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De overheid doet de woorden allochtoon en autochtoon in de ban. Jongeren 'met een migratieachtergrond
laten hun licht erover schijnen. Wat zeggen deskundigen? En hoe gaan ze hier elders in Europa mee om?
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Afscheid van 'allochtoon'
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OP STATION ROTTERDAM CENTRAAL. HOE WILLEN ZE WORD EN AANGEDUID?

BAHIJA CHIHIB (18)

RICHARD ERMOSO (26)

RAG RIRIN(33)

Studente helpende zorg en welzijn

Dansdocent

COlnmunicatiemanager restaurant

'I k vi n het beter om dat vervelende woord .1lIocluoon af te
schaffen Rood,geel of paars: je bent in Nederland.Allochtoon
dm kt je in een negatieve hoek. Ik ben hier geboren. Hoe ik me·
zelf noem -, Goeie vraag. Marokkaanse Rotterdammer mis
schien?ln Marokko vinden ze me rrouwens66k allochtoon.'

'Herstaon me datwe hierzo veel overdiscu sieren Ikvir d mi
grant een mooI alternaliPf. MlOder stJgmatiserend, aJ benoem
je iemand<. achtergrond toch ook weer. Ik ben filipijns, maar
hjergeboren en getogen. Richard spreek je op z'n Engels uil,
maar mijn broer heet gewoon Nico.'

'Ik ben Moluks_Ab ik mensen vertél dallkook mOMim ben,dan
ikniel verwacht Ik doe ook een drankje en hcb ta
toeages. HelafschaITen van aJlochwon vind ik goed. Maar bij 'mi
grantenachtergrond' heblkgeen tijn gevoeJ.lkweetook hoe mijn
opa en oma met de boOl hierheen zijn gekomen.'

DE!jKUNDIG

Is het

A-woord
passé
.. of
ZIJn we
de weg
kwijt?

Itboorling. Medelander.Bicul
turele burger. Nieuwe Neder
lander. Lang is de lij tmet al
ternatieven die bet container
begrip aJlochtoon naar de linguïsrische
jachtveWen had moeten voeren. De
tenn is uilde gratie geraakt, heeft een
negatieve bijklank gekregen en d let de
lad1ng niet meer.
De laatst:e suggestie komt voor reke
ningvan het Centraal Bureau vuorde
SLlt!srieken de Wetens happelJjkc Raad
voor hetRegerillgsbeleid (WRR). Beide
instanties schrappen met onmiddel
lijke ingang"'aJlochtoon' en 'autoch
toon'en wester.s ven;usmer-We5EerS uit
hun jargon. Ze spreken vanaf nu van
'personen met een migratieachrer
grond'. Hoewel het ka bUl et hun advie
zen niet hoeft over te nemen, bepalen
deorganisatlesde Hjn vanhet woord ge
bruik in Den Haag.
'De allochtoon heeft zijn langste tiJd
gehad" stelt sodoloogGodfried [ ngber
sen, voorzirt&van de projectgroep die
zîch bij de WRR over de kwe lie boog.
faalkunctige Wim Daniëls gaar een stap
verder en zegtdat'wedewegzfJn kwijt
geraakt'. Het beg rip allochtoon is 'on
grijpbaar' g worden, betoogt hij.
Daniëls: 'Het is zoals WIJ z.eggen een
'plasLicwoord' geworden. Een passe
partoul, dat overal op past. Dltgcbeun
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veel in de taal. Een computer stamt af
van hetFransecompter, tellen.lnmid
deis kan ddt ding veel meer. Jungle was
vroeger een braakliggend stuk land, te
genwoordig het tegenovergestelde.'
Metzijn taalkundige voorzer,gedaan
JO de verkennJngMlgrarie en c/a.sslfka
tie - Naar een meervoudig mIgratie-idioom
heeft de WRRookeen debatop gang wil·
len brengen. Dat Is gelukt. maakt Eng
bersen op uit alle reacties op sooale me
dia en de betichrgevlngtn de pers. 'DIt is
ook een uitnodiging aan de samen Ie
ving: laatvan jehoren, vind er iets van.
Wij pleiten er wel voor om waar nodig
'migraneachrergrond' tepredseren, bij
voorbeeld een TUrkse of Noord-Ameri
kaanse achtergrond. We hoeven dat be
grip ook nlet voor eeUWig tot in de eeu·
wigheid vast te leggen.'
Zoiets valt ook niet op re leggen. De
samenlevlngveranderren de [aal veran
den mee. Hetbegrip'allocbtoon'wal> 10
1971 gemunt door sociologe Hilde Ver
wey-Jonker aJseeo neutrale l-egenhan
ger voor gastarbeiders, buitenlanders
enlmrnlgranten. De WRR volgde die Ii 10
n publiceerde In 1989 een nota metde
veelzeggende titel A/lochronenbeleid.
H I woord komt va de Griekse WOOf
den allos('ander') en chtoon ('land') en
werd als zodanig In 1961door Van Dalf
opgenomen, zij het vooral als geologi

~eggen ze: had

scheaandulding, van bijvoorbeeld de
herkomst van stoffen.
In dertig jaar tijd bladderde het neu
trale karakter in hoog tempo af. De aJ
lochtoon kwam in een allengs rechtser
politiek klimaat meer enmeer onder
wuren lietZlch bovendien sreed~slech 
teronderdezelIde noemer vangen
DeAllochtonenkrant herdoopte zich in
2002 tOL Mu/tined en Uelzljn tie.ndui
zend lezers weten: 'Troetelallochtonen
beboren lOl het verleden. Na jaren van
positieve discriminatie kunnen w eJ

kaar aankijkena1svolwas~enen: Deal·

10 htoon moesr niet meer als een slacht
oUer worden beschouwd.. BoVt'Ildien
Wllde het blad evengoed worden gele

zen door yuppen In een vinexwiJk.
Andere med ia zonden volgen De Bel
gische kramDe Morgrn deed de alloch
t OOD in 2012 in de ban, omdal het woord
voorzowel alles als niets stond, Een
'ruiswoord', zogezegd. 'Het was een re

den geworden om niel verder te onder
weken boe het precies ZIt' ,legt opmië
rend hoofdredacreurBart Eeckhout uit.
De Volkskrant mijdt het woord sinds
mei dit jaar, en schreef loen al veel min
derovpr allochtonen dan voorheen. Va
rigjaarkwam het woord 59 keer op de
pagina's voor. u 2006 was dat 00g161
keer. Bij DeTelegraaf,NRC ffande/sb/ad en
nouw is dezelfde trend llcbtb.1ar.
De remlallochtoon is inmiddels een
'vaag contalnerbegrip', en a.llang niet
meer neutraal, zegtVolkskmnt-ombuds
vrouw Annieke Kranenberg. 'Meruen
vorckn op een hoop gegooId. wat ook
nog stigmati~ering In dè hand kan wer
ken. h er lOch behoefte aan een verza
melbegrip, dan volstaat verwijzen naar
een 'mlgrantenafkomsl',zoaJsde over
heid nu wil doen. Zeker, er is her riSICO
dat 'migrant' op den duurook een nega
tieve bijklank kriJgt. Maar dalls geen re
den Om vage, oudl'JWetse en besmette
woorden te blijven hanteren:
Belgische studenten, [ndidSe expats,
Syrische vluchtelIngen: elk i om een an
dere rt:den hier gekomen. Dus kun je ze
onmogelIjkonderéén no mervan~l1,
7.['grEllgbersen Vrul deWRR. 'Ie lTIoe[niet
eem proberen een nieuw begrip voorcll
Jochtoon uit te vinden; dat is er nieL. Je
moetervooral afscheid van nemen:
Mark Miserus. Pieter Hotse Smit
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Taal en migratie
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WIM DANI~LS
OVER VIER ALTERNATIEVEN
VOOR 'ALLOCHTOON '

x-Nederlander /
Nederlander van
x komaf
'Een alremaUef is in veel
gevallen niet nodj~ Ne
derlanders ziln Neder
landers. Noem alleen ie
mands achtergrond als
hetfunctiolleel is, om
spedfiek lets aan tedui
den. Rij onder.loek naar
ziekten, als bijvoorbeeld
blindedarmontsteking

de trekken zijn ook mi
granten.'

heel veel voorkomt bij
Surinaamse Nederlan·
ders.ln een krantenre
ponageoverTurks-1 e
derlandse jongeren die
overlastveroorzaken,
zou ik gewoon preken
van Jongeren.'

Medelander

'Te gezocht om le kun
nen dOOl"voeren, Men

MIgrant
'Uitvind !keen onhan·
dig woord. Mensen die
n.lar eell andere provi n-

sen zullen het re gekun·
sleld vinden om het
actief te gebruiken.'
Zwartharigen
Schrijver Robert Vuijsj
sprakin ujnAnton de
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Kom·lez:i ng vorige week
over'zwartharigen'. Da
niëls:'Ditlijktm een
onzinnigaltematlef.
Haarkleur is een diffuus
begrip, ditzorgt alleen
maar voo r verwarri ng.
Er worden tweelmgen
gebaren metverschi 1
lende haarkleur, i let is
extraonzinomdar
steeds mee.r mensen
bun luarverven.'

JACKYE (21)

SASKIA LUCK (23)

MONALISA BOELIJN (23)

Student trade management

Medewerker klantenservice

Studente administratief medewerker

'Hoe dan ook, mensen hebben een acht.ergrond. Hoe gaan ze
ons dan noemen ~ En vluchtelingen dan7Veien hebben een
srereotiep beeld van een alJochroon of migrant Chinezen tiJn
rustig, hebben een hOffca-onderneming- o ja, ze ze zijn gok
verslaafd. Die beelden verander jeniet meteen ander etiket.'

'Mijn moeder is Pools, mijn vader, urinaams, zelfben Ik Ne
derlands.Dat vinde n ze in drie landen pedaal De term al·
la htoon heeftme nooit gestoord, hel Is nier persoonlijk be
doeld. Wat wordt het? Mlgranrenachtergrond?Beet)e apart
woord. Klinkt als: Je komrniet van hier. Danliever aLlochtoon:

'Migrantenachtergrond... wow. Houd hetdaij lekker zoals het
was, allochtoon Is toch niet negatief7lk ben Antilliaanse en er
vaarwel vooroordelen bij sollicitilues. Niet erg, Ik kom er wel.
Niet de wo.orden, maar de mensen moelen veranderen.'
interviews Bart Dirks. foto's Arie I<.ievit
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Andere
woorden
of andere
houding?

DUITSLAND
M !GRATIEACHTERGROND

BELGIE
STREEPJES-BELGEN

FRANKRIJK
GEEN STATISTIEKEN

SPANJE
DE T OVER CORRECTHEID

In Duitseoverheldsstarlstieken heren
mensen die in Nederland voorheen al
lochtonen werden genoemd al sinds
2005 Meruchlm mit Migrationshinter
gnJnd Dit begrip is een bedenksel uit
de jaren negentig. WelE'DSchappers ge
bruikum het als pa raplubegnp voor
immigranten londer Duits paspoort
en emlscheDUItsers uItOost-Europa 
immigranten met de Duitse naaonali
telt, Rdatief neutrale begrippen nJG
verder' finwanderer' en 'Zuwanderer'
(binnenwandeIaars), 'Immigrant' en
'Asy/suchende'. Kranten hedoelen mef
'mensen met een lrugralieachter
grond' meesLaI niet-westerse migran
ten. Van dal woord bestaat geen Duits
equivalent. Na de aanrandingen in
Keulen gebruikren media vaak Maghre
biner, mensen uit de Maghreb. De in·
druk die er even wanan een Laboe bij
overheid en media op hel noemen van
afkomst klopt nieL. Het is in Duit1iland
gangbaar te spreken van 'Arabieren',
zonder nadere specificatie.
Sterre Undhout

De VJcldmse krant De Murgen gebruikt
sinds eind '2011 hel woord 'alIochLOon'
ruer langer. Een paar maanden later
hield hetgemeemebestuurvaJl Gent
een symboUsc.he begraIenisvan her
A·woord rn d kist. Veel enLhousiasme
maakten die actie niet los. Maar vier
jaar I.uer zijn de 'allochtonen' en 'au
lochtonen' allerminst weg uit oe
V1aa mse kranten. AlternaLi ven als
'mensen mel migratiéachteIgfond' en
'etnisch-culturele mInderheid' zijn wel
nigpopulair, al worden srreepjes-woor
den (Turks-Belgisch) vaak gebru ikr.
Crilid wijzen erop dar 'allochtone
jongeren' gewoon vervangen IS door
'moslimjongeren' of 'jongeren van Ma
rokkaanse alkomSL'. Ze worden nog
steeds als groep gedefinieerd, vaak in
negatieve context' de toon is niet ver
vangen.lll Wallonië speelt dit debat
Dlet. Ook daar zifn er problemen rond
integratie en disaiminatie, maar con
tainerbegrippen als 'ullochtones' of 'im
migrés' worden er nauwelijks gebruikt.
Leen Vervaeke

In Fra nmIk wordt gesproken over
'[ranç-ols issus de /'immlgralicm', Fransen
voorrgekomen Uit de imnllgratie. Een
droge, feirelijke omscbrifving:. De Repu
bliek is immers 'een en ondeelbaar': ie
dereen is evenveel Fransman ongeacht
huidskleur; religie of alkornsL Daarom
zijn t!Llllsche starlsrieken verboden. Ze
zouden slechl:51eiden tOL tigmatise
ring. Vooral pleirhezorgers van minder
heden wUien dal verbod afschaffen. Er
gaapt een dirpe kloof russen het Repu
bilceinsi-' ideaal en de werkelijkheid,
stellen zij. Goede informatie Is nodig
om discrlntinatie en achterstanden le
bestrijden. Minder c rreet worden im
migranten ook immfgmnts genoemd,
of ,~mbes, in spreektaal soms met sales:
vuile Arabieren I Anderen spreken van
musufmans, ook al prakti.!>eren veel
moslims hun geloof niet of nauwelijks.
In extreem·rechtse kringen circuleren
benamingen waarmee de 'echte' Fram
man zich wil onderscheiden, zoaJs de
frunçaiS de ourhe, de 'stam-Fransman',
Peter Giesen

Het woord 'allochtoon beSlaat nieL in
Spanje. Erzijn 'buitenlanders' of'immi
gramen'. Van bepaalde groepen ligt de
aanduiding gevoelig. Zo heeftnegro
(neger) plaatsgemaakt voor subs!Jharf
ano (sub aharlaan), Volgens sommigen
IS ook dal denigrerend: sub- betekent
onder-. Ook over het woord gHano (llo
ge1.lDer) is discussie. De Koninklijke
Spaanse Academie geeft ook 'zwende
laar' en 'iemand die wll misleiden' als
définitie en wil die niet schrappen. 'Po
litieke correctheid is een vorm van cen
suur', verklaarde de voorlltter: Veel
Spaanse intellectuelen keren zich
tegen die correctheid. De schrijver Ja:
vierMarias verklaarde dat hii 'nooit
an die absurde eufemismen zal ge
bruiken als 'subsaharlaan' of'Afro
Amenkaan . Het is voor cr ij helZelfde t~
zeggen dat irmand zwart is of blond,
rood of met sproeten, Deechte racisten
zijn niel degenen die deze tennen ge
bruiken, m ar d egenen die Iers sJechts
of negatiefs zIen in 'zwarte'. Ni tik.'
M~artje

Bakker

