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gesprel< 
over 
illegal en 
Godfried Engbersen is hoogleraar Algemene Sociologie 

aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij heeft in de 

afgelopen 15 jaar gezaghebbende onderzoeken gedaan 

naar nieuwe vormen van ongelijkheid en uitsluiting. Deze 

onderzoeken kwamen politiek vaak ongelegen. In de 2e 

helft van de jaren 80 deed hij empirisch onderzoek naar 

armoede in Nederland. Dat was de tijd waarin het bestaan 
van armoede in Nederland door de politiek glashard ont

kend werd. Sinds de 90-er jaren is armoede in Nederland 
geen taboe meer: Engbersen stelt op uitnodiging van het 

Ministerie van Sociale Zaken elkjaar een 'Jaarboek armoe

de en sociale uitsluiting' samen. Recent publiceerde zijn 

team twee boeken, resultaat van een onderzoek naar 

'in bedding en uitsluiting van illegalen in Nederland'. Uit 
het voorwoord: 'Kenmerkend waren vooral de departe

mentale ontkenningen dater zoiets als een illegalenvraag

stuk zou bestaan'. En nude boeken er zijn, blijken politici 

de resultaten vooral voor hun eigen karretje te spannen. 
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CDV: In de lastige discussie over asielbeleid draait het wezenlijk om de vraag 

welke rek er zit in de solidariteit die Nederlanders kunnen opbrengen. In een 

nog niet gepubliceerd boekje met de titel 'Het cement van de Nederlandse 

samenleving: Een verkennende studie naar solidariteit en cohesie' heeft u samen 

met Aafke Komter en Jack Burgers de voorwaarden voor solidariteit onderzocht. 

Hoe kan de overheid gunstige voorwaarden scheppen voor solidariteit? 

[,NGBERSI'N: Wij onderscheiden twee modellen. Ten eerste het substitutiemodel. 

Dat was te herkennen in de CDA-ideologie van de verantwoordelijke samenle

ving. De gedachte daarvan was dat teveel staatszorg de persoonlijke informele 

vormen van solidariteit zou ondermijnen. Ten tweede is er het model van de 

communicerende vaten: goede door de staat georganiseerde vormen van solidari

teit maken juist informele solidariteit mogelijk. Hoewel de laatste stelling niet 

eenvoudig gegeneraliseerd kan worden zien wij daar veel in. Het komt er een

voudigweg op neer: als mensen zelfbescherming hebben dan zijn ze ook bereid 

en in staat iets voor anderen te doen. In het boekje roepen wij op tot een herij

king van de relatie tussen staat en informele solidariteit, zoals vrijwilligerswerk, 

hulp in de buurt en dergelijke. We maken gebruik van inzichten uit de klassieke 

antropologie dat wederkerigheid, onderling vertrouwen en sociaal kapitaal van 

eminent belang zijn voor onderlinge hulprelaties. De van staatswege georgani

seerde solidariteit gaat daar niet van uit. Het wederkerigheidskarakter daarvan 

is verdwenen. De reciprociteit i~ versmald tot 'tegenover een recht staat een 

plicht'. De vraag zou veeleer moeten zijn hoe instellingen en de overheid kun

nen aansluiten bij wat mensen zelf in vrijwilligheid organiseren; hoe je meer 

responsieve organisaties creëert. Wat dat betreft valt er nog veel te verbeteren. 

Bijvoorbeeld door de opzet van de Bijstandswet worden mensen nu juist vaak uit 

elkaar gedreven, omdat ze dan een hogere uitkering krijgen. De bijstand zou nu 

juist zo georganiseerd moeten worden dat mensen gestimuleerd worden bij 

elkaar te blijven. 

CDV: Daarmee leveren jullie forse kritiek op het beleid van de afgelopen decen

nia dat in toenemende mate uitgegaan is van de zegeningen van de individuali

sering. De overheid moest alle belemmeringen voor het individu opruimen. 

ENG HERS FN: Ja, daarmee nuanceren wij het kernbegrip van deze tijd: het indivi

du dat kiest voor het meest voordelige arrangement. Als het nieuwe streefdoel 

van overheidsbeleid zou moeten dienen: een responsieve samenleving waar con

crete solidariteit en wederkerigheid gehonoreerd worden. Een goed georganiseer

de verzorgingsstaat hoort daar ons inziens bij, uitgaande van de these van de 

communicerende vaten. Overigens: of het individualiseringsbeleid een gebrek 

aan sociale cohesie tot gevolg heeft (gehad) kan niet in het algemeen gezegd 
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worden. Dit moet per situatie bekeken worden. 'Sociale cohesie' is niet iets tast

baars. Mijn leermeester Kees Schuyt heeft wel eens gezegd dat de samenleving 

geen gammele stoel is die uit elkaar kan vallen. Ten eerste moet duidelijk zijn op 

welk niveau je de analyse pleegt: dat van de Nederlandse samenleving, de sociale 

groep. of bijvoorbeeld de buurt. Op elk niveau zijn weer andere uitspraken te 

cloen. Het zal duidelijk zijn dat voor een socioloog de samenhang in een sociale 

achterstandswijk makkelijker te bestuderen is dan in Nederland. Ten tweede is 

'sociale coutesie' een cognitiefvraagstuk: in hoeverre mensen in een plurale 

samenleving elkaar nog wei kunnen verstaan. Het wordt steeds ingewikkelder 

voor de ene groep zich te verplaatsen in een andere. Je kan je voorstellen dater 

in een Rotterdamse wijk met 80 verschillende nationaliteiten een strijd om de 

omgangsvormen aan de gang is. Dan moet je den ken aan ergernis over vuilnis-
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zakken clie van vijfhoog naar beneden worden gegooid ofMarokkaanse kinde

ren clie nog heellaat buiten !open. Aan de andere kant zijn er bijvoorbeeld de 

V!Nl~X-locaties waar nauwelijks een allochtoon te zien is. De bewoners daar kun

nen zich niks bij de problemen van die Rotterdamse wijk voorstellen (en anders

om). Oat is ook een vorm van segregatie. Ten derde hebben degenen die over 

sociale cohesie spreken vaak te hoge verwachtingen. Je zou drie stadia kunnen 

onclerscheiden: gebrek aan samenhang in de vorm van de strijd van allen tegen 

allen (Hobbes); enige samenhang door samen te werken en samen te leven van

uit welbegrepen eigenbelang (Locke) en vee! samenhang op basis van een echte 

morele consensus (Rousseau). Die laatste vorm is clan de hoogste, maar ook het 

moeilijkst bereikbaar. Toch wordt die vaak als prototype voorgehouden. In de 

meeste gevallen bereikt men het tweede niveau. En daarmee valt goed te leven. 

llet is natuurlijk prachtig als men de laatste fase bereikt, maar dat is zeldzaam. 

Tenslotte bestaat vaak de opvatting dat sociale cohesie en conflicten niet samen

gaan. Mijn Leidse collega Van Gunsteren heeft er terecht op gewezen clat conflic

tenjuist van groot belang zijn. 

l.IJ\: Hoe is het voorzover uit jullie onderzoek blijkt gesteld met de solidariteit 
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z ten aanzien van asielzoekers en - met name - illegalen? De kranten lezend zou je 

zeggen dat er - ondanks de intact gebleven verzorgingsstaat - duidelijk sprake is 

van een afnemende solidariteit. De toonzetting is negatief en het beleid is res
trictief. 

ENGIlERSEN: 
Op het eerste gezicht lijkt dat het geval. Sommige deskundigen heb-

ben voorspeld dat de grote mate van 'interne' solidariteit die kenmerkend is 

voor de Nederlandse verzorgingsstaat, zal leiden tot strenge uitsluiting van 'bui

tenstaanders'. Wij hebben veel empirische aanwijzingen dat dat niet het geval is. 

Bijvoorbeeld wat betreft asielzoekers: het aandeel van de migranten in de bevol

king van verschillende Europese landen, waaronder Nederland, ligt op hetzelfde 

niveau als van de Verenigde Staten. In Nederland heeft de migratie zelfs een gro

ter aandeel in de bevolkingsgroei dan de vruchtbaarheid. Dat is in de Verenigde 

Staten niet het geval. Verder is het zo dat de migratie naar een aantal Noord

west-Europese landen waaronder Nederland een veel hoger aandeel asielzoekers 

te zien geeft dan voor de Verenigde Staten, Canada en Australië het geval is. De 
externe solidariteit is dus relatief groot. 

CDV: Van solidariteit met illegalen is dan toch veel minder sprake als je het 

afmeet aan de Kamerbreed geaccepteerde Koppelingswet waardoor illegalen uit
gesloten zijn van collectieve voorzieningen. , 
ENGlHRSEN: 

Door de Koppelingswet is het inderdaad veel lastiger geworden om 

wit te werken. Ook is het lastiger geworden om landgenoten te laten overkomen. 

Maar uiteindelijk zijn de effecten beperkt. Dat komt onder andere doordat de 

overheid niet bereid is tot het uiterste te gaan in het opsporen en uitzetten. 

Interessanter nog is echter dat je aan de achterkant van dat harde Nederlandse 

politieke beleid weer stuit op een grote mate van externe solidariteit. Die prakti

sche solidariteit kun je in drie verschillende kringen aantreffen. Ten eerste zijn 

professionals in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, volwassenen-educatie, woning

bouwverenigingen vaak bereid om 'geen vragen te stellen'. Er bestaat een grote 

weerstand bij uitvoeringsfunctionarissen van diverse (semi-)publieke instellingen 

om als vreemdelingendienstagent te moeten optreden en humanitaire en profes

sionele overwegingen niet te laten meespelen in de behandeling van illegale 

vreemdelingen. Ten tweede zijn er de kerken en particuliere organisaties als 

Vluchtelingenwerk die illegalen een basisopvang en zorg geven. Ten derde is er 

de onderlinge hulp van de meer gevestigde etnische gemeenschappen in 

Nederland. In Amsterdam in de Bijlmermeer en in Rotterdam in Delfshaven is 

een forse illegale populatie die in dit soort gemeenschappen geïntegreerd is. Uit 

ons onderzoek blijkt dat het grootste deel van de (illegale) migratie netwerkmi

gratie is: men komt hier met de hulp van familie enjofvrienden, via de eigen 
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gemeenschap. In a! deze kringen zou je kunnen spreken van zelfregulering: 

daarin gelden andere gebruiken en regels dan die van de wetgever. 

c nv:De restrictieve lijn van de politiek en de solidariteit in deze kringen staan 

regelmatig op gespannen voet. 

1 
';CBIRSIN: Het hevige debat in het parlement over de vraag ofGiimus wel of 

nict mocht blijven illustreert hoe deze verschillende werelden kunnen botsen. 

Hierbij bleek dat zelfs veel politici en ook omvangrijke delen van het electoraat 

eigenlijk niet de consequenties wilden nemen van wetgeving die zij zelf direct of 

indirect tot stand hadden gebracht, omdat overwegingen van medemenselijk

heid zich daartegen verzetten. Giimus en zijn gezin werden uitgezet, maar wel 

contrc coeur en vooral omdat de zaak door de grote publieke belangstelling een 

principekwestie was geworden, waardoor de politieke ruimte ontbrak tot gedo

gen of stilletjes legaliseren. De pech die Giimus had zou er wel eens uit kunnen 

bestaan dat zijn zaak teveel aandacht kreeg in plaats van te weinig. 

c 
111

: Jullie boeken prikken nogal wat in de politiek heersende opvattingen over 

illegalen door. Het aantal blijkt enorm mee te vallen, ze maken zich bepaald 

nil'! schuldig aan veel en zware criminaliteit, met de betaalde arbeid die ze doen 

verdringen zij nauwelijks anderen. Waar komen aldie opjuttende negatieve beel

den vandaan? 

1 'c, B I. R' 
1 r-:: Niet alleen in Nederland, maar in alle land en is er een forse reto

riek voor de biihne. In Nederland kiest men dan vaak voor metaforen die met 

w~1ter te maken hebben: 'Nederland wordt overstroomd' en er is een 'Deltaplan' 

noclig. Mij vallen twee dingen op. Ten eerste is er een duidelijke samenhang tus

sen toename van migratiebewegingen en bet restrictieve denken. Door de pro

blcmen die er met de integra tie zijn, ontstaan er onlustgevoelens en daarvan 

maakt de politiek dan vervolgens weer gebruik. Ten tweede is er vee! onwetend

heid. Ik neem bet de politiek kwalijk dat men niet echt gelnteresseerd is in feite

lijke gegevens en een grondige analyse daarvan. Als je ziet hoeveel tam tamer 

over illegale vreemdelingen wordt gemaakt dan sta jeer als onderzoeker ver

baasd over hoe beperkt vraagstuk het blijkt te zijn. De media hebben daarin ook 

L'l'n verantwoordelijkheid. Zij zijn vaak wei erg gespitst op bet uitvergroten van 

vraagstukken en Ieven bij conflictsituaties. Ik heb het al eerder met de jaarboe

ken Armoede meegemaakt. Daar staan belangrijke dingen in, maar die worden 

nauwelijks echt besproken. Van onze boeken over illegalen moet ik de eerste 

snieuze analyse nog tegenkomen. Snel en populair geschreven boekjes over de 

kosten van de migratie zijn daarentegen voorpaginanieuws. Dat illustreert hoe 

dominant de negatieve retoriek is. Politici maken vaak heel selectief gebruik van 
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de nieuwe gegevens. Zo gebruikte VVD-kamerlid Kamp de resultaten van ons 

onderzoek om te pleiten voor een strikter aanhoudingsbeleid en betere uitzet
ting. 

eDV: Wat zou een adequate politieke reactie zijn op jullie onderzoek? 

Fl': c; B ERS!' N: Meer realisme. Het staat buiten kijf dat het restrictieve beleid dient 

te worden gehandhaafd. Maar dan moet daarbij erkend worden dat men er niet 

volledig in zal slagen dat beleid ten uitvoer te brengen. Laten we om te beginnen 

vaststellen dat het hier gaat om een onoplosbaar probleem. De internationale 

migratiebewegingen naar de rijke landen zullen blijven zolang de ongelijke ver

deling van welvaart en vrede bestaat. Bovendien zullen noch de externe. noch de 

interne controle ooit volledig effectief zijn. Rondom Europa zullen we geen nieu

we muur kunnen optrekken. Een Fort Europa is niet goed realiseerbaar. Men kan 

nog wel wat verder in de richting van het panopticum Europa. waarbij het 

accent gelegd wordt op het ontwikkelen van geavanceerde identificatie- en con

trolesystemen (bijvoorbeeld afname van DNA- materiaal bij asielzoekers). Het sys

teem zal echter nooit sluitend worden. Binnen Nederland stuit het werkelijk 

realiseren van een harde uitvoeringspraktijk op grenzen. Illegaliteit is niet straf

baar. De politieke partijen willen in meerderheid geen razzia·s. Evenmin is er 

bereidheid om honderden politie-agenten extra in te zetten om het uitzettings

beleid daadwerkelijk gestalte t~ geven. Daarmee accepteert men dus dat er niet 

meer aanhoudingen en niet meer uitzettingen plaatsvinden. 

De harde toon en het strenge beleid moeten daarom voor een belangrijk deel als 

symboolwetgeving worden gezien voor een onoplosbaar sociaal probleem. De 

Koppelingswet dient om nieuwe illegalen af te schrikken en om delen van de 

eigen bevolking die angst hebben gerust te stellen. Het beleid is er primair op 

gericht te zorgen dat er minder binnenkomen en minder aan het werk kunnen 
komen. 

Daarnaast is er buiten de wet om een zelfregulerende praktijk ontstaan. Het gaat 

er volgens mij om dat de overheid die zelfregulering in goede en beschaafde 

banen weet te leiden. De positieve kant daarvan is de solidariteit, maar er zijn 

ook negatieve kanten. De illegale vreemdeling wordt ook uitgebuit. Bovendien 

hebben sommige particuliere organisaties ook financieel baat bij zoveel moge

lijk vluchtelingen. Het gaat echt niet altijd om zuivere solidariteit. Niettemin 

zou ik het goed vinden wanneer de politiek oog zou krijgen voor de waardevolle 

kanten van de zelfregulerende praktijk. Deze zouden ook formeel erkend moe
ten worden. 

CDV: Wat zou een dergelijke formele erkenning inhouden? 

c 
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1 
N: Het complement van die zelfregulering zou regularisering ('witwas

sen') van illegalen moeten zijn, zij het onder strikte voorwaarden. Dat is ook 

beslist de internationale trend. Nederland cloet datal mondjesmaat. In de 

Verenigde Staten zijn onder Ronald Reagan twee miljoen illegalen gelegaliseerd. 

In Belgie heeft men ook hiervoor gekozen. 

Natuurlijk moet dat wei gebeuren op basis van strenge criteria. Als men bijvoor

beeld vijf tot zes jaar in Nederland is geweest en kan aantonen een belangrijke 

bijdrage geleverd te hebbenfte leveren aan de Nederlandse samenleving dan zou 

men voor erkenning in aanmerking moeten kunnen komen. Daarnaast pleit ik 

ervoor oog te houden voor humanitaire as pecten: bij ziekte of ouderdom. De 

groep die voor legalisering in aanmerking komt, zal begrensd blijken. In 

Nederland zal het lange tijd illegaal in Nederland verblijven altijd aileen al moei

lijker zijn doordat wij een verzorgingsstaat hebben waarin je maar moeilijk 

onopgemerkt kan blijven. 

< Ill': Denk je dat de Neclerlandse bevolking begrip zal kunnen opbrengen voor 

het witwassen van illegalen? Het is niet voor niets dat in verschillende Europese 

Ianden extreem-rechtse partijen opkomen. 

1 'c B L R' 
1 

N: Natuurlijk, in de meeste Westerse samenlevingen woedt er een 

ondergrondse veenbrand die elk moment aan de oppervlakte kan komen. Ik 

denk dat deze onderclrukt kan worden als blijkt dat migranten ook een bijdrage 

kunnen leveren aan de samenleving. Tegen een redelijk geintegreercle en een 

economische bijdrage leverende migrant hebben weinig mensen bezwaren. De 

bereidheicl tot 'Olidariteit moet op een goede manier worden aangesproken. Uit 

onderzoek van onder andere de OECD blijkt dat migratie in Europa een toene

mende economische noodzaak is die steeds nijpender wordt. Met het oog op het 

werken aan sociale cohesie zou een goede combinatie gevonden moeten worden 

van welbegrepen eigenbelang en morele principes. Dat zou conflict-dempend 

kunnen werken. Voorwaarde is wei een goed integratiebeleid. Helaas is daarvan 

in Nederland nog niet echt sprake. 
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