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Hoofdstuk 4

ONTMOETINGEN TUSSEN
BURGERSCHAPSREGIMES
Woonland, woonplaats en herkomstland

4. ONTMOETINGEN TUSSEN BURGERSCHAPSREGIMES
Woonland, woonplaats en herkomstland
Voor staten waarvan een steeds grotere groep burgers permanent of
voor lange tijd in het buitenland verblijft, vormen de grenzen van het
territorium niet automatisch de grenzen van de soevereiniteit. De verbeelde
nationale gemeenschap breidt zich over landsgrenzen uit om ook de
migrantengemeenschappen te omvatten. De emigranten en vaak ook hun
nakomelingen worden geïntegreerd in het idee van de natie en krijgen bepaalde
privileges. Staten richten zelfs ministeries voor emigrantenzaken op. De
emigratiestaten bieden hun emigranten de mogelijkheid het staatsburgerschap
te behouden, zelfs als zij naturaliseren in het land van vestiging. Veel
immigratielanden tolereren een dubbele nationaliteit, waardoor in deze
landen het aantal mensen met een dubbele nationaliteit fors is toegenomen.
Burgers met een dubbele nationaliteit zijn voor rechten en plichten niet
exclusief afhankelijk van de nationale staat waarin zij wonen. Internationale
zakenmensen en intellectuelen beoordelen dit veelal positief onder het motto:
in deze tijden van globalisering zijn wij allemaal migranten en hebben behoefte
aan een juridische basis in meerdere landen. De voorstanders van meervoudige
nationaliteiten vinden het passen bij de huidige tijd van internationalisering
en benadrukken dat het de bijbehorende mobiliteit vergemakkelijkt. Ook
zien ze in meervoudige nationaliteiten de mogelijkheid om democratie en
mensenrechten te exporteren naar het buitenland. Bipatride burgers, die
politiek actief zijn in de democratie van het land waar ze wonen, zullen de
democratische waarden waarschijnlijk internaliseren, is de opvatting. Als deze
burgers dan ook actief blijven in het land van herkomst zullen zij deze waarden
als het ware exporteren. Als dit het geval is, kan een dubbele nationaliteit een
hulpmiddel zijn bij het verspreiden van de democratie (Spiro 2002: 28).
Verschillende academici hebben als reactie op de toename van dubbele
staatsburgers een pleidooi gehouden voor een meer kosmopolitische of postnationale benadering van staatsburgerschap, waarbij individuen worden
vertegenwoordigd in grensoverschrijdende instituties (Archibugi 2004, Soysal
1994). Op dit moment is het staatsburgerschap nog altijd sterk verankerd in
de nationale staat en zorgt de dubbele nationaliteit voor ontmoetingen tussen
de burgerschapsregimes van het woon- en emigratieland. Dit gaat niet altijd
zonder wrijving, omdat de rechten en plichten van de afzonderlijke regimes
tegenstrijdig kunnen zijn (Van der Welle 2006). Tussen de nationale staten
roept het dan ook vragen op over de soevereiniteit, en dus over de legitimiteit,
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omvang en vorm van inmenging met landgenoten in het buitenland. Brand
(2005:33) spreekt van een potentiële ‘botsing tussen soevereine staten’, of in
ieder geval ‘een krachtmeting’ tussen staten, als emigratiestaten initiatieven
ontplooien om hun burgers in het buitenland aan zich te binden om zo
hun soevereiniteit te behouden of te versterken. Daadwerkelijke botsingen
liggen volgens haar het meest voor de hand als er sprake is van verschillende
regimetypen, bijvoorbeeld bij ontmoetingen tussen westerse verzorgingsstaten
en autoritaire (niet democratische, niet verzorgings-) staten (Brand 2005).
Ook in Nederland heeft de actieve bemoeienis van de herkomstlanden met
migranten tot soevereiniteitsbotsingen geleid. Deze botsingen geven inzicht
in de gevoeligheid van identiteitskwesties in Nederland. Identiteitskwesties,
in de zin van wie hoort erbij en wie niet door de ogen van staten, staan in dit
hoofdstuk centraal.
Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de verschuivingen in het Nederlandse
integratiedebat en de gevolgen daarvan voor de betekenis van de nationale
identiteit en de veranderingen in de doelgroepen van het beleid. Het tweede
deel gaat in op de specifieke integratiecontext van Amsterdam. Het derde deel
belicht de betrokkenheid van Marokko, Turkije en Suriname bij emigranten
en hun nakomelingen, en gaat in op de mogelijke consequenties daarvan
voor mensen in Nederland. Het vierde en laatste deel beschrijft de publieke
opschudding die recent ontstond over buitenlandse inmenging in nationale
identiteitskwesties.

4.1 VAN MINDERHEDENBELEID NAAR ‘GECULTURALISEERD’ 			
BURGERSCHAPSBELEID
In de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw werd Nederland vooral
gezien als een emigratieland. De Nederlandse overheid moedigde burgers
zelfs aan om het land te verlaten. Het was de tijd van de wederopbouw en
er was een groot tekort aan woningen. Meer mensen vertrokken, dan er het
land binnenkwamen. Populaire bestemmingen waren Australië en Canada.
Het beeld van Nederland als emigratieland veranderde met de komst van
de gastarbeiders. In de jaren zestig voerde de Nederlandse overheid een
actief wervingsbeleid voor arbeiders. Allereerst kwamen er gastarbeiders uit
Spanje en Italië, maar door concurrentie werd het arbeidsoverschot in deze
landen snel kleiner (De Beer 1998). Daarom sloot Nederland in 1964 een
wervingsovereenkomst met Turkije en vijf jaar later met Marokko. Met de
komst van de arbeidsmigranten en later hun vrouwen en kinderen, werd
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Nederland langzaamaan een immigratieland, waar meer mensen het land
binnenkwamen dan er vertrokken.
Het verblijf van de immigranten werd in eerste instantie gezien als iets
tijdelijks. Zij waren te gast in Nederland om te werken en zouden uiteindelijk
terugkeren naar het land van herkomst. Een specifiek beleid voor het integreren
van deze groepen in de Nederlandse samenleving vonden de beleidsmakers dan
ook niet noodzakelijk. De nadruk lag op het behoud van de eigen cultuur van
de immigranten om hun terugkeer gemakkelijk te maken. Het ‘Onderwijs in
Eigen Taal en Cultuur’ (OETC) was daarvoor een belangrijk instrument. Het
OETC werd in 1974 geïntroduceerd in het Nederlandse onderwijssysteem
voor de kinderen van migranten.7
Toen het halverwege de jaren zeventig economisch minder ging werd de
arbeidsmigratie naar Nederland beperkt. De toestroom van immigranten
uit Marokko en Turkije nam in deze periode echter toe. Dit kwam door
gezinsherenigingen. De arbeidsmigranten besloten, door grote verschillen
in welvaart tussen de herkomstlanden en Nederland en door het steeds
restrictievere toelatingsbeleid van Nederland, toch niet terug te keren maar
hun familie naar Nederland te halen. Toen duidelijk werd dat de gastarbeiders
en hun families zouden blijven bleef het behouden van de eigen cultuur
in eerste instantie nog het uitgangspunt voor het Nederlandse beleid. Het
OETC en later het 'Onderwijs in Allochtone Levende Talen' (OALT) werd
bijvoorbeeld gezien als belangrijk voor het zelfvertrouwen van de kinderen
en voor hun functioneren binnen de familie. Daarnaast zou het een positieve
invloed hebben op het onderwijs in de Nederlandse taal. Het credo van het
integratiebeleid in de jaren tachtig was integreren met behoud van de eigen
culturele identiteit. Dit paste in de Nederlandse traditie van verzuiling en
emancipatie in eigen kring (Knippenberg & De Pater 1988).
De nadruk op integratie met behoud van de eigen cultuur kwam in
het begin van de jaren negentig onder druk te staan. De onvrede over het
Nederlandse integratiebeleid nam toe. Een artikel in De Volkskrant van
Frits Bolkestein, destijds fractievoorzitter van de VVD, waarin hij stelde
dat de integratie van minderheden ‘met lef moest worden aangepakt’ was
de aanleiding voor het eerste nationale minderheden debat. De kritiek van
Bolkestein en zijn medestanders was dat het huidige beleid had geleid tot
het ‘doodknuffelen van allochtonen’. De etnische minderheden hadden zich
teveel in eigen kring kunnen terugtrekken in plaats van in de samenleving te
integreren (Prins 2002). Als iedereen onveranderd zou vasthouden aan zijn of
OETC werd opgevolgd door Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT). Bij
OALT lag de focus op taal en niet op cultuur.
7
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haar eigen cultuur, dan zou dit het integratieproces ernstig belemmeren. Dit
minderhedendebat was een opmaat voor veranderingen in het Nederlandse
integratiebeleid. De aandacht verschoof van een accommoderend beleid
voor verschillende minderheidsgroepen, naar een meer individuele aanpak.
Integratie en participatie vormden de belangrijkste pijlers van het nieuwe
integratiebeleid en emancipatie in eigen kring werd losgelaten. Een gevolg
was bijvoorbeeld dat de subsidie voor ‘Onderwijs in Allochtone Levende
Talen’ (OALT) werd afgeschaft, om de ‘cultivering van de eigen identiteit van
minderheden’ te ontmoedigen.8
In de jaren negentig begon de islamkritiek aan een ware opmars in het
publieke debat. Frits Bolkestein noemde in het begin van de jaren negentig de
islam in tegenspraak met de liberale principes van scheiding van kerk en staat,
vrijheid van meningsuiting, tolerantie en de gelijkwaardigheid van mannen en
vrouwen. Een belangrijke vraag was voor hem dan ook welke culturele waarden
moesten domineren: die van de niet-moslims die de meerderheid vormen, of die
van de moslimminderheid?9 In de zomer van 2001 begon Pim Fortuyn aan een
snelle opmars op het politieke toneel. In korte tijd kreeg hij veel Nederlandse
kiezers achter zich. De lokale politieke partij Leefbaar Rotterdam haalde met
Pim Fortuyn als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2002
meer dan een derde van de stemmen. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen
later dat jaar veroverde hij met zijn eigen politieke partij, de Lijst Pim Fortuyn
(LPF), uit het niets maar liefst 26 zetels. Pim Fortuyn was, zoals hij zelf zei, in
‘koude oorlog met de islam’.10 Hij noemde de islam een ‘achterlijke cultuur’
en zag de islamitische cultuur als onverenigbaar met Nederlandse normen en
waarden zoals de scheiding van kerk en staat, de omgang tussen mannen en
vrouwen en de verhoudingen tussen kinderen en ouders. 11
Vanaf 2002 stond Ayaan Hirsi Ali met haar islamkritiek volop in de politieke
schijnwerpers. Zij nam de stelling in dat de PvdA in het integratievraagstuk
werd gegijzeld door aanhangers van het multiculturalisme enerzijds en het
moslimconservatisme anderzijds. Omdat zij zich niet langer kon vinden in de
Brief Integratiebeleid Nieuwe Stijl, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 203, nr.
1 pg. 12.
9
Frits Bolkestein (VVD) (1991). On the collapse of the Soviet Union. Liberal International
Conference, Luzern, 6 september 2001, beschikbaar via www.liberal-international.org
10
Voor een koude oorlog met de islam; Pim Fortuyn, lijsttrekkers-kandidaat van Leefbaar
Nederland, gaat ‘voor goud’, Rotterdams Dagblad, 29 augustus 2001.
11
Pim Fortuyn, Tegen de islamisering van onze cultuur (1997), ‘De islam is een achterlijke
cultuur’. Herstel van de grenscontroles en apparatuur in de havens, de luchthavens en aan
de grenzen van België en Duitsland, Frank Poorthuis & Hans Wansink, De Volkskrant, 9
februari 2002.
8
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standpunten van de PvdA in het integratievraagstuk, verruilde zij deze partij
voor de VVD. De media besteedde veel aandacht aan haar felle uitspraken
over de islam. Vooral de uitspraken: ‘gemeten aan bepaalde criteria kan de
islam een achterlijke godsdienst worden genoemd’ en ‘Mohammed was naar
westerse maatstaven een perverse man’ deden veel stof opwaaien. 12 Ook de
film Submission, die zij in 2004 maakte met Theo van Gogh, kon rekenen op
enorme media-aandacht. In deze film stelden de filmmakers vooral huiselijk
geweld en de positie van vrouwen in islamitische gezinnen aan de kaak.
De aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington, de
oorlogen in Irak en Afghanistan en de moord op Theo van Gogh in november
2004 versterkten de islamkritiek.13 Geert Wilders fungeert de laatste jaren
als de personificatie van de islamkritiek in Nederland. Zijn anti-islam film
Fitna trok in maart 2008 internationale aandacht, net als zijn strijd tegen de
‘islamisering van Nederland’. Geert Wilders ziet de islamitische cultuur als
een grote bedreiging voor de Nederlandse cultuur. De Nederlandse cultuur
moet worden verdedigd stelde hij eind 2007 nog maar eens duidelijk in een
interview met HP/De Tijd:
Onze cultuur [is] een betere dan die van veel immigranten. Daar begint
de analyse voor mij. We moeten vervolgens erkennen dat we overspoeld
worden door een cultuur die wezensvreemd is aan de onze. De islamitische
cultuur is erop uit ons bestaan te ondergraven. Al eeuwenlang wil de islam
op imperialistische wijze domineren. We zijn niet meer gewend om voor
onszelf en onze cultuur op te komen. Dat is niet alleen in Nederland zo.
Ook andere Westerse landen lijden onder dat vermijdingsgedrag. 14

Door de islamkritiek staat godsdienst en religiebeleving op de integratieagenda.
Steeds weer speelt op de achtergrond in integratiediscussies de scheiding tussen
kerk en staat. Er is discussie over de wenselijkheid van islamlessen op openbare
scholen, overheidssteun aan moskeeën, de financiering van imamopleidingen
in Nederland, subsidies voor organisaties op religieuze grondslag en het
aanpakken van radicalisering door gebruik te maken van de religieuze
infrastructuur. Op dit laatste punt pleitte minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst in februari 2009 bij een symposium
Hirsi Ali: Mohammed is een perverse tiran, Trouw, 25 januari 2003.
Jean Tillie (2008) spreekt over het schokeffect van 9/11 en het multiculturele trauma
van 9/11, Duyvendak e.a. (2008a) stellen dat Nederland in de greep is van angst.
14
Niemoller (2007). Wilders spreekt: Ik capituleer niet – Interview. HP/ De Tijd,
december 2007.
12

13

77

over deradicalisering voor het inzetten van godsdienstgeleerden om zo een
ingang te krijgen bij radicale groepen. 15
Vier pijlers kenmerken het Nederlandse sociale en politieke debat sinds
het begin van het nieuwe millennium (Rath 2009). Allereerst is het sociale en
politieke debat drastisch veranderd, met de opkomst van het nieuwe realisme
(Prins 2002). De vertolkers van dit discours presenteren zich als personen die de
feiten onder ogen durven te zien en als woordvoerders van de ‘gewone mensen’.
Het Nederlandse integratiedebat is naar hun mening in de ban van politieke
correctheid, waardoor de problemen met etnische minderheden niet worden
benoemd. De tweede pijler is dat immigranten voornamelijk langs etnische
en religieuze lijnen worden gedefinieerd en dat hun gedrag wordt gekoppeld
aan culturele, etnische en religieuze tradities uit de herkomstlanden. De derde
pijler is de opvatting dat het integratieprobleem kan worden opgelost door het
oplossen van etnische en religieuze verschillen, door geografische spreiding,
assimilatie of, indien nodig, door dwang. De vierde pijler is het verloren
vertrouwen in de zelfredzaamheid van nieuwkomers in de samenleving. Het is
de overheid die een succes moet maken van het integratieproces (Rath 2009).
Deze vier pijlers waarop het huidige integratiedebat rust, spelen door in de
wijze waarop het Nederlanderschap wordt ingevuld en welke groepen worden
geformuleerd als aandachtsgroepen voor het integratiebeleid.
De verschuivende betekenis van het Nederlanderschap
De veranderingen in het minderhedenbeleid vertaalden zich ook in een andere
visie op naturalisatie. Tot 1992 was de enkelvoudige nationaliteit de norm in
Nederland, meervoudige nationaliteit diende te worden voorkomen. Er moest
afstand worden gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit bij verkrijging
van de Nederlandse nationaliteit. Vanaf 1992 bestond er een breed gedeelde
steun voor het toelaten van de dubbele nationaliteit in de Tweede Kamer 16
om zo het aantal naturalisaties onder migranten te vergroten. De afstandseis
werd daardoor in de praktijk niet meer toegepast, maar het wetsvoorstel om
dubbele nationaliteit toe te staan is nooit goedgekeurd door de Eerste Kamer
(Van Oers 2008). Het idee was dat naturalisatie de integratie van migranten
zou bevorderen. De soepele opstelling ten aanzien van de dubbele nationaliteit
zorgde voor een toename van het aantal naturalisaties. Er kwam echter steeds
Toespraak minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Guusje ter Horst bij
opening symposium de-radicalisering in Den Haag, 4 februari 2009. http://www.bzk.nl/
actueel/toespraken/116720/toespraak-minister_d.
16
Tussen 1992-1997 werd de afstandseis niet toegepast, maar deze eis is nooit officieel
geschrapt ( Van Oers 2008).
15
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minder ruimte voor het institutionaliseren van etnische diversiteit. De
toename van naturalisatie tot Nederlander met behoud van de oorspronkelijke
nationaliteit (dus de toename van personen met een dubbele nationaliteit) was
een bron van zorg voor een aantal politieke partijen die zich afvroegen of het
Nederlandse staatsburgerschap hierdoor niet aan waarde verloor. Zij pleiten
voor naturalisatie als de bekroning van een succesvol afgerond integratietraject
en niet als een middel ter bevordering van integratie (De Hart 2005). Sinds
1997 wordt de afstandseis opnieuw nageleefd. De dubbele nationaliteit wordt
uitgelegd als een belemmering voor integratie in de Nederlandse samenleving.
Daarnaast is de opvatting dat een sterke betekenisvolle nationale identiteit
kan fungeren als oplossing voor integratieproblemen steeds meer gemeengoed
in het integratiebeleid. Het idee is dat door het eenvoudiger maken van
naturalisatie de betekenis van de Nederlandse nationaliteit verzwakt. Om
ervoor te zorgen dat de Nederlandse nationaliteit weer de hoofdprijs is, zoals
toenmalig minister van Integratie en Immigratie Rita Verdonk het destijds
formuleerde,17 zijn in 2003 de eisen voor het verkrijgen van de Nederlandse
nationaliteit verscherpt. Een heel proces van inburgeren gaat vooraf aan
de uiteindelijke naturalisatie. Het inburgeringexamen test de kennis van
de Nederlandse taal en van de Nederlandse samenleving van toekomstige
Nederlanders. Een ceremonie sluit het naturalisatieproces af, waarbij de
naturalisandi sinds maart 2009 een mondelinge verklaring van verbondenheid
moeten afleggen. De naturalisatieceremonie moet het bewustzijn van het
Nederlandse staatsburgerschap versterken, aldus Rita Verdonk:
Het Nederlanderschap is meer dan uitsluitend staatsburgerschap. Dat
komt doordat de samenleving niet alleen een rechtsgemeenschap is, maar
ook een waardengemeenschap. Als waardengemeenschap is de samenleving
te karakteriseren als een samenwerkingsverband van burgers die zich op
basis van vrijwilligheid gebonden weten aan het naleven, in stand houden
en zo nodig verdedigen van een aantal kernwaarden. De verklaring van
verbondenheid is mede de uitdrukking van de weloverwogen loyaliteit aan
deze waardengemeenschap.18
Notaverslag vaste commissie voor Justitie, Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004,
27083 / 29543, nr. 63 & het Tweede Kamer debat over naturalisatieprocedures, Handelingen, vergaderjaar 2005-2006, nr. 6.
18
Nota van Minister Rita Verdonk aan de Tweede Kamer over de invoering van een verklaring van verbondenheid, d.d. 13 november 2006: Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007,
30 584 (R 1811). Bewustwording bevorderen van het staatsburgerschap is nog steeds het
expliciete doel van de naturalisatieceremonie, zie brief Minister Eberhard van der Laan, d.d.
11 december 2008, Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 268, nr. 11.
17

79

Deze woorden van minister Verdonk onderstrepen dat er veel nadruk
ligt op de emotionele waarde van de Nederlandse nationaliteit (De Hart
2007; Van Oers 2008). Het uitgangspunt is dat als migranten zich niet
identificeren met Nederland, hun integratie is mislukt. Het bijwonen van de
naturalisatieceremonie is ook verplicht voor degenen die opteren voor het
Nederlanderschap. Dat zijn onder andere in Nederland geboren kinderen
waarvan de ouders niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Van hen
wordt verwacht dat zij al goed geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving,
waardoor zij niet de gehele naturalisatieprocedure hoeven te doorlopen.
De ceremonie zou echter ook voor optanten van belang zijn omdat het de
betekenis van het Nederlanderschap benadrukt. Het verplichten van deze
ceremonie voor de jonge optanten is vanaf het begin af aan bediscussieerd.
Bij de bespreking van de wijzigingen in de Rijkswet op het Nederlanderschap
(27 juni 2008) stond dit punt ook op de agenda. Verschillende Kamerleden
en betrokkenen vanuit de gemeenten benadrukten dat het hier gaat om een
speciale categorie, waaraan apart aandacht zou moeten worden besteed. De
destijds betrokken minister van Wonen Wijken en Integratie Eberhard van
der Laan schreef eind 2008 in een brief naar de Tweede Kamer:
(De) wens is om jonge optanten, die een aparte voorgeschiedenis
hebben, specifieke aandacht te geven in de ceremonie. Het gaat hier
om jongeren die in Nederland zijn geboren en getogen en nauwelijks
verschillen, afgezien van hun verblijfsrechtelijke status, van de autochtone
Nederlandse jongeren. Hun positie is dan ook wezenlijk anders dan de
positie van naturalisandi die veelal op latere leeftijd naar Nederland zijn
gekomen. Sommige gemeenten organiseren dan ook een aparte ceremonie
voor optanten, die er dan voor kunnen kiezen aan die ceremonie of aan
de reguliere ceremonie deel te nemen. Andere gemeenten besteden tijdens
de reguliere ceremonie al specifieke aandacht aan de positie van (jonge)
optanten.19

Het begint bij taal, roepen de campagnes van de Nederlandse overheid,
maar het is duidelijk dat het beheersen van de Nederlandse taal niet meer
voldoende is om voor het Nederlanderschap in aanmerking te komen. Het
Nederlanderschap wordt verbonden aan een waardengemeenschap en aan

Brief van de Minister Eberhard van der Laan aan de Tweede Kamer inzake de naturalisatieceremonie, d.d. 1 december 2008: Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31
268, nr. 11.
19
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enkelvoudige loyaliteit, maar wat loyaliteit aan Nederland nu precies betekent
is onduidelijk.
Verschuiving van de doelgroep van het integratiebeleid
In het integratiedebat ligt steeds meer nadruk op religie, maar de
veronderstelling dat de plek waar je geboren bent, of waar je ouders geboren
zijn, er toe doet in het integratieproces blijft echter hardnekkig. Vanaf de jaren
negentig wordt in het Nederlandse integratiebeleid niet langer gesproken over
etnische minderheden, maar over allochtonen. De betekenis van deze categorie
werd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eind jaren negentig
vastgelegd als: ‘een persoon waarvan ten minste één van de ouders in het
buitenland is geboren’. De andere groep zijn dan de autochtonen, ‘personen
van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar zij
zelf zijn geboren. Het leek een objectievere term dan etnische minderheden,
omdat het was gebaseerd op objectieve demografische criteria: iemands
geboorteland en het geboorteland van de ouders (Groenendijk 2007: 102).
Omdat allochtoon een veelomvattend begrip is, waaronder ook veel groepen
vielen op dat moment helemaal niet in beeld waren bij de overheidsinstanties,
ontstond de behoefte meer differentiatie aan te brengen. Er werd onderscheid
aangebracht tussen de eerste generatie en tweede generatie allochtonen en
tussen westerse en niet westerse allochtonen. De eerste generatie migranten is
zelf in het buitenland geboren. De tweede generatie migranten is geboren in
Nederland, maar heeft ten minste één ouder die in het buitenland is geboren.
Westerse allochtonen zijn afkomstig uit Noord Amerika, Oceanië of Europa
(exclusief Turkije) en op grond van hun sociaal economische en sociaal
culturele positie worden ‘allochtonen uit Indonesië en Japan ook tot de westerse
allochtonen gerekend’.20 Niet-westerse allochtonen zijn afkomstig uit landen
in de rest van de wereld. Het mag duidelijk zijn dat er van het oorspronkelijke
objectieve uitgangspunt van het begrip allochtoon niet veel meer over is, nu
het wordt gekoppeld aan etnische en sociaal-culturele kenmerken. Het begrip
allochtoon is ondertussen gemeengoed in de gehele samenleving, zowel voor
het aanduiden van migranten als voor kinderen van migranten. Het wordt
gebruikt in beleidsstukken, wetenschappelijke artikelen en in de media. Het
veelvuldig gebruik van het begrip heeft een aantal gevolgen.
Het onderscheid dat wordt gemaakt tussen ‘binnen of buiten Nederland
geboren zijn’ voedt het wij-zij denken, ‘die van hier tegenover die van
elders’. Het begrip heeft daarmee het karakter van een etnische categorie
20

http://www.cbs.nl: Technische toelichting, toelichting concept allochtoon.
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(Groenendijk 2007:104). Dit blijkt ook uit het feit dat als iemand in
Nederland geboren wordt uit buitenlandse ouders, het geboorteland van de
ouders doorslaggevend is. Het werkt uitsluitend. Een grote groep Nederlandse
staatsburgers wordt op grond van hun geboorteplaats of die van hun ouders als
‘de ander’ geclassificeerd. Daarnaast heeft de term allochtoon een duidelijke
negatieve bijklank gekregen. Dit begon met het maken van een onderscheid
tussen westerse en niet-westerse allochtonen. Dit onderscheid werd gemaakt
omdat de ene groep door beleidsmakers wel als problematisch werd gezien en
de andere groep niet (Groenendijk 2007) Als het tegenwoordig in de media
gaat over allochtonen, gaat het over de ‘niet westerse’ groep en wordt de groep
in verband gebracht met problemen als werkeloosheid, schoolachterstand,
probleemwijken of criminaliteit. Deze berichtgeving versterkt de negatieve
connotatie van de term allochtoon.
De doelgroepen van het integratiebeleid zijn aan verandering onderhevig
en worden telkens opnieuw gedefinieerd. In de jaren zeventig maakten
beleidsmakers zich zorgen over de radicaliserende jonge Molukkers die
zich ‘afkeerden van de Nederlandse samenleving’. Het verbeteren van de
maatschappelijke vooruitzichten voor de tweede generatie Molukkers moest
deze radicalisering een halt toe roepen (zie ook Jones 2007: 127). In de jaren
tachtig verschoof de aandacht naar de Surinamers, die na de onafhankelijkheid
van Suriname in groten getale naar Nederland waren gekomen. Het ging niet
langer om Surinaamse Nederlanders of Rijksgenoten, maar over Surinamers
en hun integratieproblemen. In de jaren negentig verdwenen de Surinaamse
Nederlanders langzaamaan van de politieke integratieagenda (Jones 2007).
De Marokkaanse en in mindere mate de Turkse Nederlanders werden het
middelpunt van discussies over het falende Nederlandse integratiebeleid.
In het nieuwe millennium verschoof de aandacht van herkomstland naar
religie, naar moslims als bedreiging voor de sociale cohesie. De aandacht
richt zich vooral op de jonge generatie, de kinderen van migranten uit
moslimlanden. De sociaaleconomische en culturele integratie van deze groep
zou achterblijven bij de verwachtingen. Daarbij kwamen zorgen over de
radicalisering van de in Nederland geboren moslimjongeren. De aanslagen in
London in de zomer van 2005, gepleegd door jongens geboren en getogen in
Engeland, en de moord op Theo van Gogh eind 2004, gepleegd door een in
Nederland opgegroeide jongen van Marokkaanse herkomst, maakten immers
duidelijk dat de dreiging niet noodzakelijkerwijs van buiten kwam.
In de Nederlandse discussie verschoof de afgelopen decennia het accent
naar sociaal-culturele integratie als alternatief voor of als aanvulling op
sociaaleconomische participatie. Waarden en normen moeten niet alleen worden
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gerespecteerd, maar ook worden gedeeld en uitgedragen. Evelien Tonkens
e.a. (2008) constateren een proces van ‘culturalisering van burgerschap’. Dat
wil zeggen ‘een proces waarbij cultuur (emoties, verbondenheid, culturele
waarden en normen, culturele symbolen en tradities, inclusief religie) een
centrale rol is gaan spelen in het debat over sociale integratie’ (Tonkens e.a.
2008:6). Verschillende academici proberen deze culturalisering te verklaren.
Jean Tillie (2008) signaleert dat etnische diversiteit in een samenleving op
korte termijn leidt tot ‘sociale desoriëntatie en schildpaddengedrag’. Het
sociale isolement in de samenleving zorgt voor verhitte discussies ‘over
‘de’ Nederlandse cultuur, over Marokkaanse ‘straat-terroristen’ en over
‘extremistische’ moslims’ (2008:140). Jan Willen Duyvendak en anderen
(2008a) stellen dat de Nederlandse samenleving de laatste jaren de ‘luiken heeft
dichtgegooid’ en dat de verklaring hiervoor ligt bij ‘de angst van de elite voor
het verlies van status en invloed’. Vanuit verschillende hoeken is er kritiek op
de culturalisering van het integratiedebat, omdat het polarisatie en uitsluiting
in de hand zou werken. Er gaan in de politieke arena dan ook stemmen op om
het integratiedebat vooral weer op grond van sociaaleconomische mobiliteit
te voeren (WRR 2007).21 Dit heeft tot op heden nog niet tot een kentering
geleid in de politieke discussies.

4.2 DE AMSTERDAMSE STEDELIJKE INTEGRATIECONTEXT
De lokale integratiecontext van Amsterdam verschilt van die van de nationale
integratiecontext, maar ook van die van andere steden in Nederland.
Verschuivingen in het nationale discours over integratie en identiteit kunnen
dan ook verschillend uitpakken op lokaal niveau. Er zijn discrepanties tussen
het nationale burgerschapsbeleid en de praktische uitvoering hiervan op
gemeenteniveau (Poppelaars & Scholten 2008, Uitermark e.a. 2005) Er is
één nationaal burgerschapsbeleid, maar er is verschil tussen bijvoorbeeld de
Rotterdamse aanpak en de Amsterdamse aanpak. De grote steden zijn niet
simpelweg een container waar verschillen elkaar tegenkomen, de stad genereert
verschillen en verbindt identiteiten. De stad is het strijdveld waar groepen
hun identiteiten definiëren, hun eisen naar voren brengen, strijd voeren en
hun burgerschapsrechten, plichten en principes onder woorden brengen (Isin
2002: 283-284). Het dynamische karakter van het stedelijk dagelijks leven zou
Zie ook verslag naar aanleiding van het Algemeen Overleg over de Jaarnota Integratiebeleid 2007-2011, vastgelegd 11 februari 2009: Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009,
31268, nr. 14.
21
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weleens de beste voedingsbodem kunnen zijn voor het ontstaan van hybride
identiteiten. Om de rol van de stad in integratie en identiteitskwesties in het
‘post-multiculturele tijdperk’ in kaart te brengen, is Amsterdam interessant,
omdat er meer dan in andere steden, een vruchtbare bodem is voor een beleid
gebaseerd op emancipatie en interculturele dialoog (Uitermark e.a. 2005).
Het maakt van Amsterdam een specifieke integratiecontext.
Allereerst heeft Amsterdam een diverse bevolking wat betreft leeftijd,
opleidingsniveau en etniciteit, en kenmerken de stadsbuurten zich vooral
door een sociale mix. Wat diversiteit betreft is in Nederland alleen Rotterdam
vergelijkbaar met Amsterdam. Andere grote steden zoals Den Haag en
Utrecht hebben een minder heterogene bevolking. De ruimtelijke segregatie
langs etnische en sociaaleconomische lijnen is in Amsterdam niet heel sterk.
Verschillende groepen leven niet in afgescheiden werelden, en de stad biedt
voldoende ruimte voor contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen. Er
zijn geen echte no-go gebieden, zoals in sommige grote Amerikaanse steden.
Ten tweede heeft de stad een redelijk gezonde economie, een levendig
maatschappelijk middenveld en culturele sector waardoor de stad aantrekkelijk
is voor uiteenlopende bevolkingsgroepen. Meer dan Rotterdam weet Amsterdam
de hoger opgeleiden en de middenklasse in de stad te houden. Tegelijkertijd
is de druk op de Amsterdamse woningmarkt groot. Het beleid gericht op het
mengen van lage inkomensgroepen en midden inkomensgroepen heeft in
Amsterdam dan ook een vrijblijvender karakter dan in Rotterdam (Veldboer
& Van der Graaf 2007). Ten derde heeft Amsterdam een imago van tolerantie
door een gematigde aanpak van radicale groeperingen (Soja 2000). Tot slot is
ook de politieke situatie in Amsterdam van belang. De rechts-nationalistische
en conservatieve partijen die in andere steden, zoals Rotterdam en Den Haag,
en op het nationale politieke niveau de laatste jaren sterk opkwamen kregen in
Amsterdam minder voet aan de grond. In Rotterdam haalde de lokale politieke
partij Leefbaar Rotterdam, met Pim Fortuyn als lijsttrekker, op 6 maart 2002
meer dan een derde van de stemmen. Hiermee werd deze partij in één klap
de grootste partij in Rotterdam. Bij de daarop volgende verkiezingen in 2006
en 2010 bleef Leefbaar Rotterdam sterk vertegenwoordigd in de Rotterdamse
politiek. In Den Haag en Almere deed bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2010 de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders mee met de verkiezingen.
In Den Haag werd de PVV één van de grootste partijen en in Almere werd de
partij de grootste. In Amsterdam is de Partij van de Arbeid (PvdA) al jaren de
grootste partij, en er is ook altijd een sterke linkse oppositie geweest. Dit bleef
ook bijna de laatste gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 onveranderd.
De PvdA verloor wel een aantal zetels, maar zij bleef de grootste politieke partij.
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Diversiteit als speerpunt
De afgelopen decennia heeft in het Amsterdamse integratiebeleid dezelfde
verschuiving plaatsgevonden als op nationaal niveau, maar de accenten en
uitwerking zijn anders. Toen eind jaren negentig het minderhedenbeleid
onder druk kwam te staan, koos Amsterdam als één van de eerste gemeenten
voor diversiteit als speerpunt van het integratiebeleid. Vooral de positieve
kanten van diversiteit worden benadrukt. Culturele diversiteit wordt gezien
als een belangrijke bijdrage aan het positieve imago van de stad. De bedoeling
was een ‘counter discourse’ te creëren waarin etnische minderheden niet
automatisch als een probleem worden gezien (Uitermark e.a. 2005). Kansen
door diversiteit staan centraal in plaats van problemen. ‘De smeltkroes van
culturen, de internationale ontmoetingsruimte, de ontwikkeling van nieuwe
leefstijlen, dat is onze handel, daar functioneert de stad op’, aldus Ahmed
Aboutaleb in zijn voormalige functie als wethouder. 22 Het groepsdenken,
zoals dat ten tijde van het minderhedenbeleid gebruikelijk was, is verruild
voor een meer individuele en tegelijkertijd overkoepelende benadering.
Alle Amsterdammers moeten allereerst integreren in de Amsterdamse
samenleving. Zij moeten ‘onderdeel uitmaken van het verhaal Amsterdam’. 23
Nu groepsvorming op basis van etniciteit wordt afgewezen is ‘mengen’ een
sleutelwoord geworden. Menging van bevolkingsgroepen moet neutraliseren
(Uitermark e.a. 2007). In het Amsterdamse diversiteitsbeleid is het doorbreken
van negatieve stereotypen belangrijk. Het beleid richt zich op contacten en
ontmoetingen tussen verschillende bevolkingsgroepen en het overbrengen van
een positieve boodschap, bijvoorbeeld via een stadssoap op de lokale televisie
en de postercampagne ‘wat doe jij voor de stad?’.
De islamkritiek maakte in de periode na 2000 in Amsterdamse niet een
zelfde opmars als in de nationale politieke arena. De Amsterdamse overheid
koos ervoor het diversiteitsbeleid te continueren en vooral in te zetten op
de binding tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het doel is contact te
zoeken met de verschillende religieuze en migrantenorganisaties om sociaal
isolement en escalatie van de situatie te voorkomen (Vermeulen 2008). Dit
vormde ook de basisgedachte voor het Actieplan Wij Amsterdammers, dat het
gemeentebestuur enkele weken na de moord op Theo van Gogh lanceerde. 24
In het actieplan staat naast het bestrijden van radicalisering en de aanpak van
terrorisme het creëren van een wij-gevoel onder de Amsterdamse bevolking
Amsterdamlezing, Ahmed Aboutaleb, 25 april 2006.
Gemeente Amsterdam (2006), Wij Amsterdammers II: investeren in mensen en het stellen
van grenzen. Het vervolg op actieprogramma Wij Amsterdammers (pg. 10).
24
Gemeente Amsterdam (2004), Actieplan Wij Amsterdammers, 19 november 2004.
22
23
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centraal. Door het vergroten van de sociale cohesie en het versterken van het
lokale burgerschap moet het wij-gevoel worden ondersteund. Het Actieplan
kreeg een vervolg in de beleidsnotitie Wij Amsterdammers II: investeren
in mensen en het stellen van grenzen, waarvan de essentie is: ‘het versterken
van positief emotioneel contact tussen individuen en groepen om negatieve
beeldvorming te ontkrachten en bindend overbruggend sociaal kapitaal op te
bouwen.’25
Het afstappen van een minderhedenbeleid had in Amsterdam een aantal
duidelijke gevolgen en zorgde voor tegenstrijdigheid tussen enerzijds geen
onderscheid maken tussen etnische groepen en anderzijds de behoefte de
diversiteit expliciet te benoemen. Zo werd het idee subsidies te geven aan
organisaties die zich richten op één specifieke etnische groep losgelaten.
Tegelijkertijd bleek juist in de periode na de moord op Theo van Gogh dat er
ook behoefte was aan vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap
als gesprekspartners. ‘De’ Marokkaanse gemeenschap werd gevraagd van zich
te laten horen en zich te mobiliseren (Uitermark e.a. 2005). Dit staat haaks
op de verschuiving van een minderhedenbeleid naar een diversiteitsbeleid
waarbij etnisch homogene organisaties in principe niet worden gesteund.
Maar omdat in de beeldvorming problemen aan bepaalde bevolkingsgroepen
worden toegeschreven, wendt de gemeente zich uiteindelijk toch tot deze
etnisch homogene organisaties (ibid.).
Een tweede tegenstrijdigheid komt naar voren bij het streven van
Amsterdamse beleidsmakers naar ‘management by speech’ door inclusief
taalgebruik. Iedereen moet in eerste instantie worden aangesproken als
Amsterdammer en niet als lid van een etnische groep. Het idee is niet langer
te spreken over Turken maar over Turkse Amsterdammers, en niet over
Marokkaanse hangjongeren maar over ‘jongeren die zich vervelen’. Inclusief
taalgebruik in beleidsdocumenten en door lokale politici moet het wij-gevoel
van de Amsterdammers stimuleren. Bestuurders moeten hierbij het goede
voorbeeld geven. Inclusief taalgebruik is een belangrijk onderdeel in de notitie
Wij Amsterdammers II. Subsidieaanvragen in het kader van het programma
moesten bijvoorbeeld ook worden beoordeeld op inclusief taalgebruik. Toen
de gemeente de notitie aan Amsterdamse burgers en vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties voorlegde in vijf zogenaamde stadsgesprekken,
om de ‘gemoedsbewegingen’ te peilen bleek dat het ideaal van inclusief
taalgebruik wel wat frictie met zich meebrengt. Vertegenwoordigers van
Gemeente Amsterdam (2006), Wij Amsterdammers II: Investeren in mensen en het stellen
van grenzen. Het vervolg op actieprogramma Wij Amsterdammers.
25
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de organisaties hadden juist wel behoefte specifieke groepen te benoemen,
omdat het nu eenmaal hun doelgroep of achterban is. En het blijft ook
voor de gemeente lastig, want bepaalde groepen Amsterdammers worden
immers toch specifiek gelabeld: ‘Marokkaanse Amsterdammers’ of ‘Turkse
Amsterdammers’, dus verschillen worden nog altijd benoemd. Bovendien
heeft een dergelijk initiatief alleen zin als het breed wordt gedragen door
verschillende Amsterdamse bevolkingsgroepen, maar vooral ook door de
media. Het taalgebruik in de Nederlandse lokale en nationale media heeft
meer invloed op de beeldvorming dan het taalgebruik in Amsterdamse
beleidsstukken. Het streven naar een inclusief taalgebruik laat een paradox
zien. Volledig inclusief taalgebruik vermindert de diversiteit en heeft als gevaar
dat de dominante meerderheid norm wordt. Wil je toch diversiteit aangeven,
dan benadruk je tegelijkertijd de verschillen waarvan het de bedoeling was dat
zij vermeden werden (Van der Welle 2007).
De boel bij elkaar houden
De ‘boel een beetje bij elkaar houden’ was de ambitie die burgemeester Job
Cohen uitsprak bij zijn aantreden in 2001. Bijna tien jaar later is het nog
altijd het uitgangspunt van Cohen getuige de rode draad die het vormde in
zijn toespraak waarin hij zich kandidaat stelde als lijsttrekker voor de PvdA
voor de landelijke verkiezingen van 2010. Gedurende zijn burgemeesterschap
werd ‘de boel bij elkaar houden’ de Amsterdamse lijfspreuk en een belangrijk
vast element van het Amsterdamse politieke imago. Met deze uitspraak had
Job Cohen in eerste instantie vooral de situatie in Amsterdam Zuidoost in
gedachten, waar op dat moment Surinamers zich organiseerden in een ‘Zwart
Beraad’.26 Gedurende zijn burgemeesterschap verschoof echter de aandacht
van de problematiek in de Bijlmer naar de problematiek in de Amsterdamse
westelijke tuinsteden en naar de inwoners van Marokkaanse en Turkse
herkomst.27 Na de moord op Theo van Gogh waren moslimjongeren het
aandachtspunt, en lag de nadruk van het beleid op het verkleinen van de
afstand tussen groepen:
Het Zwart Beraad ontstond eind jaren negentig na onenigheid over de besteding van
Europese subsidies in de Bijlmer. De werkgroep die de subsidie moest verdelen bestond
voornamelijk uit blanken. ‘Zwarte’ deelraadleden, ambtenaren en enkele vertegenwoordigers van (Afrikaanse) organisaties organiseerden zich in het Zwart Beraad en bekritiseerde het stadsdeelbestuur omdat het ambtelijke apparaat in de Bijlmer helemaal geen
afspiegeling was van de bevolkingssamenstelling van Zuidoost. Huidskleur werd boven
politieke kleur gesteld. Deze kwestie zette de verhoudingen tussen ‘zwarten’ en ‘blanken’
in Amsterdam Zuidoost op scherp (zie ook Dukes 2006).
27
Interview met Job Cohen: Zo hard als Job, Dagblad De Pers, 28 december 2007.
26
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Jonge Amsterdammers moeten perspectief hebben op een opleiding en
op werk. Een voltooide opleiding en een baan dragen bij aan identiteit en
acceptatie en maken de kans op ontsporing en extremisme kleiner. Voor
veel allochtone jongeren is er de realiteit van discriminatie bij stages en
werkloosheid. Dat is mogelijke brandstof voor erger, en het vergroot de
afstand tussen groepen.28

De Amsterdamse aanpak met de nadruk op het verbinden van de verschillende
bevolkingsgroepen is in de lokale politieke arena niet onomstreden. De
doeltreffendheid van dit beleid is herhaaldelijk in twijfel getrokken. Na
de moord op Theo van Gogh, maar ook na de rellen in het Amsterdamse
stadsdeel Slotervaart in het najaar van 2007 laaide de discussie op. Een veel
gehoord verwijt was dat burgemeester Job Cohen alleen maar ‘thee drinkt’
en de problemen niet hard genoeg aanpakt. 29 Tegelijkertijd benadrukt de
gemeente dat de aanpak van het college zowel hard als zacht is. Zacht staat
voor het uitgangspunt van de stad als plaats waar mensen kansen zien en
pakken en zich veilig voelen. De harde aanpak betekent het niet tolereren van
extremisme en er alles aan doen ‘onze stad te verdedigen tegen welke aanslag
dan ook’.30 Vooral de PvdA’er Ahmed Marcouch31 was als voorzitter van
stadsdeel Slotervaart binnen de Amsterdamse gemeentepolitiek een duidelijke
vertolker van een hardere aanpak, met zijn uitgesproken opvatting dat hard
straffen helpt en zijn pleidooi om de wet te veranderen zodat probleemjongeren
langer kunnen worden vastgehouden. In oktober 2007 ontstonden rellen in
Slotervaart nadat een jongen het politiebureau was binnengelopen en twee
politieagenten had neergeschoten, waarna hij zelf werd doodgeschoten. In de
dagen na deze rellen herhaalde de stadsdeelvoorzitter zijn uitgangspunt:
Ik heb eerder geroepen dat het 5 voor 12 is, en dat er iets meer met deze
groep moet gebeuren dan het alleen aanbieden van recreatiemogelijkheden.
Met deze groep etterbakken van het kaliber tuig moet je korte metten

Gemeente Amsterdam (2006), Wij Amsterdammers II: Investeren in mensen en het stellen
van grenzen. Het vervolg op actieprogramma Wij Amsterdammers (pg. 3).
29
Zie bijvoorbeeld 2005 naar aanleiding van zijn vermelding op de lijst van Europese
helden van Time Magazine voor zijn optreden na de moord op Theo van Gogh: Job Cohen:
echte held of slapjanus?, Algemeen Dagblad, 4 oktober 2005. En ook: Thee drinken in de
moskee, Het Parool, 20 november 2004.
30
Gemeente Amsterdam (2006), Wij Amsterdammers II: Investeren in mensen en het stellen
van grenzen. Het vervolg op actieprogramma Wij Amsterdammers (pg. 4).
31
De lijn Marcouch (harde aanpak, straffen) versus de lijn Job Cohen (de dialoog).
28
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maken. Pakkans vergroten, straffen en gedragsbehandelingen, zodat ze niet
in hun slachtofferrol blijven zitten, en van daaruit perspectief bieden. 32

Oplossingen voor polarisering en radicalisering worden allereerst in het
alledaagse leven in de stad gezocht en het versterken van een overbruggende
stedelijke identiteit moet uitkomst bieden. In de integratienotitie ‘Erbij horen
en meedoen’ noemde het Amsterdamse College respect voor en tolerantie
jegens andere burgers en het kunnen omgaan met verschillen expliciet als
onderdeel van het stedelijk burgerschap. 33
Amsterdam is een specifieke integratiecontext, door zowel de samenstelling
van de stedelijke bevolking, maar ook door het Amsterdamse beleid waar de
accenten van het integratiebeleid de laatste jaren anders lagen dan op het
nationale niveau.

4.3 HET ‘DIASPORABELEID’ VAN DE HERKOMSTLANDEN
Niet alleen de Nederlandse en Amsterdamse beleidsmakers richten zich op
het integratieproces van migrantengroepen en hun nakomelingen. Ook
herkomstlanden mengen zich in de integratie- en identiteitsdiscussies van
hun ‘landgenoten’ in Nederland. Sommige herkomstlanden voeren een
actief diasporabeleid om de band met hen te behouden of te versterken. Een
diasporabeleid wil in dit geval zeggen, een beleid gericht op het ‘managen’ van
de emigratiestromen en de migrantengemeenschap in het buitenland en het
doorvoeren van verschillende maatregelen om deze groep bij het herkomstland
te betrekken. De Turkse overheid vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat Turkse
kinderen in het buitenland onderwezen worden in hun ‘oorspronkelijke taal,
cultuur en geschiedenis’.34 Herhaaldelijk zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld
over de invloed van het beleid in de herkomstlanden op het integratieproces
in Nederland. De vraag is hoe de betrokkenheid van de herkomstlanden er
nu precies uit ziet voor de grootste migrantengemeenschappen in Nederland,
afkomstig uit Suriname, Marokko en Turkije. Voordat in meer detail wordt
ingegaan op het diasporabeleid van deze herkomstlanden is het belangrijk de

Geciteerd in: Ahmed Marcouch doet er alles aan om meer schade in Slotervaart te
voorkomen, Algemeen Dagblad, 18 oktober 2007.
33
Gemeente Amsterdam (2005) Erbij horen en meedoen. Uitgangspunten voor integratie in
de gemeente Amsterdam.
34
www.mfa.gov.tr/mfa Turks living Abroad (2006).
32
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achtergrond en omvang van de emigratie uit deze landen naar Nederland te
belichten.
Gastarbeiders en hun nakomelingen
In de jaren zestig en begin jaren zeventig kampte West-Europa met een
gebrek aan arbeiders en werden buitenlandse arbeiders geworven voor
vooral laaggeschoolde en ongeschoolde banen. Dit zorgde voor grootschalige
arbeidsmigratie, onder andere uit Turkije en Marokko. De arbeidsmigratie
was selectief. De Marokkaanse overheid stimuleerde arbeidsmigratie vanuit
het Rifgebied vanwege de hoge werkloosheid aldaar en om de sociale en
politieke onrust in dit gebied de kop in te drukken (De Haas 2007). Daarnaast
kwamen er ook kleinere groepen uit het zuiden van Marokko, rondom Agadir
en Ouarzazate naar Nederland (Van Amersfoort & Van Heelsum 2007).
Figuur 4.1 Bevolkingsgroep naar herkomstland (eerste en tweede generatie) 1972-2009
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De migranten uit Marokko waren in eerste instantie vooral ongeschoolde
of laaggeschoolde mannen. De Turkse arbeidsmigranten kwamen vooral uit
de afgelegen gebieden in het binnenland van Turkije en de Zwarte Zeekust.
Zij waren net als de Marokkaanse arbeidsmigranten veelal ongeschoolde of
laaggeschoolde mannen (Böcker 2000, De Beer 1998). De oliecrisis in 1973
maakte een einde aan de toestroom van arbeidsmigranten. De Marokkaanse
en Turkse gemeenschappen in West-Europa bleven groeien, voornamelijk
door familieherenigingen, gezinsvorming en relatief hoge geboortecijfers.
In de jaren zeventig en tachtig kwamen ook vluchtelingen uit Marokko en
Turkije naar West-Europa. Als gevolg van de politieke ongeregeldheden en
een militaire coup in Turkije, kwamen vooral Koerdische vluchtelingen naar
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Marokko

West-Europa. Het aantal Turkse asielzoekers dat in Nederland terecht kwam
was echter beperkt. Met minder dan duizend aanvragen per jaar was het slechts
een fractie van de totale Turkse migratie naar Nederland (Böcker 2000). In de
jaren zeventig en tachtig ontvluchtten veel leden van de linkse oppositie het
repressieve regime van de Marokkaanse Koning Hassan II. Het waren de ‘Jaren
van Lood’, waarin alle potentiële bedreigingen voor de positie van de koning
hardhandig werden aangepakt. Ook het aantal Marokkaanse asielzoekers dat
naar Nederland kwam was echter klein (Böcker 2000). Deze migratie nam
vervolgens af door strengere asielwetgeving in Europa en door verbeteringen
in de mensenrechtensituatie in Turkije en Marokko (zie bijvoorbeeld Avci &
Kirişci 2006, Adolf 2005).
In 2008 woonden ongeveer vijf miljoen Turkse burgers in het buitenland.
Vier miljoen woonden in Europa, waarvan het merendeel (ongeveer 70%) in
Duitsland. De resterende miljoen Turken in het buitenland woonden voornamelijk
in Noord Amerika, Australië en het Midden Oosten.35 Volgens het Marokkaanse
ministerie voor ‘Marokkanen woonachtig in het buitenland’ wonen ruim drie
miljoen Marokkanen in het buitenland waarvan twee derde in de Europese
landen Frankrijk, Nederland, België, Italië en Spanje. De meeste Marokkanen in
het buitenland wonen in Frankrijk. Maar deze twee bevolkingsgroepen zijn ook
van aanzienlijke omvang in Nederland. In 2008 werden 372.714 personen tot
de Turkse bevolkingsgroep gerekend en 335.127 personen tot de Marokkaanse
bevolkingsgroep (CBS Statline 2008). Deze bevolkingsgroepen bestaan
tegenwoordig voor de helft uit migranten en voor de andere helft uit de tweede
generatie, de nakomelingen van migranten (figuur 4.2).36
Postkoloniale migranten uit Suriname
De grote groep Surinamers in Nederland is geen gevolg van arbeidsmigratie,
maar een uitvloeisel van de koloniale periode. Ruim 300 jaar lang,
van 1667 tot 1975 was Suriname een kolonie van Nederland. Tot de
onafhankelijkheidsverklaring op 25 november 1975 was Suriname een
onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden en waren de Surinamers
Nederlandse burgers. Al tijdens de koloniale periode was er migratie vanuit
Suriname naar Nederland. In de jaren vijftig en begin jaren zestig waren
het vooral avonturiers uit de Surinaamse middenklasse die naar Nederland
emigreerden en een elite die haar kinderen voor studie naar Nederland stuurde.
Na de verkiezingen van 1973, kwam er een migratiegolf op gang als het gevolg
http://www.mfa.gov.tr/the-expatriate-turkish-citizens.en.mfa.
Volgens de officiële definitie, dat wil zeggen ten minste één ouder geboren in Marokko
of Turkije en zelf geboren in Nederland.
35
36
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Figuur 4.2 Samenstelling bevolkingsgroep naar generatie in 1988 en 2008
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van oplopende spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen en de
onzekere economische situatie. Mensen uit alle lagen van de Surinaamse
samenleving vertrokken (De Beer 1998; Gowricharn 2004). De migratie
vanuit Suriname bereikte echter pas een hoogtepunt in de periode rondom en
direct na de onafhankelijkheid. In de periode tussen 1974 en 1980 verlieten
tachtigduizend mensen Suriname, ongeveer twintig procent van de bevolking
(Van Niekerk 2007). In 1980 introduceerde Nederland de visumplicht en
nam de migratie af (Van Niekerk 2007). Dit was ook het laatste jaar waarin
de bevolking van Suriname kon kiezen voor de Nederlandse nationaliteit (De
Beer 1998: 246). De staatsgreep van 1980 en de decembermoorden in 1982
leidden nog wel tot een lichte toename in de migratie naar Nederland (De
Beer 1998: 247). De slechte economische situatie in Suriname eind jaren
tachtig zorgde voor de laatste migratiegolf vanuit Suriname naar Nederland
(De Beer 1998: 247). De migratiestromen uit Suriname zijn na de enorme
uitstroom in de jaren tachtig redelijk stabiel gebleven (Van Niekerk 2007).
In 2008 telde Nederland 335.799 mensen van Surinaamse herkomst. Bijna
de helft (45%) behoorde tot de tweede generatie. De Surinaamse gemeenschap
in Nederland is bijna net zo groot als de totale Surinaamse bevolking. De
Surinaamse gemeenschap in Nederland woont vooral in de grote steden
met de grootste concentratie in Amsterdam. De gemeenschap is etnisch en
religieus divers. De drie grootste groepen zijn van Creoolse, Hindoestaanse
of Javaanse herkomst. Het christendom, de islam en het hindoeïsme zijn de
meest voorkomende godsdiensten.
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4.3.1 ONTWIKKELING VAN DIASPORABELEID

De achtergrond van migratie, de omvang van de groep, maar ook bilaterale
relaties spelen een belangrijke rol in de houding die herkomstlanden aannemen
tegenover de emigranten die zich inmiddels langdurig in het buitenland
hebben gevestigd. Dit kan verschillen van totale onverschilligheid tot de
intentie de bevolking in het buitenland zoveel mogelijk bij het herkomstland
te betrekken. Maar ook de landen die een diasporabeleid voeren, kleuren
dit beleid op verschillende manieren in. Gamlen (2006) onderscheidt drie
typen diasporabeleid. Allereerst ‘capaciteitsopbouw’, dat wil zeggen het
ontwikkelen van een op de staat georiënteerde transnationale gemeenschap
door symbolische natievorming en bijbehorende staatsinstituties. Een tweede
type is het verstrekken van rechten aan de migrantengemeenschap in het
buitenland. En een derde type is het opleggen van bepaalde plichten aan de
migrantengemeenschap, gebaseerd op de gedachte dat de emigranten loyaliteit
verschuldigd zijn aan de staat. Marokko, Turkije en Suriname verschillen in de
mate waarin zij de band met de migrantengemeenschappen in het buitenland
willen behouden en welke keuzes zij daarbij maken.
Marokko en Turkije en de migrantengemeenschap
Zowel de Marokkaanse als de Turkse overheid gingen er in eerste instantie
van uit dat de gastarbeiders na verloop van tijd terug zouden keren. In de
jaren zeventig voerden zij dan ook beleid gevoerd om remigratie te faciliteren
(De Haas 2007, De Beer 1998, Vermeulen & Penninx 2000). Mogelijkheden
voor het behouden van de Turkse nationaliteit bij naturalisatie waren op dat
moment niet aan de orde, want er werd niet verwacht dat de gastarbeiders
zouden naturaliseren tot Nederlander. Wel maakten de Marokkaanse en
Turkse overheid zich zorgen over de democratische vrijheden, zoals de vrijheid
van organisatie in Nederland. Marokkaanse en Turkse overheidsorganisaties
moesten tegenwicht bieden aan oppositiepartijen die in Europa actief waren. De
activiteiten van het Turkse directoraat voor godsdienstzaken, Diyanet, werden
uitgebreid naar Europese landen om tegenwicht te bieden aan oppositiegroepen
die de gastarbeiders en politieke migranten buiten Turkije oprichtten (Ögelman
2005).37 Het hoofdkantoor van Diyanet in Europa is gevestigd in Keulen.
De Nederlandse vertegenwoordiging van Diyanet, de Islamitische Stichting
Nederland, werd opgericht in 1982.38 Diyanet vertegenwoordigt de officiële
Onderzoeksrapport B: Rol overheden landen van herkomst: Turkije en Marokko
Tweede Kamer, Vergaderjaar 2003-2004, 28 689, nr. 13, pg. 86.
38
In 1979 werd de Turks islamitisch Culturele Federatie opgericht die wordt gezien als
nauw verwant aan Diyanet. Het doel van de organisatie bij oprichting was de contacten
37
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Turkse islam, dat wil zeggen de soennitische niet-politieke islam, en valt onder
de Turkse overheid. Het samengaan van de seculiere staat en de islam staat
centraal (Doomernik 1991: 56). Vanaf de oprichting is het imago van Diyanet
als moderne liberale organisatie belangrijk geweest (Doomernik 1991: 57).
Diyanet houdt zich in Nederland bezig met het bouwen en onderhouden
van moskeeën, het leveren van imams en het organiseren van verschillende
sociaal culturele en religieuze activiteiten. Met de vertegenwoordiging van
verschillende Turkse politieke partijen en bewegingen en de oprichting
van Diyanet, werden Turkse politieke tegenstellingen getransplanteerd naar
Nederland (Nell 2008:151). Marokko richtte in 1973 Amicales des travailleurs
et commerçants Marocains á l’étranger (Amicales). Iets later vestigde Amicales
zich ook in een aantal Nederlandse steden. Het officiële doel van de Amicales
was om de Marokkaanse gastarbeiders in Europa te begeleiden in het contact
met de consulaten en de twee nationale overheden en om zich bezig te
houden met de sociale positie van migranten en hun gezinnen (Brand 2005).
Dit betekende in de praktijk dat deze organisatie de migranten probeerde
te binden aan de Marokkaanse staat en de meer radicale en activistische
elementen binnen de Marokkaanse arbeidersgemeenschap probeerde tegen te
werken (Brand 2005, De Haas 2007).39 Naast het bieden van tegenwicht aan
oppositiepartijen die in de democratische West Europese landen voet aan de
grond kregen, speelden voor Marokko en Turkije ook economische belangen
een belangrijke rol in de wens de band met de migranten in stand te houden.
De geldovermakingen vormden een belangrijk aandeel in de buitenlandse
deviezen van zowel de Marokkaanse als de Turkse overheid (De Haas & Plug
2006, Içduygu 2009).
De Marokkaanse en Turkse overheid bekeken de integratie van hun
landgenoten met enige argwaan. Vooral de Marokkaanse overheid zag er in
eerste instantie niet veel in dat haar landgenoten zouden integreren in en
politiek actief deel zouden nemen aan de Nederlandse samenleving en voerde
een sterk repressief beleid. Mogelijke politieke oppositie van buitenaf moest
worden voorkomen en integratie zou de stroom geldovermakingen kunnen
doen opdrogen (De Haas & Plug 2006:610). In 1985 deed de koning tijdens
met Diyanet in Turkije onderhouden, maar het was ook een reactie op de Sufi groeperingen Süleymancilar en Curcu en Milli Görüs die in Europa gedijden. ( Avci 2005,
Azak, 2008). Deze oppositionele partijen waren in West-Europa in de jaren ’70 beter
georganiseerd dan Diyanet. Vooral in Duitsland waren deze groepen goed georganiseerd.
(Doomernik 1991).
39
Zie ook: Onderzoeksrapport B: Rol overheden landen van herkomst: Turkije en
Marokko, Tweede Kamer, Vergaderjaar 2003-2004, 28 689 nr. 13.
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een bezoek aan Frankrijk een beroep op zijn onderdanen geen gebruik te
maken van het lokale kiesrecht, wat in Nederland inmiddels was toegekend aan
migranten en in Frankrijk werd overwogen (Bouddouft 2001). De activiteiten
van de Amicales waren omstreden en de organisatie werd in verband gebracht
met repressie en intimidatie van politiek actieve Marokkanen in het buitenland.
Het was in de periode van 1970 tot in de jaren tachtig niet ongebruikelijk
dat links georiënteerde Marokkaanse dissidenten die in Europa woonden,
werden lastig gevallen als zij vrienden of familie bezochten in Marokko (De
Haas 2007: 18). Vanaf het begin van de jaren negentig begon de Marokkaanse
overheid in te zien dat het zeer repressieve beleid niet de gewenste resultaten
opleverde, maar juist het wantrouwen onder de migranten ten aanzien van
de Marokkaanse overheid had versterkt (De Haas & Plug 2006: 610, De
Haas 2007). Ook de samenstelling van de Marocains Résidents à l’étranger
(MRE) was inmiddels veranderd. Deze bestond niet meer hoofdzakelijk uit
alleenwonende mannen, maar uit families. Het lag niet langer in de lijn der
verwachting dat zij uiteindelijk zouden terugkeren naar Marokko. Om het
imago van Marokko onder de MRE te verbeteren werd Operatie ‘Marhaba’
(welkom) opgestart. Een verwelkomingscampagne voor de MRE tijdens
hun zomervakantie met als doel corruptie en intimidatie door douane en
politieagenten aan te pakken (De Haas 2007/ Hassan II, sinds 2000 taak van
Stichting Mohammed V). De Marhaba campagnes gebruiken slogans zoals:
‘waar we ook wonen, Marokko leeft in ons’, om de band tussen Marokko en
de Marokkanen in het buitenland te onderstrepen.
Naarmate het besef groeide dat de migratie niet van tijdelijke aard was maar
permanent, richtten zowel de Marokkaanse als de Turkse overheden hun pijlen
op integratie van de migranten in het vestigingsland. Hiermee kwam ook de
sociaaleconomische positie van migranten in de landen van vestiging op de
agenda. Juist goed geïntegreerde emigranten zouden beter zijn voor Marokko en
Turkije. Zij zijn potentiële investeerders, een bron van buitenlandse deviezen en
kunnen fungeren als een politieke lobby voor Marokkaanse en Turkse belangen.
De overheden richten zich steeds meer op de hoogopgeleide en succesvolle
migranten, als ook op de tweede generatie. In 1995 richtte de Turkse overheid,
vanwege zorgelijke berichten over de positie van Turkse emigranten in Europa
en het verwateren van hun Turkse identiteit, een speciale commissie op voor
Turken woonachtig in het buitenland. Deze commissie is sinds 2000 niet
meer actief, maar verschillende ministeries monitoren de demografische en
sociaaleconomische positie van migranten en hun kinderen en het Nederlandse
integratiebeleid (Nell 2008: 171). Het Turkse ministerie van Buitenlandse
Zaken onderstreept dat zij verlangt dat Turken die in het buitenland wonen
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volledig integreren in de sociale omgeving. ‘Zonder integratie kan succes niet
gemakkelijk worden bereikt’, stelt het ministerie.40 Zowel premier Tayyip
Erdogan als de staatssecretaris voor religieuze zaken en Turken in het buitenland
Mehmet Aydin onderstreepten in toespraken het belang van integratie, maar
wel met behoud van de eigen Turkse identiteit (Avci & Kirişci 2006). Op 10
februari 2008 bevestigde de Turkse premier nog eens nadrukkelijk de Turkse
zienswijze. Tijdens een toespraak voor duizenden Turks-Europese toehoorders
in Keulen riep hij zijn landgenoten op niet teveel te assimileren in de Duitse
samenleving. Hij noemde assimilatie zelfs een misdaad tegen de menselijkheid. 41
De Marokkaanse koning onderstreept dat de MRE een sleutelrol spelen in de
modernisering, het culturele leven, de sociale harmonie en de democratisering van
Marokko.42 De migranten worden niet langer gezien als simpele geldovermakers
(devisards) of als oplossing voor de werkloosheid. Zij zijn potentiële investeerders
en zakenlieden, verbonden aan Marokko door sociale en culturele banden
(De Haas 2006: 610, Brand 2005). Door investeringen, geldovermakingen
en het inzetten van hun ervaringen en talenten leveren MRE een belangrijke
bijdrage aan de ontwikkeling van Marokko.43 De overheid ziet actieve politieke
participatie in het land van vestiging niet langer als een bedreiging. In Marokko
geldt Ahmed Aboutaleb als een voorbeeld van een succesvolle Marokkaan en hij
wordt dan ook regelmatig in de Marokkaanse media geroemd. Integratie in de
Nederlandse samenleving is gewenst, zolang het gaat om integratie met behoud
van de eigen culturele identiteit.
Er is een verschil tussen Marokko en Turkije als het gaat om de rol van
religie in het diasporabeleid. Voor de Turkse overheid was religie vanaf het
begin belangrijk in het beleid ten aanzien van de Turkse gemeenschappen
in het buitenland.44 Het Turkse Diyanet voorziet de bij hen aangesloten
moskeeën van imams voor perioden van enkele jaren en zendt ook religieuze
ambtenaren voor kortere perioden naar Europa. 45 In 2008 werkten meer dan
duizend religieuze ambtenaren in het buitenland. 46 Voor de Marokkaanse
www.mfa.gov.tr/mfa.
De uitspraken van Erdogan kwamen aan bod in diverse Nederlandse en Duitse media,
bijvoorbeeld: Uitspraken Erdogan niet goed gevallen’. NRC Handelsblad, 11 februari
2008.
42
Koninklijke toespraak bij de herdenking van de Groene Mars, 6 november 2006.
43
Een voorbeeld was het ‘Global Forum of Moroccan Competences Abroad’ (FINCOME),
met de bedoeling experts van Marokkaanse origine te betrekken bij de ontwikkeling van
het Marokkaanse academisch onderzoek. De website is inmiddels niet meer in de lucht.
44
Onderzoeksrapport B Rol overheden landen van herkomst: Turkije en Marokko,
Tweede Kamer, Vergaderjaar 2003-2004, 28 689 nr. 13.
45
http://www.diyanet.gov.tr/English/default.asp.
46
www.mfa.gov.tr/the-expatriate-turkish-citizens.en.mfa.
40
41
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overheid wint de religieuze invloedsfeer in het buitenland aan belang. Er is tot
dusver geen structuur zoals het Turkse Diyanet die de ‘Marokkaanse’ moskeeën
van imams voorziet. Wel zendt de Marokkaanse overheid imams naar het
buitenland voor korte perioden. Tijdens speciale religieuze feestdagen, zoals
de Ramadan en het Suikerfeest, komen veel imams uit Marokko preken in
de Nederlandse moskeeën. Het is de bedoeling dat religieuze beambten niet
alleen een religieuze, maar ook een nationale boodschap vertolken. Daarnaast
moeten zij aandacht besteden aan het leven van moslims in de gastlanden. 47
De ongerustheid over de opkomst van de fundamentalistische islam, zowel
in Marokko als in het buitenland, zorgt voor de nadruk op het uitdragen
van ‘de Marokkaanse islam’. De Marokkaanse koning, die tevens de rol van
religieuze leider heeft, wil hervormingen doorvoeren in het religieuze bestel
om het hoofd te bieden aan de groeiende fundamentalistische religieuze
bewegingen. Om religieus fundamentalisme en extremisme onder de
Marokkaanse migranten in Europa de kop in te drukken en de religieuze band
met Marokko te bevestigen is de koning voornemens een ‘Raad van Oelema
voor de Marokkaanse gemeenschap in Europa’ op te zetten. Het doel van
een dergelijke raad is het behouden van de Marokkaanse identiteit, geloof
en waarden en zo religieus fundamentalisme en extremisme te bestrijden. 48
Verschillende Marokkaanse en Turkse overheidsfunctionarissen hebben hun
zorgen uitgesproken over de religieuze identiteiten van Marokkanen en Turken
in Nederland en de doelstelling een ‘Nederlandse islam’ te willen creëren. Een
juridische adviseur van de Turkse ambassade in Den Haag verwoordde deze
zorgen. ‘Homegrown’ imams zijn volgens hem interessant, maar kunnen ook
misleidend zijn en iets anders bewerkstelligen dan de Nederlandse staat voor
ogen heeft. Het zou juist islamitisch radicalisme en de politieke islam in de
hand kunnen werken. Terwijl Turkse imams geen politieke doelen zouden
hebben, goed opgeleid en seculier zouden zijn. 49

A hundred religious scholars to lecture Moroccan Expatriates in Ramadan. Maghreb
Arabe Presse, 10 april 2006, Over 150 religious scholars to lecture Moroccan expats during
Ramadan, Maghreb Arabe Presse, 14 september 2007, Over 170 preachers to lecture
Moroccan expats during Ramadan, Maghreb Arabe Presse, 9 januari 2008, persoonlijke
communicatie met Said Bouddouft, 20 oktober 2006 en 1 maart 2007.
48
Toespraak van de koning voor de Raad van Ulema, Rabat 27 september 2008, beschikbaar via Maghreb Arabe Presse (www.map.ma): ‘To make sure the principle of closeness to
the Moroccan people also includes my loyal subjects abroad, I have decided to set up the Ulema
Council for the Moroccan community in Europe, a measure which is designed to address the
specific religious and cultural issues of this community, and to preserve its Moroccan identity,
its Faith and its authentic values in the face of religious fundamentalism and extremism.’
49
Gesprek met Dhr. Resul Sahinol, Turkse Ambassade Den Haag, 25 oktober 2006.
47
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Suriname’s ambivalente relatie met de Surinaamse Nederlanders
Suriname voert geen actief diasporabeleid om de banden met de Surinaamse
Nederlanders aan te halen, hun betrokkenheid bij of loyaliteit aan Suriname te
garanderen. Het betrekken van de Surinaamse Nederlanders ligt gevoelig. Toen
Suriname onafhankelijk werd, stonden de voormalig rijksgenoten voor de keuze:
Surinamer of Nederlander. Velen kozen voor de veiligheid en economische
zekerheid van een bestaan in Nederland en de Nederlandse nationaliteit. Bij
de achterblijvers lag dit soms gevoelig. Zij voelden zich in de steek gelaten.
Een keuze voor Nederland was als het ware een keuze tegen het nieuwe
onafhankelijke Suriname. Deze sentimenten bestaan nog steeds, waardoor
actieve politieke betrokkenheid van Surinaamse Nederlanders gevoelig ligt (Nell
2008:201). Naar aanleiding van haar onderzoek naar de transnationale politieke
betrokkenheid van Nederlandse Surinamers stelt Liza Nell:
‘Nederlandse-Surinamers hebben in Suriname een slecht imago. Ze worden
gezien als arrogant en betweterig. Remigranten worden met de nodige
argwaan bekeken. Ook wordt hun verweten dat zij het land in de steek
hebben gelaten toen het moeilijk werd in de jaren tachtig. Jullie hebben
ons hier laten pinaren, klinkt het dan. Er gaat zeker tien jaar overheen voor
remigranten weer als volwaardig Surinamer worden beschouwd.’ 50

Aan de andere kant is Nederland voor de Surinamers wel een belangrijk
referentiepunt, voor reizen, studie, familiebanden en financiële ondersteuning.
Een meerderheid van de Surinaamse bevolking heeft directe familie
(ouders, broers, zussen of kinderen) in Nederland (Van Niekerk 2005). De
geldovermakingen van Surinaamse Nederlanders en hun uitgaven als toerist
zijn van groot belang voor de Surinaamse economie. Het lijkt er echter op
dat overheidsfunctionarissen zich niet uitdrukkelijk bezighouden met de
geldovermakingen. De Surinaamse overheid probeert bijvoorbeeld niet te
monitoren hoeveel geldovermakingen uit het buitenland binnenkomen
(Unger & Siegel 2006), zoals andere emigratielanden als Turkije en Marokko
dat wel doen.51

Interview met Liza Nell over haar proefschrift ‘Transnational Migrant Politics in the
Netherlands’ in Het Parool, 30 december 2008 (zie ook Nell 2008:201).
51
Het monitoren van geldovermakingen is ook lastig door de diverse informele en formele
kanalen waardoor deze geldovermakingen binnenkomen.
50
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4.3.2 DUBBELE NATIONALITEIT

Het staatsburgerschap in het land van herkomst voor migranten en hun
nakomelingen kan twee kanten op werken. Enerzijds faciliteert deze formele
band de bemoeienis van een staat met de bevolking in het buitenland. De
staat kan bijvoorbeeld bepaalde plichten opleggen, zoals het betalen van
belastingen of het vervullen van dienstplicht. Anderzijds faciliteert het
transnationale activiteiten en internationale mobiliteit. Het maakt het reizen
naar het herkomstland gemakkelijk en kan actieve politieke betrokkenheid
door middel van actief of passief kiesrecht mogelijk maken. Steeds vaker
ondersteunen emigratielanden de dubbele nationaliteit. Het staatsburgerschap
van het herkomstland gaat dan niet automatisch verloren als de emigrant de
nationaliteit van het vestigingsland aanneemt. Of een dubbele nationaliteit
mogelijk is, hangt echter ook af van de wetgeving in het land van vestiging.
De mogelijkheden voor het hebben van een dubbele nationaliteit variëren in
Nederland voor de Marokkaanse, Turkse en Surinaamse bevolkingsgroepen
in Nederland, doordat de herkomstlanden elk een ander nationaliteitsbeleid
voeren.
De onvervreemdbare Marokkaanse nationaliteit
Toekenning van de Marokkaanse nationaliteit geschied niet op grond van
geboorteplaats, maar op grond van de nationaliteit van de ouders, het ius
sanguinis principe. Tot 2006 kregen kinderen van Marokkaanse migranten
automatisch de Marokkaanse nationaliteit bij hun geboorte als hun vader
de Marokkaanse nationaliteit bezat. Vrouwen konden hun Marokkaanse
nationaliteit niet doorgeven aan hun kinderen, behalve als de kinderen in
Marokko werden geboren en twee jaar voor meerderjarigheid de Marokkaanse
nationaliteit hadden aangevraagd, of als de vader onbekend of stateloos was.
In 2007 werd de Marokkaanse nationaliteitswetgeving aangepast, zodat ook
vrouwen, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, hun Marokkaanse
nationaliteit kunnen doorgeven aan hun kinderen, ook als de kinderen in het
buitenland worden geboren. Indien de moeder of de vader de Marokkaanse
nationaliteit bezit, krijgt het kind automatisch de Marokkaanse nationaliteit
bij geboorte. Het uitgangspunt van de Marokkaanse nationaliteitswetgeving
is: ‘eens een Marokkaan, altijd een Marokkaan’. Het Marokkaanse
staatsburgerschap kan niet worden opgezegd. Ook niet bij een langdurig
verblijf in het buitenland, bij het verstrijken van generaties of bij het aannemen
van een andere nationaliteit.
Naast een juridische band geldt de Marokkaanse nationaliteit ook als een
spirituele band. De Marokkaanse koning is namelijk niet alleen staatshoofd,
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maar ook de ‘leider der gelovigen’ (Amir al-Muminin). Daarom ligt het
opzeggen van de Marokkaanse nationaliteit gevoelig. Het opzeggen van de
nationaliteit zou als het ware (in de ogen van de Marokkaanse autoriteit)
geloofsafvalligheid betekenen en de Marokkaanse soevereiniteit schaden. 52
Alleen de koning kan beslissen iemand de Marokkaanse nationaliteit door
middel van een decreet te ontnemen.
De Marokkaanse overheid staat een dubbele nationaliteit toe. Omdat
de Marokkaanse nationaliteit onvervreemdbaar is, ontstaat bij naturalisatie
van Marokkanen tot Nederlander een dubbele nationaliteit. Bijna de gehele
(97%) Marokkaanse bevolkingsgroep in Nederland heeft de Marokkaanse
nationaliteit. Ruim driekwart beschikt over de Marokkaanse en de Nederlandse
nationaliteit (CBS Statline 2009). Het beleid van een onvervreemdbare
Marokkaanse nationaliteit wordt in het buitenland uitgevoerd door middel
van het Marokkaanse identiteitskaartsysteem. Marokkaanse migranten en hun
nakomelingen moeten in het bezit zijn van een Marokkaanse identiteitskaart,
ook al beschikken zij over een Nederlands of ander buitenlands paspoort. Om
een dergelijke kaart te verkrijgen dienen zij zich registeren bij het Marokkaanse
consulaat (De Haas 2007: 44).
Een dubbele nationaliteit of speciale burgerschapsstatus voor Turkse Nederlanders
Verkrijging van de Turkse nationaliteit berust allereerst op het ius sanguinis
principe en wordt verleend op grond van Turkse herkomst. Om stateloosheid
te verkomen wordt dit aangevuld met het ius soli principe; het verstrekken
van de nationaliteit op grond van iemands geboorteplaats. In juridische zin
is ‘iedereen die verbonden is aan de Turkse staat door staatsburgerschap een
Turk’ en hebben zij dezelfde rechten en plichten, ook de Turken woonachtig
in het buitenland. De afgelopen decennia zijn er wel veranderingen geweest
in de Turkse nationaliteitswetgeving, veelal ingegeven door de grote groep
Turken in het buitenland.
In de periode 1980 – 2000 was vooral de emigratie vanuit Turkije bepalend
voor veranderingen in het Turkse burgerschapsbeleid (Tiryakioğlu 2006).
Het besef dat de Turkse gastarbeiders niet terug zouden keren naar Turkije,
maar in Europa zouden blijven leidde in 1981 tot een verandering van de
nationaliteitswetgeving (Kadirbeyoğlu 2007). Tot die tijd verloren migranten
automatisch de Turkse nationaliteit, als zij naturaliseerden in het land waar zij
zich hadden gevestigd. Vanaf 1981 werd het mogelijk een andere nationaliteit
aan te nemen, zonder de Turkse nationaliteit te verliezen, of om na verlies
52
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Interview met Said Bouddouft, 20 oktober 2006, Alphen aan den Rijn.

van de Turkse nationaliteit deze opnieuw te verkrijgen. De Turkse staat zag
het toestaan van een dubbele nationaliteit als een kans om negatieve gevolgen
van emigratie te overwinnen en tegelijkertijd oplossingen te bieden voor de
problemen van de Turkse burgers in het buitenland (Kadirbeyoğlu 2007).
Het toestaan van een dubbele nationaliteit betekent niet automatisch dat
dit mogelijk is voor alle Turken woonachtig in het buitenland. 53 Duitsland
bijvoorbeeld, het belangrijkste vestigingsland van Turkse migranten, staat
dubbele nationaliteit niet toe. Dit was een reden voor Turkije om extra
maatregelen te nemen. Turkije voerde in 1995 de ‘roze kaart’ (Pembe Kart) in,
die de houder ongeveer gelijke rechten verschaft als de Turkse staatsburgers,
zoals het recht op verblijf, erfrecht, het recht een bedrijf te beginnen. De
houders van de ‘roze kaart’ (sinds 2004 ‘blauwe kaart’) zijn wel uitgesloten
van deelname aan lokale en nationale verkiezingen en vallen niet onder de
militaire dienstplicht (Kadirbeyoğlu 2007, Avci & Kirişci 2006:148, Çaglar
2002). Deze speciale status was overigens niet bedoeld voor minderheden die
hun Turkse staatsburgerschap hadden verloren omdat zij werden gezien als
een bedreiging voor de Turkse veiligheid (Kadirbeyoğlu 2007). Er zijn twijfels
over het succes van deze maatregel. Een nieuwe regering kan de bestaande
regelgeving makkelijk veranderen of niet uitvoeren. Het voortbestaan van de
speciale status (blauwe kaart) zou te onzeker zijn en daarom teveel risico’s
betekenen voor de migranten, bijvoorbeeld het verliezen van bezittingen als
de speciale status weer zou worden ingetrokken. 54 Vertrouwen is belangrijk
om dergelijke maatregelen te doen slagen. Juist hieraan ontbreekt het nogal
eens bij deze vorm van ‘burgerschap light’ (Çaglar 2002).
Turkije staat een dubbele nationaliteit toe, gelegitimeerd door de stelling
dat alle Turken gelijke rechten zouden moeten hebben. ‘Turkse migranten
moeten niet worden gezien en behandeld als buitenlanders, maar als
individuen met dezelfde verantwoordelijkheden (als andere Turken) en
moeten daarom gelijke rechten genieten als andere leden van de samenleving’,
stelt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. 55 Bijna de gehele Turkse
gemeenschap in Nederland heeft de Turkse nationaliteit. Ongeveer driekwart
heeft een dubbele nationaliteit, zij hebben naast de Turkse nationaliteit ook de
Nederlandse nationaliteit. Het hoge percentage met een dubbele nationaliteit,
ondanks dat de Turkse nationaliteit in tegenstelling tot de Marokkaanse wel
Begin 2009 verwijst de website van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken naar
‘Expatriate Turkish Citizens’ (zie www.mfa.gov.tr/the-expatriate-turkish-citizens.en.mfa),
daarvoor was de term ‘Turks living abroad’ gebruikelijk.
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Persoonlijke communicatie met Zeynep Kadirbeyoğlu 23 maart 2009.
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http://www.mfa.gov.tr/mfa.
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vervreemdbaar is, heeft te maken met de vele uitzonderingsmogelijkheden in
de Nederlandse nationaliteitswet die het behouden van de Turkse nationaliteit
bij naturalisatie tot Nederlander mogelijk en aantrekkelijk maken. Kinderen
die in Nederland worden geboren en ouders hebben met alleen de Turkse
nationaliteit, krijgen bij geboorte alleen de Turkse nationaliteit. Zij kunnen op
latere leeftijd opteren voor het Nederlanderschap en hoeven bij naturalisatie
geen afstand te doen van hun Turkse nationaliteit.
Dubbele nationaliteit door Suriname ongewenst verklaard
Suriname hanteert voor het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit het ius
sanguinis a patre als hoofdregel. Kinderen met een Surinaamse vader krijgen
de Surinaamse nationaliteit bij de geboorte. Kinderen van een Surinaamse
moeder krijgen alleen de Surinaamse nationaliteit als de vader onbekend
of statenloos is (AVCZ 2008). Naast de reguliere nationaliteitswetgeving
speelt ook de toescheidingsovereenkomst tussen Nederland en Suriname een
belangrijke rol in de nationaliteitstoewijzing. Bij de onafhankelijkheid van
Suriname in 1975 werd in de toescheidingsovereenkomst (TO) vastgelegd wie
de Nederlandse nationaliteit kon behouden en wie de Surinaamse nationaliteit
zou krijgen. Toekenning van de Surinaamse nationaliteit gebeurde op grond
van een combinatie van woonplaats, geboorteplaats en afstamming (langs
vaderlijke lijn) (Jones 2007). ‘Meerderjarigen die in Suriname geboren waren
en op het tijdstip van de inwerkingtreding van de TO in Suriname woonachtig
waren, werden geacht tot de ‘Surinaamse natie’ te behoren’ (Jones 2007:242).
Nederlandse Surinamers hadden gedurende tien jaar het recht om te opteren
voor de Surinaamse nationaliteit. Daarnaast werd vastgelegd dat meerderjarige
Nederlanders die in Suriname geboren zijn altijd en onvoorwaardelijk met
hun gezin tot de Republiek Suriname moeten worden toegelaten en in alle
opzichten als Surinamer dienen te worden behandeld. 56 Aanvankelijk kregen
zij na twee jaar verblijf in Suriname automatisch de Surinaamse nationaliteit
waardoor de Nederlandse nationaliteit verloren ging. Deze laatste bepaling
werd in 1994 echter geschrapt. Voor Surinamers van ‘Nederlands herkomst’
gold een optieregeling. Meerderjarigen die in Suriname waren geboren en
woonden (op het moment van onafhankelijkheid) en van wie de ouders
‘buiten Suriname als Nederlander zijn geboren’ konden binnen een jaar na
onafhankelijkheid op verzoek hun Nederlandse nationaliteit terugkrijgen.
Maar zelfs als zij dit verzoek niet op tijd indienden, konden zij over het
algemeen zonder moeite hun Nederlanderschap terugkrijgen (Jones 2007:
56
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Artikel 5, lid 2 van de Toescheidingsovereenkomst.

243). De speciale status voor Nederlandse Surinamers, om bij terugkeer in
Suriname in alle opzichten als Surinamer te moeten worden behandeld, is
zeker geen garantie. De Surinaamse regering had en heeft veel moeite met de
acceptatie van dit artikel. Surinaamse Nederlanders hadden bijvoorbeeld een
ongelijke positie op de arbeidsmarkt, bij het toewijzen van volkswoningen,
het verwerven van grond en het afsluiten van een lening bij een bank (Jones
2007: 252).
Suriname staat het behouden van de Surinaamse nationaliteit bij het
aannemen van een andere nationaliteit niet toe. De Surinaamse nationaliteit
vervalt automatisch als een andere nationaliteit wordt aangenomen. Er
ontstond dan ook discussie toen bleek dat Rabin Parmessar van de Nationale
Democratische Partij (NDP), een kandidaat voor de presidentsverkiezingen
in 2005, zijn Nederlandse nationaliteit niet had opgezegd. Zeker van
presidentskandidaten werd verwacht dat zij zonder reserves voor Suriname
zouden kiezen.57 Ondanks dat zowel Nederland als Suriname een dubbele
nationaliteit probeert te vermijden, zijn er toch Nederlandse Surinamers
die beide nationaliteiten hebben. Een dubbele nationaliteit is bijvoorbeeld
mogelijk voor kinderen van wie de moeder de Nederlandse nationaliteit
heeft en de vader de Surinaamse nationaliteit. Ook Surinamers geboren in
Nederland, die opteren voor het Nederlanderschap kunnen hun Surinaamse
nationaliteit behouden. Volgens cijfers van het CBS bezit ruim vier procent
van Surinaamse gemeenschap naast de Nederlandse nationaliteit ook de
Surinaamse nationaliteit.
4.3.3 EEN ACTIEF EXTRATERRITORIAAL BURGERSCHAP

Een meerderheid van de bevolking van Marokkaanse en Turkse herkomst
in Nederland heeft, ondanks het ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse
overheid een dubbele nationaliteit: de Marokkaanse of Turkse nationaliteit
naast de Nederlandse. Daarmee hebben zij ook een formele band met Marokko
en Turkije, waar zij geen hoofdverblijf hebben. Vaak wordt verondersteld dat
in geval van een dubbele nationaliteit alleen de nationaliteit van het woonland
actief is. Toch zijn er genoeg aanwijzingen dat een deel van de bipatriden
wel degelijk gebruikt maakt van het extraterritoriale staatsburgerschap,
bijvoorbeeld door te gaan stemmen of zich verkiesbaar te stellen bij verkiezingen.
Het extraterritoriale staatsburgerschap kan ook ongewenst actief worden
en worden opgelegd. Een extreem voorbeeld daarvan waren de bijzondere
Suriname in de greep van ‘dubbele nationaliteit’, Radio Nederland Wereldomroep, 25 juli
2005 (www.rnw.nl).
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uitzettingen in het kader van de Amerikaanse ‘war on terror’ (Stasiulis & Ross
2006 ). Verdachten van terrorisme met een dubbele nationaliteit werden
overgebracht naar het land waarvan zij ook het staatsburgerschap hadden
(vaak in het Midden-Oosten) en werden daar gemarteld. Hieronder wordt,
naast de mogelijkheden voor politieke betrokkenheid aan de hand van een
aantal voorbeelden, besproken wanneer het hebben van het staatsburgerschap
van een land waar je niet woont kan worden geactiveerd.
Politieke rechten en betrokkenheid
Iedereen die in het bezit is van de Marokkaanse of Turkse nationaliteit
kan stemmen bij verkiezingen in Marokko en Turkije, ook degenen die
permanent in het buitenland wonen. Om te kunnen stemmen voor de
Marokkaanse verkiezingen moeten de Marokkanen in het buitenland in de
verkiezingsperiode wel afreizen naar Marokko. Het is niet mogelijk om bij
consulaten of ambassades een stem uit te brengen. Dit was tot voor kort ook het
geval voor de Turkse verkiezingen.58 Vroeger organiseerden de Turkse politieke
partijen AKP en REFAH, partijen gebaseerd op politieke islam, vervoer voor
Turken woonachtig in Duitsland, zodat zij bij de grens hun stem konden
uitbrengen tijdens nationale verkiezingen. De verwachting was immers dat de
meerderheid van de in Duitsland wonende Turken conservatief en islamitisch
zou stemmen. Tijdens de laatste verkiezingen in Turkije, die plaatsvonden
in de zomerperiode wanneer veel migranten voor vakantie naar Turkije
gaan, werden stembureaus geïnstalleerd bij de grenzen en op de luchthaven.
Vooralsnog is het aantal Turken woonachtig in het buitenland dat een stem
uitbrengt tijdens verkiezingen beperkt (Avci & Kirişci, 2006:145). Daar komt
mogelijk bij de volgende verkiezingen verandering in. Sinds de AKP regeert
zijn er maatregelen genomen om het stemmen van Turken woonachtig in het
buitenland te faciliteren. Er is inmiddels een wet aangenomen die het stemmen
bij de grens en in consulaten mogelijk maakt (Kadirbeyoğlu 2009). 59
De betrokkenheid van Marocains Résidents à l’étranger (MRE) bij de
Marokkaanse politiek stond in november 2005 ter discussie naar aanleiding
van een toespraak van Koning Mohammed VI ter gelegenheid van de
herdenking van de Groene Mars. Hierin kondigde hij veranderingen in de
Marokkaanse kieswet aan om de politieke participatie van MRE te faciliteren
en te vergroten. De koning gaf aan de stembureaus in Europa opnieuw te
Persoonlijke communicatie met Saïd Bouddouft, 26 oktober 2006 / 1 maart 2007 en
met Resul Sahinol 25 oktober 2006.
59
Persoonlijke communicatie via e-mail met Zeynep Kadirbeyoğlu 23 maart 2009.
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willen invoeren en een officieel vertegenwoordigingsorgaan van MRE in te
stellen.60 Het voorstel voor het herintroduceren van de Europese stembureaus
werd later ingetrokken omdat, naast logistieke problemen, de uitkomst van
verkiezingen in Europa te onvoorspelbaar was. 61 De mogelijkheid bestond
dat dit voorstel de populariteit van (orthodox) islamitische partijen zou doen
stijgen (Brousky 2006). De officiële vertegenwoordiging van migranten in
Marokko in ‘De Raad van de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland’
(Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger – CCME) is wel doorgevoerd.
De Raad trad op 21 december 2007 aan en heeft op dit moment 37 leden,
voornamelijk uit Europa. De Frans-Marokkaanse gemeenschap is het sterkst
vertegenwoordigd in de Raad. Vier Marokkaanse Nederlanders zijn lid van de
CCME.62 De huidige leden zijn aangesteld voor een periode van vier jaar en zijn
vooral geselecteerd op individuele kwaliteiten en niet als vertegenwoordigers
van bepaalde organisaties.63 In de Raad zijn ook doelbewust voormalige
opponenten van het Marokkaanse regime opgenomen. Naast de afzonderlijke
leden hebben ook vertegenwoordigers van andere Marokkaanse instellingen die
zich bezighouden met de MRE, het IRCAM en de Marokkaanse ombudsman,
als observateurs zitting in de raad.64 Het doel van de Raad is de Marokkaanse
overheid te adviseren over zaken die de MRE aangaan. In de uitnodiging voor
een persconferentie leggen de Nederlandse vertegenwoordigers uit:
Als adviesorgaan houdt de CCME toezicht op het Marokkaanse beleid
met betrekking tot de emigrantengemeenschap, waarbij de rechten van
Marokkaanse migranten en hun nakomelingen gewaarborgd worden.
Een belangrijke doelstelling van de CCME is een bijdrage te leveren aan
bilaterale betrekkingen tussen de Marokkaanse staat en de landen waar
Marokkaanse emigranten zich gevestigd hebben. 65

Royal Speech marking the 30th anniversary of the Green March, 6 november 2005,
Engelse vertaling beschikbaar via Maghreb Arabe Presse, www.map.ma/eng.
61
Persoonlijke communicatie met Saïd Bouddouft, 26 oktober 2006 / 1 maart 2007.
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www.marocainsdumonde.gov.ma Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger
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Persoonlijke communicatie met Nadia Bouras, 9 maart 2009. De mensen zijn
aangewezen, niet verkozen.
64
De observateurs: (1) De Hoge Raad voor Oelema’s, (2) Raad en organisaties voor
Marokkaanse oelema’s in het buitenland, (3) Stichting Hassan II, (3) Stichting
Mohammed V voor solidariteit, (4) de Raad voor de Mensenrechten (CCDH), (5) Diwan
Al Madhalim (soort ombudsman), (6) Koninklijk Instituut voor de Amazigh cultuur.
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Uitnodiging voor het bijwonen van de ‘officiele presentatie van de CCME aan het
Nederlandse publiek op woensdag 3 december 2008 in Perscentrum Nieuwpoort te Den
Haag.
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Bij de eerste plenaire bijeenkomst van de Raad in de zomer van 2008 zijn
zes werkgroepen opgericht die een beeld geven van de prioriteiten van de
Raad: (1) burgerschap en politieke participatie, (2) cultuur, onderwijs en
identiteit, (3) vrouwen en de ‘nieuwe’ generatie (4) beleid en politiek (5)
ontwikkeling (6) religie en godsdienstonderwijs. 66 Nadia Bouras, Nederlands
lid van de werkgroep vrouwen, ziet de Raad vooral als een kans om problemen
aan te kaarten die de Marokkanen in het buitenland ondervinden van de
Marokkaanse wetgeving. Wat de invloed van de adviezen van de Raad gaat
zijn moet worden afgewacht.
Het Marokkaanse familierecht
Het Marokkaanse familierecht (Mudawwana) heeft gevolgen voor de
Marokkanen in Nederland. Het kwam meerdere keren in opspraak wegens de
slechte positie van Marokkaanse vrouwen. Zo werd het feit dat Marokkaanse
mannen hun huwelijk mondeling konden beëindigen bekritiseerd. Het bleek
dat een aantal Marokkaanse vrouwen, woonachtig in Nederland, tijdens de
vakantie in Marokko werden verstoten en achtergelaten zonder Nederlandse
verblijfs- of identiteitsdocumenten. De eerste drie jaar van het huwelijk is de
verblijfsvergunning van de vrouw gekoppeld aan die van haar man, en als zij
zonder papieren wordt achtergelaten in Marokko kan zij dan ook niet terugkeren
naar Nederland.67 In 2004 zijn enkele grote veranderingen doorgevoerd in
het Marokkaanse familierecht. De positie van de vrouw is verbeterd en er
zijn minder tegenstrijdigheden en conflicten tussen de Marokkaanse en de
Nederlandse wetgeving. Het is voor vrouwen gemakkelijker geworden om
te scheiden en de huwbare leeftijd voor meisjes is opgeschroefd van vijftien
naar achttien jaar. In Nederland gesloten huwelijken worden voortaan
erkend indien twee islamitische getuigen aanwezig zijn en een bruidsschat is
betaald. Het Marokkaanse consulaat verstuurt de huwelijksakte vervolgens
naar Marokko, waar deze bij de familierechtbank moet worden erkend. Als
Marokkaanse Nederlanders willen dat hun huwelijk in beide landen wordt
erkend, moeten zij hiermee rekening houden.

http://www.ccme.org.ma/upload/documents/document109.pdf Presentatie CCME.
Zie: Met nek aangekeken in Marokko. Gedumpte Marokkaanse vrouwen vinden na
terugkeer weinig respect., Metro, 17 juni 2005 en . Interpellatie inzake het achterlaten
van vrouwen en kinderen in Marokko, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 742,
nr. 19.
66
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Het namenrecht
Marokko en Turkije voeren een restrictief voornamenbeleid. Ook dit heeft
gevolgen voor Marokkanen en Turken woonachtig in het buitenland. Vooral
het Marokkaanse voornamenbeleid kwam de laatste jaren in opspraak. Het
Marokkaanse recht accepteert alleen voornamen met een Marokkaans karakter
geaccepteerd. De Marokkaanse consulaten in Nederland beschikken over een
lijst met door de Marokkaanse overheid erkende voornamen. De lijst bestaat
voornamelijk uit Arabische voornamen.68 Christelijke voornamen en de
meeste Amazigh (Berber) voornamen worden in principe niet geaccepteerd.
Nederlandse gemeenten hanteren deze Marokkaanse namenlijst ter informatie
als ouders met een Marokkaanse nationaliteit hun kind komen inschrijven.
Zij adviseren in geval van twijfel contact op te nemen met het consulaat.
Het Marokkaanse consulaat verstrekt in principe geen Marokkaans paspoort
of identiteitskaart aan personen met niet-geaccepteerde voornamen. 69
Ouders kunnen wel een verzoek indienen voor acceptatie van de door hen
gekozen voornaam bij de Marokkaanse overheid. Deze procedure kan lang
duren en succes is niet gegarandeerd.70 Er is overigens wel een verschil tussen
monopatride en bipatride burgers. Bipatride burgers met een Marokkaanse
en Nederlandse nationaliteit die hun hoofdverblijf in Nederland hebben
vallen volgens Jessurun D’Oliveira (2009) in principe onder het Nederlandse
namenrecht. Monopatride burgers, met alleen een Marokkaanse nationaliteit
die hun hoofdverblijf in Nederland hebben moeten zich wel houden aan
het Marokkaanse namenrecht. Echter, omdat het Marokkaanse namenrecht
gekoppeld is aan het nationaliteitsrecht en de Marokkaanse nationaliteit
onvervreemdbaar is, is het Marokkaanse namenrecht in alle situaties toepasbaar.
Turkije kent geen officiële namenlijsten, maar voornamen moeten wel binnen
de Turkse cultuur passen en mogen het kind niet schaden. Buitenlandse
voornamen worden niet geaccepteerd.71 Het Turkse consulaat adviseert Turken
in het buitenland over de juiste spelling. Deze wet is omstreden omdat er te
weinig ruimte zou zijn voor Koerdische voornamen.

De lijst is te vinden op de website van het Marokkaanse consulaat te Rotterdam: http://
cgmrotterdam.nl/informatie/meisjesnamen.html / http://cgmrotterdam.nl/informatie/
Jongensnamen.html.
69
www.loket.amsterdam.nl, Keuze voornaam kind, bijzonderheden. Het voorbeeld van
het Marokkaanse consulaat wordt expliciet vermeld. EenVandaag, 23 februari 2009.
70
Interview met Said Bouddouft, 20 oktober 2006, reportage EenVandaag, 23 februari
2009 over het gebruik van de namenlijst op het Marokkaanse consulaat.
71
Zie www.loket.amsterdam.nl: Keuze voornaam kind met buitenlandse nationaliteit
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De dienstplicht
Militaire dienstplicht is een klassiek middel voor staten om de nationale
cultuur te versterken (Van Amersfoort 2001:20, Knippenberg & De Pater
1988 ). Dienstplicht is ook een middel om de band met de bevolking in
het buitenland te beïnvloeden. Tot 31 augustus 2006 kende Marokko een
militaire dienstplicht voor alle mannen tussen de 18 en 39 jaar. Dit betekende
echter niet dat alle mannen ook daadwerkelijk werden opgeroepen voor
militaire dienst. Er waren meer dan genoeg vrijwilligers die zich aanmelden. 72
Daarom werden mannelijke MRE ook niet opgeroepen voor militaire dienst.
De situatie voor mannen met de Turkse nationaliteit, woonachtig buiten
Turkije, is anders. Turkije kent een militaire dienstplicht van vijftien maanden
voor alle mannen met een Turkse nationaliteit vanaf twintig jaar. Sinds 1992
hoeven Turken die zijn geëmigreerd voor hun achttiende levensjaar of in
het buitenland zijn geboren én dienstplicht hebben vervuld in het land van
vestiging geen dienstplicht meer te vervullen in Turkije (Kadirbeyoğlu 2007
en 2009).73 Daarnaast hoeven houders van het ‘Turkse staatsburgerschap light’
(blauwe kaart) sinds 1995 geen militaire dienst te vervullen (Kadirbeyoğlu
2007: 137). Aangezien Nederland geen dienstplicht meer kent en de meeste
Turkse Nederlanders de Turkse nationaliteit bezitten, blijft de dienstplicht in
Turkije van kracht. Turken in Nederland kunnen de dienstplicht grotendeels
afkopen,74waarna zij nog 21 dagen basisopleiding in Turkije moet vervullen.
Zij kunnen uitstel van dienstplicht aanvragen tot hun 38ste levensjaar. Voor
het 45ste levensjaar moeten zij de militaire dienst hebben vervuld of afgekocht. 75
Tot voor kort kon iemands Turkse nationaliteit worden ontnomen als deze
persoon de militaire dienstplicht niet op enige wijze had vervuld. 76 Het is
tegenwoordig in principe mogelijk afstand te doen van de Turkse nationaliteit
zonder dat de militaire dienstplicht is vervuld of afgekocht, als wordt voldaan
Immigration and Refugee Board of Canada, Morocco: Whether military service is compulsory for men in Morocco; whether all persons of age receive a call-up notice; penalties
imposed upon those who refuse to enlist; whether persons who refuse to serve are prosecuted (2004-2007), 31 Oktober 2007, MAR102604.E, beschikbaar op: http://www.
unhcr.org/refworld/docid/47d6546223.html [laatst bezocht op 12 maart 2010].
73
Zie ook Wet nummer 1111, Turkse Krijgsrecht (1992).
74
Kosten voor het afkopen: € 5.112,-- voor mannen tot 38 en € 7.668,-- voor mannen
van 39 – 44 jaar.
75
Nederlandse Turken en Turkse dienstplicht, Nieuwsbericht Immigratie- en Naturalisatiedienst 3 juli 2008. http://www.ind.nl/nl/inbedrijf/actueel/Nederlandse_Turken_en_
Turkse_dienstplicht.asp.
76
Op 29 mei 2009 werd een nieuwe wet aanvaard door het Turkse parlement waardoor
de Turkse nationaliteit niet langer verloren gaat als de militaire dienstplicht niet wordt
vervuld (Kadirbeyoğlu 2009).
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aan een aantal voorwaarden.77 Maar mocht de enige reden om afstand te
doen van de Turkse nationaliteit zijn dat iemand geen militaire dienst wil
vervullen, dan kan in de praktijk het opzeggen van de nationaliteit worden
bemoeilijkt en uitmonden in lange procedures (Doomernik & Cilissen,
2008).78 Het voorbeeld van de Turkse dienstplicht laat zien dat -ondanks dat
er vaak vanuit wordt gegaan dat het extraterritoriale staatsburgerschap vooral
symbolisch is of slechts op de achtergrond aanwezig- in sommige situaties het
staatsburgerschap wel degelijk gewenst of ongewenst kan worden geactiveerd.

4.4 ONTMOETINGEN TUSSEN NATIONALE BURGERSCHAPSREGIMES
De hierboven beschreven buitenlandse inmenging met Nederlandse
ingezetenen heeft de afgelopen jaren geregeld tot maatschappelijke discussies
geleid. De laatste jaren volgden de incidenten zich snel op. Bemoeienissen
vanuit de herkomstlanden worden over het algemeen gezien als een inbreuk
op de soevereiniteit van Nederland en als ongewenste bemoeienis met
Nederlandse burgers. Maar ook het Nederlandse burgerschapsregime strekt
zich uit over de landsgrenzen en botst daar met de landsbelangen. In de
postkoloniale verhoudingen tussen Nederland en Suriname gaat het niet
om de wenselijkheid van Surinaamse invloed in Nederland maar juist om de
wenselijkheid van Nederlandse inmenging in Suriname. Deze paragraaf gaat
allereerst in op de discussies over Marokkaanse en Turkse bemoeienis met
Nederlandse burgers. Vervolgens worden de postkoloniale gevoeligheden over
de Nederlandse bemoeienis met Surinaamse zaken beschreven.
4.4.1 BUITENLANDSE INMENGING IN NEDERLANDSE ZAKEN79

Zolang de verwachting was dat de arbeiders uit Marokko en Turkije slechts
tijdelijk in Nederland zouden blijven, gold inmenging van de buitenlandse
De voorwaarden zijn: meerderjarig en handelingsbekwaam, in het bezit van de nationaliteit van een andere staat, niet wordt gezocht voor een misdrijf (het niet naleven
van de regels van de Turkse dienstplicht is in Turkije een strafbaar feit) of andere fiscale
of strafrechtelijke belemmeringen (bijvoorbeeld belastingschulden). Zie: Nederlandse
Turken en Turkse dienstplicht, Nieuwsbericht Immigratie- en Naturalisatiedienst 3 juli
2008. http://www.ind.nl/nl/inbedrijf/actueel/Nederlandse_Turken_en_Turkse_dienstplicht.asp.
78
Zie ook de Brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de Turkse dienstplicht:
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006 – 2007, 31 088, nr. 1.
79
Ten dele eerder verschenen als Dijkink en Van der Welle (2009).
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staten niet altijd als een probleem. De overheden van de herkomstlanden
waren bijvoorbeeld actief betrokken bij het Onderwijs in Eigen Taal en
Cultuur (OETC). Zo ontstond ook de tegenstrijdige situatie dat kinderen
van Marokkaanse herkomst onderwijs kregen in het Arabisch, naast het Frans
de officiële voertaal van Marokko, terwijl de meerderheid thuis een Berber
dialect sprak (Van Amersfoort & Van Heelsum 2007). Met het besef dat
zij permanent in Nederland zouden blijven veranderde dit gezichtspunt en
kwam de nadruk te liggen op de integratie van Marokkanen en Turken in
Nederland en is buitenlandse inmenging problematischer. Toch was er ook in
de beginperiode al wrijving tussen het Nederlandse beleid en het beleid van
de herkomstlanden.
De Marokkaanse organisatie Amicales was vanaf de oprichting omstreden
en vooral in Nederland was de oppositie tegen deze organisatie sterk (Brand
2005). Tegenstanders zagen Amicales als een instrument om politieke controle
uit te oefenen over linkse en Berberactivisten (Van Amersfoort & Van Heelsum
2007). De positie van Amicales was onhoudbaar en de Marokkaanse regering
besefte dat zij een andere weg moest inslaan om de band met de Marokkanen
in het buitenland te behouden. Zelfs de toenmalige koning Hassan II moest
uiteindelijk toegeven dat deze organisatie te ver ging in vriendjespolitiek
en corruptie. In 1986 beloofde hij tijdens een toespraak dat Amicales zou
worden gereorganiseerd tot een meer representatieve en democratische
organisatie (Brand 2005: 74). Ook over de rol van Diyanet in Nederland was
vanaf de oprichting discussie, al was de organisatie wel minder omstreden
dan Amicales. De gevoeligheid betrof vooral de vraag of imams uit Turkije
hun taak in Nederlandse moskeeën wel goed zouden kunnen uitvoeren en
of imams niet beter in Nederland konden worden opgeleid (Avci 2005). In
2003 deed de Commissie Blok in het kader van een onderzoek naar het succes
van het Nederlandse integratiebeleid, een aanvullend bronnenonderzoek
naar de invloed van ‘overheden in de landen van herkomst op integratie
van landgenoten in Nederland’.80 De conclusies van dit onderzoek waren
niet eenduidig. De onderzoekers concludeerden dat er over de effecten op
de integratie van de migranten en hun nakomelingen in de Nederlandse
samenleving geen oordeel te vellen was op basis van de onderzochte bronnen.
Alleen het ‘intimiderende’ beleid van de Marokkaanse overheid in de jaren
negentig beoordeelde de Commissie als integratiebelemmerend, al bleef het
voor de onderzoekers onduidelijk in welke mate dit het geval was. 81
Rapport B: Rol overheden landen van herkomst: Turkije en Marokko. Tweede Kamer,
vergaderjaar 2003-2004, 28 689, nr. 13, pg. 67-128.
81
Ibid, pg. 112.
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Inmiddels is de Marokkaanse diasporapolitiek verregaand geïnstitutionaliseerd82 en van intimidatie zoals in de tijd van Amicales is de laatste jaren geen
melding gemaakt. Het aantreden en het beleid van Koning Mohammed VI
heeft ook grote invloed gehad op het imago van Marokko. De ‘Commissie
voor verzoening en gerechtigheid’, opgericht in 2003, onderzocht de
verdwijningen en willekeurige opsluiting ten tijde van ‘de jaren van lood’ onder
Koning Hassan II. De positie van de vrouw is verbeterd door wijzigingen
in het Marokkaanse familierecht. Ondanks deze veranderingen bestaat er
nog steeds scepsis over de daadwerkelijke vrijheid van meningsuiting en of
de verschillende instituties ten behoeve van de MRE hun mooie woorden
daadwerkelijk in daden omzetten (Brand 2005, De Haas 2007). Daarnaast is
de angst en het wantrouwen onder MRE ten opzichte van de Marokkaanse
autoriteiten nog niet verdwenen, zeker onder de eerste generatie migranten.
Een tekenend voorbeeld hiervan is een anekdote die Samira Bouchibti,
destijds Kamerlid namens de Partij van de Arbeid en geboren in Marokko,
vertelde in een panel over politieke hervorming in Marokko. Toen zij haar
moeder eerder die dag aan de telefoon had en vertelde waar zij die avond naar
toe ging, drukte haar moeder haar op het hart toch vooral niets negatiefs over
de Marokkaanse koning te zeggen.
Diyanet is in Nederland nog steeds actief en levert nog altijd een groot deel
van de imams, ondanks het uitgangspunt van het Nederlandse beleid imams
zoveel mogelijk in Nederland op te leiden. Het aanbod van in Nederland
opgeleide imams is echter nog lang niet toereikend, en daarom voorziet Diyanet
ook in een behoefte van de Turkse bevolking in Nederland. 83 De imams uit
In 1990 werd het Ministerie voor MRE opgericht. Dit leidde tot ergernis bij het
Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken die de MRE als hun thema beschouwden. Ook leidde de oprichting tot irritatie bij de ambassadeurs en de Amicales (Belguendouz 2006, Brand 2005). Als gevolg van de kritiek werd het ministerie in 1997 alweer
opgeheven.). In 2002 werd er opnieuw een Ministerie voor MRE in het leven geroepen.
Dit keer echter onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken en zonder eigen budget
of personeel (De Haas 2007). Andere overheidsorganisaties die zich bezighouden met
de MRE zijn de Stichting Hassan II (opgericht in 1990)en de Stichting Mohammed V
(opgericht in 1999).
83
Diyanet werd betrokken bij het ontwikkelen van een Nederlandse imamopleiding,
maar stapte zelf uit het initiatief omdat zij het hbo-niveau onvoldoende achtte (Tweede
Kamer 2006-2007, 30 810, nrs. 1-2). Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en
Integratie sprak toen wel de wens uit dat Diyanet op de één of andere manier betrokken
zouden blijven, omdat zij een groot aantal moskeeën vertegenwoordigd. De gesprekken
bleken lastig omdat het niet de bedoeling is dat Diyanet ‘bepaalt hoe in Nederland met
de imamopleidingen wordt omgegaan. Het is immers de uitdrukkelijke wens van de
Kamer om buitenlandse invloed zoveel mogelijk te verminderen’, aldus de minister. Er
werden zorgen geuit door leden van de algemene commissie integratiebeleid over het feit
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Turkije moeten tegenwoordig wel, ook als zij tijdelijk naar Nederland komen,
een inburgeringscursus volgen.
Ondanks doelstellingen van de Marokkaanse en Turkse overheid betreffende
de Marokkanen en Turken in Nederland steeds meer stroken met die van de
Nederlandse overheid, zoals de sociaaleconomische integratie en het bestrijden
van radicalisering onder migrantengroepen, leiden claims op de loyaliteit en
identiteit van migranten nog geregeld tot wrijvingen (Dijkink & Van der
Welle 2009). In de periode 2006-2008 was er een reeks aan ‘buitenlandse
bemoeienissen’ die tot een publiek debat leidden. Deze voorvallen worden
hieronder besproken.
Het Turkse lange afstandsnationalisme
Het lange afstandsnationalisme van Turkije hield vooral de gemoederen bezig
vanwege het standpunt van Turkije over de Armeense genocide. Sommige
Europese landen, zoals Zwitserland en Frankrijk, hebben wetgeving die het
ontkennen van genocide strafbaar stelt. In het Nederlandse recht is er geen
wetgeving die het ontkennen, trivialiseren, rechtvaardigen of goedkeuren
van genocide strafbaar stelt. Zulke uitingen kunnen wel onder specifieke
discriminatiebepalingen vallen (Brants e.a. 2007). In 2004 nam de Kamer
een motie aan waarin de regering werd verzocht om binnen de dialoog met
Turkije in het kader van de toetredingsonderhandelingen ‘voortdurend en
nadrukkelijk de erkenning van de Armeense genocide aan de orde te stellen.’ 84
Het officiële standpunt van de Turkse overheid dat de Armeense genocide aan
het begin van de vorige eeuw niet heeft plaatsgevonden, moet ter discussie
worden gesteld. Daarna bleef het even stil rondom de ‘Armeense kwestie’.
In de zomer van 2006 kwam de kwestie indirect weer op de agenda omdat
de ChristenUnie een wetsvoorstel indiende om het in de openbaarheid
ontkennen, bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord
en misdrijven tegen de menselijkheid strafbaar te stellen. 85
dat Diyanet nog steeds gemakkelijk imams uit Turkije kan laten overkomen, wat wordt
gezien als ongewenst. (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 300 VI, nr. 177), De
instroom van Turkse imams van Diyanet dient te worden afgebouwd, maar tewerkstellingsvergunningen worden verleend zolang er niet genoeg aanbod is van ‘Nederlandse
imams’ (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 304, nrs. 1-2, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 800 VIII en 29 800 VI, nr. 201).
84
Motie van het lid Rouvoet c.s., Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 21 501-20
(Europese Raad).
85
Het wetsvoorstel is tot op heden niet aangenomen. De Raad van State oordeelde dat de
huidige wetgeving al toereikend is voor het strafbaar stellen van de situaties waarop het
wetsvoorstel voorziet. Een nieuwe wet zou daarom overbodig zijn. Ondanks deze kritiek
wordt er door de ChristenUnie nog altijd gewerkt aan het wetsvoorstel.
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Later dat jaar, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen kwam de
kwestie echter nog veel prominenter op de agenda van de politieke partijen. De
aanleiding was een brief van de Federatie voor Armeense Organisaties in Nederland
(FAON) aan het CDA, waarin zij duidelijkheid vroeg over de kandidaatstelling
van Ayhan Tonca voor de opkomende verkiezingen. Volgens de FAON had deze
politicus van Turkse herkomst de Armeense genocide openlijk ontkend. FAON
vroeg zich af of hij zich wel voor honderd procent zou kunnen inzetten voor
de Nederlandse nationale belangen, en eiste duidelijkheid over de opvattingen
van de heer Tonca en van beide andere kandidaten van Turkse herkomst op de
kieslijst van het CDA. Toen het actualiteitenprogramma NOVA in een uitzending
aandacht besteedde aan deze kwestie barstte een publieke en politieke discussie
los.86 De toenmalig partijvoorzitster van het CDA, Marja van Bijsterveld vroeg
zich af of, zelfs als Ayhan Tonca afstand zou doen van zijn vroegere uitspraken,
hij dan nog wel geloofwaardig zou zijn.
De media-aandacht voerde de druk op kandidaten van Turkse herkomst
op de kieslijsten van de politieke partijen op om zich uit te spreken over
de Armeense kwestie. Allereerst legden de CDA-kandidaten Ayhan Tonca
en Osman Elmaci een officiële verklaring af. Hierin stelden zij dat, indien
zij zitting hadden gehad in de Tweede Kamer toen de motie inzake de
Armeense genocide werd behandeld, zij het standpunt van het CDA hadden
onderschreven en voor de motie van de ChristenUnie zouden hebben gestemd.
Een paar dagen later meldde de Turkse krant Sabah Anrupa een ander verhaal.
De twee kandidaten vertelden in een interview met deze krant dat zij zouden
blijven ontkennen dat de Armeense genocide ooit heeft plaatsgevonden, ook
nu zij kandidaat staan voor de verkiezingen. 87
Een tweede verklaring volgde van Erdinc Sacan, kandidaat voor de PvdA
en initiatiefnemer van de website siyaset.nl, een initiatief van politici van
Turkse komaf om politieke participatie te bevorderen. De chatbox van deze
website zou een platform zijn voor ontkenners van de genocide. Erdinc Sacan
verklaarde dat hij zichzelf schaart achter het partijstandpunt over de Armeense
genocide, maar dat hij zich niet in staat acht een stellig standpunt in te nemen.
Hij wil daartoe ook niet gedwongen worden. ‘Ik heb altijd gezegd dat historici
in deze kwestie het laatste woord moeten hebben, niet leken als ik’, stelde
Sacan. Uiteindelijk moesten alle drie kandidaten afstand doen van hun plaats
op de kieslijst voor de verkiezingen van 2006.

NOVA, 20 september 2006.
Drie politici weigeren Turkse verantwoordelijkheid voor genocide op Armenen te
erkennen; CDA: er was een onhoudbare positie ontstaan, Het Parool, 27 september 2006.
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Ook Nebahat Albayrak, Tweede Kamerlid van Turkse herkomst (PvdA),
voelde zich uiteindelijk gedwongen zich uit te spreken over de kwestie. Begin
oktober 2006 schreef zij samen met haar partijgenoot Frans Timmermans
voor de krant Trouw een reactie op de politieke discussie die was ontstaan.
Hierin stelden zij dat Turken, ook in Europa het debat over het ‘uitmoorden
van de Armeense bevolking’ moeten aangaan. Over de term genocide
spraken zij zich niet uit. Dat noemden zij ‘voer voor juristen’. 88 Dit kwam
Albayrak op het verwijt te staan de Armeense genocide niet openlijk te willen
erkennen. Fatma Koser Kaya, kandidaat voor D66, weigerde in navolging van
de partijvoorzitter Alexander Pechtold zich uit te spreken over de Armeense
genocide. Op haar website vroeg zij zich af waarom eigenlijk alleen de politici
van Turkse herkomst zich hierover openlijk moesten uit te spreken:
Waar het nu om gaat, hier in Nederland? Waarom worden Nederlandse
kandidaat-politici van Turkse komaf plotseling aan de schandpaal genageld
en gedwongen om zich te bekennen tot het genocide-standpunt, op straffe
van verwijdering van de kieslijst? Waarom wordt Nederlandse kandidaten die
toevallig een andere haarkleur hebben niet gevraagd wat zij vinden van de naoorlogse gebeurtenissen in Indonesië, bijvoorbeeld? Zijn de verhoudingen
tussen Nederland en Indonesië soms minder actueel en belangrijk?
Trouwens, als je dan tóch het debat over 1915 wilt aangaan: waarom wordt
niet-Turkse kandidaten niet dezelfde vraag gesteld? Doet het er soms
toe wat je herkomst is als het gaat om een beoordeling van historische
gebeurtenissen? Wat nu als een autochtone Nederlandse politicus de
Armeense genocide zou ontkennen? Wordt hij dan óók van de kieslijst
geschrapt?89

Deze uitspraken leverden haar steun op vanuit de Turkse gemeenschap. Turkse
organisaties in Nederland verspreidden een e-mail waarin zij vijf redenen
gaven om op Koser Kaya te stemmen, waaronder haar weigering zich uit te
spreken over de Armeense genocide. De voorkeursstemmen waarmee Koser
Kaya uiteindelijk in de Tweede Kamer kwam werden toegeschreven aan de
proteststemmen van de Turks-Nederlandse kiezers. 90
Albayrak en Timmermans over de Armeense genocide. Zie de fouten uit het verleden
onder ogen, Trouw, 3 oktober 2006.
89
Ach het is zo fijn om een Nederlander van Turkse afkomst te zijn, 15 december 2006:
http://fatmakoserkaya.nl/news/item/Ach_het_is_zo_fijn__een_Nederlander_van_
Turkse_afkomst_te_zijn/.
90
Zie bijvoorbeeld: Fatma Koser Kaya: ik wil de kiezers danken, Volkskrant, 27
november 2006.
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Door de politieke onrust en discussie die ontstonden rondom de Armeense
kwestie brachten ook een aantal soevereiniteitsbotsingen aan het licht. Allereerst
kwamen mogelijke negatieve consequenties naar voren van het hebben van
een extraterritoriaal Turks staatsburgerschap. Het openlijk erkennen van de
Armeense genocide is strafbaar in Turkije. De Turkse nationalistische advocaat
Kemal Kerincsiz concludeerde dat de kandidaten Tonca en Elmaci Artikel 301
van het Turkse wetboek van strafrecht hadden overtreden, omdat zij hadden
ingestemd met het partijstandpunt van het CDA. Op grond hiervan kunnen
zij vervolgd worden in Turkije. Artikel 301 stelt het publiekelijk beledigen van
de Turkse identiteit strafbaar.91 De advocaat concludeerde:
Ze vallen zeker onder artikel 301. Volgens dit artikel is het verboden
om de Turkse identiteit, het leger en de regering te beledigen. Met hun
handtekening onder de verklaring van de christen-democraten hebben
deze twee heren de Turkse identiteit met voeten getreden. 92

Een aantal maanden later dreigde Kemal Kerincsiz in een uitzending van
EenVandaag dat Nebahat Albayrak, inmiddels staatssecretaris van justitie, kon
worden vervolgd als zou blijken dat zij als Kamerlid een motie had gesteund
waarin de Turkse identiteit werd beledigd door het erkennen van de Armeense
genocide.93 Zijn opmerkingen maakten duidelijk welke juridische gevolgen
een dubbele nationaliteit zou kunnen hebben. De politieke discussie ging
echter vooral om loyaliteit. Kamerlid Geert Wilders (PVV) stelde Albayrak’s
loyaliteit aan Nederland ter discussie. Haar loyaliteit zou door het niet expliciet
erkennen van de Armeense genocide twijfelachtig zijn. In een interview met
NRC Handelsblad merkt hij op:

Artikel 301 van het Turkse strafrecht is vaak bediscussieerd, zowel binnen Turkije als
daarbuiten. Vooral ook naar aanleiding van het aanklagen van enkele journalisten en
publicisten zoals Orhan Pamuk & Hrant Dink. Het artikel was ook één van de onderhandelingspunten met betrekking tot de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU.
Een gewijzigde versie van Artikel 301 is per 8 mei 2008 in werking getreden. De ‘Turkse
identiteit’ (Turkishness) is vervangen door ‘Turkse natie’ en de maximale straf is teruggebracht van 3 naar 2 jaar. In hoeverre deze wijzigingen daadwerkelijk tot veranderingen
zullen leiden in de uitvoering moet nog worden afgewacht. Ook ‘de Turkse natie’ is een
vage term en voor meerdere uitleg vatbaar. (zie Bülent Algan, German Law Journal, 12,
1 december 2008: The Brand New Version of Article 301 of Turkish Penal Code and the
Future of Freedom of Expression Cases in Turkey).
92
Erdal Balci, Zeker process tegen CDA’ers; Turkije en de Armeense genocide, Trouw, 26
september 2006.
93
EenVandaag, 15 maart 2007.
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Ik zeg niet dat ze misbruik van haar dubbele nationaliteit zal maken, ik zeg
alleen dat ze de schijn van belangenverstrengeling oproept. Stel dat er ooit
eens een oorlog uitbreekt, wiens belangen dien je dan? 94

Ook het stemadvies van de Turkse organisaties zorgde voor onrust onder de
Nederlandse politici, omdat in NOVA het gerucht naar buiten kwam dat het
stemadvies afkomstig was van het Turkse ministerie voor Algemene Zaken.
Het werd gezien als een poging van de Turkse staat om direct invloed uit te
oefenen op Turkse Nederlanders, en als een aantasting van de Nederlandse
soevereiniteit. De partijvoorzitter van D66, Alexander Pechtold, reageerde
op de vermeende invloed van de Turkse staat op het stemgedrag van Turkse
Nederlanders:
Als blijkt dat vanuit een Turks ministerie actie is ondernomen, is het
duidelijk dat dit niet kan. Je bemoeit je niet met andermans binnenlandse
politiek.95

De Turkse autoriteiten spraken tegen dat zij iets te maken hadden met het
stemadvies.96 Mede als reactie op de Armeense kwestie in de aanloop naar de
verkiezingen, diende de partij van Geert Wilders (PVV) in februari 2007 een
motie in waarin de loyaliteit van bewindslieden met een dubbele nationaliteit
ter discussie werd gesteld. PVV stelde in deze motie dat het van groot belang
is dat leden van het kabinet zich uitsluitend inzetten voor het Nederlandse
belang en dat dit niet te verenigen is met een dubbele nationaliteit. De partij
pleitte ervoor dat personen die naast de Nederlandse een andere nationaliteit
hebben niet langer toegelaten worden tot het kabinet. 97 Alle andere politieke
partijen stemden tegen de motie.
Een andere politiek gevoelige kwestie is de Turkse dienstplicht. Begin 2008
werden er verschillende Kamervragen gesteld over de mogelijke financiële
en sociale gevolgen van het vervullen van de dienstplicht in Turkije voor
bipatride Turks-Nederlandse mannen.98 De vraag was of het vervullen van de
dienstplicht de integratie van Turkse Nederlanders belemmert. Naar aanleiding
Het koninkrijk van Allah zal er nooit komen. NRC Handelsblad, 27 februari 2007.
Onrust over stemadvies ‘Turkse staat’; Turkse lobby voor D66’er, Trouw, 8 december
2006.
96
ibid.
97
Motie van het lid Fritsma (PVV), Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007 (R1795) nr.
22/24.
98
Aanhangsel van de Handelingen, Vergaderjaar 2006-2007, nr. 1878, 1879 en 1880.
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van de Kamervragen gaf de minister voor Wonen, Wijken en Integratie de
opdracht voor een onderzoek naar de relatie tussen het moeten vervullen van
de militaire dienstplicht in Turkije en de integratie van Turks-Nederlandse
mannen. De onderzoekers concluderen echter dat er vanuit het perspectief van
de Turkse mannen die zij spraken, en daarin gesteund door de gesprekken met
experts, in ‘algemene termen kan worden gesteld dat er geen negatieve invloed
blijkt uit te gaan van het vervullen van de Turkse dienstplicht voor bipatride
mannen op hun integratie- of die van hun gezinsleden – in de Nederlandse
samenleving’ (Doomernik & Cilessen 2008).
De lange arm van Marokko
Er waren de afgelopen jaren verschillende gebeurtenissen die de publieke
discussie over bemoeienis van de Marokkaanse overheid met de Marokkaanse
gemeenschap in Nederland aanwakkerden. Vooral vier gebeurtenissen kregen
veel aandacht in de Nederlandse media en in de politieke arena: (1) de
onvervreemdbaarheid van de Marokkaanse nationaliteit, (2) de Hoge Raad
voor MRE (CCME), (3) vermeende spionage en (4) het terugroepen van
imams naar Marokko.
Het niet kunnen opzeggen van de Marokkaanse nationaliteit conflicteert
duidelijk met de Nederlandse wens de dubbele nationaliteit zoveel mogelijk te
voorkomen. Dit leidt dan ook geregeld tot spanningen. In juni 2005 bezocht
toenmalig minister van Justitie Rita Verdonk Marokko op uitnodiging van
Nouzha Chekrouni, destijds de minister verantwoordelijk voor de MRE. Tijdens
het bezoek drong zij aan op het heroverwegen van de onvervreemdbaarheid
van de Marokkaanse nationaliteit. Een enkelvoudige Nederlandse nationaliteit
voor de derde generatie zou de integratie in de Nederlandse samenleving ten
goede komen. Dit pleidooi leidde tot irritatie aan Marokkaanse zijde. Een
vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie benadrukte dat er over het
behouden van de Marokkaanse nationaliteit over generaties niet kan worden
onderhandeld. ‘Marokko zal nooit de Marokkaanse nationaliteit van iemand
afnemen die deze heeft geërfd van zijn vader of grootvader, het is een kwestie
van soevereiniteit waarover niet kan worden onderhandeld’, stelde zij. 99
De Hoge Raad voor MRE kwam een half jaar voor de uiteindelijke oprichting
al onder vuur te liggen, door de rol van Tweede Kamerlid Khadija Arib in
een adviescommissie van de Marokkaanse mensenrechtenorganisatie Conseil
Immigrants marocains en Hollande: désaccord sur la double nationalité, Le Matin,
15 juni 2005 : ‘Le Maroc ne peut et nu pourra jamais retirer la nationalité marocaine à
guelqu’un qui en a hérité par son père ou son grand-père … il s’agit d’une question de
souveraineté non négociable’.
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Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH). Het doel van de adviescommissie
was aanbevelingen doen voor een nieuw Marokkaans ‘migrantenbeleid’ en
specifiek voor de oprichting van de Hoge Raad voor MRE. De Tweede Kamer
bekritiseerde de positie van Khadija Arib in de adviesraad omdat deze zou
botsen met haar functie als parlementariër. Ook verschillende Marokkaanse
Nederlanders waren kritisch. De journalist Asis Aynan vergeleek de adviesraad
met Amicales, en zag het als een nieuwe manier om controle te kunnen
uitoefenen en vroeg zich af wiens belangen een Hoge Raad voor Migranten
zou behartigen.
‘Ik vind het echt controle wat ze doen, daarom trek ik de lijn naar Amicales.
(…) Marokko is gek geworden, wie heeft het hier over migranten?
Sodemieter op, ik heb een Nederlands paspoort. Je gaat mijn belangen
helemaal niet behartigen. Ik stem op de PvdA of GroenLinks, ik ben lid
van een vakbond, ik ben lid van weet ik veel wat. Behartigen van mijn
belangen, waar heb je het nou over? Wil je een eeuwige migrant van me
maken? Dus ja, en dat willen ze. Waarom? Omdat je dan verbonden blijft
met Marokko.’100

Het commentaar van Asis Aynan verwijst naar kritiek die ook bij de laatste
bijeenkomst van de adviesraad in Rabat werd geuit. De eerste generatie drukt
een stempel op het debat over de op te richten raad, en woorden als gastland
en diaspora werden gebruikt om hun situatie weer te geven. ‘Het zijn woorden
uit het verleden die niets te maken hebben met de huidige realiteit. Er ontstaat
nu een nieuwe generatie die zich prima weet te redden in hun land’, aldus Paul
Scheffer, die door Khadija Arib was uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 101
Ook na de uiteindelijke oprichting, eind 2007, blijft de CCME omstreden.
Publicist Mohammed Benzakour benadrukte dat het de Raad ontbreekt
aan legitimiteit, draagvlak en bekendheid. Het is geen afspiegeling van de
Marokkaanse samenleving in Europa: ‘Ze is geen platform voor de Europese
migranten, ze is een nieuw instrument in de tentakels van Marokko’. Schrijver
Hassan Bahara bestempelde de CCME als een obstakel voor integratie van
Marokkanen in Nederland, omdat het als doelstelling heeft de Marokkanen
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De koning bepaalt. En doet alsof zijn Marokko een democratie is, NRC Next, 14 augustus
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Marokkaans te houden.102 Nadia Bouras (CCME) merkt dat tegenstellingen
van vroeger nog steeds binnen de (actieve) Marokkaanse gemeenschap
spelen. Tegenstellingen tussen het Komitee Marokaanse Arbeiders Nederland
(KMAN) en Amicales en tussen Berbers en Arabieren. Maar zij ziet zichzelf
als iemand die buiten deze tegenstellingen staat. Zij is immers hier geboren
en getogen, tweede generatie en zij hoort niet bij een van die groepen. Haar
achtergrond is zowel Berber als Arabisch. Vanwege de kritiek en vragen over
de oprichting van de raad organiseerden de Nederlandse leden een driedaagse
kennismaking in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Daar kwamen slechts
een handjevol mensen op af.103
Halverwege september 2008 zorgde het ontslag van een Rotterdamse
politieagent voor een stroom aan berichtgeving en discussie over de lange
arm van de Marokkaanse overheid. De media meldden dat een politieagent
van Marokkaanse herkomst werd verdacht van spionage voor de geheime
dienst van Marokko. De officiële verklaring van het Openbaar Ministerie in
Rotterdam luidde dat onderzoek had uitgewezen dat er sprake was van ernstig
plichtsverzuim. Naar aanleiding van dit bericht bevestigde het Rotterdamse
gemeenteraadslid van Marokkaanse herkomst Fouad el Haji in diverse
Nederlandse media dat de arm van de Marokkaanse overheid diep reikt in de
Nederlandse samenleving en dat diverse Marokkaans-Nederlandse politici in
het verleden benaderd zijn door de Marokkaanse geheime dienst. 104
Het actualiteitenprogramma NOVA confronteerde vervolgens de vier
parlementariërs van Marokkaanse herkomst met de kwestie en vroeg of zij
ooit waren benaderd door de Marokkaanse overheid. Alle vier 105 benadrukten
dat zij nog nooit waren benaderd. Khadija Arib (PvdA) legde uit dat in
het verleden actieve leden van de Marokkaanse gemeenschap wel werden
benaderd, maar zij gaf aan geen signalen te hebben dat deze praktijken op dit
moment ook nog voorkomen. Naima Azough (GroenLinks) verzuchtte, dat
door de opmerkingen van Fouad el Haji ineens alle politici van Marokkaanse
herkomst verdacht zijn. Zij eiste, dat als iemand op deze manier deze kwestie
wil aansnijden, er dan ook namen moeten worden genoemd zodat de
betrokkenen kunnen worden aangesproken.
Hassan Bahara: Marokko wil invloed op Marokkaanse diaspora vergroten, Allochtonenweblog, 10 november 2008.
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Op grond van hun herkomst stonden de politici van Marokkaanse komaf
ineens ongevraagd in de belangstelling en moesten zij zich uitspreken over de
vermeende lange arm van de Marokkaanse overheid. Dit riep wel irritatie op.
Tofik Dibi (GroenLinks) reageerde dat hij niet een soort Marokkaanse James
Bond is en vroeg zich af waarom aan hem een reactie werd gevraagd. De
Marokkaanse geheime dienst zou net zo goed autochtonen kunnen benaderen
en dat zou misschien zelfs geloofwaardiger zijn. 106
Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties confronteerde
Minster Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken zijn Marokkaanse
tegenhanger Mohamed Benaissa met de kwestie. Hij benadrukte dat Nederland
met Marokko wil samenwerken op het gebied van veiligheid en het voorkomen
van radicalisering, maar dat dit alleen via officiële kanalen moet gebeuren.
Een paar weken later liet een groep Marokkaanse-Nederlanders, waaronder
politici, schrijvers en leraren, zich kritisch uit over de bemoeienissen van de
Marokkaanse overheid via een open brief aan De Volkskrant.
‘Wij zijn burgers van Nederland en keuren elke bemoeienis van de
Marokkaanse overheid met ons leven hier af. Wij wijzen op de politieke,
juridische en maatschappelijke complicaties die Nederlandse burgers met
een Marokkaanse achtergrond ervaren in hun relatie met de Marokkaanse
staat. Op het vlak van vrouwenrechten, nationaliteit, naamkeuze voor
eigen kinderen, religieuze oriëntatie en seksuele voorkeur lopen veel nieuwe
Nederlanders vast, elke dag. Wij willen baas zijn over ons eigen leven in
Nederland. Wij, maar vooral onze kinderen, zijn geen onderdanen van de
koning van Marokko. Wij kiezen voor burgerschap van Nederland. Binding
houden met familie en cultuur, of ons bekommeren om misstanden in
Marokko, doen wij liever op vrijwillige basis’. 107

Zij gaven aan soms het gevoel te hebben klem te zitten door hun dubbele
nationaliteit. Zij willen geen flexibel Nederlands burgerschap, wat betekent
dat soms hun Marokkaans staatsburgerschap voor hun Nederlands
staatsburgerschap komt, bijvoorbeeld bij het kiezen van een voornaam voor
hun kinderen, of zaken als huwelijk en echtscheiding.
Enkele weken na deze open brief benadrukte een andere groep prominente
Marokkaanse Nederlanders dat de verbondenheid met Marokko evident is en
legitiem en niet telkens weer ter discussie zou moeten staan. Zij presenteerden
hun statement niet expliciet als een reactie op de open brief in De Volkskrant,
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NOVA, 18 september 2008.
Nederlandse burgers, geen onderdanen Marokko, De Volkskrant, 8 oktober 2008.

maar namen duidelijk een ander standpunt in. In deze oproep wendden zij
zich vooral tot de Nederlandse overheid. Zij verspreiden de oproep onder
de verschillende politieke partijen. In het manifest hekelden de Marokkaanse
Nederlanders de dominante opvatting dat betrokkenheid bij Marokko
integratie in Nederland in de weg staat en pleitten zij voor een positievere
houding ten aanzien van Marokko:
De Marokkaanse samenleving is veranderd. Er zijn belangrijke stappen
gezet op weg naar meer democratisering: er is meer aandacht voor
mensenrechten, de positie van vrouwen is verbeterd en er is erkenning van
diversiteit van de Marokkaanse cultuur en erfgoed. Marokko is er nog lang
niet, maar verdient aanmoediging en kan wel op onze steun rekenen. 108

Als reactie op alle media-aandacht stelden verschillende Kamerleden vragen aan
de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie en het CDA
vroeg een spoeddebat aan over de activiteiten van de Marokkaanse geheime
dienst in Nederland. Net als met de Armeense genocide, ging het debat over
hoe inmenging van een buitenlandse overheid de Nederlandse soevereiniteit
aantast. Ook in dit debat stond de dubbele nationaliteit ter discussie wegens
conflicterende rechten en plichten. Er werd gesuggereerd dat in het geval van
spionage voor een buitenlandse overheid, de betrokkenen het Nederlandse
staatsburgerschap zou moeten worden ontnomen. In het debat onderstreepten
de Kamerleden dat betrokkenheid bij het land van herkomst gebaseerd moet
zijn op vrije wil, en dat alle vormen van dwang dienen te worden afgekeurd. In
het spoeddebat stelde de Minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst,
dat migranten een kwetsbare groep zijn voor manipulatie van een buitenlandse
overheid en dat het belangrijk is hen weerbaarder te maken:
Iedereen die bij de politie werkt en die over informatie kan beschikken is
kwetsbaar en moet gewezen worden op het feit dat men gebruikt kan worden
door buitenlandse inlichtingendiensten. Het hebben van een andere etnische
achtergrond is natuurlijk ook een kwetsbaarheid. Er is geen enkele reden om
te zeggen dat dit niet zo is. Deze casus in Rotterdam laat dat ook weer zien.
Laten wij nu niet doen alsof dit betekent dat alle Marokkanen of Turken
spioneren. Dat is helemaal niet aan de orde, maar je moet erop letten dat
108
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mensen met een andere etnische achtergrond op grond daarvan weerbaarheid
moeten creëren tegen activiteiten van Marokkaanse inlichtingendiensten.
Tegelijkertijd brachten politici in het debat ook naar voren dat er wel
degelijk een gemeenschappelijk belang is voor de Marokkaanse en Nederlandse
inlichtingendiensten, namelijk de strijd tegen radicalisering. Er is een gedeeld
besef dat het noodzakelijk is over samenwerking op dit gebied goede afspraken
te maken, omdat Nederlandse belangen en problemen niet ophouden bij de
nationale grenzen. Tekenend hiervoor is de reactie van Jeroen Dijsselbloem
(PvdA) in het debat, op zijn collega Verdonk (TON) die vindt dat het niet
mogelijk moet zijn dat Marokko zich bemoeit met Nederlandse zaken:
Het is mevrouw Verdonk wellicht ontgaan, maar ook in Marokko worden
aanslagen gepleegd. Sterker nog, islamisten plegen daar zeer geregeld
aanslagen. Veel van de terroristen die in Marokko actief zijn, blijken
banden te hebben met Europese netwerken. Mevrouw Verdonk kan dan
denken dat het allemaal nationale fenomenen zijn, ik denk dat terrorisme
echt een internationaal fenomeen is. Is het dan logisch om daarin samen te
werken? Ja, dat hoop ik wel! Ik hoop ook dat Nederland goed samenwerkt
met België, Frankrijk, Spanje en de Noord-Afrikaanse landen. Mevrouw
Verdonk heeft misschien de illusie dat het zich allemaal in de Nederlandse
polder afspeelt, maar die illusie heb ik niet. 109

Het debat leidde uiteindelijk tot twee moties die verband hielden met de
Marokkaanse spionagekwestie. De eerste motie verzocht de regering om ‘een
totaaloverzicht van de verschillende migrantengroepen in Nederland die op
dit moment kwetsbaar zijn voor ongewenste inmenging en daarbij met een
concreet plan van aanpak te komen om deze groepen weerbaarder te maken’.
De tweede motie stelde dat de pogingen van de Marokkaanse overheid om
grip te krijgen op Nederlandse Marokkanen ongewenst zijn en dat de aanpak
van deze praktijken op Europees niveau zou moeten plaatsvinden. De motie
verzocht de regering in Europees verband initiatief te nemen en een voorstel
te doen voor een Europese aanpak.110 Beide moties werden aangenomen.111
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Tegelijk met de vermeende spionage kwam een andere vorm van buitenlandse
invloed in beeld, namelijk in religieuze zaken. Al in juli 2008 stelden
Kamerleden vragen aan de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie over
het initiatief van het Marokkaanse Ministerie voor Religieuze Zaken om zeven
imams naar Nederland te sturen tijdens Ramadan. Het doel van de uitzending
was de ‘Marokkaanse Nederlanders te behoeden voor extremistische preken,
en hun wortels en tradities niet te doen vergeten’. De vraag aan de minister
was of zij van mening was dat het hier ging om een verregaande poging
van de Marokkaanse overheid om invloed uit te oefenen op de bevolking
in het buitenland en dat dit schadelijk was voor het integratieproces. 112 De
minister antwoordde dat in een gesprek met de Marokkaanse ambassadeur
nogmaals was ‘onderstreept dat contacten tussen een vreemde mogendheid en
haar (voormalige) onderdanen in Nederland enkel op basis van vrijwilligheid
mogen plaatsvinden en de integratie niet mogen belemmeren.’ Zij meende dat
het meestal de Marokkaanse moskeeën zelf zijn, die het initiatief nemen om
Marokkaanse imams uit te nodigen tijdens de ramadan. 113
Een paar maanden later kwam er echter opnieuw kritiek op Marokkaanse
inmenging in religieuze zaken in Nederland. De aanleiding was dit keer
een persbericht van het Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland
(SMN), een organisatie die bekend staat als kritisch ten opzichte van de
Marokkaanse autoriteiten, waarin zij hun bezorgdheid uitten over ‘inmenging
van Rabat via imams in Nederland’.114 Verschillende imams die werkzaam
waren in Nederland zouden ‘terug zijn geroepen’ naar Marokko om instructies
te krijgen van de Marokkaanse overheid. Door hun woordkeuze maakten zij
expliciet dat het niet zou gaan om een zelfgekozen bezoek aan Marokko. Het
voorgenomen bezoek van de imams was bedoeld om deel te nemen aan een
conferentie die door de Marokkaanse autoriteiten was gefinancierd, en waar
150 imams, werkzaam in diverse Europese en Scandinavische landen, zouden
samenkomen. Tijdens deze conferentie zouden zij worden geïnformeerd over
de hervormingen van de religieuze instellingen in Marokko die als doel hebben
islamitisch fundamentalisme te voorkomen. Onder de deelnemers bevonden
zich ook 35 imams die in Nederland werken, waaronder negen imams die als
geestelijk verzorgers in dienst zijn van de Nederlandse overheid. In reactie
Kamervragen over imams uit Marokko. Aanhangsel van de Handelingen, Vergaderjaar
2007-2009, nr. 3529.
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op het persbericht bevestigde de voorzitter van de Vereniging van Imams in
Nederland (VIN), Khammar el-Bakkali, dat de Marokkaanse overheid de
reiskosten voor het bijwonen van deze conferentie betaalde, maar hij ontkende
dat er sprake was van het terugroepen van imams naar Marokko. De imams
waren op eigen initiatief naar Marokko vertrokken.
Verschillende Nederlandse politici zagen in het voorval echter een
bevestiging van inmenging door de Marokkaanse overheid. De imamkwestie
kwam dan ook terug in het spoeddebat over de activiteiten van de Marokkaanse
inlichtingendienst. In het debat speelde allereerst het feit dat de Nederlandse
overheid niet was geïnformeerd over het feit dat de geestelijke verzorgers
die in dienst waren van de overheid naar Marokko wilden afreizen voor een
conferentie. Ten tweede riep de conferentie discussie op omdat inmenging van
een staat in religieuze zaken als conflicterend werd gezien met de Nederlandse
norm van scheiding tussen kerk en staat. Toenmalig Minster van Justitie Ernst
Hirsch Ballin stelde:
De minister van Justitie en de staatssecretaris van Justitie hebben zich niet
te bemoeien met de inhoud van de geloofsverkondiging. De zendende
instanties moeten erop toezien dat er geen dingen gebeuren die onverenigbaar
zijn met het ambt van geestelijk verzorger in het gevangeniswezen. (...)
Het is dus de verantwoordelijkheid van de aangewezen Nederlandse
zendende instantie om over het religieuze aspect te oordelen en het is
onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wat er wordt gedaan
in het gevangeniswezen, of het nu door geestelijke verzorgers of anderen
is, in overeenstemming is met onze verantwoordelijkheid voor de orde
binnen het gevangeniswezen. Daar hoort natuurlijk ook het voorkomen
van terroristische activiteiten bij en de voorbereidingen daartoe. Het is
uitsluitend binnen deze kaders dat imams, aalmoezeniers, predikanten en
humanistische raadslieden zich mogen laten informeren over wat behoort
tot hun geloofsgoed. Dat mag ook van over de grens komen, hetgeen niet
helemaal nieuw is. Het betekent wel dat het binnen die ordelijke kaders
moet plaatsvinden en dat het niet een zaak is van een andere staat. Dat
behoort dus ook tot wat wij zullen aanleggen als criterium voor deelname
aan deze conferentie.115

De derde zorg was de Marokkaanse bemoeienis met de religieuze identiteit
van Marokkaanse Nederlanders. ‘Laat Marokko stoppen met het inwrijven
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van Arabische, islamitische, Marokkaanse identiteit’, stelde CDA-kamerlid
Madeleine van Toorenburg. Verschillende deelnemers aan het debat
benadrukten het belang van het stimuleren van een Nederlandse islam.
Het promoten van de Marokkaanse islam zou de mogelijkheden voor de
ontwikkeling van een Nederlandse islam beperken.
Naar aanleiding van het debat werden drie moties ingediend over de
religieuze beïnvloeding. De eerste motie stelde dat de Marokkaanse overheid
de bewegingsvrijheid en integratie van Marokkaanse Nederlanders belemmert.
De motie verzocht de regering onder andere de religieuze beïnvloeding
tijdens het eerstkomende bezoek aan Marokko te bespreken. De tweede motie
verzocht de regering uit te spreken dat beïnvloeding van Nederlandse imams
door de Marokkaanse overheid ongewenst is. De derde motie stelde dat het
onacceptabel is dat de imams werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen,
hun werkgever het ministerie van Justitie niet vooraf van hun reis naar
Marokko op de hoogte hebben gebracht. De motie verzoekt de regering de
negen betreffende imams uit hun functie te ontheffen. 116 De eerste motie werd
na indiening ingetrokken, de tweede werd aangenomen en de derde tot slot
kreeg onvoldoende steun en werd dan ook afgewezen. 117
Na verdere bestudering en gesprekken met de deelnemers concludeerde
de Minister van Justitie dat de imams niet onder druk naar Marokko waren
afgereisd en dat zij geen instructies hadden ontvangen van het Marokkaanse
Ministerie van Religieuze Zaken.118 Volgens de imams die de conferentie
hadden bezocht, hebben zij tijdens de conferentie toegelicht hoe zij de positie
van moslims en religieuze minderheden in Nederland ervaren.
4.4.2 POSTKOLONIALE GEVOELIGHEDEN

Het opzeggen van de toescheidingsovereenkomst (TO) heeft op dit moment
de prioriteit van de Surinaamse regering. Suriname vindt dat de TO zijn
voornaamste werk heeft gedaan, namelijk het toekennen van nationaliteiten.
Nederland vindt echter dat de rechten van een groep Nederlanders van
Surinaamse herkomst wel voldoende moeten worden gegarandeerd. Volgens
minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken is er vanaf het begin van
de TO onenigheid geweest over de reikwijdte van de rechten die Surinaamse
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Nederlanders in Suriname kunnen ontlenen op grond van artikel 5.2. Er zijn
volgens de minister twee visies:
‘Een tekstuele visie die maximale uitleg geeft aan de rechten die een
Nederlander van Surinaamse herkomst aan artikel 5.2 van de TO kan
ontlenen. De tweede visie stelt dat “behandeling gelijk een Surinamer”
haar grenzen kent, die liggen in de Surinaamse grondwet. De Surinaamse
grondwet hanteert de Surinaamse nationaliteit als criterium voor bepaalde
rechten zoals het kiesrecht.119

Volgens de minister zijn er binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland
ook twee opvattingen over de TO. De eerste groep wil een allesomvattende
uitleg van de toescheidingsovereenkomst, inclusief kiesrecht. 120 De tweede
groep hecht vooral aan het behouden van zijn positie op het gebied van
vestiging en verblijf, arbeid, investeringen en onroerend goed. 121 Zij wijzen
op voorzieningen zoals die zijn getroffen in Turkije met het introduceren van
de ‘pink card’ en in India met de ‘People of Indian Origin Card’.122 Toenmalig
president Ronald Venetiaan stelde tijdens een werkbezoek van een vaste
commissie voor Buitenlandse Zaken aan Suriname dat er zo snel mogelijk een
einde moet worden gemaakt aan de ‘onduidelijkheid over de afbakening van de
in Nederland wonende Surinaamse gemeenschap die in Suriname haar rechten
kan doen gelden’. Ook benadrukte hij dat Nederlandse Surinamers die met
behoud van hun Nederlandse nationaliteit een bijdrage willen leveren aan de
opbouw van Suriname ‘reële verwachtingen moeten hebben over de door hen
te spelen rol en de voor hen te bieden handelingsruimte’. 123 Het toestaan van
een dubbele nationaliteit blijft een heikel discussiepunt in Suriname. Onlangs
werd het idee geopperd om Nederlandse voetballers van Surinaamse herkomst
de Surinaamse nationaliteit te verschaffen naast hun Nederlandse nationaliteit
zodat zij kunnen uitkomen voor het nationale Surinaamse voetbal elftal. Een
commissie moet advies uitbrengen over de mogelijkheden en gevolgen van
een dergelijke maatregel. Jurist en voormalig procureur-generaal in Suriname
Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de Toescheidingsovereenkomst
met Suriname, Tweede Kamer, 2008-2009, 20 361, nr. 134.
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Armand van der San wijst in een interview met De Ware Tijd124 op mogelijk
ongewenste consequenties van het toestaan van een dubbele nationaliteit
zonder dat daar voorwaarden aan worden gesteld. Het heeft volgens hem niet
zozeer met postkoloniale gevoeligheden te maken, maar vooral met de omvang
van de Surinaamse bevolking die woont in het buitenland. ‘Als je precies
zoveel buitenlanders als bijna je hele bevolking tot staatsburger maakt, heb
je binnen de kortste keren dat je land vanuit het buitenland wordt bestuurd’,
stelt hij. Het stellen van voorwaarden aan het verstrekken van de dubbele
nationaliteit, bijvoorbeeld het niet verlenen van actief of passief stemrecht aan
personen die in het buitenland wonen, zou hiervoor een oplossing kunnen
zijn. Tot slot benadrukt de jurist dat aangezien het gaat om Nederlandse
voetballers, de kwestie niet geregeld kan worden zonder medewerking van
Nederland. Nederlanders die de nationaliteit van Suriname krijgen, verliezen
van rechtswege het Nederlanderschap. ‘De praktijk wijst uit dat Surinamers
die de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen, niet zo makkelijk bereid
zijn om die op te geven’, aldus de jurist. 125

4.5 IDENTITEITSKWESTIES EN SOEVEREINITEITSBOTSINGEN
In de afzonderlijke burgerschapsregimes van Amsterdam, Nederland en
de herkomstlanden vallen een aantal dingen op. De culturalisering van
het Nederlandse integratiedebat heeft gevolgen voor de invulling die de
Nederlandse nationaliteit krijgt. De nadruk ligt op een ‘gedeeld burgerschap’,
dat wil zeggen een gedeelde opvatting over wat het Nederlanderschap
inhoudt. Het stimuleren van een gedeelde cultuur, waarden en normen
moet de nationale identiteit sterker maken en dient als oplossing voor
integratieproblemen. De integratieproblemen worden vooral langs etnische en
religieuze lijnen gedefinieerd. Exclusieve loyaliteit is gewenst, dat wil zeggen
één enkele nationaliteit. De dubbele nationaliteit is een bedreiging. Discussies
over dubbele nationaliteit zijn selectief en gaan vooral over de situatie van
Marokkaanse en Turkse Nederlanders, en niet over Italiaanse Nederlanders of
Amerikaanse Nederlanders.
De bevolkingssamenstelling van Amsterdam en de lokale politieke situatie
zorgen voor een specifiek integratiekader. Waar in het discours over de
nationale identiteit de nadruk ligt op exclusiviteit en het versterken van de
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betekenis, wordt het potentieel van de stedelijke identiteit juist gezocht in
het benadrukken van de diversiteit. Juist de diversiteit waar de Amsterdamse
identiteit voor staat, biedt de mogelijkheid om mensen met elkaar te verbinden
en dempt de verschillen, zo is de gedachte. De stedelijke identiteit kan op deze
manier mogelijk een alternatief bieden voor de meer uitsluitend ingekleurde
Nederlandse nationale identiteit.
De betrokkenheid van de verschillende emigratielanden bij hun
bevolking in het buitenland verschilt sterk. In de postkoloniale verhouding
tussen Nederland en Suriname ligt actieve betrokkenheid van Surinaamse
Nederlanders gevoelig. Wie kiest voor Nederland, heeft Suriname de rug
toegekeerd. Suriname voert geen actieve diasporapolitiek en staat een
dubbele nationaliteit in principe niet toe. Tegelijkertijd is de transnationale
verbondenheid tussen Nederland en Suriname onverminderd sterk, omdat de
meerderheid van de Surinaamse bevolking directe familie heeft in Nederland.
Marokko en Turkije voeren wel een actieve diasporapolitiek. Een Turkse of
Marokkaanse nationaliteit, veelal naast de Nederlandse, is meer regel dan
uitzondering onder de bevolkingsgroep van Marokkaanse en Turkse herkomst
in Nederland. Het extraterritoriale staatsburgerschap is lang niet altijd puur
symbolisch. Het kan wel degelijk consequenties hebben voor de betrokkenen,
bijvoorbeeld bij de naamgeving van kinderen of door militaire dienstplicht.
Het zorgt voor ontmoetingen tussen burgerschapsregimes die de afgelopen
jaren geregeld voor wrijving tussen het woonland en het herkomstland zorgde.
Als de nationale burgerschapsregimes elkaar ontmoeten komen de
gevoeligheden rondom staatsburgerschap en de nationale identiteit duidelijk
naar voren. De recente uitbarstingen in het publieke debat over ‘buitenlandse
inmenging’ zeggen meer over Nederlandse gevoeligheden, dan dat er sprake is
van een toename van dergelijke inmenging. Nu terugkeer al lang een gepasseerd
station is, er is afgestapt van emancipatie in eigen kring en de nadruk ligt op de
sociaal-culturele integratie in Nederland, wordt buitenlandse bemoeienis gezien
als belemmering voor het integratieproces en als inbreuk op de Nederlandse
soevereiniteit. De discussies die de afgelopen jaar ontstonden blijven veelal
hangen in de ongewenstheid van buitenlandse controle of beïnvloeding van
Nederlandse burgers. Exclusieve loyaliteit is het uitgangspunt. Zelden gaan
de discussies dieper in op de processen achter deze soevereiniteitskwesties.
Het probleem dat wordt vermeden is dat soevereiniteit altijd een kwestie is
van bilaterale of multilaterale verdragen en dat ook gezamenlijke belangen,
zoals veiligheid, een rol spelen. Ook de mogelijke gevolgen van flexibele
soevereiniteit blijven in Nederland vooralsnog onbesproken.
De tweede generatie migrantenjongeren staan in de belangstelling van
zowel Nederland als van de herkomstlanden. De vraag hoe zij integreren in
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de Nederlandse samenleving is steeds meer een identiteitskwestie geworden.
Tegelijkertijd is de in Nederland succesvolle tweede generatie interessant
voor de herkomstlanden als potentiële lobbygroep of investeerder. Vooral
veel jongeren van Marokkaanse en Turkse herkomst bezitten de dubbele
nationaliteit en hebben daarmee allerhande mogelijkheden als transnationale
burgers te opereren. Hoe houden deze jongeren zich staande in een
netwerksamenleving waarin de verschillende burgerschapsregimes elkaar
ontmoeten en soevereiniteit flexibel kan zijn? Hoe flexibel zijn zij eigenlijk
zelf in het inzetten van hun nationaliteiten? Een andere vraag is in hoeverre
de grootstedelijke context van Amsterdam, met een enorme diversiteit en een
specifiek politiek imago, succesvol is in het dempen van de verschillen tussen
jongeren van diverse herkomst. Hoe aantrekkelijk is de stad en de stedelijke
identiteit nu eigenlijk voor jongeren? Hoe gebruiken zij de stedelijke identiteit
en zijn er verschillen tussen de verschillende groepen jongeren? De volgende
hoofdstukken bekijken de relatie tussen de lokale en nationale identiteiten
door de ogen van Amsterdamse jongvolwassenen van Marokkaanse, Turkse,
Surinaamse en Nederlandse herkomst.
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