
Van der Zwan deelt de analyse die de wrr heeft
gemaakt, als het aankomt op aanbevelingen blijft
de wrr volgens hem steken in bezweringsformu-
les zonder  beleidsconsequenties te trekken. De
onderbouwing van dit standpunt laat zeer te wen-
sen over. Ten eerste bespreekt Van der Zwan niet
het wrr-rapport, maar kiest hij ervoor zijn eigen
standpunt te verdedigen. Daar is op zichzelf niets
mis mee maar het misbruiken van het wrr-rap-
port om het eigen gelijk te halen, is weinig over-
tuigend. Ten tweede kiest Van der Zwan voor een
geheel eigen definitie van wat de kern van het in-
tegratieprobleem is, om vervolgens vast te stellen
dat de wrr deze definitie niet volgt en derhalve
met ondeugdelijke aanbevelingen komt. Ten
derde wordt er met groot gemak gestrooid met ci-
taten en halve citaten die Van der Zwan  in zijn be-
toog goed van pas komen maar de redenering van
de wrr uit zijn verband halen en soms zelfs ver-
draaien. Alles bij elkaar betekent deze werkwijze
dat – hoewel hij een andere suggestie wekt - het
artikel nauwelijks gelezen kan worden als een

commentaar op het wrr-rapport. Kern van het in-
tegratieprobleem is volgens Van der Zwan dat het
demografisch profiel van allochtonen ¬ huwen
op jonge leeftijd en doorgaans grote gezinnen ¬
functioneel is voor een ander soort samenleving
dan de onze. Uiteraard is ook  hun opleidingsni-
veau hierop van invloed, maar zo vervolgt hij, ook
dit patroon handhaaft zich hardnekkig in de
tweede generatie.

Een zorgvuldige bestudering van de demogra-
fische gegevens laat echter zien dat dergelijke ge-
neralisaties niet mogelijk zijn. De huidige groe-
pen migranten kennen een ander demografisch
patroon dan hun voorgangers en bovendien is
van een deel van de tweede generatie nog niet be-
kend hoe deze zich in demografische zin gedraagt
aangezien ze eenvoudigweg nog te jong zijn.
Maar stel nu dat Van der Zwan gelijk heeft en dat
het demografisch gedrag van allochtonen het pro-
bleem is. Wat is dan zijn oplossing? Een bevol-
kingspolitiek. Niet een traditioneel Nederlandse
bevolkingspolitiek, gericht op het bevorderen van
het kindertal, maar een bevolkingspolitiek die het
aantal kinderen omlaag moet brengen (naar Chi-
nees voorbeeld wellicht?). Van der Zwan stelt voor
de hoogte van de kinderbijslag te gebruiken om
het verschil tussen autochtonen en allochtonen te
verkleinen. Dit kan Van der Zwan niet serieus me-
nen! Dit is een maatregel die niet alleen ouders,
maar alle in Nederland geboren kinderen ¬ ook
van  de autochtone bevolking ¬ zal treffen. Bo-
vendien is het twijfelachtig of deze maatregel het
gewenste effect zal sorteren (daling van het kin-
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Waar blijven Van der
Zwans beleidsmaatregelen?
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In zijn bespreking van het  wrr-rapport Nederland als immigratie-

samenleving in het vorige nummer van s&d concludeert Van der Zwan dat

‘de wrr heeft verzuimd de hete hangijzers smeedbaar te maken’.

Pauline Meurs bestrijdt deze conclusie en dient Van der Zwan van repliek.
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dertal),  maar heeft deze als direct effect dat grote
gezinnen domweg minder te besteden hebben.
Opgroeien in armoede heeft nooit bijgedragen
aan de toekomstkansen van kinderen.

De wrr houdt een pleidooi voor een verdere
investering in de kansen en mogelijkheden van
migranten door middel van onderwijs en arbeid
en door migranten aan te spreken op hun eigen
verantwoordelijkheid. Dit is geen bezweringsfor-
mule maar een oproep aan overheid en politiek
om af te zien van tal van goed bedoelde ‘ alloch-
tonen maatregelen’  waarvan het nut en het posi-
tieve effect nooit zijn bewezen, integendeel. Van
der Zwan heeft ook een idee en doet weer een duit
in het zakje van ‘allochtonen maatregelen’ ; van
die willekeur wil de wrr nu juist afstappen. Veel
van deze maatregelen bevorderen juist het anders
zijn en versterken de afhankelijkheid van migran-
ten.  De wrr pleit voor minder maatregelen en
voor een consistent beleid dat ook daadwerkelijk
wordt gehandhaafd. Een van de inspanningen in
dit verband betreft het inburgeringsprogramma
dat ¬ anders dan Van der Zwan beweert ¬ nog
niet zo lang bestaat. Juist hier valt wat te winnen
mits er daadwerkelijk kwaliteit wordt geleverd en
mits er ook sprake is van sanctietoepassing in ge-
val van uitval. Dat gebeurt nu te weinig.

De tegenwerping van Van der Zwan op dit alles
is dat het allemaal niet geholpen heeft de laatste
twintig jaar.  Een dergelijke constatering die ove-
rigens ten dele onjuist is , betekent echter niet dat
men zomaar het kind met het badwater kan weg
gooien. Onderwijs en arbeid ¬ zo is keer op keer
gebleken ¬ zijn de belangrijkste toegangswegen
tot de Nederlandse samenleving, daar moeten de
inspanningen van overheid, maatschappelijke or-
ganisaties en van migranten zelf op gericht zijn.
Het gaat te langzaam, daar heeft Van der Zwan ge-
lijk in en de achterstand van migranten ten op-
zichte van hun  Nederlandse leeftijdgenoten zijn
en worden vaak onderschat dan wel met de man-
tel der multiculturele liefde bedekt. Dat moet en
kan anders. De oplossing is echter niet een nau-
welijks uitvoerbare bevolkingspolitiek, de oplos-
sing  is gelegen in de  maatschappelijke participa-
tie van migranten, een betere toegankelijkheid

van de Nederlandse instituties en bovenal in een
gericht en consequent beleid gericht op een
restrictieve toelating van migranten, een dwin-
gende inburgering van volwassenen en verbete-
ring van het onderwijs aan migranten. 

Mijn tweede opmerking betreft de stelling dat
de wrr de hete hangijzers niet zou aanpakken.

De wrr kiest ervoor de problemen en de oplos-
singen op de juiste maat te brengen. Juist het
voortdurend verbinden van allerlei problemen
aan migrantengroepen leidt tot stigmatisering en
een steeds verder uitdijende ‘allochtonenindus-
trie’ van voor- en tegenstanders en professionele
belangenbehartigers. Het enige resultaat van deze
benaderingswijze is dat  ‘de’ ‘problemen’ van ‘de’
migranten onoplosbaar worden. Het feit dat de
wrr geen nationaal multicultureel reddingsplan
presenteert, is geen onderschatting van de proble-
men maar een bewuste keuze om migranten te
zien en aan te spreken als burgers als ieder ander.
Verder past het de nationale overheid om zich
juist terughoudend op te stellen en af te zien van
de beleid-en-plannen-reflex op het moment dat
zich een nieuw ‘multicultureel’ probleem ergens
in den lande voordoet. 

Van der Zwan toont terecht een grote bezorgd-
heid inzake het lot van vele migranten in Neder-
land. Mede op basis van de cijfers en de analyses
van de wrr waarschuwt hij ¬ net zoals de wrr

¬  voor de kans op een blijvende achterstand van
migranten. Ook vraagt hij aandacht voor het pro-
ces van maatschappelijke segregatie dat zich met
name in de grote steden dreigt te voltrekken en
soms zelfs al heeft voltrokken. Deze bezorgdheid
deelt hij met de wrr en daar moet het debat over
gaan. De zaak is dan ook niet gediend met een
eenzijdige bespreking van ons rapport. Het gaat
om het zoeken naar effectieve oplossingen.
Daarom ter afsluiting een uitnodiging aan Van
der Zwan en anderen die zich aangesproken voe-
len om een gezamenlijke inspanning te leveren
ter bevordering van de integratie van migranten
waarbij onorthodoxe initiatieven niet worden ge-
schuwd.
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