
hedenbeleid, gelijk staat aan het gooien van geld
in een automaat om daarna onmiddellijk een
flesje cola of een reep in een bak te vinden.

Van meet af aan was duidelijk, dat de integra-
tie van minderheden een proces van generaties
zou zijn. Kijk naar het immigratieland bij uit-
stek, de Verenigde Staten, waar de integratie van
‘Afro Americans’ nog lang niet voltooid is.

Naast oppervlakkigheid en ongeduld speelt
ook een gering historisch besef een grote rol.
Hoewel er pas sinds 22 jaar sprake is van een ge-
coördineerd minderhedenbeleid, schijnen er
nog maar weinigen te zijn, die zich nog iets her-
inneren van de totstandkoming en de uitgangs-
punten van dit beleid.

In dit artikel wil ik teruggaan naar de begin-
tijd van het minderhedenbeleid en een aantal
uitgangspunten en standpunten voor het voet-
licht brengen uit de Ontwerp-Minderhedennota
van 1981 en de Minderhedennota van 1983, die
nu nog een rol spelen in de publieke discussie,
maar waaraan in de loop van de tijd te weinig
aandacht is besteed.

Door de grote toename van asielzoekers aan
het einde van de vorige eeuw is het aantal men-
sen, dat behoort tot een etnische minderheid zo
sterk gestegen en is de variëteit aan minderhe-
den zo groot geworden, dat een ongewijzigde
voortzetting van het minderhedenbeleid uit de
begintijd onmogelijk is geworden. Dat neemt
niet weg, dat Nederland er m.b.t. de integratie
van etnische minderheden en m.b.t. de positie
van autochtonen in de oude wijken er nu beter

Wat er ook fluctueert in de discussies over het
minderhedenbeleid, er is één constante: het
minderhedenbeleid is mislukt. Het beleid was
nauwelijks geformuleerd in de Ontwerp-Min-
derhedennota (1) en de Minderhedennota (2) of
kort daarna heette het al mislukt te zijn. Het gaat
hier om een axioma, niet om een grondig onder-
bouwde stelling. Het is bijv. de basis voor een op
initiatief van de sp door de Tweede Kamer aan-
vaarde motie, waarin gevraagd wordt om te
onderzoeken ‘welke oorzaken daaraan ten
grondslag liggen’.  Eind vorig jaar gingen de uit-
zendingen van Netwerk en Nova ook van dit
axioma uit. De gasten in de studio moesten
vooral beamen, dat de integratie mislukt was. Dit
zegt meer over de oppervlakkigheid, die in veel
debatten overheerst, dan over de stand van zaken
met betrekking tot dit beleid. Zouden journa-
listen en politici zich niet eens kunnen afvragen,
wanneer op een bepaald beleidsterrein van mis-
lukking kan worden gesproken? Welke maatsta-
ven moet men daarvoor aanleggen. Heeft het ook
niet iets te maken met een modern ongeduld?
Behoeften komen op en moeten snel bevredigd
worden. Alsof het maken van beleid, zeker op
een ingewikkeld terrein als dat van het minder-
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voor zou staan, als de beleidslijnen uit bovenge-
noemde nota’s consequenter waren uitgevoerd.
Een bepaald beleid starten is één ding, het over
een lange reeks van jaren volhouden en bijstel-
len na terugkoppeling van de resultaten of het
gebrek eraan, is een heel andere zaak.   

begintijd van het minderhedenbeleid.

Tot aan het einde van de jaren zeventig werd er
een beleid gevoerd gericht op bepaalde groepen,
per groep gecoördineerd door één ministerie.
Het toenmalige crm (via wvc nu vws) had
aparte coördinatiestructuren voor Surinamers,
Antillianen, Molukkers en Woonwagenbewo-
ners en Zigeuners. Het Vluchtelingenbeleid werd
gezamenlijk door Justitie en Buitenlandse Zaken
gecoördineerd en wat toen Gastarbeiders heette
viel onder de coördinerende verantwoordelijk-
heid van het ministerie van Sociale Zaken (later:
& Werkgelegenheid met de komst van Joop den
Uyl als minister). Tot echt specifiek beleid op veel
beleidsterreinen leidde dit niet. Wel kwam er
een reeks van welzijnsstichtingen uit voort, die
geheel het stramien volgden van de welzijns-
stichtingen en maatschappelijk werkinstellin-
gen, waar Nederland door de verzuiling ver-
trouwd mee was.

In een artikel in het tijdschrift Beleid en Maat-
schappij (3)vroeg Han Entzinger aandacht voor
het feit, ‘dat immigratie geen voorbijgaand ver-
schijnsel zal blijken te zijn’. Nieuwe burgers wa-
ren als immigrant binnengekomen en dienden
als zodanig behandeld te worden. Voor mij als
toenmalig Kamerlid voor de PvdA was de on-
vrede over de versnipperde coördinatie en de
kwalificatie van immigranten uit bovenge-
noemde groeperingen aanleiding om in 1978
een motie in te dienen, waarin de minister van
Binnenlandse Zaken (Hans Wiegel) werd ge-
vraagd om op zijn ministerie de verantwoorde-
lijkheid te nemen voor één coördinatie van alle
nieuwe minderheden. Hij nam de motie over en
zou hem uitvoeren als ik een nieuwe Directie Co-
ördinatie Minderhedenbeleid (dcm) wilde op-
zetten. Zo geschiedde.

Dit hier te vermelden is vooral van belang
vanwege het grondleggende idee achter het min-
derhedenbeleid: een beleid voor nieuwe burgers,
die zich als immigranten door allerlei oorzaken
hier hadden gevestigd en hier zouden blijven.
Daarom moest het vallen onder het coördine-
rende ministerie bij uitstek, verantwoordelijk
voor gemeenten en provincies, dat van Binnen-
landse Zaken. Binnen het ministerie viel de di-
rectie onder het directoraat-generaal Binnen-
lands Bestuur (later Openbaar Bestuur DGOB) en
niet onder het directoraat-generaal Openbare
Orde en Veiligheid. 

Anno 2002 lijkt deze filosofie verlaten.
Binnen het kabinet Balkenende werd de directie
Coördinatie en Integratie Minderhedenbeleid
(dcim) weggehaald bij bzk en geplaatst bij Justi-
tie. De lpf was onderbedeeld met het aantal mi-
nisters en dus werd er maar een minister bij be-
noemd voor het asiel- en minderhedenbeleid. De
nieuwe minister was als ambtenaar van dat mi-
nisterie afkomstig. Was de portefeuille van Ro-
ger van Boxtel min of meer gehandhaafd, dan
had men daar nog vrede mee kunnen hebben,
maar met de verhuizing werd hier een andere fi-
losofie gehanteerd. De minderheden als voor-
werp van justitieel beleid. De plaatsing van het
minderhedenbeleid bij destijds BiZa (nu bzk)
had tot doel om integratie in de Nederlandse
samenleving te bevorderen en minderheden
door goed beleid uit het criminele vaarwater te
houden. Door een nieuwe voorkeur voor rauw
beleid is het niet verwonderlijk dat minister
Nawijn vooral heeft geschitterd in een ram-
koers jegens asielzoekers, ondanks het feit dat
Fortuyn vooral aandacht vroeg voor de proble-
matiek van de oude wijken, waaraan Nawijn zich
niets gelegen heeft laten liggen. Het is nu aan
cda en PvdA te bewijzen dat de nadruk op min-
derheden als burgers weer wordt hersteld en de
koehandel met de lpf ongedaan te maken. De
vvd is het aan haar erelid Wiegel verplicht weer
zijn verlichte ideeën van destijds hoog te hou-
den.
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heden buiten de steden zoals Molukkers, Zigeu-
ners, Woonwagenbewoners en Vluchtelingen
zou apart aandacht moeten worden besteed. 

Zelfs onder Roger van Boxtel die zowel grote
steden als minderhedenbeleid in zijn portefeu-
ille had, heeft er geen versmelting plaatsgevon-
den. Dat is jammer, want de grote steden hadden
vanuit bzk op deze manier beter ondersteund
kunnen worden bij hun beleid voor achterstan-
dwijken. Achteraf kan men zich afvragen of veel
onvrede, die in 2001 naar boven is gekomen door
een op achterstandswijken gericht beleid van
rijk en gemeenten niet voorkomen was. Van Box-
tel was goed bezig, maar kon het karwei niet af-
maken. Een nieuw kabinet kan en moet de uitda-
ging van een grote stedenbeleid in boven be-
doelde zin weer oppakken, met terugdraaiing
van een verkeerd ingezet beleid onder de vorige
regering. De actuele situatie vraagt uiteraard res-
pect voor de gemeentelijke autonomie.

In de Minderhedennota (3) wordt deze als
volgt verwoord: ‘Het minderhedenbeleid is ge-
richt op de totstandkoming van een samenle-
ving, waarin de in Nederland verblijvende min-
derheden ieder afzonderlijk en als groep een ge-
lijkwaardige plaats en volwaardige  ontplooi-
ingskansen hebben.’ In de uitwerking blijkt, dat
het hier niet gaat om propaganda voor een ‘softe’
politiek zoals sommigen ook in de PvdA niet
moe worden te roepen. Om te beginnen wordt
afgerekend met het adagium ‘Integratie met be-
houd van eigen identiteit’ als een onrealistische
optie. Men kan niet én integreren én zijn iden-
titeit behouden. In Moslim in de polder van Frits
Bolkestein stelt Jan Beerenhout: ‘Integreren met
behoud van cultuur is een tegenspraak in zich-
zelf. Emigratie betekent altijd verandering, inte-
gratie eveneens. Of je verandert en dan integreer
je, of je behoudt je eigen cultuur, verandert dus
niet en integreert dus ook niet.’ In de zweverige
minderhedenrapporten Wisselwerking van de
PvdA eind jaren negentig wordt dit adagium nog
steeds aangehangen.

De Minderhedennota hanteert een ander
motto: ‘Wederzijdse aanpassing in een multi-
culturele samenleving’. Toegegeven ook hieraan

doelgroepennota

Bij het schrijven van de Minderhedennota is er
niet voor gekozen de term ‘etnische minderheid’
te definiëren. We kwamen er gewoon niet uit.
Een praktisch bruikbare definitie bleek heel
moeilijk te vinden. Dus werd een aantal groepe-
ringen aangewezen als doelgroepen van het be-
leid waarvoor al structuren bestonden. Alleen de
‘Gastarbeiders’ werden vervangen door Turken,
Marokkanen, Tunesiërs. De nota werd een doel-
groepennota. 

Omdat de immigranten zich hoofdzakelijk
vestigden in de grote steden ging mijn voorkeur
uit naar een Grote Stedennota. Zij vormden het
meest concrete kader voor een minderhedenbe-
leid en boden de beste garantie om de ambitie
van de Minderhedennota waar te maken nl. een
verband te leggen tussen de immigratie en de
noodzaak onze samenleving zodanig in te rich-
ten, dat etnische minderheden kunnen integre-
ren en participeren. Tegelijkertijd zouden de
problemen van de autochtone inwoners met
name van de oude wijken veel meer aandacht
kunnen krijgen. In de Ontwerp-Minderheden-
nota (2) van 1981 staat: ‘Inmiddels is op die plaat-
sen (de achterstandswijken) gebleken met welke
problemen de ontwikkeling van Nederland naar
een multi-etnische en multi-culturele samenle-
ving gepaard gaat…. De oorspronkelijke bewo-
ners ervaren de nieuwkomers als concurrenten,
die met hen dingen naar goedkope huizen, ba-
nen, onderwijs- en andere voorzieningen. Het is
voor hen geen eenvoudige opgave om zulke ont-
wikkelingen zonder meer te accepteren. Aan de
problemen van deze inwoners moet dan ook
evenzeer aandacht worden geschonken als aan
de problemen van minderheidsgroepen.’ Maar
met name door verzet uit sommige kringen van
het cda, die ook kleinere gemeenten op het plat-
teland aan hun trekken wilden laten komen bij
de verdeling van gelden voor minderheden,
werd daar geen politieke toestemming voor ge-
geven. 

In feite was deze opzet geen pleidooi voor een
niet geïsoleerd minderhedenbeleid. Aan minder-
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kleven bezwaren, omdat meerderheid en min-
derheden geen gelijkwaardige partners zijn,
maar het geeft een goede richting aan voor inte-
gratie. Het is een zaak van kansen geven en kan-
sen nemen. Daarvoor moet men zich aan elkaar
aanpassen, hetgeen van minderheden de meeste
inspanning vergt. In alle regeringsnota’s van de
begintijd is geprobeerd hier handen en voeten
aan te geven. Inmiddels is er een nieuw pro-
bleem bij gekomen door de grote toestroom van
nieuwe immigranten van zeer verschillende her-
komst. Zij moeten zich niet alleen aan de meer-
derheid aanpassen, maar in heel wat wijken ook
aan elkaar.

Tot de hardnekkige misverstanden hoort ook,
dat minderhedenbeleid voornamelijk achter-
standsbeleid zou zijn. Dat is het ook, maar niet
exclusief. Niet alleen sociale en economische
achterstanden vormen voorwerp van het beleid,
maar ook het voorkomen en bestrijden van dis-
criminatie en de verbetering van de rechtsposi-
tie (achterstellingsbeleid) en het kansen schep-
pen voor emancipatie en participatie. Onder het
laatste valt ook aandacht geven aan de cultuur
van etnische minderheden, niet als folklore,
maar als een eigen zingeving in deze samenle-
ving vanuit een andere culturele achtergrond in
confrontatie met de dominante cultuur.  

minderhedenbeleid nodig?

Moet er eigenlijk wel een minderhedenbeleid
zijn? Deze vraag is een aparte studie waard. Hier
slechts een korte beschouwing. Recente kranten-
publicaties  suggereren, dat landen zonder min-
derhedenbeleid beter af zouden zijn. Verwezen
wordt dan met name naar Duitsland. Er bestaat
nauwelijks vergelijkend onderzoeksmateriaal
om deze stelling te onderbouwen. Op interpreta-
ties van bestaand materiaal valt heel wat af te
dingen. Volgens Jeroen Doomernik van het Insti-
tuut voor Migratie- en Etnische Studies (imes)
van de Universiteit van Amsterdam, een expert
op dit gebied, kan men niet waarmaken dat min-
derheden in Frankrijk en Duitsland beter af zijn.
In deze landen gaat men veel meer dan in ons

land ervan uit dat minderheden zich moeten
aanpassen aan de bestaande staat. Zijn zij
daardoor beter geïntegreerd? Veel wijst erop, dat
dit niet het geval is. Doomernik veronderstelt,
dat door de drang om zich aan te passen Turken
in Duitsland zich juist meer afzonderen dan Tur-
ken in Nederland. Als voorbeeld noemt hij de
ontwikkeling van Milli Görüs, dat zich in Neder-
land kon ontwikkelen van een fundamentalisti-
sche organisatie tot een erkende sociaal-reli-
gieuze organisatie en gesprekspartner van de
overheid. In Duitsland geldt het als een ver-
dachte organisatie. Mijn eigen ervaringen met
Duitsland en België m.n. Brussel sluiten hier bij
aan. Een man als Abu Jahjah moet hier dan ook
heel anders opereren dan in Vlaanderen.

Na Fortuyn zien we dat in Nederland het kli-
maat tegenover vooral moslims goed aan het ver-
zieken is. Turken en Marokkanen zijn tegen-
woordig eerst en vooral moslims. Waar hebben
we dat meer gezien in de geschiedenis? Hoe zij
zich ¬ en vooral de jongeren ¬ ook ontwikkeld
hebben en, als ze nog gelovig zijn, een Neder-
landse variant van de islam laten zien, zij worden
allen op één hoop geveegd. Gevolg is, dat lang-
zaam verkregen vruchten van een minderheden-
beleid weg dreigen te ebben.

Zoals hiervoor beschreven koos het kabinet in
1983 met de Minderhedennota niet voor een
Grote Steden-beleid als kader voor een minder-
hedenbeleid. Dat hield niet in, dat er voor etni-
sche minderheden uitsluitend een specifiek be-
leid zou moeten worden ontwikkeld. Minderhe-
denbeleid werd gezien als een beleid voor de ge-
hele samenleving. Het ging immers om een aan-
passing van twee kanten. Binnen dat stramien
moet de keuze voor een minderhedenbeleid ge-
nuanceerd worden.

Als minderhedenbeleid samenlevingsbeleid
is, dan volgt daar logisch uit, dat met een alge-
meen beleid begonnen wordt. Vandaar de vol-
gende trits in de aanpak:
a. Algemeen beleid waar mogelijk. Het gaat im-

mers om nieuwe burgers van deze samenle-
ving, die hierin moeten integreren. Als zij
zich moeten aanpassen, dan moet het beleid
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immigranten alsmaar blijven groeien. Daarvoor
zijn de inspanningen te kostbaar. Het was van
meet af aan duidelijk, dat de immigratie met
name door de gezinshereniging niet te stoppen
viel. Behalve voor erkende vluchtelingen en voor
mensen, die een specifieke bijdrage aan de
Nederlandse samenleving konden geven, moest
verder geprobeerd worden de deur op slot te
houden. Een tijd lang is een aantal wetenschap-
pers en politici nogal luchtig heengestapt over de
problemen, die voortvloeien uit een te grote in-
stroom van nieuwe minderheden. Door nieuwe
mondiale ontwikkelingen valt de immigratie
toch niet te beheersen, dus was de gedachte: be-
spaar je de moeite. Daarmee werd het asielbeleid
onder druk gezet, waarvan we de gevolgen al een
paar jaar ervaren. 

De Minderhedennota bevat de achteraf profe-
tische zin: ‘Een onbeheerste toestroming van
vreemdelingen zal maatschappelijke kosten tot
gevolg hebben, die de samenleving niet meer be-
reid is op te brengen’. Let wel, het gaat om ‘maat-
schappelijke kosten’, dat is meer dan financiële
lasten. Het beleid voor achterstandswijken was
mede opgezet ¬ maar onvoldoende van de
grond gekomen ¬ om de maatschappelijke ge-
volgen van de immigratie beheersbaar te hou-
den. Tegen de achtergrond van wat er rond de
voorlaatste verkiezingen gebeurd is, kan men
niet zeggen, dat deze opzet geslaagd is.    

ook op hen toegesneden zijn en de voorzie-
ningen ook voor hen openstaan.

b. Waar algemene diensten en voorzieningen
tekort schieten, omdat zij niet aansluiten bij
de bijzondere positie van leden van minder-
heidsgroepen, zullen zij aangepast moeten
worden.

c. Waar dit onvoldoende mogelijk is, zullen spe-
cifieke maatregelen en voorzieningen wor-
den overwogen. Het kabinet sprak van ‘wor-
den overwogen’ om niet een hele reeks van
onbetaalbare voorstellen over zich heen te
krijgen. Het beleid kostte begin jaren tachtig
al zeshonderd miljoen gulden en dat in finan-
cieel moeilijke tijden. Vandaar niet ‘specifieke
maatregelen zullen worden genomen’.

Kort samengevat: Algemeen beleid waar moge-
lijk, specifiek beleid waar nodig.

In dit opzicht verschilt het minderbeleid niet
veel van het vrouwenemancipatiebeleid.

Restrictief immigratiebeleid

Hoewel de instroom van nieuwe migranten be-
gin jaren tachtig lang niet die omvang en diver-
siteit had, die het nu heeft, was voor de toenma-
lige regering een beperkt toelatingsbeleid toch
een voorwaarde voor het minderhedenbeleid.
Een voortdurende, grootschalige immigratie zag
zij als dweilen met de kraan open. Van een gelijk-
waardige deelname aan de Nederlandse samen-
leving zou niets terechtkomen als de aantallen
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