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dat de segregatie in de vs sinds het verschijnen
van American Apartheid niet minder is geworden.2

Hebben wij in Nederland te maken met ver-
gelijkbare vormen van segregatie? Optimistisch
gestemde wetenschappers beantwoorden deze
vraag vaak met ‘nee’. Zij wijzen er dan op dat de
schaal van de Amerikaanse getto’s onvergelijk-
baar is met de grootte van Nederlandse pro-
bleemwijken. Nederland telt geen miljoenenste-
den; bewoners van achterstandswijken zijn bij
ons desgewenst zo aan de andere kant van de
stad, waar hun beter gesitueerde medeburgers
wonen. Voorts kun je in Nederland, dankzij de
verzorgingsstaat, in beginsel ook in mindere
buurten tamelijk comfortabel leven: er zijn fat-
soenlijke uitkeringen, er is huursubsidie en
dankzij de stadsvernieuwing zien de huizen er
vaak redelijk uit. Ander onderzoek heeft evenwel
laten zien dat de ruimtelijke segregatie in Neder-
landse steden vergelijkbaar is met die in Ameri-
kaanse steden van ongeveer dezelfde omvang,
terwijl de segregatie in het onderwijs in Neder-
land groter is dan in de vs.3 Bovendien zijn de
gevolgen van de segregatie in ons land in één op-
zicht bepaald ernstiger dan in Amerika. Ameri-
kaanse gettobewoners spreken volgens Massey
en Denton een merkwaardig soort Engels, maar
zij spreken tenminste nog Engels. Nederlandse
allochtonen die, zonder ‘native speakers’ om hen
heen, opgroeien in achterstandswijken hebben
de grootste moeite behoorlijk Nederlands te le-
ren. Schrijnende verhalen van allochtone ouders
die moeten constateren dat zij in hun jeugd beter

In 1993 verscheen een belangwekkend boek van
de hand van de onderzoekers Douglas Massey en
Nancy Denton, getiteld American Apartheid. Segre-
gation and the Making of the Underclass. Massey en
Denton beschreven hierin het ontstaan van de
zwarte getto’s in Amerika, ruwweg in de periode
1900 tot 1940. De segregatie in de vs was het ge-
volg van een ingewikkeld samenspel van indivi-
duele en collectieve beslissingen. Steeds minder
blanken waren bereid hun kinderen naar raciaal
gemengde scholen te sturen. Zwarte gezinnen in
blanke wijken werden geconfronteerd met raci-
aal geweld en gingen zich prettiger voelen in
zwarte wijken. Banken weigerden leningen aan
aspirant-kopers van fatsoenlijke huizen in wij-
ken die als onveilig bekend stonden. De waarde
van huizen in zwarte wijken daalde snel,
waardoor mensen die daar eenmaal woonden er
nauwelijks meer weg konden, omdat zij zich
geen equivalent huis in een andere wijk meer
konden veroorloven. En toen de getto’s er een-
maal waren, na de tweede wereldoorlog, werd het
allemaal nog erger: zwarte gettobewoners verlo-
ren het contact met de dominante cultuur en de
burgerlijke moraal. Werkloosheid, tienerzwan-
gerschappen en jeugdcriminaliteit werden in de
getto’s veel minder erg gevonden dan elders. In
de getto’s ontwikkelde zich een ‘onderklasse cul-
tuur’ en een gettotaal. Recente studies laten zien
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Nederlands leerden dan hun kinderen, die het
nu moeten oppikken in een zwarte school vol
mede-Turkjes of mede-Marokkaantjes, spreken
in dit verband boekdelen. Juffen en meesters
kunnen heel veel, maar zij kunnen niet alles. Eén
native speaker in de klas is niet voldoende.

In dit artikel zal ik een aantal argumenten
voor een spreidingsbeleid bespreken en vervol-
gens de vraag aan de orde stellen wie daarin het
voortouw behoort of behoren te nemen. Moeten
allochtone gezinnen verhuizen naar witte wij-
ken? Moeten autochtone gezinnen verhuizen
naar zwarte wijken? Moet de overheid huis-
vestingsquota gaan opleggen (niet meer dan 20
procent allochtonen per wijk)? Moeten witte ou-
ders hun kinderen naar zwarte scholen sturen?
Moeten zwarte ouders hun kinderen naar witte
scholen sturen? Moet de overheid witte ouders
aanzetten tot sociaal gewenst gedrag, bijvoor-
beeld door hen te verplichten hun kind in de ei-
gen buurt op school te doen? Of moet de over-
heid zwarte kinderen per busje laten vervoeren
naar witte wijken?

Vijf argumenten voor spreiding

1. Onderzoek wijst uit dat allochtonen over het
algemeen liever wonen in gemengde wijken
dan in aparte buurten met nieuwkomers uit
hun oude vaderland.4 Veel allochtonen willen
graag integreren. Vooruitstrevende allochto-
nen willen zich ook graag ontworstelen aan
de sociale controle binnen hun eigen groep.

2. Concentratiescholen en concentratiebuurten
zijn niet goed voor allochtone leerlingen.
Weliswaar is het effect van een concentratie-
school op de intellectuele prestaties van leer-
lingen ¬ de cito score ¬ niet erg groot (het
opleidingsniveau van de ouders en de ‘thuis-
taal’ zijn van veel groter belang), maar het wo-
nen in een achterstandsbuurt met een achter-
standsschool leidt tot verschijnselen die pas-
sen binnen een onderklassecultuur. Jongeren
komen terecht in een peergroup die zich afzet
tegen de school, zij beseffen dat ze helemaal
onder aan de sociale ladder staan en zij leren

niet samenleven met autochtone Nederlan-
ders. Dat heeft onwenselijke gevolgen zowel
voor de jongeren zelf als voor de maatschap-
pij: voortijdige schooluitval, criminaliteit,
minder kansen op de arbeidsmarkt.5

3. De Amerikaanse politiek-filosofe Iris Marion
Young betoogt in haar boek Inclusion and
Democracy dat burgers in een democratische
gemeenschap publieke ruimten daadwerke-
lijk moeten delen. Zij moeten zich met elkaar
kunnen identificeren, zij moeten weten hoe
‘the other half ’ leeft. Witte middenklasse ge-
zinnen in een witte middenklasse wijk reali-
seren zich niet hoe bevoorrecht zij zijn: zij
hebben het veel te druk met files op weg naar
het werk, niet rijdende treinen, toestanden en
verplichtingen op het werk, problemen met
de kinderopvang, hoge hypotheken en kwak-
kelende ouders. Heterogene woonwijken zor-
gen ervoor dat burgers elkaars lot delen. Het is
beter om te strijden voor ‘een extra wijkagent
in onze woonwijk’ dan te pleiten voor extra
politie-inzet in verpauperde buurten waar je
zelf nooit komt.

4. Spreiding is goed voor onze ‘normen en
waarden’. De ‘moral majority’ in Nederland
hecht aan beginselen als gelijkwaardigheid
van man en vrouw, gelijkwaardigheid van
jongens en meisjes, opvoeding tot zelfstan-
digheid en vrije partnerkeuze. In een ge-
mengde buurt komen allochtonen afkomstig
uit een andere cultuur op een natuurlijke ma-
nier in aanraking met deze culturele waarden.
Vermoedelijk levert dat een beter beeld op
dan wanneer zij onze cultuur moeten oppik-
ken via abri-affiches en tv-programma’s, die
nogal eens de indruk wekken dat een mo-
derne, individualistische levenswijze vooral
een kwestie is van zedenverwildering. 

5. Tenslotte is een spreidingsbeleid bijna een
morele verplichting tegenover de kansarme
autochtone Nederlanders, die niet de moge-
lijkheid hadden om een huis in een betere
wijk te betrekken. Zij hebben met de vele
nieuwkomers moeten concurreren om werk,
hun buurtscholen zijn veranderd in zwarte
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voldoen moet worden gekarakteriseerd als ver-
ontschuldigbaar egoïsme.

Laten we de Cohen benadering eens los laten
op de witte en zwarte scholen problematiek. Stel,
ik ben een witte middenklasse moeder. Ik ben
helemaal overtuigd van de juistheid van de hier-
boven genoemde argumenten voor spreiding:
spreiding is goed voor de kansen van allochtone
kinderen, voor de verbreiding van liberale
waarden en voor de democratie. Allemaal
prachtig. Maar nu. Mijn zoon is bijna vier. Zijn
vader en ik zullen een basisschool voor hem
moeten zoeken. Wij hebben de keuze tussen een
zwarte school in de buurt of een witte school in
een aangrenzende wijk. Zijn wij nu eigenlijk mo-
reel verplicht om de zwarte school te kiezen? En
als we toch de witte school nemen, lijken we dan
op Cohen’s rijke egalitaristen; is dat een vorm
van verontschuldigbaar egoïsme? Ik denk dat die
voorstelling van zaken geen recht doet aan ons
dilemma. Witte middenklasse ouders beleven de
keuze tussen een zwarte en een witte school als
een keuze tussen twee morele verplichtingen:
hun morele verplichting ten opzichte van de
samenleving of de politieke gemeenschap ener-
zijds en hun morele verplichting ten opzichte
van hun kind anderzijds. Het mag zo zijn dat se-
gregatie slecht is voor de sociale cohesie, voor de
democratie en voor allochtone kinderen, maar
een zwarte school, zo meent men en niet onte-
recht, zou wel eens slecht kunnen zijn voor mijn
kind. Leert het daar wel genoeg aardrijkskunde
en biologie? Zullen de juffen niet voortdurend
bezig zijn om de woordenschat van zijn klasge-
nootjes bij te spijkeren? Zal hij geen buitenbeen-
tje worden als hij in een klas zit met overwegend
allochtone kinderen? Cohen’s voorstelling van
zaken doet geen recht aan ons dilemma.

Misschien moeten we het proberen langs een
andere weg, met een andere theorie. Een mooie,
elegante theorie over ouderlijke verplichtingen
jegens hun kinderen is te vinden in Democratic
Justice van Ian Shapiro. Shapiro betoogt dat ou-
ders en de staat gezamenlijk verantwoordelijk
zijn voor het welzijn van kinderen. De staat is
primair verantwoordelijk voor wat Shapiro aan-

scholen voor achterstandsleerlingen, hun
wijk is veranderd in een buurt waar je met
Nederlands niet langer automatisch door ie-
dereen begrepen wordt, zij zijn het meest di-
rect geconfronteerd met de criminaliteit van
groepen allochtone jongeren.

kan ik er wat aan doen?

Twee jaar geleden verscheen een mooi boek van
de hand van politiek theoreticus G. A. Cohen, met
de intrigerende titel If You’re an Egalitarian, How
Come You’re So Rich? Cohen confronteert egalitair
denkende collega filosofen en salonsocialisten
met een interessant dilemma. Als zij echt zulke
voorstanders zijn van nivellering en gelijke kan-
sen, waarom geven zij dan niet een flink deel van
hun inkomen weg aan minder bedeelden in
binnen- of buitenland? Het argument dat zo’n
bijdrage een druppel op een gloeiende plaat is en
dat je daarmee de wereldwijde armoede of de in-
komensongelijkheid in eigen land niet oplost,
maakt op Cohen weinig indruk. Hij vindt het ge-
tuigen van grootheidswaanzin als je als individu
alleen maar bereid bent iets te doen wanneer je
daarmee een majeure bijdrage kunt leveren aan
de oplossing van maatschappelijke problemen.
Met jouw kleine bijdrage kun je voor een paar
medemensen of medeburgers wel degelijk iets
bereiken. Dus waarom zou je niet een groot deel
van je inkomen afstaan om jouw ideaal van soci-
ale rechtvaardigheid dichterbij te brengen? Co-
hen meent dat er maar één reden is om dat niet
te doen: je mag als egalitair filosoof of als salon-
socialist aannemen dat je medeburgers zelfzuch-
tig zijn en vast willen houden aan hun huidige
luxe positie. Gegeven deze laksheid neem je een
groot risico als jij als enige de nivellering ter
hand neemt, zeker als je ook nog kinderen hebt
die de dupe kunnen worden van jouw altruïsti-
sche gedrag. Het is vergeeflijk als je dat risico
niet wilt nemen. De positie van Cohen is duide-
lijk: inkomensherverdeling is niet alleen een op-
gave voor de staat, het is ook een morele opgave
voor individuele burgers. Het gedrag van burgers
die niet aan hun morele verplichtingen terzake
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duidt als ‘basisbehoeften’: de staat moet ervoor
zorgen dat kinderen op zijn grondgebied genoeg
te eten hebben, medische zorg krijgen en leren
lezen, schrijven en rekenen. Ouders zijn primair
verantwoordelijk voor de hogere behoeften van
hun kind. Ouders moeten ervoor zorgen dat kin-
deren hun talenten kunnen ontplooien, zelfstan-
dige individuen worden en leren weten wat zij
willen met hun leven. Ouders moeten hun kind
naar sportclubjes, muziekles en musea sturen en
desgewenst religieuze waarden meegeven.

Basisbehoeften gaan boven hogere behoeften,
aldus Shapiro. Als ouders menen dat hun zieke
kind geen bloedtransfusie mag ondergaan, om-
dat dit zijn zieleheil in gevaar brengt, dan moet
de staat die ouders tijdelijk uit de ouderlijke
macht ontzetten om te garanderen dat wordt
voorzien in de medische behoeften van het kind.
Als ouders menen dat hun dochter geen onder-
wijs nodig heeft omdat een opleiding haar bij
haar latere bestaan als echtgenote en moeder al-
leen maar in de weg zal zitten zal de staat de ou-
ders dwingen het meisje toch naar school te la-
ten gaan. Ouders en de staat hebben volgens Sha-
piro een secundaire verantwoordelijkheid voor
elkaars primaire verplichtingen. Als ouders hun
kind niet opvoeden omdat zij aan de drugs of aan
de alcohol verslaafd zijn moet de staat die kinde-
ren in een pleeggezin of een kindertehuis plaat-
sen. En als de staat geen fatsoenlijk onderwijs
aanbiedt moeten ouders er voor zorgen dat kin-
deren leren lezen en schrijven.

Hoe moeten we het schoolkeuzeprobleem
aanpakken met behulp van deze theorie? Lager
onderwijs hoort tot de basisbehoeften die vallen
onder de primaire verantwoordelijkheid van de
staat. Basisbehoeften zijn (anders dan hogere be-
hoeften) voor alle kinderen gelijk. Dat wil zeggen
dat de staat ervoor moet zorgen dat alle kinderen
hetzelfde basisonderwijs krijgen. Wat doe ik nu
als ik een school kies voor mijn zoon? Je zou kun-
nen zeggen dat ik dan optreed als hoeder van zijn
hogere behoeften. In dat geval moet ik direct kie-
zen voor de witte school, die in die hogere be-
hoeften waarschijnlijk beter zal voorzien. Ik kan
echter ook zeggen dat de enorme segregatie in

het basisonderwijs een teken aan de wand is. De
staat heeft zijn verantwoordelijkheid voor de pri-
maire behoeften van onze kinderen niet waarge-
maakt; sommige kinderen krijgen veel beter ba-
sisonderwijs dan andere en dat is een schandaal.
Wellicht moet ik mijn secundaire verantwoorde-
lijkheid voor de basisbehoeften van mijn kind se-
rieus ter hand gaan nemen. In de hoedanigheid
van secundair verantwoordelijke voor de basisbe-
hoeften van mijn eigen kind moet ik volgens Sha-
piro nadrukkelijk ook rekening houden met de
belangen van andere kinderen: ‘When parents
act as delegates of government in the protection
of basic interests (…) attention to third party ef-
fects is obligatory.’6 Misschien moet ik andere
witte ouders in mijn buurt proberen mee te krij-
gen. Als wij met een stuk of vijf gezinnen onze
kleuters naar de zwarte buurtschool sturen krij-
gen wij op termijn misschien weer een ge-
mengde buurtschool, wat de basisvorming van
allochtone kinderen in onze buurt ten goede zou
komen. Basisbehoeften gaan boven hogere be-
hoeften, dus wellicht moet ik een deel van de ho-
gere behoeften van mijn eigen kind opofferen
omwille van de basisbehoeften van vele andere
kinderen in mijn buurt.

Maar kunnen we werkelijk van ouders verlan-
gen dat zij de basisbehoeften van andere kinde-
ren laten prevaleren boven de hogere behoeften
van hun eigen kind? Tot op zekere hoogte kan dat
inderdaad. Ik ben bijvoorbeeld bereid flink be-
lasting te betalen om ervoor te zorgen dat alle
kinderen in mijn land genoeg te eten hebben,
een dak boven hun hoofd en adequate medische
zorg. Als dat betekent dat ik voor mijn eigen kind
geen pony en geen piano kan kopen, dan zij dat
zo. En als de overheid in een vlaag van liberale
verstandsverbijstering de belasting zou afschaf-
fen zou ik mij denkelijk persoonlijk geroepen
voelen om dolende hongerige zwerfkinderen
eten te gaan geven. Maar bij de schoolkeuze heb
ik veel meer aarzelingen. Komt dat omdat ik dan
een echt offer zou vragen van mijn eigen kind?
Die piano en die pony waren toch al een vorm
van misplaatste verwennerij? Of komt het omdat
ik niet zeker weet of zwarte scholen inderdaad zo
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staande segregatie suggereert dat veel allochtone
ouders kiezen voor de makkelijkste weg, of-
schoon er ongetwijfeld ook veel (bijzondere)
scholen een impliciet selectiebeleid voeren.

Noch autochtone noch allochtone ouders zul-
len het probleem van de segregatie in het onder-
wijs uit zichzelf gaan oplossen. Dat betekent dat
hier een taak ligt voor de overheid. Iris Young be-
toogt in haar eerder aangehaalde boek dat een
desegregatiebeleid bijna altijd betekent dat de
meest kwetsbare groep wordt gedwongen tot an-
der gedrag: zwarte kinderen zouden per busje
naar witte wijken worden gereden, witte kinde-
ren blijven op hun eigen school. Dat lijkt een cor-
recte observatie en Young heeft gelijk dat dit
prima facie een nadeel is. Kunnen we ons een om-
gekeerd desegregatiebeleid voorstellen? Je zou
ook autochtone ouders kunnen verplichten hun
kind naar school te sturen binnen het eigen post-
codegebied, zoals Femke Halsema van Groen-
Links wel eens heeft gesuggereerd. Je zou zelfs ¬

maar dat is helemaal draconisch ¬ busjes kun-
nen laten rijden in omgekeerde richting, van
witte wijken naar zwarte scholen.

Moreel gezien zou het denkelijk heel wel ver-
dedigbaar zijn geweest als de overheid van meet
af aan (zeg, vanaf de jaren ‘60) een strikt postco-
debeleid had gevoerd, om alle kinderen zoveel
mogelijk dezelfde basisvorming aan te bieden.
Maar in die situatie verkeren wij niet meer. In de
huidige situatie betekent het invoeren van een
postcodebeleid dat de overheid ingrijpt in het le-
ven van autochtone ouders en kinderen, ter wille
van de belangen van allochtone kinderen, of zo u
wilt, ter wille van de sociale cohesie in het land,
in elk geval dus om redenen die niet te maken
hebben met het belang van de autochtone kinde-
ren zelf. Dat is nogal wat. Ten aanzien van volwas-
sen burgers mag de overheid uiteraard regels
stellen die de belangen van die burgers zullen
schaden. De overheid doet dat dan omwille van
het algemeen belang, of omwille van zwaarder
wegende belangen van andere burgers. Zij heft
belasting en premies, onteigent grond, zij kan
mannelijke burgers zelfs oproepen voor militaire
dienst en hen dwingen hun leven te riskeren ter

slecht zijn voor de sociale cohesie in het land en
voor de basisvorming van allochtone kinderen
(je leest tenslotte ook wel eens het omgekeerde
in de krant)? Maar stel dat ik er echt van over-
tuigd zou zijn dat zwarte scholen een rampzalig
effect hebben op de basisvorming van allochtone
kinderen en dat de overheid in dit opzicht volko-
men gefaald had, dan zou ik mijn eigen kind er
vermoedelijk helemaal nooit naar toe willen stu-
ren. Uiteindelijk zou ik waarschijnlijk kiezen
voor de makkelijkste weg, ik zou concluderen dat
de staat redelijk voorzien heeft in de basisbe-
hoefte aan primair onderwijs en vluchten in
mijn rol van ouder, primair verantwoordelijk
voor de hogere behoeften van mijn eigen zoon.

Deze tamelijk teleurstellende conclusie il-
lustreert een belangrijk moreel gegeven. Men-
sen kunnen het eens zijn met alle argumenten
voor spreiding als burger (of, in termen van Sha-
piro, als secundair verantwoordelijke voor de ba-
sisbehoeften van kinderen). Maar het burger-
schapsperspectief is een moreel perspectief dat
je in het dagelijks leven niet snel zult kiezen. Als
het oorlog is, als het land in zeer grote nood ver-
keert, als er kinderen dood gaan van de honger
en door gebrek aan medische middelen, dan zul-
len we gaan denken en handelen als burger.
Maar normaal gesproken geven we prioriteit aan
andere morele rollen, dan zijn we in de allereer-
ste plaats professionals, werknemers of ouders.

dwang en drang

Voor allochtone ouders ziet de keuze tussen een
zwarte en een witte school er anders uit. Zij moe-
ten kiezen tussen een witte school verder weg,
die op de lange termijn mogelijk beter zal zijn
voor de schoolprestaties en de kansen van hun
kind of een zwarte school dichtbij huis. Kiezen
voor de witte school betekent veel extra onge-
mak: dagelijkse tochten met kinderen op de fiets
of in de auto, klasgenootjes die ver weg wonen,
en dan nog het risico dat een allochtoon kind
buiten de groep valt en zich niet gelukkig voelt
op school. Een zwarte school om de hoek is in
menig opzicht makkelijker. De feitelijk be-
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wille van het land. Met dwingende maatregelen
ten aanzien van kinderen is de overheid terecht
veel voorzichtiger. De leerplicht is opgelegd, om-
dat het in het landsbelang is dat alle burgers kun-
nen lezen en schrijven, maar vooral ook omdat
goed onderwijs in het belang van kinderen is.
Kinderbijslag moet ervoor zorgen dat minder
vermogende ouders hun kinderen fatsoenlijk te
eten kunnen geven. Illegale volwassenen worden
hard aangepakt, maar illegale kinderen houden
recht op onderwijs, zij mogen niet de dupe wor-
den van de illegale status van hun ouders. Kinder-
beschermingsmaatregelen worden opgelegd als
ouders de belangen van hun kinderen verwaarlo-
zen. Zelfs strafrechtelijke maatregelen voor jeug-
dige delinquentjes hebben een pedagogisch doel,
de opvoeding van de boefjes moet in hun eigen
belang worden bijgestuurd. De overheid probeert
ten aanzien van kinderen alleen in hun belang te
handelen. Tegen deze achtergrond is het nemen
van maatregelen jegens autochtone kinderen die
indruisen tegen hun belang niet goed te verdedi-
gen. Drang- en dwang jegens allochtone kinde-
ren is acceptabeler. Als de overheid allochtone
kinderen naar een witte school stuurt doet zij dat
immers omwille van de lange termijn belangen
van deze kinderen.

Een van de leidende uitgangspunten in een li-
berale rechtsstaat lijkt te zijn dat je geen dwang-
maatregelen moet opleggen als je met zachte
hand ook een heleboel kunt bereiken. Een sprei-
dingsbeleid dat werkt met gerichte voorlichting,
buurtbezoekjes aan allochtone ouders en gratis
busjes naar een goede school is te prefereren bo-
ven een gemeentelijk bevel om je kleuter aan te
melden bij een witte, elitaire Jenaplan school aan
de andere kant van de stad. Maar drang en
dwang jegens allochtone ouders en kinderen
zijn allebei moreel beter te verdedigen dan een
postcodebeleid gericht op autochtone kinderen.

Anders dan een gemengde-scholen-politiek is
een spreidingsbeleid in de volkshuisvesting ge-
richt op volwassenen. Volwassen burgers mag de
overheid steviger aanpakken dan kinderen. Een
woningtoewijzingsbeleid dat ten goede komt aan
de integratie van allochtone medeburgers en

daardoor de sociale cohesie in de samenleving be-
vordert lijkt moreel heel acceptabel. Je kunt je
allerlei vernuftige maatregelen voorstellen: een
maximum aantal villa’s in een villawijk, een ver-
plicht percentage sociale woningbouw woningen
per wijk, liever huursubsidies geven gericht op
het door elkaar heen wonen van verschillende be-
volkingsgroepen dan de uitkeringen verhogen en
mensen zelf laten beslissen of zij dat geld willen
overmaken naar familie in Marokko dan wel wil-
len investeren in betere huisvesting in Neder-
land, en quota allochtone bewoners per wijk. Na-
tuurlijk betekenen al dat soort maatregelen een
inperking van de vrijheid van burgers om geheel
naar eigen inzicht een woning te kiezen, maar,
zoals Marcel van Dam met enige regelmaat be-
toogt in zijn columns en op de tv: er zijn zoveel
redenen waarom de overheid de vestigingsvrij-
heid van burgers beperkt. Je mag niet wonen in
natuurgebieden, je mag niet wonen op grond
waar de overheid een snelweg of een industrie-
terrein gepland had, je mag niet permanent wo-
nen in je vakantiehuisje, waarom zou je de vesti-
gingsvrijheid dan niet mogen inperken ter wille
van een uitgesproken fatsoenlijk doel als de soci-
ale samenhang in de politieke gemeenschap?

Over spreidingsbeleid in de volkshuisvesting
bestaat het beeld dat ‘we dat geprobeerd hebben,
maar dat het niet werkt’. ‘We’ hebben dat inder-
daad geprobeerd in sommige gemeenten in de
jaren ’70 en ’80, maar het beeld dat dit beleid niet
werkte zou moeten worden bijgesteld. In een
wbs-publicatie uit 1986 schrijven An Huitzing
en Lex de Boer dat er in verschillende andere lan-
den onderzoek is gedaan naar het gewenste aan-
tal ‘zwarten’ of ‘allochtonen’ per wijk. In Neder-
land is dergelijk onderzoek nooit verricht; hier
werden dus nogal willekeurige plafonds gehan-
teerd (5 %, 16 %) . Niettemin waren de bewoners
in de concentratiewijken er blij mee. Huitzing
en de Boer schrijven: ‘Het instellen van een pla-
fond lijkt op korte termijn geen slechte oplos-
sing omdat “de druk van de ketel wordt gehaald”.
Bovendien is het een heel eenvoudige maatregel
welke nauwelijks enige inspanning vergt. Af-
spraken met bewoners over maximale percenta-
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zingssystematiek moest worden bestreden met
rijksbeleid, zo meende de wrr.9

Mijn voorlopige indruk is dat ‘we’ inderdaad
een blauwe maandag hebben geprobeerd om all-
ochtonen evenwichtig te spreiden over stad en
land, maar dat ‘we’ toen de kous op de kop kregen
van de Wiardi Beckman Stichting, de Kroon, de
wrr en ongetwijfeld nog veel meer beleidsma-
kers en adviseurs. We weten niet of een sprei-
dingsbeleid werkt. We weten niet of het allemaal
beter was gegaan als ‘we’ niet waren tegengehou-
den in onze pogingen om de immigratie in
goede banen te leiden, maar dan hadden we in
elk geval serieus geprobeerd om de huidige se-
gregatie te voorkomen.

Kunnen we nu alsnog gaan spreiden in de
volkshuisvesting of in het onderwijs? In de volks-
huisvesting zijn de mogelijkheden beperkt ge-
worden. De concentratie allochtonen in de groot-
ste steden is zo groot dat daar niet meer met huis-
vestingsquota kan worden gewerkt. In kleinere
steden en dorpen valt echter nog wel wat te berei-
ken, terwijl misschien ook kan worden overwo-
gen om woningzoekende allochtonen die niet
economisch gebonden zijn aan een bepaalde ge-
meente, te wijzen op woonplaatsen waar nog he-
lemaal geen concentratiebuurten zijn.

In het onderwijs riekt elke poging om gericht
te gaan spreiden naar een aanval op het bijzonder
onderwijs. Op het bijzonder onderwijs zitten re-
latief veel minder allochtone kinderen dan op de
openbare school en bijzondere scholen mogen
een toelatingsbeleid voeren, waarmee zij soms
allochtone kinderen buiten de deur kunnen hou-
den. Hoewel ik normatief-ideologisch wel iets zie
in wijziging van artikel 23 van de Grondwet vind
ik niet dat sociaal-democraten daarover mogen
beginnen. De PvdA heeft ongelooflijk veel narig-
heid veroorzaakt in het onderwijs en de gerust-
stellende belofte van partijleider Bos in de verkie-
zingscampagne dat hij nu verder het onderwijs
eens een hele tijd met rust ging laten gaat voorlo-
pig boven vrijwel alles. Maar op korte termijn
kan in elk geval worden begonnen met gerichte
voorlichting voor allochtone ouders om hun kin-
deren toch vooral in witte wijken op school te

ges per straat, blok of buurt stellen de autoch-
tone bewoners gerust. In het verleden zijn er ook
wel organisaties van of voor buitenlanders ge-
weest die daaraan hebben meegewerkt uit vrees
voor toenemende vreemdelingenhaat onder de
autochtone bevolking.’7 De auteurs signaleren
wel dat de plafonds in witte wijken niet werden
gehanteerd als streefcijfer en dus de facto konden
leiden tot problemen voor allochtonen om
woonruimte te vinden, maar in plaats dat zij
voorstellen om die witte wijken daarin harder
aan te pakken constateren ze dat er in de betref-
fende witte wijken vaak nog meer weerstand be-
staat tegen allochtone buren dan in concentratie-
wijken: ‘De bewoners van die buurt zijn erg bang
dat hun wijk een concentratiewijk zal worden en
zal verkrotten. Omdat zij veel meer te verliezen
hebben of denken te hebben, zijn hun protesten
vaak feller dan die uit de concentratiewijken.’
Huitzing en De Boer constateren dat quota bij
autochtone bewoners in concentratiewijken het
beeld bevestigen dat ‘de buitenlanders het pro-
bleem zijn’, zij stellen vast dat sommige gemeen-
telijke quota door de Kroon vernietigd zijn en zij
pleiten voor afschaffing van de plafonds. De be-
langen van wat we later zouden gaan aanduiden
als ‘de kiezers in de oude wijken’ worden zonder
meer opgeofferd. Er mogen geen aantallen bui-
tenlanders per straat, blok of buurt worden vast-
gelegd. ‘Dat zal vaak moeilijk te verwerken zijn,
omdat een aantal comités van zeer problemati-
sche buurten dergelijke toezeggingen graag wil
hebben, of al gekregen heeft. Als aan een buurt
beloofd is dat er niet aan “buitenlanders” zal wor-
den toegewezen, komt dat de onderhandelingen
niet ten goede: zij moeten dan begonnen worden
met het intrekken van een belofte.’8

Frappant is ook de beschrijving van het
vroege spreidingsbeleid door de Wetenschappe-
lijke Raad voor het Regeringsbeleid in zijn rap-
port uit 1989. Ook de wrr constateerde dat er in
diverse grotere gemeenten een informele prak-
tijk bestond waarbij gestreefd werd naar ‘één al-
lochtoon gezin per portiek’ of naar ‘het vermij-
den van insluiting van autochtone Nederlanders
door etnische buren’ Deze informele toewij-
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doen en aan waarborgconstructies die tot doel
hebben bijzondere scholen consequent te hou-
den aan het toelatingsbeleid dat zij zeggen te voe-
ren. We kunnen denken aan voorlichtingsavon-
den in concentratiebuurten, aan huisbezoeken of
aan gemeentelijke schrijvens met gerichte infor-
matie: ‘Beste ouders. Binnenkort gaat uw kind
naar de basisschool. Een bijzonder moment voor
u en voor hem/haar. Er zijn in Nederland heel
veel verschillende scholen. Er zijn openbare scho-
len. Er zijn bijzondere scholen met een christe-
lijke grondslag, er zijn bijzondere scholen met
een speciale didactische aanpak. Uw kind kan
overal terecht. Wij adviseren u echter dringend
om voor uw kind een school te zoeken waar veel
Nederlands sprekende kinderen op zitten. In uw
gemeente zijn dat de volgende scholen: de Twee-
master (Jenaplan), de Driemaster (Montessori),
de Kinderkring (protestants christelijk) en de An-
nie Schmidtschool (rk). Uw kind zal veel sneller
Nederlands leren op een gemengde school.
Onderzoek heeft uitgewezen dat vriendjes en
klasgenoten veel invloed hebben op het school-
succes van kinderen. Uw kind moet leren spelen
met Nederlandse vriendjes. Als u bang bent dat
uw kind alleen zal zijn in een witte klas, meld u
dan aan met een groepje allochtone ouders. Als de
school een hoge ouderbijdrage vraagt kan de ge-
meente die namens u betalen. Als de school te ver
weg is, is de gemeente verplicht veilig bus- of
taxivervoer voor uw kind te verzorgen. Op de

meeste bijzondere scholen stelt de christelijke
grondslag niet veel meer voor; laat u door zo’n
grondslag niet afschrikken als u zelf een ander
geloof heeft. De genoemde scholen mogen uw
kind niet weigeren, de rechter heeft bepaald dat
alleen extreem religieuze scholen kinderen mo-
gen weigeren omdat hun ouders een ander geloof
aanhangen dan de schoolleiding. Als de school
van uw keuze uw kind niet welkom wil heten
kunt u via de gemeente een beroep doen op de zo-
geheten Commissie Gelijke Toegankelijkheid, die
de school dan met spoed tot de orde roept.’

We weten niet of met een spreidingsbeleid in
de volkshuisvesting alsnog iets kan worden op-
gelost. We weten niet of het helpt om allochtone
kinderen met busjes naar witte scholen te ver-
voeren. Maar we zouden het zo hier en daar eens
heel degelijk kunnen gaan uitproberen. We we-
ten nu in elk geval beter dan in de jaren zeventig
en tachtig dat het met de integratie van veel
nieuwkomers zonder spreidingsbeleid niet goed
afloopt.

Zie voor de Noten: www.wbs.nl

* Dit artikel is een bewerking van mijn artikel Against
Segregation, te verschijnen in ‘The Journal of Political
Philosophy’. Sommige argumenten heb ik (gedeelte-
lijk) eerder gebruikt in columns in nrc Handelsblad.
Vgl. Young 2000, p. 199-200 en Rae 2001.
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