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10.00 UUR CONTROLES 

Magde politie bij verkeersconrroles 
nogveel méér ontroleren? De Hoge 
Raad doet uitspraak. Zie pagin 11. 

Begrip is niet precies genoeg en stigmatiserend 

'Allochtoon' geschrapt uit 

vocabulaire van overhe· d 

Remco Meijer. Martin Sommer 
Den Haag 

De Wetenschappelijke Raad VOOT 

het Regeringsbeleid (WRK) n het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS)zien metonmiddelllike in
gangafvan het woonlgebruikal. 
lochtoon en autochtoon. ~ee 
zetten zij een nieuwe nonnvoor 
de overheid. 

Het gebruik van het begIippenpaar,ln 
1989 bepleit in het spraakmakende 
WRR-rapportAlIochronenbeleld en de 
laatste jaren al minder gangbaar, is 
niet langer predes genoeg en te stig
matiserend voor spcdfiekc bevoLkingY
groepen. 

Dat schrijft de Raad In Migratie en 
c:lassiftcatie:nnareen meervoudigmigra
tie·idioom, een zogenoemde WRR-ver
kenning dievandaag erschijnt.Depu
blicatie is fo rmeel noggeen advies aan 
het kabinet, maar bepaalt wel de lijn in 
het woordgebruik. De vandaag ver
schijnende publicatie is de opmaat 
naar een eindrapport er de grote di
versitei t in migrane dat olgend jaar 
herfst afgerond moet zij n. VOOr het 
bijna dertig jaar gehanteerde jargon 
komt geen alternatief in de plaats. 

'Als dat toch nod ig is', sch rij ft de 
WRR, 'bi jvoo rbeeld bij bevolkingssta
tistieken, dan spreken we over inwo
ners met een migratieachtergrond en in
woners met een Nederlandse achter

grond. Ook kinderen van migranten 
kunnen vaJlen onder inwoners meteen 
migratieachtergrond.' 

DIe form ulering is overlegd mer hel 
CBS om cont" nuïteit in de statistieken 
te waarborgen, zegt WRR-l id M rk Bo
Yens, hoogleraar besruurskunde in 

trecht. Ook het CBS zal in zi jn binnen
kor te verschijnen]aarrapportlntegm
tiede woorden al/ochtoon (inhe bui

tenland geboren, ofmet mi nstens één 
in het buitenland geboren ouder)en 
autochtoon niet meer gebruiken. 

Bovens: 'In de publieke sect r wor
den allochtoon en autochtoon steeds 
minder gebruikt. De diversi teit n be
weegli jkheid onder migranten is zo 
groot, dat het geen zin heeft over hen 
in generieke termen te spreken. In de 
top-IO van geboortelanden van immi
granten over 2015 staan Polen op I, Sy· 
dërs op en Duitsers op 3. Oje hebben 
onderling weinig gemeenschappe
lijks, du in de prakti jk heb je er niets 
aan die allemaal allochtoon te noemen.' 

Verderspeeltde negatie e ldankvan 
het woord allochtoon een rol. Het was 

ooit bedachtdoor de socioloog Hilda 
y, rwey-Jonker als een nutraal begrip. 
om de woorden buitenlander of etni· 
scbe inderhe1d te vermijden. Maar 
die beoogd objectieve werldng 15 verlo
ren gegaan - allochtoon werd zei f een 
beladen kwalificarie. 

Godfried Engber en, ook WRR-lid en 
hoogleraar 500010g1 10 Rotterdam: 
'We bepleiten niet dat je ee achter
grond nooit mag n oemen, zoals m 
Frankrijk gebruik is. Maar doe hetheel 
nauwkeung. Spreek over Turkse-Ne
derlande ,orkennismigranren, asiel· 
migranten of economische migran
ten. Niet versluieren, maar verhelde
ren: 

DeTw ede Kamer nam in maarteen 
motie aan van de leden Ahmed Mar
couch (PvdA) en Sadet Karabulut(SP), 
die ministerLodewijkAsscher(lntegra
tie, PvdA) opnep de woorden aflach
taan en ~utochtoon onder de loep t ne
men. e WRR-onderzoekers zeggen 
nog geen contact met As cherte heb
ben gehad. Bovens: Wi j zijn niet van de 
taalpoLHie. Vaak zijn sodaal-economi· 
sche facmren veel belangrijker bij Cl j 

minaliteits- of w rkloosheidsci)fers, 
maar soms kan herkomst relevant 
zijn.' 

De WRRwil ookafvan de begrippen 
we Iers n niet-westers. Nl1nog zijn Ja· 
panners en Indonesiërs westers, enSu
nnamers en AntilUaneo niet-westers. 
I:ngbersen:'Zo nuen dan moet je grote 

pruiming houden.' 


