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De giftige hypocrisie in het ‘debat’ over de nieuwe gastarbeider

De vernederend diep in de bek gekeken Veiligelander
VERSUS

De als nieuwste Nobele Wilde onthaalde Oekraïner

Nooit te beroerd de knuppel in het hoenderhok van de BV Nederland te gooien: zo
presenteert Martin Sommer, wekelijkse columnist in De Volkskrant, zichzelf maar al graag.
Medio mei [2022] gooide hij die knuppel in de steeds geslotener wordende ren van onze
nationale migratie- en vluchtelingenpolitiek met een artikel onder de lekker provocerende
titel : “Het hoge woord is eruit - Nederland moet niet meer groeien” [1] . Een titel die de
makers van een website als deze natuurlijk zeer intrigeert. Bij nadere lezing blijkt al snel
dat Sommers’ groei-zorgen niet zozeer de heilig verklaarde economische groei betreffen,
maar vooral de in linkse kringen doorgaans slechts klammheimlich betreurde
demografische. Met zijn betoog hoopt Sommer zich hier te kunnen presenteren als De
Held die Het Grote Gevaar van de door migratie veroorzaakte demografische groei te wél
durft te benoemen. Maar al schrijvende komt hij daarmee zonder dat hij het zelf doorheeft
al snel in vergelijkbare spagaten terecht waarin zowel de meeste voor- als tegenstanders
van een actieve migratiepolitiek zich steeds weer hopeloos klem weten te rijden,
gevangen als de meeste onder hen zijn in hetzelfde economische neoliberale groeidenken, van mainstream-rechts (de Scheffertjes) tot en met ‘mainstreamlinks (de
Lucassentjes)[2]. Het is dat economische groei-denken en vooral het bijbehorende groeihandelen dat steeds opnieuw en soms in de meest onverwachte situaties leidt tot
schrijnende wantoestanden mét de bijhorende onvermijdelijk hypocriete buitelingen in de
politiek en de media die daar als reactie daarop uit voortvloeien. Laten we hier enkele van
de meest navrante en tegelijk groteske buitelingen eens de revue passeren , van “De
vernederend diep in de bek gekeken Veiligelander” tot en met “De als nieuwste Nobele
Wilde onthaalde Oekraïner”.
Het was medio mei toen Sommer zich in deze zin van zich liet horen. Nederland en Europa hadden
zich eindelijk van de Corona-epidemie weten te bevrijden die economie en samenleving een kleine
twee jaar lang in in zijn greep had gehouden. En als reactie daarop nu de economie weer op gang
kwam openbaarde zich het probleem van het tekort aan voldoende arbeidskrachten, vooral in die
sectoren die door de Corona-maatregelen deels op slot gegaan waren en waarvan veel
arbeidskrachten als reactie daarop hun heil in andere sectoren waren gaan zoeken. In deze situatie
werden in deze periode tegenstrijdige oplossingen voor het ontstane probleem gelanceerd. De EU
had plannen gelanceerd om ter leniging van de arbeidstekorten meer arbeidsmigranten van buiten
de EU te halen, uit Noord Afrika bijvoorbeeld, waarbij met name Egypte, Tunesië en …… jawel
Marokko genoemd werden [3]. Dat was even schrikken voor doorsnee Hollander voor wie vooral ‘de
Marokkaan’ het schrikbeeld bij uitstek is - en niet alleen de openlijke xenofoben onder hen. Rechts
én links kwam met succes in het geweer tegen dit EU-plan en ook Sommer blies zijn partijtje in dit
koor mee. Bij het schrijven van zijn stuk riep hij de hulp in van een ‘echte’ deskundige in de persoon

van Rits de Boer, het opperhoofd van de arbeidsinspectie die in diezelfde periode in zijn ‘Reflectie’
op het jaar 2021 [4] de volgende hartenkreet slaakte: “ Stop met arbeidsmigratie en zeker met de
import van goedkope bulkarbeid. We moeten onze eigen boontjes leren doppen, ook als de
arbeidsmarkt krap is zoals nu.” Als hartenkreet zeer begrijpelijk, maar ook hij evenals bij zijn
geestverwanten in deze als Paul Scheffer en Sommer zelf niet werkelijk radicaal en consequent
doordacht. Zij zoeken en velen met hen de oplossing van het probleem in de beteugeling van de
arbeidsmigratie in combinatie met de verhoging van de arbeidsparticipatie van de bestaande, reeds
aanwezige bevolking. Beide oplossingsrichtingen snijden geen hout, ook niet in combinatie.
Beteugeling van de arbeidsmigratie is een vergeefse strijd zolang het Nederlandse bedrijfsleven
steeds weer inzet op groei en nog het liefst zo lijkt het op groei van laaggekwalificeerde bulkarbeid.
De Nederlandse ondernemer is nu eenmaal van hoog tot laag al eeuwenlang een geboren corrupte
koppelbaas. Hier is een even doortastend als pro-actief regiem geboden, bereid om de nodige écht
moedige keuzes te maken in de richting waar de structuur van onze economie zich moet gaan
bewegen en dat in het verlengde daarvan het lef heeft in dit verband de nodige eisen te stellen aan
en duidelijke keuzes maken in de opzet van ons onderwijs, op alle niveaus en in alle -richtingen,
pretpakketten ruimschoots voorbij. Én een regiem dat bovendien de moed heeft nu eindelijk in te
zetten op het afzweren van de dogmatiek van de economische groei door een beleid van een
doelbewust en pro-actief afremmen van de fataal verslavende kapitaalsaccumulatiemachine. Alleen
zo kunnen we al te grote welvaartsverschillen en de daaruit voortvloeiende migratiebewegingen
enigszins onder controle krijgen. H et tweede maar helaas te vaak aangeprezen wondermiddel - dat
van de verhoogde arbeidsparticipatie - biedt evenmin soelaas. Daarbij kijken de voorstanders
verdacht vaak naar een grotere participatie van vrouwen. Maar zo’n beweging zou in de huidige
krachtsverhoudingen tussen arbeid kapitaal alleen maar leiden tot een dusdanige verarming van de
middenklasse dat parttime-arbeid dat parttime-arbeid een bovenmodaal privilege wordt [5].
Navrant en giftig tegelijk wordt de discussie zodra het arbeidsmigratievraagstuk gekoppeld wordt aan
het vluchtelingenvraagstuk. Dan gaan de xenofobe en racistische remmen los over nagenoeg het
hele politieke spectrum, bij links veelal besmuikt - enkele uitzonderingen daar gelaten . Het door de
EU noemen van Marokkanen als nieuw te werven arbeidsmigranten roept bij de Doorsnee Witte
Hollander [DWH] de bekende Pavlov-reactie van :‘ Zijn dat niet die overlast gevende ‘veiligelanders’
aan de poorten van ‘onze’ asielzoekscentra?’ Daarbij wordt altijd het begin van het verhaal
vergeten, hoe een halve eeuw geleden de ‘gastarbeiders’ van weleer bij hun ronseling door
Nederlandse bedrijven vernederend diep in de bek werden gekeken. Ook vergeten wordt daarbij hoe
‘gelukzoekers’ die daarna kwamen met nog wel zeer wisselend succes aan land en baan wisten te
komen maar ook de eersten waren die in de crisis van de jaren 80 aan de dijk gezet werden.
Vergeten? Waarschijnlijk zelfs dat niet, de DWH zag en ziet nog steeds de veiligelanders gewoon niet
stáán, kent hen alleen als crimineel uit de koppen van de kranten. Wie de DWH overigens evenmin
ziet staan is de Oost Europeaan. Van de schaamteloze uitbuitingpraktijken van Poolse en Bulgaarse
arbeidsmigranten was tot voor een of twee jaar geleden hier nog nauwelijks oog, niet in de pers en
niet in de politiek, wat in die tijd eigenlijk alleen aandacht kreeg was hun vermeende bijstands- en
WW-fraude.
Humanitair en ethisch maar een uiterst miserabel persoon dus, onze DWH. Maar Goddank diende
zich voor haar/ hem eindelijk eind februari dit jaar een unieke gelegenheid aan om haar/ zijn
morele zelfbevrediging naar hartenlust te kunnen botvieren: de ontvangst van Oekraïense
oorlogsvluchtelingen , raciaal net zo spierwit als onze DWH zelf en net politiek net zo wit-westers als
Ursula von der Leyen. Hoera!, onze DWH had haar/zijn nieuwste Nobele Wilde gevonden. En wat
voor de Hollandse koopman mooi meegenomen was: de nieuwe nobele wilden en konden meteen
op grote schaal aan de slag in de banen die hun Oost-Europese collega’s uit Polen en Bulgarije
inmiddels meer en meer hadden ontvlucht [6]. Banen die voor asielzoekers overigens , al dan niet
veiligelander, ten strengste verboden zijn. Ze mochten toch eens te snel ingeburgerd raken……
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