' voor 

de vereniging van Arabische studenten, Van der Goes van Naters, II, 1039 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '661'67 

— Werkgelegenheid buitenlandse arbeidskrachten, Kikkert, Van der Peijl, II, 299 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Buitengewone zitting '67 
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— Arbeidsvoorwaarden Turkse arbeidskrachten, Vredeling, Wieldraaijer, II, 95. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '67/'68 

— Verlening van werkvergunning aan buitenlandse arbeiders tijdens de thans heersende 
werkloosheid, Wieldraaijer en Nederhorst, II, 129-131. 

— Griekse sociale werkers, Aktiviteiten in het buitenland, Wieringa, II, 155, 297. 
— Arbeid, Turkse gastarbeiders, financiële gevolgen van een door hen gepleegd misdryf, 

Van der Brake, II, 157, 167. 
— Werkgelegenheid, Textielondernemingen, Aanwerven van buitenlanders, Me/. Goud-

smit, 11,217. 
— Spaanse timmerman. Uitwijzing door de vreemdelingenpolitie Rotterdam. Mej. Goud-

smit,ll, 271. 
— Vreemdelingen. Uitwijzing vreemdelingen waartegen een vervolging werd ingesteld, 

Mej. Goudsmit, II, 359. 
— Vreemdelingen. Turkse arbeidskrachten. Uitwijzing van 50 werknemers van de N.V. 

BATA, Egas, II, 545. 
— Rassendiscriminatie. Uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie. Indiening 

wetsontwerpen tot goedkeuring en uitvoering verdrag van '65, Mommersteeg, II, 
1057. 

— Arbeidsbescherming, Amsterdam, huisvesting van buitenlandse werknemers, Wiel
draaijer,975, 1397. 

— Vreemdelingen. Vrouwen van Turkse gastarbeiders, terugzending naar Turkije, 
mevrouw Singer-Dekker, II, 1869. 

— Idem, Tilanus, II, 1871. 
— Buitenlandse arbeidskrachten. Indienstneming van vreemde arbeidskrachten in plaats 

van werkloze Nederlanders door Twentse textiel-fabrieken, Nederhorst e.a., II, 1543. 
— Idem, Van Maenen e.a., II, 1863. 
— Europees vestigingsverdrag. Beantwoording voorlopig verslag omtrent de brief van de 

minister van Buitenlandse Zaken en van Justitie, Mej. Kok, II, 1535. 
— Solidariteitsdag van Spaanse, Portugese en Griekse studenten. Weigering van zaal-

ruimte door college van curatoren. Rijksuniversiteit te Groningen, Masman, II, 417, 
555. 

— Idem, S. van der Ploeg, II, 723. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '68/'69 

— Vreemdelingen. Uitwijzing van een in Amsterdam verblijvende Joegoslaaf, Van Wijk, 
1,23. 

— Toelating Griekse dichter Ritson in ons land, Visser, II, 173. 
— Rassendiscriminatie Voogd, Dankert, II, 435, 751. 
— Arbeid. Migratie, BW's. Subsidies aan stichting te Amsterdam, Wieldraaijer, II, 453. 
— Politie. Wanordelijkheden in Haags pension voor Marokkaanse gastarbeiders, 

mevrouw Singer-Dekker, Wieldraaijer, II, 2013. 
— Het inhouden door de Spaanse ambassade van het paspoort van de Spanjaard Lino 

Calle, Van Thijn, Daams, II, 1583. 
— Vreemdelingen. Grenskontrole t.a.v. vreemdelingen zonder geldige papieren en zon

der bestaansmiddelen, Koekoek, II, 2433. 
— Idem, aanhoudingen, aantal personen zonder bestaansmiddelen, Mej. Barendregt, II, 

2435. 
— Mishandeling van de Griek Rekliotis in een NAVO-kamp buiten Athene, Wierenga, 

Wierda, II, bl. 827. 
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— Mishandeling van de Griekse verzetsstrijder Panagoulis, Van der Spek, II, 1361. 
— Naturalisatie oud Spanjestrijders, Burger, I, 101. 
— Misdadigers. Verdragen tot uitlevering, Van Wijk, I, 181. 
— Verenigde Naties. Dag voor eliminatie van rassendiscriminatie, Voogd, II, 1663, 

2171. 
— Besteding uitkeringen o.g.v. contraprestatieregeling o.a. ten behoeve van vreemde

lingen, Aie/. Goudsmit, II, 1191. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '691'70 

— Arbeid. Rechtspositie buitenlandse werknemers in Nederland, Van Wijk, I, 93. 
— Uitzetting Zuid-Slavische werknemers bij BAT A-Best en Nijmegen, Van Pelt, Van 

Wijk, I, 97. 
— Volkshuisvesting, Brand in twee pensions voor gastarbeiders te Rotterdam, Van 

Wijk, I, 99. 
— Uitwijzing Portugese dienstweigeraar, Van Wijk, I, 135. 
— Stichting tot hulp aan buit. werknemers, Van Wijk, I, 171. 
— Zuid-Slavische vrouw, weigering grenspolitie te Arnhem haar in Nederland toe te 

laten, Burger, I, 193. 
— Zuid-Slavische werknemers Ьц В ΑΤΑ-Best en Nijmegen, verblijfsvergunningen. Van 

Wijk, I, 203. 
— Aanhoudingen op de Dam te Amsterdam, mevr. Singer-Dekker, II, 79. 
— Buitenlandse werknemers. Tewerkstelling bij de spoorwegen, Vredeling, II, 131. 
— Buitenlandse werknemers, werving en tewerkstelling, Verlaan, II, 303. 
— Buitenlandse werknemers, huisvesting, mej. Van Kessel, Jansen, II, 313. 
— Selektie Marokkaanse gastarbeiders, Aarden, Janssen, II, 527. 
— Vreemdelingen, Portugezen. Acties hier te lande ten gunste van het Portugese re

gime, Lems, mej. Barendregt, II, 729. 

— Mogelijkheid tot ritueel slachten door Marokkaanse gastarbeiders, Wiebenga, II, 913. 
— Vreemdelingen, Verblijfsvergunningen, Signalering als ongewenste vreemdeling, mej. 

Goudsmit, II, 1193. 

— Belastingen. Inkomstenbelasting. Buitenlandse werknemers van buitenlandse onder
nemingen, Lems, 1691. 

— Vreemdelingen. Joego-Slavische gastarbeiders, ontslag en uitwijzing, Cornelissen, II, 
1729. 

— Idem, bij BAT A-Best, Janssen, II, 1731. 
— Idem, Van der Lek, mej. Barendregt, II, 1733. 
— Vreemdelingen, Grieken, Houding Griekse consul te Rotterdam t.a.v. een hier te 

lande werkende Griek, Wieringa, II, 2267, 2823. 
— Buitenlandse werknemers. Werving van niet E. E.G. werkkrachten, overleg met dis

trictsbestuurders van de organisaties van werknemers, Harmsen, II, 2499. 
— Vreemdelingen. Aanvragen machtiging tot voorlopig verblijf, mej. Goudsmit, II, 

2579. 
— Vreemdelingen, Toelatingsbeleid m.b.t. politieke vluchtelingen, Voogd, II, 369. 
— Verlenen van verblijfsvergunning aan een uit het Portugese leger gedeserteerde jonge 

kunstenaar, Voogd, II, 371. 
— Beschuldigingen ter zake van mishandelingen door de vreemdelingenpolitie te Am

sterdam, Wiebenga, II, 447, 1023. 
— Buitenlandse werknemers. Nota inzake beleid m.b.t. BW's, tijdstip van verschijning, 

Janssen, II, 1011. 

— BWs, Lektuurverstrekking, Nederhorst, II, 2127. 
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— Spanje. Spaanse gastarbeiders, maatregelen Spaanse regering, Van der Spek, II, 2179. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '70Γ71 

— Arabisch sprekende buitenlanders in Rotterdam, Van Wijk, I, 39. 
— De vereniging van Spaanse gastarbeiders genaamd 'Sociedad Cultura Obrera la 

Union', Van Wijk, 1,41. 
— Ontslag Marokkaanse arbeiders bij bouwonderneming te Vlissingen, Van Wijk, I, 59. 
— Verschijnen 'guide-book' voor Zuid-Slavische werknemers, Van Wijk, I, 69. 
— Besprekingen in bijeenkomst Gemengde Nederlands-Spaanse commissie, betreffende 

Lino Calle, Boukema, I, 91, 95. 
— Illegale grensoverschrijdingen door Turkse arbeidskrachten, Van Wijk, I, 119. 
— Persberichten m.b.t. een brand in twee pensions voor gastarbeiders te Rotterdam, 

Van Wijk, I, 99. 
— Plaatsing van enkele honderden Spaanse gastarbeiders in de gemeente Schimmert, 

Oele, II, 245. 
— Terugzending Tunesiër Djelassi (politiek tegenstander). Van der Spek, II, 563. 
— Voorlichtingsbrochure voor vreemdelingen, mej. Barendregt, II, 583. 
— Het voor rekening van de AWBZ verplegen van niet-Nederlanders, Hermsen, Van 

Maenen, II, 615. 
— Weigering vergunning tot voorlopig verblijf van V.D. Hidalgo Huerta, mej. Goudsmit, 

11,651. 
— Niet toelaten van de Turk Mustapha Tetik, mej. Goudsmit, II, 655. 
— Bestemmingsplan industrieterrein Marum i.v.m. huisvesting werknemers voor de 

coöperatieve zuivelfabriek 'Zuidelijk Westerkwartier', S. v.d. Ploeg, II, 841, 842. 
— Het over de grens zetten van de Portugese vluchteling José Augusto Texeira Maurato, 

Voogd, Wierenga, 11,911. 
— Brand in gastarbeiderspension te Amsterdam, mevr. Veenendaal-Van Meggelen, II, 

947. 
— Het nemen van voorlopige maatregelen t.a.v. huisvesting BW's, mej. Barendregt, Jans

sen, Hermsen, Kikkert, II, 995. 
— De door de stichtingen BW's voor het jaar 1971 ingediende begrotingen, Hermsen, 

Van Leeuwen, Kikkert, Wevers, II, 1007, 1667. 
— Houding Nederlandse regering t.a.v. vonnissen uitgesproken door de Spaanse krijgs

raad tegen 15 Baskische nationalisten, Van der Spek, II, 1025. 
— Huisvesting BW's, Van der Lek, Gortzak, II, 1233. 
— De lange duur voor het afkomen van verblijfsvergunningen voor Portugezen, mej. 

Barendregt, II, 1307. 
— Toevloed buitenlandse arbeidskrachten, mevr. Veenendaal-Van Meggelen, II, 1445. 
— Ontslag van Lino Calle bij de NOS, Van der Lek, II, 1471, 1665. 
— Aantallen personen die aan de grens geweigerd zijn in dejaren 1969 en 1970, Voogd, 

mej. Barendregt, II, 1483. 
— Situatie van het pension 'Van Ouds het Raadhuis' te Bloemendaal, Voogd e.a., II, 

1559. 
— Verlenen van toegang aan Franse werknemers door een aantal caféhouders in Middel

burg, mej. Barendregt, II, 1649. 
— Exploitatietekort plaatselijke en landelijke stichtingen begeleiding BW's, Egas, Wiel-

draaijer, II, 1669. 
• — Lektuurvoorziening. Mogelijkheid voor BW's om kennis te nemen van die Lektuur 

waaraan zij behoefte hebben, Vredeling, II, 1791. 
— Hoogte premie W.A.-verzekering voor BW's, mej. Bräutigam, II, 1821. 
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— Verzoek tot onderzoek naar de klachten van Turkse werknemers van de N.V. Ter 
Horst en Co. te Rijssen, Gortzak, II, 1955. 

— Het niet bemiddelen door het GAB bij het zoeken naar werk voor de ontslagen 
Turkse werknemers bij de N.V. Ter Horst en Co. te Rijssen, Gortzak, II, 1957. 

— Arrestatie en uitzetting van de Turk A. Sunalp, Wiebenga, II, 2019, 2020. 
— Het storten van een waarborgsom door BW's, Wiebenga, II, 2115. 
— Verspreiding folder t.b.v. vreemdelingen, mej. Goudsmit, II, 2117. 
— Loon- en arbeidsvoorwaarden voor 50 Joegoslavische werknemers bij N.V. Ceton te 

Vlaardingen, me/. Barendregt, II, 2629-32. (Mondelinge vraag.) 
— Rassendiscriminatie, Internationaal jaar van de strijd tegen racisme en rassendiscrimi

natie, Voogd, Dankert, II, 1449. 
— Huiszoekingen bij een aantal Surinaamse studenten in Leiden, Bakker, II, bl. 103. 
— Uitzetting van een echtpaar uit Nederland naar Portugal, Wiebenga, II, bl. 239. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Buitengewone zitting '71 

— Arbeid. Gastarbeiders. Publikatie rapport positie, Van Wijk, 1, 21, 47. 
— Vreemdelingen, Verblijfsvergunningen. Geldigheid, Schwarz, I, 39. 
— Huisvesting door aankoop. BW's te Rotterdam, Van Wijk, I, 55. 
— Kinderbijslagregeling t.a.v. Marokkaanse werknemers, Van Wijk, I, 63. 
— Vreemdelingen, Portugezen, illegale werknemers bij Verolme, Van Wijk, I, 67. 
— Joegoslavische werkneemsters, persberichten, Van Wijk, I, 71. 
— Illegalen. Uitzetting uit Nederland, Schwarz, I, 79. 
— Vreemdelingen, Italiaans meisje, uitwijzing. Mej. Goudsmit, II, 99. 
— Stichting BW's te Amsterdam, funktioneren, Oele, Wieldraaijer, II, 127, 379. 
— Mogelijke belastingfaciliteiten aan hen die via buitenlandse uitzendbureau's in Neder

land zijn te werk gesteld. Geertsema, II, 141. 
— Lektuurvoorziening BW's, Vredeling, Wieldraaijer, II, 321. 
— Spaanse arbeiders werkzaam bij de Hoogovens, medische verzorging, Vredeling, Wiel

draaijer, II, 321, 322. 
— Vreemdelingen, Portugese werknemers, verblijfsvergunningen, Wierenga, mej. Baren

dregt, II, 525, 526. 
— Marokkanen. Toeëigenen van handgeld b ĵ de werving, mej. Barendregt, II, 571. 
— Ontslag van 60 buitenlandse arbeiders bij de N.V. LIPS te Drunen, Mej. Postema, 

Spinks, II, 575. 
— De hoogte van de premie voor de WA-verzekering voor BW's, mej. Bräutigam, II, 

603, 604. 
— Joegoslavische werkneemsters, positie van een aantal, mej. Barendregt, Spinks, II, 

675. 
— Politie. Handelwijze aantal gastarbeiders t.o.v. Haagse burgers, Koekoek, II, 815. 
— Vreemdelingen. A. Sunalp. Arrestatie en uitzetting uit Nederland, Wiebenga e.a., II, 

1031, 1032. 
— Arbeid. BW's. Buitenlandse en Surinaamse gastarbeiders in Amsterdam, leef- en 

werkklimaat, Koekoek, II, 1079. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '71/'72 

— 'Gastarbeiders op vakantie met ontslagbrief', bericht in de Volkskrant, Van Wijk, I, 
237, 277. 

— Vergunningen tot verblijf verleend aan vreemdelingen, waarborgsom. Brongersma, 
Troostwijk, I, 253. 
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— Persberichten m.b.t. arrestatie van Marokkanen, Van Wijk, I, 273, 293. 
— De geweldshandelingen tussen Nederlandse en Turkse buurtgenoten in Rotterdam, 

Van Wijk, I, 395. 
— Uitzetting van de Marokkaan M.A.C., Oele, Donkert, II, 135, 136. 
— Uitzetting Spanjaard M.G.P., Keuning, II, 137. 
— Idem, Vondeling, mej. Barendregt, II, 139. 
— Rechtsbijstand vreemdelingen, Wiebenga, II, 157. 
— Handelwijze van een aantal gastarbeiders t.o.v. Haagse burgers, Koekoek, II, 367. 
— Ontwerpverdrag Nederland-Marokko inzake sociale zekerheid, Van Lier, II, 471. 
— Leef- en werkklimaat van buitenlandse en Surinaamse gastarbeiders, Koekoek, II, 

783, 784. 
— Immigratie van BW's, Engwirda, Noteboom, II, 811. 
— Beperking van het aantal BW's, Pors, II, 969, 970. 
— Moeilijkheden bestuur en direktie Stichting BW's te Amsterdam, mej. Barendregt, 

Wieldraaijer, Schaeffer, II, 981. 
— De fiscale woonplaats van BWs, De Goede, II, 1125. 
— De vrije toegang tot EEG-landen van gemenebest-onderdanen in het bezit van een 

Brits paspoort, Mej. Barendregt, II, 1189, 1375 (zie ook 1285) 
— Een in Amsterdam verblijvende groep Zigeuners, mej. Barendregt, Van Thijn, II, 

1275. 
— Vrij verkeer van werknemers bij toetreding van het verenigd koninkrijk tot de EEG, 

Berkhouwer, II, 1285. 
— Arrestatie van de Portugees J. da S.R., Wiebenga, II, 1105. 
— Het geven van de mogelijkheid aan de Griekse Komponist Theodorakis zijn mening 

te geven over de Griekse binnenlandse situatie, Schaeffer, Ter Beek, Van Thijn, II, 
1395. 

— Aanpassing van de formulering van beschikking nr. 59/368967 betr. de verblijfsver
gunning van de heer D. Maksimofic (Joegoslaaf), Schaeffer, II, 1509. 

— Het voornemen van DAF in Born om Marokkaanse werknemers aan te trekken 
Nooteboom, Terlouw, II, 1661. 

— Het aantrekken van 200 BW's door DAF-Born, S. Keuning, II, 1677. 
— De lange wachttijd voor vreemdelingen bij de Amsterdamse vreemdelingenpolitie, 

Wiebenga, II, 1843. 
— BW's. Lektuurvoorziening, besluit van de raad van de gem. Veenendaal m.b.t. het 

beschikbaar stellen aan Spaanse werknemers van bepaalde in de Spaanse taal ver
schijnende bladen, Vredeling e.a., II, 2059, 2391, 3587. 

— Personeelsbezetting op de afdeling migrerende groepen van het ministerie van CRM, 
Hermsen, mej. Van Leeuwen, Kikkert, II, 2149. 

— Ontslag-verlening door Enka-Ede aan een aantal Spaanse werknemers, v.d. Doel, II, 
2349. 

— Rechtspositie van hier te lande verblijvende vreemdelingen, Wiebenga, II, 2427, 2428. 
— Aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten door Entrepose N.V. Hermsen, II, 

2607. 
— Arbeidssituatie in Nederland voor Portugese vluchtelingen, Wiebenga II, 2659. 
— Kontakten van Nederlandse zijde met vertegenwoordigers van Portugese politie-orga-

nisaties, v.d. Spek, II, 2693, 2833. 
— Toepassing van de huurwet op panden, die als pension voor BW's worden gebruikt, 

Barendregt, Schaeffer, II, 2745. 
— Het instellen van een adviserende migrantenraad in de gemeente Utrecht, ingevolge 

een besluit van de gemeenteraad, Van Zeil, II, 2783. 
— Beperking van het aantal gastarbeiders, Berkhouwer, Van Aardenne, II, 969, 3153. 

613 



— Opvang en begeleiding BWs, in Amsterdam, Mommersteeg, Van Zeil, II, 
3157-3158a. 

— De gang van zaken betr. verlenging van de verblijfsvergunning aan de Turkse werk
nemer, Y. Kesisjan te Amsterdam, mej. Barendregt, II, 3291, 3783. 

— Voorlichtingsbrochure BWs, mej. Barendregt, Wieldraaijer, II, 3357. 
— Het tijdstip van verschijnen van de memorie van antwoord op het voorlopig verslag 

m.b.t. de nota buitenlandse werknemers, Hermsen, Van Leeuwen, Kikkert, II, 3535. 
— Verlenging verblijfsvergunning van een aantal Turkse gezinnen, mevr. Haas-Berger, 

Voogd, II, 3997. 
— Het niet verlenen van toegang aan Noord-Afrikanen in een Amsterdams jeugdhotel, 

Wiebenga, II, 4005. 
— Het niet verlenen van toegang aan Noord-Afrikanen in een Amsterdams hotel, Mej. 

Barendregt e.a., II, 4007. 
— Uitzetting van twee Egyptenaren, Voogd, II, 4071. 
— De taalbarrière als oorzaak van de dood van buitenlandse gastarbeiders, Lamberts, 

Laban, II, 4177. 
— Theodorakis, Vrijheid van meningsuiting. Geven van de mogelijkheid zich te uiten 

over de Griekse binnenlandse situatie, Schaeffer, Ter Beek, Van Thijn, II, 13S5. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Buitengewone zitting '72 

— Resultaten van het onderzoek m.b.t. het wervingsbeleid van buitenlandse werkne
mers, ingesteld op initiatief van de regionale raad voor de arbeidsmarkt in de pro
vincie Utrecht, Van Wijk, I, 49. 

— Het besluit van het gemeentebestuur van Rotterdam tot sluiting van een aantal 
pensions, Van Wijk, I, 53. 

— Uitwijzing van een uit Mozambique gevluchte Portugese deserteur, Van Wijk, I, 59. 
— Het aantrekken van buitenlandse leerkrachten voor kinderen van BWs, Masman, 

Laban.ll, 13. 
— Aantrekking van BWs door N.V. Nijverdal ten Cate, Wieldraaijer, II, 35. 
— De taalbarrière als oorzaak van de dood van buitenlandse gastarbeiders, Lamberts, 

Laban, II, 279. 
— Aanhouding van de Joegoslaaf G. Zrinko, V.d. Spek, II, 305. 
— De gesprekken rondom de huisvestingsproblemen te Rotterdam, Lamberts, mevr. 

Epema-Brubman, II, 343. 
— Het door een aantal bedrijven in Limburg aanvragen van een vergunning voor toe

lating en aanstelling van BWs, Oele, Knot, II, 345. 
— Mogelijke pressie op buitenlandse arbeiders om niet te luisteren naar voor hen be

stemde NOS-programma's, Donkert, II, 357, 821. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '72/'73 

— Nederlandse kinderbijslag t.b.v. kinderen (van buitenlanders) die in het buitenland 
verblijven. Van Maenen, Franssen, en Heij, 1,41. 

— Hantering van de vreemdelingenwet t.a.v. dienstplichtige Portugese Jongeren, Van 
Wijk, I, 277. 

— Speuracties naar z.g. illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen, Mej. Goud-
smit, II, 257. 

— Kosteloze rechtsbijstand aan vreemdelingen, mej. Goudsmit, II, 265. 
— Nieuwe wetgeving ter verbetering van het beleid t.a.v. de illegaal aanwezige BWs, 

mej. Barendregt, II, 289. 
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— Het probleem van de illegaal in Nederland verblijvende BW's, V.d. Spek, II, 375. 
— Verkoop van tractoren aan Turkse BW's, Hermsen, II, 383. 
— Politieoptreden te Rotterdam (vreemdelingenpolitie). Mishandeling Marokkaan, 

Roethof, II, 425, 1133. 
— Illegaal in Nederland verblijvende BW's, Coppes, II, 429, 627. 
— Ongevallen van BW's, Jansen, II, 529. 
— Weigering van een aantal artsen om BW's te behandelen, Kosto, II, 601. 
— Verstrekking van een gewone verblijfsvergunning voor vreemdelingen (asylverlening), 

Van der Lek, II, 753, 1265. 
— Tewerkstelling van BW's (bij Vredestein, Enschede), Wieldraaijer, II, 787, 789. 
— Opvang en begeleiding van en dienstverlening aan BW's te Amsterdam, Van Zeil, 

Mommersteeg, II, 1069, 1295. 
— Vrijheid van drukpers en van meningsuiting voor in ons land verblijvende BW's, Van 

der Lek, II, 1741. 
— Besluit tot afwijzing aanvrage om verblijfsvergunning, Marokkanen, mej. Barendregt 

en Lamberts, II, 2035. 
— Samenwerking van de Rotterdamse vreemdelingenpolitie met een Perzische tolk die 

Perzen werft voor de Nederlandse Industrie, Van der Lek, II, 2039. 
— Huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten, Van Gorkum, II, 2269. 
— Doorverhuizen — na inrichtinp — van goedkope woningen in niet-geliberaliseerde 

gebieden door BW's, Bremen, Harmsen, II, 2537. 
— Hantering van de vreemdelingenwet t.a.v. Portugese Jongeren, Wierenga, II, 2675. 
— Toekenning van kinderbijslag aan buitenlandse arbeidskrachten, Van der Doef, II, 

3003. 
— Amsterdam, optreden politie t.a.v. rijksgenoten en buitenlanders, Roethof, Salo

mons, 11,37'1, 1959,2739. 
— Idem, De Goede, mej. Goudsmit, II, 373. 
— Rassendiscriminatie bij toelating tot inrichtingen vallende onder de Drank- en 

Horecawet, Van Lier, Van Thijn, II, 1339. 
— Rassendiscriminatie in een café te Rotterdam, Geurtsen, Koning, II, 1135, 1925. 
— Achterstellingvan buitenlanders bij rechtsbedeling,Roethof, Kosto, II, 2673. 
— Bestraffing van criminaliteit van buitenlanders, Roethof, II, 2453. 
— Toepassing van zwaardere straffen bij buitenlanders, Van der Lek, II, 793, 1885, 

2561. 
— Intrekking van een aantal paspoorten door de minister van Binnenlandse Zaken van 

Spanje, Wattmans, II, 1047. 
— Aantallen bedrijfsongevallen bij buitenlanders, Van der Doef, II, 2689. 
— Huisvesting van buitenlandse werknemers, Van Gorkum, II, 2269. 
— Leiden. Huurconflict tussen pensionhouder en buitenlandse werknemers, mevr. Salo

mons, II, 2393, 3089. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '73l'74 

— Beleid t.a.v. buitenlandse werknemers, Schwarz, I, 103. 
— Logementsverordening buitenlandse werknemers 1970, gemeente Rotterdam, Van 

Wijk, I, 23. 
— Adoptie buitenlandse kinderen. Aantal aanvragen, mevr. Haas-Berger, II, 179. 
— Stichting Buitenlandse werknemers Amsterdam, conflict. Van der Lek, Coppes, II, 

1325. 
— Arbeidsvergunningenstelsel buitenlandse werknemers, Ter Beek, mevr. Haas-Berger, 

Wierenga, II, 1285. 
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— Hoofddorp. Ontslag twintigtal Turkse werkneemsters, Beekmam, mej. Barendregt, 
II, 1453. 

— Tegengaan illegaal verblijf BW's, Geurtsen, II, 661. 
— Memorie van Antwoord op de nota BW's, Hermsen, II, 215. 
— Overheidsvoorlichting in eigen taal, Kombrink, Van Oijen, 1415, 1591. 
— Toelatingsbeleid BW's, Honig van den Bossche, II, 633. 
— Migrerende arbeiders. Naleven verdragen inzake de zekerheid, Koekoek, II, 325. 
— Het niet verlenen van aktief kiesrecht aan niet-ingezetenen, Berkhouwer, II, 2993. 
— Nederlanderschap. Pesitie van de niet-Nederlandse man in een huwelijk met een 

Nederlandse vrouw, mej. Goudsmit, II, 2357. 
— Arabische basisschool Amsterdam. Eventuele sluiting, Konings, Laban, II, 3085. 
— Turks onderwijs in Nederland, Aanbod Turkse regering. Tilanus, mevr. Gardeniers-

Berendsen, mevr. Van Leeuwen, II, 3455. 
— Optreden politie te Amstelveen bij aanhouding van een buitenlander, Geurtsen, II, 

1405, 1823. 
— Klachten van rijksgenoten en gastarbeiders te Amsterdam inzake het politie-optre-

den, Roethof, mevr. Salomons, II, 27. 
— Ontbieden van BW's op een politiebureau te Utrecht, Roethof, II, 107, 1175. 
— Demonstraties bij de Griekse ambassade te 's-Gravenhage, Franssen, Kosto, II, 2977, 

3829. 
— Rassendiscriminatie. Toelating tot inrichtingen vallende onder de Drank- en Horeca-

wet, II, Van Lier, Van Thijn, II, 511. 
— Sociale verdragen, Marokko. Sociale zekerheid. Administratief akkoord wijze van 

toepassing algemeen verdrag met Nederland, Van Zeil, Hermsen, II, 3123. 
— Vrijheid en veiligheid van Grieken op Nederlands grondgebied, mej. Barendregt, II, 

2331. 
— Idem, Van der Spek, II, 2411. 
— Idem, Van der Spek, II, 3011. 
— Paspoorten Perzische Jongeren, Voogd, Van der Spek, II, 2713. 
— Weigering paspoortverlenging Spaanse journalist, Ter Beek, Roethof, II, 1643. 
— Tijdelijke verblijfsvergunning van de Tunesiër Lassaad Majeri, W. Scholten, II, 2165. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '74/75 

mond. 

— Illegaal verblijf. Legalisatie, mevr. Haas-Berger, II, 3631-4. 

schrift. 

— Etten-Leur. Gevatex. Pensionprijzen huisvesting. Verhoging voor Spaanse en Turkse 
werknemers. Ontslag 170 werknemers, Van der Lek, II, 1129, 1200. 

— Illegale buitenlandse arbeidskrachten. Sociale voorzieningen, mevr. Van der Heem-
Wàgemakers, Van der Lek, II, 1071-2. 

— Marokkaanse gastarbeidersverenigingen. Van der Spek, II, 579, 857. 
— Spaanse arbeiders. Welzijnswerk in Utrecht 'Spaanse Casa'. Activiteiten Spaanse rege

ring. Van der Lek, Van der Spek, II, 970, 1231. 
— Turkse jongens. Hoogeveen. Leefomstandigheden van een vijftal kinderen. Positie 

van 14- en 15-jarigen van migranten-werknemers. Albers, II, 700. 
— Turkse en Spaanse werknemers. Ontslagaanzegging bij Gevatex te Etten-Leur. Van 

der Lek, II, 1308. 
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— Werktijdverkorting. Gevolgen, mevr. Van der Heem-Wagemakers, II, 737. 
— Wereldomroep. Inlichtingen doelstellingen. Rechtspositie buitenlandse werknemers 

en democratisering bedrijf. Voogd, II, 416; 579-80. 
— Leerplichtwet. Buitenlandse kinderen te Utrecht. Naleving, mevr. Gardeniers-Berend-

sen, Hermsen, II, 711, 770. 
— Eindhoven. Overlijden Turkse werknemer in het Catharinaziekenhuis. Optreden huis

arts bij het onderzoek. Hermsen, mevr. Gardeniers-Berendsen, mevr. G.M.P. Cornelis-
sen, II, 798-9. 

— Gezondheidscentrum Buitenlanders te Utrecht. Stopzetting subsidies. Tilanus, mevr. 
Gardeniers-Berendsen, mevr. Van Leeuwen, II, 633-4. 

— Turkse werknemer Eindhoven. Overlijden op 24 februari 1975. Hermsen, mevr. 
Gardeniers-Berendsen, mevr. G.M.P. Cornelissen, II, 1167-8. 

— Alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Bijzondere huisvestingsnota, ook voor
zieningen buitenlandse werknemers. Hermsen, Bremen, II, 784. 

— Buitenlandse werknemers te Amsterdam. Gevangenhouding. Vervalste paspoorten. 
Jürgens, II, 1071. 

— Eindhoven. Politie-optreden tegen twee Spanjaarden. Van der Lek, II, 849-50. 
— Verblijfsvergunningen buitenlanders. Rienks, II, 748-9. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '75/'76 

— NOS-programma Marokkaanse uitzending tot steun aan aanspraken op de Spaanse 
Sahara. Boukema, I, 35-37. 

— Regularisatie, Van der Lek, Coppes, I, 469-70. 
— Uitwijzing twee Marokkanen. Albers, mevr. Barendregt, Van Ooijen, I, 449. 
— Grondrechten: vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging. Lidmaatschap 

van organisaties. Geurtsen, Van Aardenne, II, 923, 1639. 
— Huisvesting, Van der Sanden, Hermsen, II, 103, 359-60. 
— Huisvesting. Pensionprijzen voor Spaanse en Turkse werknemers bij Gevatex te 

Etten-Leur. Van der Lek, II, 553. 
— Werknemers. Gevangenneming en veroordeling van naar Marokko terugkerende 

migrerende werknemers (Ikhich Houssine). Albers, Poppe, II, 2955. 
— Migratie werknemers. ILO-verdrag nr. 143. Al dan niet goedkeuring. Van der Lek, 

mevr. Van der Heem-Wagemakers, Albers, II, 2831, 3093. 
— Marokkaanse hongerstakers. Gevaar bij terugkeer in Marokko. Van der Lek, mevr. 

Van der Heem-Wagemakers, 2875, 3091-2. 
— Vakbond lidmaatschap. Moeilijkheden bij terugkeer uit Nederland. Laban, Albers, II, 

1581, 1911. 
— Kinderen van gastarbeiders en van rijksgenoten overzee. Inschakeling werkloze on

derwijzers. mevr. Smit-Kroes, II, 517, 581. 
Marokko. Bezorgings- en inningsmoeilijkheden met Nederlandse kinderbijslag-
cheques, Albers, II, 2011. 

— Illegale buitenlanders. Verscherpte politiecontroles. Van der Lek, II, 741-2. 
— Politieke controle door buitenlandse organisaties op de in Nederland verblijvende 

buitenlanders (o.a. Turken). Van der Lek, mevr. Van der Heem-Wagemakers, II, 2411, 
2973. 

— Regularisatie. Arbeids- en verblijfsvergunning. Van der Lek, mevr. Van der Heem-
Wagemakers, II, 855-7. 

— Illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen. Behandeling zaak Mukhtar Hussam 
voor de afdeling geschillen van bestuur Raad van State, II, Van der Lek, mevr. Van 
der Heem-Wagemakers, Imkamp, II, 2491. 



— Richtlijnen (bij het voorgaande). Van der Lek, II, 485. 
— Vergunningenbeleid (bij het voorgaande), mevr. Barendregt, II, 519. 
— Tunesiers. Waarborgsom (Retourbiljet). Van der Lek, II, 2799. 
— Vreemdelingendienst Rotterdam. Optreden op 16 oktober 1975 tegen buitenlandse 

werknemers. Kombrink, mevr. Haas-Berger, II, 455-6. 
— Eurocompound BV. Aantal werknemers. Vermindering. Van der Lek, II, 65-66, 

1077. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '76/77 

— Bruynzeel. Eventueel ontslag voor driehonderd Turken. Albers, II, 2315-6. 
— Delfzijl. Positie. Rapport projektgroep 'Trekarbeid' van het Andragogisch Instituut 

van de R.U.-Groningen. Albers, II, 1273. 
— Tolkencentra. Geldelijke steun. Albers, Van Dam, II, 1275. 
— Gewestelijke arbeidsbureaus. Werkzoekende vreemdelingen. Eventuele richtlijnen. 

Albers, Poppe, II, 691, 1799-1800. 
— Ikkich Houstine. Gevangenneming en veroordeling teruggekeerde werknemer. 

Albers, Poppe, II, 119. 
— Turkse kinderen in Nederland. Aanstellen van Turkse docenten. Van der Spek, mevr. 

Van der Heem-Wagemakers, Konings, II, 899, 1055, 1057. 
— Kinderen van buitenlandse werknemers. Extra hulp aan lagere scholen. Normen. 

Konings, Van Ooi/en, II, 1003, 1439. 
— Buitenlandse werknemers. Invallen van de politie in Breda. Van der Spek, Van 

Winkel, II, 649. 
— Ritueel slachten. Ontheffingsbeleid. Israëlitische en Islamitische riten. Coppes, II, 

945. 
— Idem (als voorgaande). Koekoek, II, 1433. 
— Marokkaanse werknemers. Uitzettingsprocedure deelnemers hongerstaking. Levens

onderhoud. Albers, Poppe, II, 119. 
— Schiedam. Rellen op 7 augustus en volgende tegen Turkse minderheden. Molleman, 

II, 1147. 

Buitenlandse arbeidskrachten en vreemdelingen Zitting '77 

— Huisvesting groepen buitenlandse werknemers. Kale huisvestingskosten. Albers, Dol
man, Salomons, II, 383. 

— Integratieproblemen. Organisatie cursussen. Eventuele bijdragen. Albers, II, 753. 
— Turkse werknemers. Sociale en medische rechten. Normen om personen het land uit 

te zetten. Albers, II, 267, 431. 
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STELLINGEN 

I 
Hoezeer J Gdltung ook een gemis dan concretisering m zijn 
non-imperidlisme theorie wordt verweten, velen zijn ervan over
tuigd, dat hij veel heeft bijgedragen aan ontideologisering van de 
vele vormen van zogeheten ontwikkelingssamenwerking 

II 
Studies m Marokko, Tunesië en Turkije leiden langs verschil
lende wegen tot de conclusie dat de koppeling ontwikkelmgs-
samenwerking-gastarbeid een weinig zinvolle is 

Ш 
De opmerking 'Quand ils parlent d'un ouvrier étranger, ils 
preferent voir ses mains que de voir son visage' van een 
Marokkaan in Nederland welke overeenkomt met de stelling van 
M Frisch 'We called for workers and there came human beings' 
ofdievanDr H Verwey-Jonkers 'Wij vroegen arbeidskrachten, 
maar kregen mensen', geeft een juist beeld van veler houding 
tegenover buitenlandse werknemers 

IV 
De buitenlandse arbeidster ervaart een dubbele afhankelijk
heidsrelatie naar het haar omringende 'gastland' namelijk die als 
migrante en die als vrouw 

V 
Onderzoek naar de juridische afhankelijkheidsrelatie van de 
buitenlandse arbeider m ons land rechtvaardigt de stelling van 
Dr A H J Swart dat gemeten aan de waarden en idealen die m 
een rechtsstaat leven, nog veel te verbeteren valt aan het Neder
landse vreemdelingenrecht 

VI 
De islam zoals die naar voren komt uit historische studies is een 
andere islam dan die welke door moslims heden in onze diaspora 
wordt ervaren 

VII 
De roep om een moskee m de verstrooiing heeft voor marok-
kaanse arbeiders drie luncties een religieuze, een sociale en een 
emancipatorische De majoriteit heeft die laatste betekenis nog 
niet onderkend 

VIII 
Imam en geestelijke leider zijn niet synoniem, ook al gebruiken 
moslims en buitenstaanders deze termen doorelkaar In zijn toe
passing op de islam іь het begrip 'geestelijke leider' even proble
matisch als de notie 'kerk' 



IX 
De legenstelling die de unlropoloog Clifford Geertz aanbrengt . 
tussen de Indonesische Sunan Kalidjaga en de Marokkaanse 
Abu 'Ali Al-Hasan ben Mas'üd Al-Yusi verklaart nog niet het 
rigorisme en fundamentalisme van de islam. Het eeuwenlang 
isolement en het regime van de laatste decennia dragen daartoe 
meer bij dan de factoren uit de typologie van Geertz. 

X 
Ontzuiling van de ontwikkelingshulp in Indonesië zou de dialoog 
tussen moslims en christenen in dat land kunnen bevorderen. 

XI 
De NOVIB (Nederlandse Organisatie voor Internationale 
Ontwikkelingssamenwerking) dient in navolging van haar 'derde 
spreker serie' initiatieven te ondernemen om literatuur in de 
West-Europese samenleving te brengen die een bijdrage levert 
aan een betere verstandhouding met de ethnische minderheden. 

XII 
Oprichting van een nationaal anti-racisme comité dient ernstig te 
worden overwogen. 

XIII 
Toon mij hoe gij tegenover minderheden staat, 
en ik weet wie ik voor mij heb. 

XIV 
Roger Garaudy stelt terecht: "La théologie n'est plus alors une 
manière d'interpréter le monde mais une participation au 
mouvement qui tend à le changer". 

XV 
Plato gebruikt het begrip θειος zowel in religieuze als in over
drachtelijke betekenis. Bovendien heeft θειος in de werken 
van Plato een literair karakter, daar waar het een slylistische of 
suggestieve functie vervult. 

XVI 
De dichteren romanschrijver Boris Leonidowilsj Pasternak 
verzette zich tegen de conventionele Sowjctlitcraluur door 
gesanctioneerde waarden in twijfel te trekken, door onvrede te 
tonen met het huidige bestaan en door zijn verlangen tot ver
nieuwingen. De auteurs van Nowi Mir hebben zijn 'Dr. Zjiwago' 
terecht als een 'politiek sermoen' bestempeld. 

XVII 
De huidige ingenieursopleiding in ons land geeft niet voldoende 
toerusting voor uitzending naar ontwikkelingslanden. 



XVIII 
Hel ethisch reveil van Van Agt c.s. zou aan overtuigingskracht 
winnen als het zich ook zou richten op de macromoralen. Indien 
het CDA zich evenzo sterk zou maken voor het geboren leven 
als voor het ongeborene, dan zou ons land zich grote ofTers 
getroosten om mede te werken aan vermindering van de kinder
sterfte in de derde wereld. 

Bij het afsluiten van dit proefschrift is er reden lot verheerlijking 
van die beschavingen waar het schrift nog niet is uitgevonden. 






