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Het aantal niet-westerse 
immigranten is vrij stabiel.

Open einde
Regisseur Christopher Nolan is nogal bang dat

 het einde van de nieuwste Batman-film uitlekt.
 De acteurs kregen daarom een inclompeet script.

Dwarsfluit uit het stof
Radio 4 roept luisteraars op oude instrumenten 

van de hand te doen. De zender wil bijdragen aan 
het muziekonderwijs van schoolkinderen.

Kleren maken de vrouw
Vrouwen met mantelpakjes blijken succesvoller, 

zelfverzekerder en flexibeler te worden ingeschat 
dan vrouwen die broekpakken dragen. 

Göteborg De rechtbank in Göte-

borg gaat het hoger beroep van de 

noodlijdende autofabrikant Saab 

in behandeling nemen. Saab te-

kende onlangs hoger beroep aan 

tegen de afgewezen eis voor be-

scherming tegen schuldeisers en 

een reorganisatie. Het bedrijf wil 

daarmee tijd krijgen om orde op 

zaken te stellen. De rechters zullen 

de komende dagen kijken naar de 

levensvatbaarheid van Saab.

Rechtbank behandelt 
hoger beroep Saab

Beijing Zeker veertig mensen zijn 

in China om het leven gekomen 

door overstromingen en aardver-

schuivingen na zware regenval. 

Circa 300.000 mensen zijn geëva-

cueerd. Dat hebben de autoritei-

ten en staatsmedia gisteren ge-

meld. Het noodweer eiste veel 

levens in de noordwestelijke pro-

vincies Shaanxi en Henan. Ook in 

Sichuan kwamen mensen om. 

Tientallen doden door 
noodweer in China

Haarlem De 56-jarige Cees van D. 

is door de rechtbank in Haarlem 

veroordeeld tot anderhalf jaar cel-

straf wegens seksueel misbruik 

van een 13-jarige jongen. Het be-

stuurslid van GroenLinks Haar-

lem heeft toegegeven dat hij in 

april en mei het slachtoffer tijdens 

zijn werk als pedagoog heeft ver-

kracht en aangerand. GroenLinks 

zette Van D. al in juni op non-ac-

tief. 

Bestuurslid GroenLinks 
in cel na kindermisbruik

#Ov-staking
Meer staken voor minder bezuinigen. 
Abvakabo FNV heeft nieuwe stakin-
gen in het openbaar vervoer aange-
kondigd. Eerdere acties haalden niets 
uit.

Redactie binnenland
Amsterdam

In oktober zal het bus- en tramver-

keer in Amsterdam, Rotterdam en 

Den Haag gezamenlijk 24 uur staken. 

Het personeel van HTM (Den Haag), 

RET (Rotterdam) en GVB (Amster-

dam) voelt zich gedwongen tot de 

staking, omdat eerdere acties in april, 

mei en juni nog niet tot wijzigingen 

in de kabinetsplannen hebben ge-

leid. 

Het kabinet wil 120 miljoen euro 

bezuinigen op het openbaar vervoer 

in de drie grote steden. De vakbon-

den en werknemers zijn fel tegen die 

bezuinigingen, en willen dat ook de 

openbare aanbesteding van het lo-

kale openbaar vervoer niet doorgaat.

‘Dramatische  gevolgen’ 
Eric Vermeulen, bestuurder van 

Abvakabo FNV, zegt dat ‘de aanbeste-

ding in combinatie met de bezuini-

gingen dramatische gevolgen zullen 

hebben voor het stadsvervoer. Sinds 

2004 hebben de stadsvervoerders al 

160 miljoen euro bezuinigd. Nog 

meer bezuiniging kan echt niet zon-

der verlies van kwaliteit, van arbeids-

plaatsen en van OV-lijnen. Daar gaan 

de reizigers heel veel last van krijgen.’ 

De exacte stakingsdatum is nog niet 

bekend.
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Wat is de bewering?
‘Als je ontkent dat er sprake is van 

massa-immigratie dan ben je ge-

woon bang voor de werkelijkheid.’

Wie zegt dat?
PVV-Kamerlid Sietse Fritsma.

Waar zegt hij dat?
In een persbericht van de PVV.

Hoe zat het ook alweer?
PvdA-leider Job Cohen zei in een in-

terview met Nu.nl dat het ‘onzin’ is 

om te spreken van ‘massa-immigra-

tie’, zoals de PVV doet. ‘Daar is geen 

sprake meer van.’ Fritsma noemde die 

uitlating lachwekkend. Fritsma stelt: 

‘Volgens het CBS komen er de laatste 

jaren rond de 150.000 migranten Ne-

derland binnen. Het aantal niet- wes-

terse immigranten bedroeg in 2010 

bijna 53.000. Als je dan ontkent dat 

er sprake is van massa-immigratie 

dan ben je gewoon bang voor de wer-

kelijkheid.’

Wat is waar?
Om te beginnen de cijfers die Fritsma 

noemt. Die kloppen. In 2008 deed 

zich een grote toename van het aantal 

immigranten voor, tot een record-

aantal van 144.000. In 2009 was dat 

146.000 en vorig jaar 154.000.

Er zijn wel nuances bij aan te bren-

gen. De toename werd veroorzaakt 

door het grote aantal immigranten 

uit Midden- en Oost-Europa. Het 

aantal niet-westerse immigranten is 

de afgelopen decennia tamelijk sta-

biel en bestaat ruwweg voor de helft 

uit erkende asielzoekers, een aantal 

dat vanwege internationale verplich-

tingen moeilijk is terug te brengen. 

De rest is een al enige jaren krimpend 

aantal gezinsvormers en -herenigers.

In zijn lezing ‘Feit en fictie over mi-

gratie en integratie’ betoogt de hoog-

leraar en sociaal historicus Leo Lucas-

sen dat de door de PVV geconstateerde 

massa-immigratie fictie is, onder 

meer omdat de PVV geen rekening 

houdt met de emigratie. In 2010 ver-

lieten 91.000 mensen Nederland, 

onder wie 27.000 niet-westerse al-

lochtonen. Het migratiesaldo is dus 

veel lager dan het immigratiecijfer.

Voor deze redenering is wat te zeggen 

wanneer als probleem aan immigra-

tie uitsluitend de demografische ver-

andering wordt gezien. Maar minder 

wanneer integratie als probleem 

wordt gezien. Want hoe veel mensen 

er ook vertrekken: de nieuwkomers 

zullen moeten integreren en dat zet 

druk op de samenleving.

Lucassen zelf stelt overigens ook: 

‘Nederland kent wel degelijk massa-

immigratie, maar dan gaat het over 

de tienduizenden arbeidsmigranten 

uit de EU-lidstaten in Oost- en Mid-

den-Europa, die vrij in en uit mogen. 

Van deze massa-immigratie profi-

teert Nederland in hoge mate, want 

de kosten voor hun opvoeding en 

scholing zijn al betaald, terwijl ze 

meestal het werk doen waar te weinig 

Nederlanders voor te vinden zijn. 

Van verdringing is nauwelijks sprake.’

Eindoordeel
Hoewel de term ‘massa-immigratie’ 

een kwestie van waardering blijft, is 

de uitspraak waar. Fritsma heeft het 

meer bij het rechte eind dan Cohen. 

Wel is de nadruk op het aandeel niet-

westerse immigranten wat overdre-

ven en is het vatbaar voor discussie in 

hoeverre de massa-immigratie nade-

lig is voor Nederland.

‘Er is sprake van
massa-immigratie’

Niet waar / Deels waar / WaarPinokkio

#Veiling
Klokkenluiderssite Wikileaks heeft 
geld nodig. Dus gaan spulletjes in de 
uitverkoop. Beetje Assange iemand?

Guy Adams
Los Angeles

Snel, snel snel! Op veilingsite eBay is 

net de grote WikiLeaks Prullaria Vei-

ling begonnen. Zo gaat onder meer 

de laptop onder de hamer waarop 

‘Cablegate’ werd samengesteld.  

Op het ding, dat nu nog toebe-

hoort aan de geplaagde WikiLeaks-

oprichter Julian Assange, is al een 

eerste bod gedaan van 6.000 Britse 

pond. Ook ter veiling aangeboden: 

gesigneerde versies van een aantal be-

roemde diplomatieke ‘cables’. En 

hoor ik daar 240 pond voor een (ge-

signeerd) minizakje instantkoffie dat 

Assange meenam uit de gevangenis? 

WikiLeaks, dat tot nu toe altijd 

overeind werd gehouden door dona-

ties, heeft zwaar te lijden onder wat ze 

zelf een ‘onwettig financieel embar-

go’ noemen. Financiële zwaarge-

wichten als Bank of America, Visa, 

Mastercard, PayPal en Western Uni-

on weigeren betalingen naar de klok-

kenluiderswebsite over te maken. 

De operationele  en vooral juridische 

kosten van de website lopen intussen 

gewoon door. Om toch nog wat geld 

binnen te schrapen is nu gegrepen 

naar een laatste redmiddel: een uit-

verkoop. Op de eerste van vier inza-

melingsveilingen figureren ‘tien in-

trigerende stukjes’ uit de geschiedenis 

van WikiLeaks. 

Zo is er de uitgeprinte order van de 

Amerikaanse Minister van Buiten-

landse Zaken Hillary Clinton die 

haar diplomaten vraagt of ze maar 

even de Verenigde Naties willen be-

spioneren. Daarnaast is er een gesig-

neerde foto van Assange. Het kiekje 

werd geschoten op het feestje voor 

zijn veertigste verjaardag. ‘In deze 

unieke ingelijste foto leunt Julian As-

sange tegen een zuil voor Ellingham 

Hall waar hij al bijna 300 dagen on-

der huisarrest staat’, verhaalt het bij-

gevoegde verkooppraatje. En ja, giste-

ren was er al 640 pond op geboden.  

Assange’s ietwat verouderd ogen-

de Asus-laptop wordt aangeboden 

met de woorden: ‘leidde tot honder-

den voorpagina’s en was een belang-

rijk element in de nog immer voort-

durende politieke onrust en 

hervormingen’. Geld te veel? Bieden 

kan nog tot donderdag.

© The Independent

WikiLeaks houdt 
grote uitverkoop
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