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Het door Nederland gevoerde immigratiebeleid
van de afgelopen dertig jaar wordt gekenmerkt
door drie constanten: onderschatting van de om-
vang van de immigratiestroom, ongerecht-
vaardigd optimisme met betrekking tot de inte-
gratie van de immigranten, met name die van
niet-westerse oorsprong, en virtuositeit in het
bedenken van bezweringsformules als het alle-
maal blijkt tegen te vallen.

Begin jaren ’70 was de overheersende ge-
dachte dat de immigranten die als ‘gastarbeider’
waren binnengekomen hier tijdelijk zouden ver-
blijven en weer terug zouden keren als hun (on-
geschoolde) arbeid zou ophouden te bestaan. Die
misvatting dat gastarbeiders hier tijdelijk zou-
den verblijven, is lang blijven bestaan. In het of-
ficiële beleid is eraan vastgehouden ook nadat de
feiten uitwezen dat niets minder waar was. Het
was het aan de regering gerichte wrr-rapport

‘Etnische Minderheden’ dat in 1979 verscheen,
waarin voor het eerst in een officieel stuk open-
lijk werd gesteld dat de gastarbeiders blijvers wa-
ren. De nonchalance waarmee doorgaans over
gastarbeiders gesproken werd, was ingegeven
door de betrekkelijk bescheiden omvang ervan
in de beginjaren. Ook in het genoemde wrr-rap-
port waarin gepoogd werd om tot een realisti-
sche inschatting te komen, werd de draagwijdte
van het minderhedenvraagstuk nog nauwelijks
onderkend.

De 55 duizend gastarbeiders uit het begin van
de jaren zeventig (1972) plus hun 20 duizend
hier gevestigde gezinsleden, voornamelijk af-
komstig uit Turkije en Marokko, bleken vijfen-
twintig jaar later (1996) door volgimmigratie
(waaronder gezinshereniging en partnerkeuze)
en geboorte-aanwas evenwel uitgegroeid tot een
bevolkingsgroep van meer dan een half miljoen
personen van wie niet meer dan één vijfde be-
taald werk verricht. Alleen al deze cijfers geven
een treffend inzicht in de lange termijneffecten
die deze vorm van arbeidsmigratie binnen een
tijdsbestek van een kwart eeuw kan hebben. Als
we nog eens een kwart eeuw verder zijn dan zal
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deze groep volgens de officiële bevolkingsprog-
nose bijna één miljoen personen omvatten. In-
middels hebben zich als gevolg van de onstui-
mige groei van asielmigratie nieuwe etnische
groepen van niet-westerse origine in Nederland
gevestigd waarvan er meerdere nu een omvang
hebben die vergelijkbaar is met die van de gast-
arbeiders in 1972. Hun aanwas zal naar verwach-
ting bescheidener zijn dan die van de Turkse en
Marokkaanse immigranten, in het jaar 2020 zal
het aantal immigranten van niet-westerse oor-
sprong niettemin 2,6 miljoen bedragen. Van de
totale bevolking maken ze dan 15% uit. In 2050
zal hun aantal volgens dezelfde officiële bevol-
kingsprognose 3,9 miljoen bedragen waarmee ze
22% van de bevolking zullen vormen. 

Op het totaal van de Nederlandse bevolking
zijn deze immigranten dan nog steeds een min-
derheid, zij het een aanzienlijke. Maar het vesti-
gingspatroon van immigranten in aanmerking
nemend¬de grote meerderheid van hen vestigt
zich in de twintig grootste steden van Neder-
land ¬ impliceert die ontwikkeling dat de bevol-
king in de steden in overgrote meerderheid uit
immigranten zal bestaan. De ervaring leert dat
immigranten uit niet-westerse landen blijvers
zijn ongeacht hun oorspronkelijke motieven en
hun aanvankelijke status. In de steden vinden de
nieuwkomers wat taal, religie, leefgewoonten en
etnische verwantschap betreft aansluiting bij
lotgenoten die hen voorgegaan zijn. 

De voorraad goedkope huurwoningen was en
is de trigger van dit vestigingspatroon. 

Studies in binnen- en buitenland bevestigen
deze zuigkracht van de steden. Bij ons is het in de
afgelopen jaren niet anders gegaan en bij onge-
wijzigd immigratiebeleid zet de trend zich in
versterkte mate door. Nu al is de situatie zo dat in
onze vier grote steden ca. 40% van de bevolking
van niet-westerse allochtone oorsprong is. Van
de schoolgaande jeugd op de basisschool is dat
ca. 50%. 

Wie zich rekenschap geeft van de maatschappe-
lijke problemen waarmee de opvang van alloch-
tonen van niet-westerse origine in een periode

van langdurige hoogconjunctuur gepaard is ge-
gaan, die kan zich een voorstelling maken van
wat ons te wachten staat in tijden van laagcon-
junctuur en bij een verdubbeling van hun aantal
in twintig jaar. De wrr heeft zich in de afgelopen
jaren opgeworpen als de beleidsadviseur van de
Regering met een open oog voor het immigratie-
vraagstuk. Het rapport Etnische Minderheden uit

1979 is in 1989 gevolgd door het rapport Allochto-
nenbeleid, terwijl in september van het vorig jaar
het advies Nederland als immigratiesamenleving is
uitgebracht.

Voor onderschatting en optimisme is op dit
moment weinig ruimte meer en het beleid
vraagt hoe dan ook om een ingrijpende bijstel-
ling. De Regering beraadt zich over een beleids-
nota waarin die bijstelling gestalte moet krijgen.
Voor een regering, van welke samenstelling ook,
blijft het evenwel moeilijk om deze gevoelig lig-
gende materie zonder steun van gezaghebbende
adviseurs tot een goed einde te brengen. De wrr

is door zijn onafhankelijke karakter bij uitstek
gepositioneerd om voor de regering het spits af
te bijten, en enkele hete hangijzers smeedbaar te
maken. 

Het recente wrr-rapport stelt zich op het niet
onrealistische standpunt dat migratie een blij-
vend verschijnsel zal zijn. De beleidsvragen die
hierbij door de wrr centraal worden gesteld, lui-
den: ‘Welke gevolgen dient het proces van aan-
houdende migratie te hebben voor het toela-

Het politieke
establishment heeft deze
kwestie die diep ingrijpt in
het bestaan van het
minder bevoorrechte
deel van de natie, lelijk
laten zitten
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tings- en integratiebeleid en wat betekent de uit
migratie voortvloeiende culturele diversiteit
voor de inrichting van de Nederlandse sociale
rechtsstaat?’

De wrr is voor deze opgave kennelijk terug-
geschrokken. Over het toelatingsbeleid blijft de
Raad in onduidelijkheden steken terwijl de inte-
gratieproblematiek op een ontwijkende manier
behandeld wordt. Het trekken van consequen-
ties in die gevallen waarin de wrr wel stelling
neemt, is evenmin een sterk punt, de Raad blijft
dan opnieuw steken in bezweringsformules.
Daarvan wordt hieronder ter illustratie een
greep gedaan uit de beleidssamenvatting van het
rapport. Over de toenemende culturele diver-
siteit: ‘Voorkomen moet worden dat diversiteit
doorslaat naar segregatie en/of marginalisering
van bepaalde groepen’. Met betrekking tot parti-
cipatie: ‘Inburgering en taalonderwijs zijn voor-
waarden om dit probleem op te lossen’. Over
partnerkeuze: ‘ ... bevorderd moet worden dat
ook de binnenkomende partner in staat is zelf-
standig in de Nederlandse samenleving te parti-
ciperen’.

Naar aanleiding van tijdelijke arbeidsmigra-
tie: ‘Voorwaarde is dan wel dat de tijdelijkheid
vanaf de aanvang streng bewaakt wordt’. Over
de islam en de scheiding van kerk en staat: ‘Dit
principe dient dan overigens ook ingang te vin-
den bij buitenlandse overheden voorzover deze
bemoeienis hebben met geloofsgemeenschap-
pen in Nederland. Verandering in deze richting
zal nog wel enige tijd vragen’.

Met betrekking tot de sociale rechtstaat en de
urgente problematiek van de handhaving van
wetten en voorschriften: ‘De Raad wijst op de
dubbele gelaagdheid van de Nederlandse recht-
staat, met enerzijds centrale wetten en ander-
zijds zelfstandige en maatschappelijke instellin-
gen, waarbinnen die wetten moeten worden ge-
handhaafd. ... De invloed van het integratiebeleid
dat de centrale overheid voert, moet daarom niet
worden overschat’. Die bezweringsformules zul-
len niet zijn ingegeven door naïviteit zoals op
het eerste gezicht mag lijken, maar door het weg-
lopen voor de weerstanden die een consequenter

standpunt in deze materie nu eenmaal oproe-
pen. Informatie en inzicht biedt het nieuwe
wrr-advies te over, daar mankeert het niet aan.
De belangrijkste feitelijke bevindingen van der-
tig jaar immigratie laten zich dan ook dankzij
een veelheid van publicaties en informatiebron-
nen goed op een rij zetten. Eerst die informatie,
dan de standpuntbepaling.

demografisch profiel van de

immigranten

De kern van veel integratieproblemen is gelegen
in het feit dat immigranten van niet-westerse
origine, met name afkomstig uit islamitische
landen, een demografisch profiel vertonen dat
functioneel is voor een ander soort samenleving
dan de onze. Ze huwen namelijk op jonge leeftijd
en hebben doorgaans grote gezinnen. Uiteraard
is hun opleidingsniveau hierop van invloed, hoe
lager opgeleid hoe jonger gehuwd en hoe groter
het gezin, maar ook in de tweede generatie hand-
haaft dit profiel zich hardnekkig. 

Er circuleren in Nederland opvattingen dat er
op dit punt juist van convergentie naar een meer
algemeen Nederlands profiel sprake zou zijn.
Die opvattingen worden ingegeven door be-
scheiden bewegingen in deze richting bij verge-
lijking van de eerste en tweede generatie. Maar
ook onderzoekers die hier oog voor hebben zien
heel wel in: ‘dat de tweede generatie op de
meeste punten nog steeds aanmerkelijk ver-
schilt van de autochtone Nederlanders. Dit geeft
aan dat het een langdurig proces is voordat per-
sonen van allochtone origine hetzelfde gedrag
zullen vertonen als autochtone Nederlanders ¬

zo dat in de toekomst al ooit het geval zal zijn’.1

Die laatste toevoeging is geenszins overbodig,
want de bescheiden convergentie-beweging is
toe te schrijven aan de geïntegreerde allochto-
nen die zich ook in dit opzicht aanpassen. Bij de
overgrote meerderheid, met name afkomstig uit
islamitische landen, is van convergentie geen
sprake. Hun demografisch profiel is traditioneel,
waarbij het opvallende nu juist is dat de eerste en
tweede generatie hierin niet verschilt. 

S&D april 2002 binnenwerk  16-09-2002  12:47  Pagina 45



s & d 4  |  20 0 2  

46

Arie van der Zwan  Waar blijft de ombuiging in het immigratiebeleid

Dit demografisch profiel vormt een belang-
rijk obstakel voor hun sociale mobiliteit en inte-
gratie want kinderen die uit een groot gezin met
laag opgeleide ouders komen, treden zelf weer in
de voetsporen van hun ouders. En voor sociale
mobiliteit is een lange opleidingsperiode nu
eenmaal een voorwaarde en die is strijdig met
huwen op jonge leeftijd en het snel krijgen van
kinderen.

De hardnekkigheid waarmee dit demogra-
fisch profiel zich handhaaft wordt mede bepaald
door de geslotenheid van de etnisch-religieuze
groepen waaraan de immigranten afkomstig uit
islamitische landen vasthouden.

Gemengde huwelijken komen nauwelijks
voor, er wordt binnen de gesloten etnisch-reli-
gieuze groep gehuwd. Zelfs hoger opgeleide
meisjes kiezen zich onder deze groepsdruk een
echtgenoot uit het land en de streek van her-
komst van de ouders, hoe weinig opgeleid die
ook mag zijn en hoe onthand die in de Neder-
landse samenleving ook mag komen te staan.
Het is evident dat de doorwerking hiervan op de
opleidings- en scholingsperspectieven groot is.
Ook onder allochtone kinderen is er weliswaar
een aanzienlijke differentiatie in onderwijspres-
taties, er is een bovenlaag die zich met gemak
kan meten met de top van de autochtone kinde-
ren en een middenlaag waarvoor hetzelfde geldt.
Alleen is die middenlaag onder allochtone kinde-
ren van beperkte omvang, terwijl er een brede
onderlaag is die op school slechts tot een pover
resultaat reikt. Ook in de tweede generatie komt
de grote meerderheid van deze immigranten
kinderen door hun gebrekkige opleiding in laag-
geschoolde functies terecht. 

Hun arbeidsparticipatie is in alle leeftijdscate-
gorieën bovendien opvallend laag, juist ook on-
der de tweede generatie, maar vooral op latere
leeftijd steekt die zeer negatief af bij de arbeids-
deelname van autochtone groepen met vergelijk-
baar opleidingsniveau.

Van de Marokkaanse en Turkse mannen in de
leeftijdsgroep van 40-64 jaar zit meer dan een
derde in de wao terwijl 20% bijstandsafhanke-
lijk is. Dit gegeven spoort met de bevinding dat

van de potentiële mannelijke beroepsbevolking
boven de 54 jaar praktisch niemand meer werkt,
in de leeftijdscategorie van 45-54 jaar niet meer
dan de helft. 

De steeds weer opduikende opvatting dat de
naderende vergrijzing van onze bevolking een-
voudig vermeden kan worden door immigratie
aan te moedigen, is door demografen met
krachtige argumenten onderuit gehaald 2. Zou

men door immigratie namelijk willen voorko-
men dat de bevolking veroudert dan zou de be-
volking in 2025 tot een omvang van 27 miljoen
en in 2050 van 39 miljoen moeten groeien. Dat
zou zelfs voor de voorstanders van immigratie te
veel van het goede zijn.

Zou de doelstelling zijn om de bevolking in de
werkende leeftijd (20-64 jaar) op peil te houden
dan zouden na 2020 jaarlijks 100.000 immigran-
ten nodig zijn om die krimp te voorkomen. Maar
aangezien de achterliggende gedachte hierbij is
dat zo de verhouding actieven/inactieven be-
heersbaar gehouden wordt, veronderstelt dit wel
dat de arbeidsparticipatie van immigranten op
een peil ligt dat in Nederland nu juist bij lange
na niet gehaald wordt. Bij de huidige participa-
tiecijfers van immigranten verslechtert de ver-
houding actieven/inactieven door immigratie
juist.

Foto Asielzoekersboot ‘Tais’ nabij Dordrecht 
(Otto Snoek / HH)

Is dit nu werkelijk een ruk
naar rechts of staan de
uitkomsten van de
peilingen voor het grotere
realiteitsbesef aan de zijde
van de bevolking?
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economische gevolgen van immigratie

Bij de analyse van de economische gevolgen van
immigratie wordt doorgaans een onderscheid
gemaakt naar drie aspecten, te weten arbeids-
markteffecten, de gevolgen voor de collectieve
sector en de externe effecten zoals bijdrage tot de
overbevolking en de gevolgen hiervan 3.

Van de arbeidsmarkteffecten zijn er twee die
in het oog springen. De eerste is dat de effecten
van de voortdurende toetreding van laag ge-
schoolden tot de arbeidsmarkt opvallend scheef
verdeeld zijn. 

De hoogopgeleiden hebben er als gevolg van
de bevolkingsgroei qua beloning voordeel bij
doordat hun diensten schaarser worden, terwijl
de lager geschoolden er nadeel bij hebben door-
dat hun beloning onder druk blijft staan. Ook
ondernemingen hebben er om die reden voor-
deel bij.

Het tweede effect dat altijd en overal wordt
vastgesteld luidt dat nieuwe immigranten die
toetreden tot de arbeidsmarkt hun lotgenoten
die hier al langer verblijven voorbij lopen. Werk-
gevers hebben nu eenmaal liever relatief goed
gemotiveerde verse krachten dan krachten met
een belast arbeidsverleden en (naar verwach-
ting) twijfelachtige motivatie. Laaggeschoolden
die al of niet door eigen toedoen eenmaal buiten
het arbeidsproces zijn komen te staan, raken
hierdoor gemarginaliseerd.

Er is een situatie van krapte voor nodig om
hen in de herkansing te brengen als ze dan al be-
reid zijn die kans te benutten. De recente bevin-
dingen met de mega banenmarkt van de Amster-
damse Sociale Dienst hebben op onthutsende
wijze laten zien hoe velen weigeren zelfs maar te
voldoen aan de wettelijke plicht om te verschij-
nen. 

De gevolgen voor de collectieve sector vor-
men een optelsom van alle inkomsten (belastin-
gen en premies) en uitgaven (uitkeringen, collec-
tief betaalde ziektekosten, kinderbijslag, kosten
van scholing en huursubsidies e.d.) die aan im-
migranten kunnen worden toegeschreven. Voor
de wijze waarop die som voor de maatschappij

uitpakt zijn drie factoren doorslaggevend: leef-
tijd bij binnenkomst, opwaartse mobiliteit
(tweede generatie) en participatie in het arbeids-
proces. De eerste is voor wat immigranten be-
treft doorgaans niet ongunstig (bij gezinsher-
eniging kan dit anders liggen), maar voor immi-
granten van niet-westerse origine pakken de
beide andere factoren ronduit negatief uit.
Onder Turken en Marokkanen staan tegenover
100 werkenden ruim 80 ontvangers van een uit-
kering. Onder ex-Joegoslaven is het aantal ont-
vangers van een uitkering groter dan het aantal
werkenden. Voor immigranten afkomstig uit
vluchtelingenlanden is de verhouding uitkerin-
gen/werkenden zelfs 1,5 : 1.

In internationaal verband moeten onze parti-
cipatiecijfers schrikbarend laag genoemd wor-
den met als gevolg dat de druk op de collectieve
middelen bij ons nu al groot is en gelet op de te
verwachten onstuimige groei van de immigratie
op progressieve wijze zal toenemen. In tijden
van laagconjunctuur wanneer de collectieve sec-
tor sowieso onder druk komt te staan, doen de
gevolgen zich cumulatief voor.

Ook de externe effecten van immigratie zijn
in een land met ruimtegebrek en een overbezette
infrastructuur zeer groot te achten. Om Neder-
land in navolging van traditionele immigratie-
landen ook als immigratieland te bestempelen,
miskent het verschil in bevolkingsdichtheid dat
zich in vergelijking met een land als Nieuw Zee-
land verhoudt als 33 : 1 terwijl de bevolkingsgroei
in Nederland weinig onderdoet voor die in
Nieuw Zeeland. Alleen al het effect van de grond-
prijs zal de komende decennia voelbaar blijven.
Als de bevolking in Nederland de komende twin-
tig jaar inderdaad met 1,65 miljoen zal toene-
men, zoals de officiële prognose luidt, waarvan
drie kwart voor rekening komt van de groei van
immigranten van niet-westerse origine, dan zal
er immers op grote schaal woningbouw ge-
pleegd moeten blijven worden, om van de aanleg
en verbreding van de wegen en wat dies meer
maar te zwijgen. De Vinex-ronde zal dan dus ge-
volgd moeten door een Vijnex-ronde (vijfde nota
ruimtelijke ordening). De kernsteden en oudere
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buitenwijken zullen, gegeven de huidige trend,
dan voornamelijk uit allochtonen bestaan terwijl
de autochtonen wegtrekken naar nieuwe loca-
ties en groeigemeenten. Alleen de boeren met
land zullen hier baat bij kunnen hebben als ze al
niet voor die tijd door schulden het loodje heb-
ben moeten leggen. Hoe we ons Nederland dan
moeten voorstellen, met name de verhouding
bebouwd-onbebouwd, onttrekt zich aan ons
voorstellingsvermogen. Het beeld van de stad-
staat, door sommigen luchthartig als parkstad
aangeduid, dat nu al te onpas gebruikt wordt,
doemt dan als realiteit op.

sociaal-culturele integratie

Voor de beoordeling hiervan ligt het mijns in-
ziens voor de hand te kiezen voor objectief vast-
stelbare indicatoren en niet voor subjectieve als
attitudes en opvattingen zoals recent wel gedaan
is. Niet alleen zijn die opvattingen en attitudes
veranderlijk en veelal ambivalent in hun inter-
pretatie, ze tenderen te zeer naar conformisme
in plaats van integratie. Een immigrant hoeft
zich geenszins aan in dit land overheersende op-
vattingen te conformeren om zijn draai in onze
samenleving te vinden en daarin een vol-
waardige positie in te nemen. En bij integratie is
dat laatste het criterium waar het om gaat. Dat
ze onze rechtsorde moeten respecteren als iedere
andere burger behoeft geen betoog. Voor
integratie zijn beheersing van de Nederlandse
taal, sociale contacten buiten de eigen etnisch-
religieuze groep, gemengde huwelijken, bezoek
van scholen met een gemengde populatie, oriën-
tatie op de Nederlandse samenleving zoals blijkt
uit mediagebruik (televisie, radio, krant), contac-
ten buiten de eigen etnische groep op het werk,
deelname aan het verenigingsleven buiten de
eigen etnische groep, vakanties in andere landen
dan het land van herkomst, van belang.

Welk van deze objectieve indicatoren ook in
beschouwing genomen wordt, voor het meren-
deel van de immigranten van niet-westerse
origine geldt dat ze zich vrijwel bij uitsluiting
oriënteren op de eigen etnische-religieuze groep

respectievelijk het land van herkomst. De con-
tacten buiten die belevings-wereld zijn uiterst
beperkt en oppervlakkig 4.

Die kloof tussen het gesloten milieu van de
immigranten van niet-westerse origine en de
westerse samenleving waarin ze terecht geko-
men zijn, kan niet los gezien worden van de stag-
natie waarin de maatschappij verkeert waaruit
ze afkomstig zijn. Ze komen immers (nog) voor-
namelijk uit de islamitische wereld en er is een
wassende stroom internationale literatuur waar-
in de vraag naar het falen van die islamitische
wereld gesteld wordt: ‘ Wat is er misgegaan’ 5.
Wetenschappelijk, cultureel en economisch is er
sinds de 18e eeuw in de islamitische wereld wei-
nig vooruitgang geboekt, terwijl er in vroegere
perioden toonaangevende prestaties geleverd
zijn. 

Het contrast kan niet groter zijn en het moet
voor islamieten frustrerend zijn om hier steeds
weer mee geconfronteerd te worden. De neiging
om zich af te zetten tegen de westerse maat-
schappij wordt met die frustratie in verband ge-
bracht evenals de vermeende superioriteit van
de islam waarin de islamitische wereld zich wel
lijkt vast te bijten. Over de oorzaken van die
achterstand van de islamitische wereld wordt
druk gediscussieerd. Overeenstemming bestaat
er in feite alleen over de rol die de technologie
hierin speelt. Voor die stelling valt veel te zeggen
en er is ook in onze eigen recente maatschappe-
lijke ontwikkeling een bevestiging van te vin-
den. 

de leerschool van de moderniteit

De vergelijking met de positie van de agrarische
bevolking van weleer dringt zich hier namelijk
onweerstaanbaar op. De oudste empirische stu-
dies naar schoolprestaties en hun achtergronden
laten zien op welk een grote achterstand kinde-
ren van landarbeiders en boeren ten opzichte
van alle andere bevolkingsgroepen toen ston-
den6. Heel markant was de achterstand onder
landarbeiders ten opzichte van de industrie-
arbeiders, die ¬zoals nu ¬ het scherpst naar
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voren komt is taal- en wereldoriëntatie (aard-
rijkskunde en geschiedenis). Die laatsten ver-
richten toen nog overwegend lopende-band-
werk, het verschil in omstandigheden zal dus
kennelijk niet zo zeer in de (eenvoud van de)
werkzaamheden zelf maar in de leefomgeving
gelegen hebben. Die stelling wordt bevestigd
door het feit dat ook kinderen van boeren deel-
den in de achterstand qua schoolprestaties niet-
tegenstaande het scherpe sociale onderscheid
tussen boeren en landarbeiders, ze verkeerden
wel in dezelfde leefomstandigheden. Die leefom-
standigheden van de agrarische bevolking van
toen zijn in tal van opzichten vergelijkbaar met
die van de allochtone gezinnen van nu: grote ge-
zinnen, beslotenheid binnen een traditionele
woonomgeving en levenssfeer, weinig contacten
buiten de eigen kring, thuis spreken van een an-
dere taal (dialect) en behoudende invloed van de
kerk die op de traditionele leefwereld een sterk
stempel zet. 

Door de afvloeiing van de landarbeiders naar
de industrie respectievelijk de introductie op
grote schaal van mechanisering en automatise-
ring in het agrarisch bedrijf in de loop van de ja-
ren zestig, zijn de achterstanden in schoolpresta-
ties praktisch binnen één generatie wegge-
werkt 7. 

Het is de tragiek van de Turkse en Marok-
kaanse immigranten (gastarbeiders) uit de jaren
zeventig geweest dat hun industriële werkgele-
genheid mede ten gevolge van de wereldcon-
junctuur vroegtijdig teloor ging waardoor de
leerschool van de moderniteit aan hen voorbij
gegaan is.

Hun integratie is niet gediend met allerlei
lapmiddelen, de kern van hun achterstand is ge-
legen in de objectieve omstandigheden waarin
ze leven en waaraan ze vasthouden. Hoe minder
opgeleid hoe sterker ze zich hieraan vastklam-
pen. Het doorbreken hiervan is een essentiële
noodzakelijke, zij het niet voldoende, voor-
waarde. In S&D jaargang 58, nr. 4 ben ik daar uit-
voerig op ingegaan. 8

gevraagd: beleidsombuiging

Geen samenleving is gehouden meer problemen
te absorberen dan redelijkerwijs, met inzet van
veel inspanningen en middelen, tot oplossing te
brengen zijn. Binnen de huidige verhoudingen
slaagt slechts een derde van de niet-westerse im-
migranten erin zich op den duur (in de tweede

en volgende generaties) te integreren in onze
samenleving 9. In dertig jaar is dit het beperkte
resultaat dat met veel beleidsinspanning en dito
middelen bereikt is. Bij een verwacht aantal van
2,6 miljoen niet-westerse immigranten over
twintig jaar, zullen we tegen die tijd te maken
krijgen met tegen de twee miljoen slecht geïnte-
greerde immigranten, die in hoge concentratie
samengepakt onze stadswijken zullen bevolken.
Hoe onder die omstandigheden voorkomen kan
worden ‘ dat diversiteit doorslaat naar segregatie
en marginalisering’ valt niet goed in te zien. Het
beeld van deze woonbuurten zal bepaald blijven
door de steeds weer neerstrijkende nieuwe
achterstandsgroepen. ‘ Zwarte scholen’ zullen er
alleen maar talrijker door worden en die blijven
kampen met kinderen van nieuwkomers met
weinig onderwijs en achtergrond.

De effecten hiervan zullen als eerste terug-
slaan op de immigranten zelf. Hun perspectie-
ven en ontplooiingsmogelijkheden zullen aan-
zienlijk verslechteren. Zowel wat werk, huis-
vesting als onderwijs betreft. Ook in de onderste
lagen van de autochtone bevolking zullen de ge-
volgen voelbaar zijn. Bredere groepen autochto-
nen zullen in verdrukking komen. De buurten
waarin ze zich nu nog teruggetrokken hebben,

Meent de wrr zich in deze
niet te ver te kunnen
verwijderen van wat de
politieke realiteit genoemd
wordt?
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zullen immers ook onder druk komen te staan.
Alleen al het probleem van de werkloosheid on-
der niet-westerse allochtonen zal mede als ge-
volg van de concentratie tot moeilijk hanteer-
bare proporties uitgroeien. De opnamecapaciteit
van ongeschoolde arbeid zal immers eerder af-
dan toenemen. Dit zal het isolement van de im-
migranten versterken. 

De geschetste scheve verdeling van de gevol-
gen van immigratie is in niet geringe mate de
oorzaak van de betrekkelijke nonchalance waar-
mee de beter gesitueerden dit vraagstuk tege-
moet treden. Maar bij ongewijzigd beleid zal het
ons niet meer lukken om de problemen binnen
de grenzen van het hanteerbare te houden.

arbeidsmigratie

De positie die de wrr in deze kiest, is ambivalent.
In het rapport wordt weliswaar voorzetting van
het huidige restrictieve toelatingsbeleid bepleit
gecombineerd met een actiever uitzetting van uit-
geprocedeerde asielmigranten, maar op de voor-
stellen van vvd en cda om juist gelet op het te-
kort schieten van de restrictieve werking, tot aan-
scherping van de toelatingscriteria in de
Vreemdelingenwet te komen gaat de wrr in het
geheel niet in. De uitweg die beleidsmakers voor
de oplossing van het dilemma menen te zien, na-
melijk een gemeenschappelijke Europese opstel-
ling, berust op ‘wishful thinking’. De wrr-voor-
studie waarin het immigratiebeleid van de voor-
naamste eu-lidstaten is doorgelicht, toont aan dat
dit beleid wordt ingegeven en uitgevoerd op basis
van puur nationale belangen en overwegingen 10.
Er zit dus ook niets anders op dan oplossingen te
zoeken binnen de context van ons eigen toela-
tingsbeleid. De wrr komt daarbij niet verder dan
deze dooddoener: ‘Nederland kenmerkt zich door
een relatief hoog niveau van immigratie. Dit zal
ook in de toekomst het geval zijn.’

Hoe de wrr het voor elkaar krijgt om daaren-
boven ‘een selectieve vorm van tijdelijke arbeids-
migratie’ als wenselijk te bepleiten en hieraan de
eerder genoemde voorwaarde te verbinden dat
de tijdelijkheid vanaf de aanvang streng bewaakt

wordt, is onnavolgbaar. Niets is immers zo per-
manent en verstrekkend gebleken als tijdelijke
arbeidsmigratie. Het was nota bene de wrr zelf
die in 1979 dit als eerste openlijk constateerde. 

De wrr maakt zich sterk voor handhaving
van het gekozen beleid, maar hoe denkt de wrr

dit te realiseren? Constateert de Raad in dit ver-
band niet zelf de dubbele gelaagdheid van de
Nederlandse rechtsstaat? De scheiding van be-
leid en uitvoering, recent door decentralisatie
van rijksoverheidstaken nog versterkt, belem-
mert de handhaving om van frustratie van rege-
ringsbeleid door lokale overheden maar niet te
spreken. Hoe moet het door de Raad bepleite
consequente beleid van uitzetting van uitgepro-
cedeerde asielmigranten worden gehandhaafd
met gemeenten die weigerachtig zijn hieraan
mee te werken?

Integratiebeleid en bevolkingspolitiek

De Raad spreekt zich duidelijker en kernachtiger
uit over het te voeren integratiebeleid: ‘dwin-
gend en sanctionerend waar het gaat om de toe-
gang en de initiële uitrusting van immigranten,
waaronder inburgering; daarnaast faciliterend
en stimulerend opdat immigranten hun weg
vinden in de Nederlandse samenleving.’

De initiële toerusting van immigranten zou
volgens de Raad moeten worden toegespitst op
twee basisvoorwaarden; taal en beroepsvaardig-
heden. De Raad pleit in dit opzicht voor een so-
ber, consequent uitgevoerd en gehandhaafd be-
leid. Het zijn behartigenswaardige woorden en
er valt zeker veel te winnen bij een consequent
uitgevoerd en gehandhaafd beleid. Maar raakt de
wrr met deze beleidsaanbevelingen wel de kern
van het integratievraagstuk, de evidente obsta-
kels waarop integratie afstuit, worden in die be-
leidsaanbevelingen genegeerd.

Zo is het op het vlak van de integratie de wrr

zelf die in zijn analyse constateert dat het demo-
grafisch profiel van de niet-westerse immigrant
functioneel is voor een ander soort samenleving
dan de onze. Het is een obstakel voor sociale mo-
biliteit en aanpassing volgens de Raad. Kunnen
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we dertig jaar na dato dan nog werkelijk volhou-
den zoals de Raad doet, dat inburgering en taal-
onderwijs de remedie zijn voor integratie? Dit
kan de Raad niet serieus menen. Waarom ge-
boortebeperking niet openlijk aan de orde ge-
steld en in ieder geval afschaffing van de kinder-
bijslag, voorstellen die eerder in de Nederlandse
geschiedenis aan de orde zijn gesteld?

In de loop van de jaren zestig zijn de eerste
gastarbeiders verschenen en is Nederland
daarna in snel tempo immigratieland geworden.
Hiervoor was Nederland evenwel een van de
meest actieve emigratielanden. Een feit dat uit de
geschiedenis verdwenen lijkt te zijn. De Neder-
landse overheid, gedragen door de destijds alge-
meen aanvaarde opvatting dat Nederland over-
bevolkt was, heeft emigratie op alle mogelijke
manieren gestimuleerd. De werkloosheid en het
perspectief dat die nog generaties lang zou voort-
duren, was in brede kring reden om een door de
overheid gevoerde bevolkingspolitiek voor te
staan, waarin, naast emigratie, geboortenbeper-
king en afschaffing van de kinderbijslag actuele
thema’s waren. Met name het hoge geboortecij-
fer in het katholieke Zuiden van het land werd
toen, door voorstanders van een actieve bevol-
kingspolitiek, specifiek op de korrel genomen.
In socialistische kring waren dergelijke geluiden
destijds zeer algemeen verbreid. 

Het is de welvaartsontwikkeling en het aan-
trekken van de arbeidsmarkt geweest die in de
jaren zestig voor de omslag van emigratie- naar
immigratiesamenleving hebben gezorgd. Het
valt niet in te zien waarom het thema van de be-
volkingspolitiek niet geactualiseerd zou kunnen
worden, met inbegrip van de kinderbijslag. Ook
al is de aanleiding hiertoe specifiek, beleid kan
alleen generiek zijn. Dat gold destijds niet min-
der dan nu. 

De vraag naar de effectiviteit van een derge-
lijke politiek is destijds op dezelfde gronden ge-
voerd als ook nu weer gelden. De vraag met
name of een traditioneel verankerd demogra-
fisch patroon doorbroken zal kunnen worden
door financiële prikkels. Het antwoord hierop is
meervoudig. Als kinderbijslag nu een effect

heeft, is het in de verkeerde richting. Bovendien
moet het calculerend element in gedragingen,
ook als die in tradities zijn ingebed, niet onder-
schat worden. Tenslotte, en dat was ook destijds
het geval, de belangrijkste krachten om traditio-
nele (demografische) patronen te doorbreken
zijn opleiding, scholing, geschoold werk en een
behoorlijk inkomen. Maar de kansen hierop ver-
schralen nu juist door vast te houden aan traditi-
onele patronen. Het is deze vicieuze cirkel die
doorbroken moet worden. De belangrijkste mo-
tivatie in dit opzicht is het streven van ouders
om hun kinderen een betere positie te bezorgen
dan zij zelf hebben weten te verwerven. Het be-
sef dat uitzicht op een betere inkomenspositie
loopt over opleiding, scholing en geschoold werk
en niet over uitkeringen, kan daarbij een grote
rol spelen. Voor allochtonen niet minder dan
voor autochtonen. 

bijstandswet

Hoe moet de immigrant evenals elke andere bur-
ger zoals de wrr bepleit, op zijn eigen verant-
woordelijkheid worden aangesproken? Een con-
creet voorbeeld is werk aanvaarden als gebleken
is dat hij of zij daartoe in staat is. Maar wat nu als
de gemeentelijke sociale diensten nalaten de im-
migrant hierop aan te spreken zoals in Amster-
dam, Rotterdam en elders jarenlang de praktijk
geweest is?

Nu deze gemeentelijke diensten door het mi-
nisterie van SoZaWe hiertoe eindelijk worden
aangezet, weigeren uitkeringstrekkers zelfs
maar te verschijnen ook na herhaaldelijke oproe-
pen daartoe. Minister Vermeend heeft recent
hierop het enige juiste antwoord gegeven, name-
lijk het opschorten respectievelijk intrekken van
de uitkering. Maar Vermeend is in deze een
witte raaf. De nalatigheid van gemeenten om de
Bijstandswet correct uit te voeren, staat voor een
verschijnsel dat verder reikt. Het staat voor de
vrijheid die zelfstandige uitvoeringsinstanties,
waaronder lagere overheden, nemen ¬ zoals de
wrr zelf terecht constateert ¬ om bij de uitvoe-
ring van beleid zelf opnieuw beleidsafwegingen
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te maken waarbij de eigen institutionele belan-
gen en politieke overwegingen een niet geringe
rol spelen. Moeten we aannemen dat de Raad de
visie deelt dat deze verlammende werking in het
openbaar bestuur doorbroken moet worden en
om die reden rept van: ‘ aanpassing van de soci-
ale rechtsstaat aan de immigratiesamenleving’.
Maar waarom dan geen man en paard genoemd?
Die voorzichtigheid en terughoudendheid zijn
kenmerkend voor de benadering van de wrr als
het gaat om beleids-consequenties te verbinden
aan op zichzelf juiste analyses. Meent de wrr

zich in deze niet te ver te kunnen verwijderen
van wat de politieke realiteit genoemd wordt.
Maar wat hebben we aan een wrr die zich
‘binnen de politieke realiteit’ blijft bewegen en
de eigen analyse van de situatie niet naar het be-
leid durft door te trekken? En dat in een vraag-
stuk dat als geen ander zijn stempel op de Neder-
landse samenleving zal zetten. 

Hoe veranderlijk die politieke realiteit trou-
wens blijkt te zijn, laat de recente ‘ruk naar
rechts’ zien die de media menen te bespeuren als
gevolg van de successen van Leefbaar Nederland
en Pim Fortuyn in de peilingen. Is dit nu werke-
lijk een ruk naar rechts of staan die uitkomsten
van de peilingen voor het grotere realiteitsbesef
aan de zijde van de bevolking? Een realiteit die
nu door de vrees voor aantasting van hun eigen
positie door de leidende politici serieus geno-
men wordt. Wat in de binnenkamers al stilletjes
werd toegegeven, heeft door de Lijst Pim Fortuyn
in de peilingen een stem gekregen. Het besef na-
melijk dat met halfzacht beleid de dreigende ge-
volgen van het huidige immigratiebeleid niet ge-
keerd kunnen worden en dat de beleidsmakers
uit een heel ander vaatje moeten tappen.

De stem die Pim Fortuyn en Leefbaar Neder-
land aan dit besef gegeven hebben is in tal van
opzichten vijandig jegens allochtonen en
daardoor in zijn uitwerking potentieel gevaar-
lijk, maar het politieke establishment heeft deze
kwestie die diep ingrijpt in het bestaan van het
minder bevoorrechte deel van de natie, wel heel
lelijk laten zitten. Zoals te verwachten viel is daar
een ‘backlash’ op gevolgd 11.

Een vergelijkbare kloof tussen bevolking en poli-
tieke leiders bestaat er met betrekking tot de uit-
breiding van de eu. Le Monde heeft de Franse po-
litieke ‘inner circle’ onlangs in verlegenheid ge-
bracht door in een prominent artikel op de
voorpagina uit te spreken dat Europese politici
stilletjes toegeven dat de uitbreiding van de eu

een dramatische vlucht naar voren is, een proces

waarover zij de controle verloren hebben. Want
scherpe toepassing van de toelatingscriteria zou
voorlopig tot afwijzing moeten leiden, maar dat
stuit op verzet in Brussel: De ‘historische kans’
mag niet gemist worden. Om de uitbreiding be-
taalbaar te houden zou een drastische beperking
van de landbouwsubsidies en regionale ontwik-
kelingsgelden nodig zijn. Maar die stuit op felle
afwijzing van de huidige netto-ontvangers onder
de eu-lidstaten alsook van de nieuwkomers 12.

In beide gevallen, immigratie en uitbreiding
van de eu, gaat het om zaken van het grootste be-
lang waarbij verworvenheden van de samenle-
vingen in de lidstaten binnen de eu en hun
samenwerking in het geding zijn. Beide kwesties
hebben ook gemeen dat ze onbeheersbaar ge-
worden zijn doordat er een formeel-juridisch ka-
der voor toelating ontworpen is waarbij aan
nieuwkomers op individuele basis rechten op
toetreding zijn toegekend die in hun gevolgen
niet getoetst kunnen worden aan primaire be-
langen van de ontvangende samenlevingen, na-
melijk het bewaren van hun coherentie en be-

Geen samenleving is
gehouden meer problemen
te absorberen dan
redelijkerwijs, met inzet
van veel inspanningen
en middelen, tot een
oplossing te brengen zijn
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