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Overheid schrapt termen 'allochtoon' eu 'autocbtoo '

wet
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ze
et rïk sto
e het ge rui van de begrippen allochtoon en
au ochtoon. Opmerkelijk, maar de negatieve lading zal onget wijfeld
op zoek gaan naar een nieuwe term om aan te kleven.
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Dat hetvolwaardig Nederlande rschap een zaak
van lange adel L, welen de Sunnamers, Mo
lukkers en Indische mensen die vanafde jaren
vijftig naar Nederland kwamen, al geen ander.
Zij waren rijksgenoot, om maar aan te geven dat
zij ing zetenen waren van h tzelfde l<onlnkrlfk.
maar toch anders genoeg om een eigen etiket te
krijgen.
De Turken en Marokkanen die naar Neder
land kwamen heerren gastarbeiders ofarbeids
migranten. en toel du idelijk werd dal velen
van hen hier zouden blijven. werden zij voor
het gemak nlet-Nederlanders genoemd. of
Tu rkse Nederlanders of Marokk anse Neder
landers. Nederlanders, zeker. maar dUideli jk
NeJe rla nde van de koude kant

• bijv. naamwoord • Van e oorspronkelijke
bewoners afkomstig (tegenstelling: allochtoon)

Minder welkom
Het was Hilda Venvey-Jonker die ln de jaren ze
venûg de overheJd oorstelde om voortaan te
we rken met de b grippe n lJochtoonenau
toch toon. De vermaarde sociolooE' hoopte daar·
mee beladen geworden termen te vervangen
door neut ra l etiketten die op de ol uwko mers
konden worden geplakl:.
Of uie wkome rs- deallochtoonwerdalsn I
een eerstegeneratiealJocbloon. dJe later gezel
schap kreegvaIl de tweedegeneratieallochtoon
en vervolgens van de derde generatIe' mei sen
dlei n edert:.lfld geboren zijn Uit ouders dIe
ookinNederlandgeboren zijn. maar meteel
grootvader ofgrootmoeder van vreemde her
komst. Dat <lar maar dUidelijk is.
.
De taal is een ja die zich vorm t naar Je dra
ger: ookde neutrale term allochtoon kreeg met
het verstrijken vlln de jaren een negarleve la
ding. zoals die eerder was g~ kleven aan rijks
genoot en gastarbeIder. Een ladlngdle vooral
meiers-zijn benadrukte. en daarmee ook het
minder welkom zijn. en misschien zelfs ook wel
het minder zijn .
Die hardnekkige drang rot het plakken van
etikerren !seen typisch Nederlands eigen -

• bijv. naamwoord • iem. die van
elders afkomstig is (tegenstelling: autochtoon)
Hetvand

seh apo In Frankri jk word t geen herkomst of et·
niciteit gereglsrreerd. in ui sland spreekt men
van mensen met een mlgratieachtergroncL Al
gemeen spreken andere l anden over mlgran
ren, en soms van nakomelingen van migranten.
at de Werenschappelijke Raad voor het Rege
rJngsbeleid e het CBS 'allochtoon' en 'autoch
loon" schrappen. is bijzonder, maar de lading
zal op zoek gaan naar een nieuw onderkomen.

gverschenenadvl van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleld
'De tweedeling 'allochtoon en autochtoor1' n 'westers
en niet-westers' p ssen niet langer bij onze zeer diverse
samenleving. De huidige migratiediversiteIt vraagt om

en div rsltelt aan classificaties '

